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I. JUSTEJUM; AV PARTIDISKI.JSJIY&Rli...ET Fm 1987. 

1. Ekstramaterialet ~ klassekampen, som ble sendt ut i jan., skal behan
dles av alle partiavdelinger og partistyrer. 
Pålegg om dette ble gitt samtidig med utsendinga av materialet. 
Vi minner om at rapporten fra denne behandlinga skal sendes inn, slik at 
den når SK i mars-rutina seinest. 

~. Som en følge av dette ekstrapålegget, ble det åpna for at par
tidiskusjonen "Klasser i Norge" kan skyves til høsten. Materialet til 
denne diskusjonen vil likevel bli lagt fram nå i vinter. Hovedmaterialet 
blir et hefte som skal selges offentlig. Det vil være ferdig i løpet av 
febr. 
Se nærmere om dette i TF -febr., hvor også forslag til innretting på 
denne diskusjonen blir lagt fra m. 
OSa vil få tilsendt et visst antall hef ter , pr. oppkrav, t ilsvarende 
spredninga av Arbeidsprogramforslaget. Ut i fra hva som er mest hen
siktsmessig, må resten skaffes på eget initiativ. Enten OS sentraliserer 
det, eller gir avdelinger pålegg. (DS som ikke ønsker å få tilsendt den 
"første bunken", må ta dette opp med Studietjenester A/S så snart som 
mulig.) Avdelinger som bestiller hefter pr.post, må, som tidligere, ikke 
samle hele avdelingsbestillinga i en pott. 

:3. Som også varsla gjennom ekstrautsendinga, vil den ene partidiskusjonen 
til høsten bli retta inn mot partiøkonomien/ partiets økonomiske arbei~ 
Dette dreier seg ikke om en ny partidiskusjon. Men om en konkretisering 
av hva det noe åpne temaet "vedtektsspørsmål, eller oppfølging av parti
modellspørsmål" skal rettes inn mot. Det betyr ikke at vedtektsspm. er 
satt definitivt ut av Landsmøteopplegget -88. (SK har ikke tatt 
standpunkt til det endelige landsmøteopplegget ennå). Men det blir i 
allefall ikke sendt ut til partibehandling innafor 1987-planen. 

~. Opplegga for partidiskusjonen om Verveåret, Folkekrig og Samespørsmålet 
står ved lag. 
Opplegga for de 2 første er allerde sendt ut. Når det gjelder Same
spørsmålet, blir materialet neppe klart før i august. Men, vi håper at 
problemstillinger og innrettinga på temaet skal komme ut i juni. 

5. SK har allerde bestemt at vår framtidige valglin jePs skal ~ til 
diskusjon ~ vedtak ~ f~. Landsmøte. Etter planen skal materiale til 
partidiskus janen omkring dette sendes ut i partiet ut ~ høsten -87. 
Avdelingsbehandlinga ~ dette vil ,9! inn i 1 988-planen. Men, det ~ 
sjølsagt fritt for avdelinger ~ har fått ekstra plass, etter at 1987-
sakene har tatt sitt, ! begynne ! behandle det. 
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n ... ø.IIIARS-IMISPI.RTEN - "·"· 

Som både B.nars-artikkelen i des-TF, og lederen i febr.-TF peker pA, er 
~mars-bevegelsen en av de viktigste politiske kampanjene partiet deltar L 
Den har stor betydning for utviklinga av de viktigste opposisjonsbevegel
sene mot borgerpolitikken i dagens Norge. Og, hvordan vi deltar i denne 
bevegelsen, har svært mye A si for mulighetene vAre til A nA vervemAla. 
Det er derfor ~ partiets sak A kaste seg inn i ~marsimspurten - ikke 
bare kvinnenes. Det mangler ikke pA "manns-oppgaver", enten det nA er "Ta 6 
td-aksjoner", pornoaksjoner eller KK-salg. 

Noen opplysninger og oppfordringer: 

1. Oslo trykker plakat, med hvitt felt, som ela egsA kan brukes av andre. 
Kan bestilles gjennom Kvinnefronten tlf~2/27 21 61 Boks 63 Bryn 

0611 Oslo 6. 
Det samme gjelder ~ og postkort. 

2. I tillegg til Kjerstis hovedinnledning fra kvinnekonr"eransen, som fins 
som hefte, satser vi på A trykke opp flere hefter fram til B.mars: 
Kvinner i kvinneyrker, ~annsrollen, Lesbisk kamp og Jenter og utdanni~ 
Bestilles via Studietjenester A/~ 

