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I. DIREKTIV OM RVs ORGANISASJON . -----------------------------
Innledning: 

Dette direktivet er skrevet ut fra forslaget til avtale 

mellom AKP( m-1 ) og RØd Valgallianse om RVs organisasjon. 

Bakgrunnen for direktivet er partiets ønske om å drive åpent, 

legalt parlamentarisk arbeid og valgkamp. For å gjØre et best 

mulig arbeid på dette området er det nødvendig å knytte til seg 

uavhengige, også utover de uavhengige som Ønsker å støtte AKP (m-1) 

som parti . 

De uavhengige utgjØr en viktig ressurs fo r RV. Partiet og 

partiets medlemmer har et viktig ansvar f or å ivareta deres 

demokratiske rettigheter innafor RV. Også ret ten til å være 

uenig med AKP (m-1) om de ønsker det. Samtidig ønsker vi ikke 

at RV skal bli noen konkurent til partiet . Vi vil heller ikke 

at RV eller posisjoner i RV skal kunne brukes som pressmiddel 

i interne partidiskusjoner eller partikamper. 

Dette gjØr det nødvendig med klare vedtak og avtaler. Både 

når det gjelder forholdet mellom RV og AKP (m-l) CS når det 

gjelder partimedlemmenes plikter og retter i RV. 

Direkt i v: 

l. Om oppretting av lokal RV-gruppe: 

(Dette dreier seg om permanente RV-gruppe r og ikke vanlige 

va l gkampgrupper som blir oppretta mange steder i forbindelse 

med valgkampen) . 

Lokal RV-gruppe skal opprettes der det er grunnlag for å 

samle partimedlemmer og uavhengige sosialister i en allianse 

for å drive valgkamp og/eller støttearbeid for RV-representanter 

i parlamentariske organ. 

Lokal RV-gruppe skal ikke opprettes der det ikke er mulig å 

få med uavhengige i valgkamparbeid eller parlamentarisk arbeid. 

RV-gruppe skal heller ikke opprettes slik at den konkurerer med 

partiets normale arbeid, eller i stedet for partilag eller 

som reint faglige aksjoner ( Eks RV i jern & met , Orkdal ) 

2. Om organiseringa av RV. 

Organiseringa av RV-arbeidet lokalt skal fØlge de normal

vedtekter og rammeavtaler som er avtalt mellom AKP (m-1) og 

RVs sentralstyre. 
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SK vil spesielt advare mot at RV-arbeidet blir overorganisert 

og overformalisert gjennom store og omfattende styrer, komiteer, 

utvalg o.l. Formålet med RV er ekstern politisk markering og 

propaganda i samband med arbeidet i parlamen·tariske organ. 

Organiseringa skal tjene dette formålet. 

Avtalen mellom RV og AKP (m-l) gir partiet representasjons

rett på ulike nivåer i RV. Denne retten skal brukes , og partiet 

plikter å bidra aktivt gjennom disse rettighetene til et mest 

mulig utadretta valg- og parlamentarisk arbeid , og til at de 

uavhengiges rettigheter blir ivaretatt. 

De lokale partilaga må gjØre avtale med RV lokalt om at 

partiet blir konsultert når viktige og prinsipielle avgjØrelser 

skal fattes. 

3. Medlemskap for andre grupper og organisasjoner. 

Dersom grupper eller organisasjoner utenom AKP (m-l) ønsker 

å gå inn i RV , lokalt eller sentralt, skal dette rapporteres 

sentralt og drØftes s~esielt. 

4. Medlemmer av AKP (m-1) sine plikter i RV. 

Medlemmer av AKP (m-1) er bundet av AKP (m-l)s program og 

vedtekter også når de er med i RV. Dette gjelder alle medlemmer, 

enten de er utpekt av partilaget til å delta i RV eller ikke. 

Det gjelder også medlemmer i partiets ungdomsorganisasjoner. 

Alle partimedlemmer som deltar i RV-grupper plikter å jobbe 

aktivt for at arbeidet skal bli best mulig. Deltakelse etter 

prinsippet med "passiv representasjon" fra partiet sin del kan 

ikke tolereres. Partimedlemmer må ta på seg oppgaver og plikter 

i minst like stor grad som de uavhengige. 

