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TILALLELAG 

VEDTEKTENE SKAL FØLGES! 

Partiets vedtekter er medlemmenes garanti når det gjelder demokratiske rettigheter og plikter. 

Vedtektene skal sikre fri meningsutveksling og forsvarlig demokratisk behandling av alle 
vedtaksforslag. De skal beskytte mindretallets rett til å hevde sine synspunkter, og flertallets rett 
til å bestemme. Og at beslutningene fattes i de riktige organer. 

I den pågående debatten om partiet er det mange som har uttrykt ønske om revisjon (og forenkling) 
av vedtektene. En revisjon av vedtektene ·må imidlertid foretas av landsmøtet, som er partiets 
høyeste og "lovgivende" organ. De vedtektene partiet har idag gjelder fram til landsmøtet ! Uansett 
om mange synes de er dårlige eller lite formålstjenelige . Vedtektene er vedtatt av landsmøtet og 
kan bare endres av samme organ. 

I den prosessen partiet nå står oppe i er det viktigere enn noensinne å følge vedtektene. Ikke 
minst for å sikre at det blir reelle flertallsavgjørelser m.h.t. de mange viktige beslutninger som skal 
fattes på landsmøtet. Også når det gjelder eventuelle vedtektsendringer. 

Dette betyr bl.a. at alle viktige beslutningsdyktige organer (så som lagsårsmøter, distriktsårsmøter 
og landsmøtet) må være nøye på å avvikle sine møter etter vedtektenes bestemmelser slik at alle 
medlemmer i hele landet får samme rettigheter og muligheter når det gjelder å fremme sine syn og 
påvirke beslutningsprosessen. Og ikke minst unngår at gjeldende vedtekter i realiteten blir revidert 
på forhånd uten demokratisk landsmøtebehandling. Spesielt for medlemmer som (i hovedsak) er 
tilhenger av de nåværende vedtektene, vil det oppleves som et maktovergrep at disse i praksis blir 
endret uten forutgående demokratisk behandling. 

Dersom enkeltmedlemmer, lag eller distriktsstyrer velger å bryte vedtektene (eller "lempe på" disse) 
forut for landsmøtet, vil partidebatten og landsmøteforbredelsene fungere udemokratisk. 

Distriktstyret i Hordaland har f.eks. gått til det skritt å invitere samtlige av distriktets medlemmer 
med stemmerett på årsmøtet (distriktsmøtet). Dette er i strid med vedtektenes bestemmelser, hvor 
det blant annet heter: 

"Til landsmøtet og distriktsmøter velger grunnorganisasjonene (partiavdelingene) delegater med 
stemmerett i forhold til det antall medlemmer med fulle medlemsrettigheter som det er innbetalt 
kontigent for". Og: 

"Innkalling av distriktsmøtet, fordelingsnøkkelen og framgangsmåten ved valg av delegater til 
distriktsmøtet skal godkjennes av sentralstyret". Og: 

"Stemmerett på landsmøte og distriktsmøte har bare valgte delegater". 

Et årsmøte hvor samtlige medlemmer er invitert med stemmerett, er mer sårbart for tilfeldigheter i 
beslutnings-prosessen enn den ordningen vedtektene tilsier. Det skal f.eks. svært godt gjøres å 
fmne dato og sted for et slikt møte hvor samtlige medlemmer faktisk har mulighet for deltagelse . 
All erfaring tilsier at det vil være noen som ikke kan delta p.g.a. skiftarbeid, sykdom, ferie, 
barnepass, reiseproblemer m.v. Tilfeldigheter kan på 
denne måten føre til at de som representerer et mindretall i distriktet blir i flertall på møtet. Og 
ekstra ille blir det jo dersom viktige vedtak i en slik situasjon fattes med få stemmers overvekt. 

Dessuten vil et slikt stort møte kunne fungere hemmende og til og med sensurerende for mange 
medlemmers deltagelse i debatten. 

Gjennom å bryte vedtektene på denne måten innføres det også ulike rettigheter og muligheter for 
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medlemmene i partiet. Dersom det enkelte distriktstyre skal stå fritt til å følge vedtektene eller 
ikke, eller fritt kunne velge hvilke del av vedtektene som eventuelt skal tilsidesettes, har partiet i 
realiteten forlatt prinsippet med like rettigheter for alle medlemmer - uansett hvor de bor i landet. 

Et viktig element i partidebatten er spørsmålet om negative tradisjoner i den kommunistiske 
bevegelsen. Desto viktigere er det at vi i iveren etter å gjøre endringer ikke faller i fella og i 
demokratiets navn "gjentar" uheldig praksis med maktmisbruk og tilsidesettelse av demokratiet. 

Derimot bør alle medlemmer instendig oppfordres til å fremme forslag til f.eks. endringer av 
vedtektene. Så kan partiets øverste organ bestemme hvordan de nye vedtektene skal se ut, og
dersom flertallet vil - på legal og organisasjonsmessig forsvarlig måte gjøre de endringene mange 
føler behov for. 

Oslo, 2.2.90 

Sentralstyrets Arbeidsutvalg 
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