3.Rettssaka , til Anne beth i Haugesund kommer opp 27.febr., til vaskerne 
pA Aker Verdal 1 O.mars. Støttearbeidet til disse må være en viktig del 
av B.marsarbeidet. Hvitbok om den siste saka kan ~esti~les fra 
Ingvild Sørensen, Gimlevn.12 7600 Levanger. 
Den koster kr.to.-

4. "Ta 6-timersdagøn" er en landsomfattende aksjon. ~vhengig av om det 
lages punktmarkeringer oppnås faglig støtte osv., oppfordrer både KF og 
AKP alle som er for 6-timersdagen til A ta _dagen 6.mars (Se TF). · _ 
Aksjonen i Oslo lager ~ ·(faksimile i TF), som kan bestilles hos 
Kvinnefronten, sammen med løpeseddel fra KF. Ferdig midten av februar. 
Kvinnefronten sender brev direkte til endel fagforeninger og klubber. De 

.. som ønsker en henvendelse til sin klubb kan kontakte Siri Jensen, via 
partikontoret. 

~Studiesirkler for kvinner. 
Det prøves nA ut et sirkelopplegg spesielt retta inn mot kvinner (Se TF
artikkel). Det vil bli laga en presentasjonsløpeseddel av . dame sirke
len. Kan bestilles via partikontoret. Bruk ~mars til A verve folk til 
slike sirkler! 

6. KF -kanpanja. 
~mars må også brukes til A verve nye KF-medlemmer. 
KF sender nå ut lister over nye medlemmer på stedet til KF-gruppene og 
til endel KF-kontakter. Slike lister kan også enkeltmedlemmer ringe til 
KF -kontoret og f A. 
Den viktigste oppgava framover blir A organisere flest mulig av de nye 
medlemmene i og rundt grupper. Hvordan dette skal gjøres, blir hoved-
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steder. På Gjøvik spurte de i 1983 100 folk, og fikk da akkurat de 31 navna 
de trengte for å klare å stille liste. Sånn vil det være mange steder. Den 
andre grunnen er at vi får diskusjoner om RV og valget med mange folk 
tidlig ved å gå ut nå. Det gir et godt grunnlag for valgresultatet, for å 
lage program, for å trekke med folk i arbeid osv. 

En viktig erfaring er at mange partimedlemmer kvier seg for å gå rundt å 
spørre. Det er nødvendig at ledelsen personlig går i spissen med å starte 
spørringa. Og det er nødvendig med diskusjoner i partilaga/RV- grupper om 
hvordan en skal gå fram, hva en trenger å vite osv. Erfaringene på denne 
saka er jo de samme vi har med KK-arbeidet. Bruk derfor de samme metodene 
som fLJ198rer nAr det gjelder arbeidet med stopplistene. Bruk telefon, gå 
sam11en flere osv. 

Der vi stilte Bjartmer-lister i 1983. 
Det ser ut som vi uten for store problemer (men ikke uten skikkelig

jobbing) klarer å stille liste i 80-90 kommuner og i alle fylkene. Plen for 
A bli representert i NRK trengs det 113 lister. Vi hadde 121 i 1983. Nå 
trenger vi også 1 /4 av listene i hvert fylke for A bli representert i 
lokala TV-sendinger. Det ar til sjuende og sist de stedene ·der vi stilte 
Bjartmar-lister sist som vil avgjøre om vi vil bli representert i NRK. Det 
er snakk om de stedene der vi fikk 1 0-30 stemmer. 

Vi står i en mye gt.6lstigere situasjon nå enn i 1983. Da starta vi på bar 
bakke, kanskje med en kontakt i mange av disse kemmunene. Nå har vi lista 
fra 1983 som utgangspunkt. De fleste av disse folka vil antagelig være 
vJllig til å sU igjen. De bør snakkes med. Et minimum må være at alle 
disse fAr et brev der det b~ står: "Vi hAper at du vl sU pl list• i år 
ogsl. Hører vi ikke noe fra deg innen to lJ<er, regner vi me at c;tet t;tr i 
~·Det vil bli Mndt !,It et forslag til et slikt brav tU RV-ans\fU'lige 
I fy~ l l~ •" kart Ud. 