II. DIREKTIV OM l.MAI -----------------
Dette direktivet må sees i sammenheng med direktivet som ble 

sendt ut (til OSa) i forrige rutine , og artikkelen om l.mai i 

TF for febr. 

1. SKAU vil understreke at i perioden fram til l.mai er !.mai

arbeidet hovedoppgave . for partiet som helhet. Dette må gi seg 

uttrykk både i antall kader som settes på og i prioriteringa 

i forhold til andre partioppgaver.En godt gjennomført ~.mai vil 

ikke bare være et slag mot borgerskapet og de borgerlige arbeider-
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partia. Det vil også legge et svært godt grunnlag for å komme 

i kontakt med folk som seinere kan tenke seg å bli RV-aktivister. 

2. Det må legges stor vekt på å få med fagforeninger og andre 

masseorganisasjoner i FFF-toga. På bakgrunn av situasjonen i 

tariffoppgjøret (den femte ferieuka, lØnnskravet o.l) har mulig

hetene f or dette Økt den siste tida. 

En annen grunn til at vi tar opp dette punktet er at det 

har vært en tendens enkelte steder til å la DNA få slippe for 

lett til med sine opplegg i fagbevegelsen , utifra at sjansene 

f or å f å brukbare Samorgarr. har vært dårligere enn i fjor. 

Klarer vi ikke å hindre DNA-tro Samorg. arrangement , er det 

en fordel om flest mulig foreninger/klubber bryter med disse 

opplegga , og aller best er det sjØlsagt om de slutter seg til 

klassekamparrangementa. 

3. Det må legges stor vekt på å markere partiet på l.mai-dagen . 

Dette g j elder både KK-salg og verving , og det gjelder partifest 

om kvelden. 

III. DIREKTIV OM ARBEIDSPROGRAMDISKUSJONEN --------------------------------------
(Erstatter direktiv gitt i januar-rutina. Pkt . a) i direktivet 

til DS i jan opprettholdes. ) 

l. FØr sommeren skal alle lag ha gjennomført et obligatorisk 

møte om arbeidsprogrammet. 

2. Arbeidsprogrammet er ferdig trykt fØr påske og vil bli 

distribuert ut i landet via Oktober forlag. Der medlemmene ikke 

kan skaffe arbeidsprogrammet via en Oktober-butikk eller kom

misjonær , må lagsstyret være ansvarlig for at tilstrekkelig 

antall program blir bestilt via forlaget Oktober. Prisen pr. 

hefte er kr. 10.-

Lagsstyret må hjelpe til at alle medlemmene får programmet 

raskt av hensyn til forberede l sene. 

3. Problemstillinger, motsigelser og debattinnlegg til hjelp for 

diskusjonen i partiet vil bli presentert gjennom Klassekampen 

og RØde Fane. Vi ber lagsstyrene fØlge med og bruke artiklene 

i KK og RF i partidiskusjonen. 

4. Av hensyn til den videre behandlinga av programmet ber vi om 

at flest mulig lagsrapporter innen medio august , Siste friet 

for å 'komme i betraktning i det videre . arbeidet er l.oktober. 
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DS må gi laga de konkrete datoene for innlevering lokalt , i 

forhold til disse fristene. .........•••. . .•••......... 

5. Den videre planen er å trykke et tredje utkast i begynnelsen 

av desmeber. Dersom den fØrrlte diskusjonen i partiet mener at 

utkastet som kommer nå kan ligge til grunn for det endelige 

Arbeidsprogrammet , vil det ikke bli obligatoriske lagsmøter 

på det tredje utkastet. 

Dette utkastet vil i hovedsak bli behandla på en rekke konfe~ 

ranser. Det står laga fritt å diskutere dette ~tkastet. Siste 

frist for innlevering av forslag fØr endelig behandling er 

l.febr. 1982. 

6. Lagsmøtene fØr sommeren må reise til diskusjon fØlgende saker: 

-om dette er den type arbidsprogram vi trenger , eller om 

utkastet må forkastes fordi vi trenger et helt annet type program. 

Om dette programmet kan legges til grunn for lagas behandling. 

-kapitlene 2 og 3 om norsk Økonomi, oljas plass i Økonomien, 

industripolitikken og arbeidsplasspolitikken. Disse to kapitlene 

må alle laga behandle. 