Vl presiserer a\ vi ni ",.adcar 011 de 8jart11ar-k011111~ vl har dlrlig 
~ parti 1. Pl da andre stedene ar ikke utsending ,v. slike, brev ferste
Ultaket vi satser pl. Gjennom Aksjon Spør 10 000 satser vi pA A komme mest 
IIUlig 1 dlnlcte konqlct _. f~ ll8d RV-ay..,.uer. 
Det kan være (l( A kontakte de vi anser som nokså sikre på lista via telefon 
eller brev - for raskt A få endel navn klare. Disse trengs det ikke mye 
diskusjon med, og vi risikerer ikke nei på brevet. Når det gjelder de 
usikre. bør vi i første runde oppsøke dem, eller bruke tlf. Siktemålet er 

flest Mulig raske ja, men vi må ha en taktikk for A holde "varm• de som 
nøler - ikke framtvinge nei med det samme. · Vi har noen erfaringer fra folk 
som stiller seg i ''beredskap" (stiller opp hvis det viser seg at vi får 
trøbbel med nok folk) -

4 
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



punkt pA KF sine distriktskonferanser, som holdes over hele landet i 
februar og mars. Disse blir åpne for alle medlemmer og viktig A priori
tere. 

7. [4?psummering av B.mars: Alle OSer fAr et oppsummeringsskjema. 
l'lange distrikt leverte ikke inn rapporter i f jar. Partimedlemmer som 
oppsummerer for KF, kan minimum sende kopi av denne oppsummeringa. 
Rapportene er svært viktige for at kvinneutvalget skal ha mulighet til A 
vurdere den kvinnepolitiske situasjonen. Rapportene kan tas med pA 
kvinnekonferansen. 

m.~ 

Ved siden av distdktskonfera~ene til Kvinnefronten, nevnt ovenfor, skal 
det i vAr være en septra!, intern konferanse i partiet, med deltakere fra 
alle distrikt. Distriktsstyre fAr egne melding om dette. (Eget brev og via 

Kvinnebulletlnøn). 

Vi oppfordrer også om å vurdere mulighetene til A lage lokale oppfølginger 
av den sentrale kvinnekonferansen nov.-86. 
Ved siden av det materialet som nå vil være i hefteform, forligger også de 
fleste andre innledninger slik at det er mulig A fl kopi. · 
Slike møter/seminarer bør planlegges i god tid, slik at partiet kan mobili
seres og slik at det er mulig å bruke lokale krefter, og ta opp temaer det 
er jobba særlig 11ed i distriktet. 
Slike meter kan bli en god start på vervearbeidet. 

IV. (JI RV4.IS'TEE o; •IIKSJIW SPE 10 IDJ" 

Det er muli~ter for framgang ved valget til høsten. RV har alltid fått 
flere stemmer ved kommi.J'le- og fylkestingsvalg em ved stortingsvalg. Vi vil 
fl et bedre resul.t;at enn "m111kkavalget i 1 gas. Vi har gode muligheter til A 
fl et like godt resultat som i 1983, og valget kan gi oss viktig framgang 
ogsl 1 forhold Ul 1983. 

Alle steder der RV har representanter er RV kjent for A ha gjort en god 
jobb. l'lange langt utenfor dem som støtter RVs program, mener RV trengs i 
lokalpolitikken og vil stemme RV. Det er reelle muligheter for å fl en RV
~sentant i mange kommi.J'ler. Det eker mulighetene for A vinne stemmer. 
Ogsl på de ~~ der vi syns det er hngt fram til mandat, har mange folk 
n annen holdning til RV og vAre muligheter. l'lange kan tenke seg å stemme RV 
1 lokalvalg som absolutt ikke vil gjøre det ved et stortingsvalg. 

Aks :Jon spør 1 O 000 
Det er nå sendt ut brev til alle abonnentene til Klassekampen med 

spørsmAl om de vil stå på RV-liste og delta i valgkampen. NA må vi ut A 
snakke med disse folka. Det er to grunner til det. For det første er det 
helt nødvendig A gA breitt ut og sperre for A klare A stille liste mange 
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I des. ble det sendt ut målsettinger for vinterkampanja -87. 
I denne rutina kommer målsettinger for: 
- gj.snittlig netto abb.nivå 1987 
- gj.snittlig månedlig løssalg 1987 
- antall bifragsytere og beløp til støtteringen 1987. 

(De fleste distrikta fikk de 2 første av disse via kassererkonf.) 

Disse •Alsettingene skal fordeles pl avdelingene gjemoll dame ~ 
Talla er bygd på det som må til for at vi skal nå måla om 1 D% øking i 
opplaget i 1987 og 1milL i jubileumsstøtt~ 

VI. ÆUliMi Ill VERVEJIIATERIIL.E. 

- Som meldt i pkt.II.S, er det i gang uyprøving av en kvinnesirkel. 
Presentasjonsløpeseddel om denn kan fås via partikontoret i løpet av 
februar. Dessuten opplegget for møter som alt er holdt (se TF-artikkelen). 

- Ny grunnsirkel er under arbeid og vil være klar i løpet av ~ Den vil 
være bygd opp rundt 5-6 grunntemaer, og kan suppleres med spesielle møter 
om sirkelen har folk fra spesielle målgrupper. · 

- Det jobbes med en egen vervebrosjyre for partiet, og en partiplakat. Tar 
sikte på at disse kan spresenteres samtidig som den offisielle lanseringa 
av "verveåret" skal skje: Rundt 8.mars. (De vil neppe være ferdig 
produsert, til utsending, før litt lengre ut i mars). 

- Det jobbes også med en "bokpakke", med litteratur som presenterer m-l
bevegelsen og noen av våre sentrale politiske standpunkter. 
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VII. 1.MI 1987. 

Vi viser til 1.mai-artikkel i TF. 
De fleste steder har opparbeida en solid erfaring med "hvordan jobbe 
1.mai11

• Dette er først og fremst en styrke. Men, som med alt "rutinear
beid", bærer det faren i seg med å gå lei. Spesielt når vi nå i 8-1D år 
reelt sett har hatt gående en "stillingskrig" meC: su~laldemokratenes 1.mai
opplegg - hvor det har vært relativ liten forandring i styrkeforholdet. 

Egentlig veit vi, at med den 1.mailinja vi slåss for, kan vi ikke stampe 
fram store tog, med jevn framgang år for år, uavhengig av flo og ebbe i 
klassekampen eller~ 
Noen har "lagt inn årene" og sier at vi må jobbe opp et bedre arbeid ellers 
i året først, før vi kan satse så mye på 1.mai igjen. Men, er ikke 1.mai en 
like god ''kampsak" å jobbe seg opp på som andre saker vi jobber med andre 
tider på året? Som B.mars og valgkamper er 1.mai en politisk styrkeprøve, 
som trekker inn de store skillelinjene i det politiske landskapet. Histo
risk sett har 1.mai vært en av de viktigste arenaene for mobiliseringa mot 
klassesamarbeidspolitikken til DNA og for ekte internasjonal solidaritet. 
1.mai har styrka mulighetene for politisk arbeid ellers i året. Ek~: Det 
som skjedde rundt 1.mai -85 var svært viktig for dannelsen av Fri og 
Uavhengig Fagbevegelse. Det er derfor viktig at vi ser 1.mai i sa•menheng 
med hovednaAla for arbeidet vårt nA. Hva slags rolle spiller 1.mai 7 

DNAs ''Nye tak for Norge" illustrerer at 1.mai sjølsagt sla brukes i det 
masive kjøret for å bygge opp om borgeras bilde av den norske virkelig
heten; mane til klassesa marbeid og sjåvinisme. DNA bruker, sa m all tid, 
1.mai bevisst i sin politiske strategi. Vi skal reise en motvekt mot dette 
"virkelighetsbildet". Og vi skal prøve å trekke flest mulig av de gruppene 
og bevegelsene som er i opposisjon til "the establishment" ut på gatene 
1.mai. Det bestemmer den politiske plattforma, som også TF-art. går nærmere 
inn oå. 

Som TF-artikkelen tar opp, er den taktiske situasjonen gunstigere enn på 
lenge. Vi må spesielt se etter de nye gruppene som er i bevegelse, og som 
ennå ikke har fått 1.mai som sin tradisjonelle kampdag. Dette gjelder 
f.ek~ store deler av B.marsbevegelsenl A dele ut invitasjon til å møte i 
B.marstoga under vignetten ''kampen fortsetter også 1.mai", kan være en god 
ide. 

Som i 8.marsbevegelsen, skal vi også legge vekt på å organisere folk E! 
ulike nivåer gjennom 1.mai-arbeidet. Dv~ bruke 1.mai til å styrke arbeidet 
ellers i året. 
Nytt av året er at 1.mai er avslutningsdagen for KK sin vinter/vår-kallpan
je. Må tas med i planene! 
Det burde ligge an til å slå salgsrekorden fra 3D-august -86! 
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VIII. NESTE GAM> 

Dere får: 
Med heftet som sendes ut eksternt i februar, skulle alt materiale rundt de 
obligatoriske partioppgavene 1.halvår være ute. 

Det vil foregå endel arbeid med å oppsummere og legge opp linjene for den 
videre KF -utbygginga, og utarbeiding av materiale og tiltak knytta til 
verveåret i tida framover. Mye av dette vil konkluderes først rundt neste 
rutinekjør - så det er usikkert hva som kommer til å bli sendt ut via de~ 

Dere skal sende inn: 
- Org.undersøkelsen -87 (for de som ikke sendte inn allerede nå). 
- Rapporten som skulle fylles ut i forb. med ekstramatr. KK. 
- Svar på rapportskjema om "verveåret"/vervemuligheter. 

(NB! OSa må kopiere/notere seg det de trenger før videresendinga). 
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