-laga, ved lagsstyret, velger ut et av de andre kapitlene som 

avdelinga har spesielt gode forutsetninger for å vurdere. 

-lagsstyrene må sikre at endringsforslag til andre kapitler 

dere ikke behandler kommer inn skriftlig , helst på A-4 ark. 

Arbeidsprogramkomiteen oppfordrer sterkt til at synspunkter 

formuleres som konkrete endringsforslag. Så langt det er mulig 

vil vi unngå formuleringer av typen "ha med litt mer om det, litt 

mindre om det" , "ta mer hensyn til det" osv. Strekk dere langt 

i å utarbeide nøyaktig hva som skal endres , tilfØyes osv. 

Lagsstyrene må sikre at alle forslaga blir sendt til arbeids

programkomiteen innen de fristene som er gitt ovenfor. 

Temaene til årets sommerleire er ennå ikke helt klare, de vil bli 

offentliggjort i Klassekampen i april. 

På Østlandet vil det bli en stor stasjonær leir på Tromøya 

l.uka i fellesferien ( 4.-ll.juli). På Østlandet blir det også 

noen vandreleire og på Dokka blir det gjennom sommeren arrangert 

forskjellige helgekurs som i fjor. 
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Hvordan sommerleirene vil bli arrangert utover landet kjenner 

vi for lite til ennå. Lagsstyrene må fØlge med i Klassekampen 

utover våren og forsommeren. 

SjØl om temaene for leirene ikke er bestemt ennå, er det klart 

at de vil bli i tilknytning til stortingsvalgkampen. Leirene 

vil derfor bety mye politisk for valgkampinnspurten etter sommeren. 

Fra tidligere har vi gode erfaringer med at leirene samler og 

mobiliserer partiet til denne type kampanjer som valgkamp og 

2l.august-mobilisering. 

Deltakinga på leirene har gått nedover de siste åra. En viktig 

del av nedgangen ligger i at partimedlemmene ikke i like stor 

grad lar seg mobilisere til leirene. En forutaetnin~ for at uav

,hengige la:r seg mobilisere, ·=r at partimedlem1nene går foran og 

·trekker cle med. 

Utfra de goda tendensene vi ser i partiet nå til å gjØre en 

innsats i valgkampen , vil det bli spesielt viktig å .11obilisere 

partLnedlerrunene t:il å d ra på leir i år og gjenreise endel av 

den betydninga som leirene har hatt som po litisl::e diskusjons

forum og mobiliserende kraft for par tiet. 

Partiledelsen vil i tida framover legge stor vekt på å 

presentere temaene for leirene . 

Vi ber lagsstyrene legge arbeid i å mobilisere medlemmene 

til å dra på årets leire. Utover dette må vi også få med oss 

uavhengige , spesielt aktivister i RV. 
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Det vil bli laga et spesielt valgkarnptilbud på KK som 

skal gjelde fra l. mai. Tilbudet vil bli presentert i KK i 

god tid fØr l.mai. 

2. Laget må oppsummere vervekampanjen og arbeidet med 

å g j ennomfØre KK-direktivet på grunnlag av det utsendte 

spØrreskjemaet. Svar må sendes til DS snarest. 

Det skal settes i gang utgivelse av et "Landsbygds-TE'" 

som skal konune med ujamne mellomrom. Formålet er å diskutere 

spØrsmål innafor fiskeri og landbruk, og hva slags stilling 

partiet bØr ta til dem. Og også diskutere og hjelpe til å 

lØse de særegne problemene lag på landsbygda og mindre steder 

har når det gjelder sikkerhet, åssen drive KK-salg, åssen 

utbygge partiet osv. 

FØrste nummer vil komme til laga i første rutine etter 

ferien. Vi imØteser innlegg så raskt som mulig. 

En artikkel i TF -april tar opp probleme som svikten i 

kontingentinngangen reiser for partiets arbeid. Artikkelen 

reiser to saker som det i fØrste omgang må gjØres noe med: 

Det ene er at DS og lag må skjerpe kontrollen med at alle 

medlemmer betaler sin kontingent. 

Det andre er at vi må heve snittet med 15 kr pr. mnd. 

pr. medlem for å holde tritt med prisstigninga. DS og lags

styrene må ta tiltak for å gjennomføre disse to sakene 

umiddelbart. 

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



-

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




