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PÅ EN NY MÅTE

Hvardan _,kal 'vi planlegge og gjennomføre

85 -valgkampen.

DS har vedtatt å sende ut et planforslag for valgkampforberedelsere til høring i UDSene og DS'underutvalg.Likeledes er det sendt
et eks til alle lag til frivillig hør !ing for de som er interes-,
sert.Denne artikkelen gjengir hovedpunktene , slik at det alt .nå
skal være mulig å se hva vi mener med å slåss for Stortingsman. dat i Oslo i 1985.(jmfr.DS-vedtak fra oktober som sto trykt i FFP
:nov.83)(UDSene har svarfrist til juni ,og andre er selvsagt også
velkommen til å gi kommentarer).
1 Rette opp feil i DS -ledelse av• Oslo -partiet.
DS gjorde feil ved
legge' fra* et forslag til politisk/taktiak
profil;. for 83 valgk,Ompen for laga,ute
ugordre laga. til å ta
standlyubkt ,vldereutvikle og konkretisere fOrslaget.Videe la
DS alt for liten. vekt på å forberede partiorganisasjonen'poliLisk
og organisatorisk på valgkampen.Vi har nå laga et planforslag
for • å reite opp disse to feila.
2.Lagsbehandling før sommeren 1984.
De sakene som partiavdelingene skal diskutere og fatte egne vedtak om før sommeren er:DS vedtaket fra FFP nov 83,listesamband
med SV , DS' forslag til distriktsmøtevedtak om RV-organisering
i Oslo , forslag til listetopp.(Styrene får beskjed om svarfrister).
3.Program ,politisk innretting av valgkampen.
DS skal i september 1984 vedta programforslag og et forslag til
politisk innretting av RV's 85 valgkamp i Oslo.Dette skal behandles i DS'underutvaig og på formannskonferanser med UDSene og
formannskonferanser med de laga som ikke hører inn ubder et under
distrikt , før det behandles i laga i løpet av høsten.
DS gjør endelig vedtak i januar -85 etter å ha summert.opp de
lagsVedtaka , som kommer inn til fastsatt frist.
4.Sjølve vaigkampopplgget.
I jan 1.935 må DS også vedta tiltak for å mobilisere hele partiorganisasjonen til-vaigkampen.Disse.vedtaka behandles i DS
underutvalg og på formannskonferanser i mars 1985.På disse konferansene drøftes januar vedtaket om politisk innretting og alle
tiltak som gjelder interne og eksterne valgkampforberedelser
før sommeren.
Valgkampforberedeiser på lagsnivå gjennomføres så i april og mai
etter at lagsstyrene har hatt høve til å drøfte det som ble
lagt fram på formannskonferansene i mars.
I juni gjennomføres en ny runde med formannskonferanser med
alle lag.(Forutsetter samkjøring mellom DS og UDSene).Hovedpunktet her blir det politiske opplegget for sjølve valgkampenog dernest gjennomgang av organisatoriske tiltak..
Dette skulle føre til at partiet før sommeren 1985 er politisk
mobilisert og organisatorisk forberedt til sjølve valgkampen,dvs
fra felieaferien og til valget i september.
5.Kowmunalpolitikken ,den viktigste delen av valgkampen.
DS planforslag forutsetter at kommunalpolitikerne våre får plikt
og hjelp til å drive utadretta revolusjonært arbeid i et helt
anna omfang enn hittil.Videre skal det nye informasjonsbladet
fra RVs bystyregruppe(2 eks er kommet ut allerede) brukes til
å gjøre RVs arbeid mer kjent.Laga oppfordres til å 'verve abbonenter.før sommeren 1985.Målsetting:det dobbelte av lagets medlemstall eller- høyere hvis laget vedtar det.Videre må DS og bystyregruppa ta standpunkt til hvilke saker som skal brukes til særskilt å markere RV på , og vi må utvikle arbeidet med å avsløre
kommulLa1 råtteasicap og kommunalt borgerskap til et langt større
fang enn hittil.
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Det vi har gjort hittil(1981 og 1983) er mildt sagt puslete og
amatørmessig.Vi trenger i alle fall følgende ulike slag skoleringstiltak:iøsten 1984 trengs politisk skolering for de som skal ha viktig
roller i valgarbeidet våren og sommeren -85.Må omfatte både)
de som skal jobbe innad i partiet og de som skal jobbe eksternt.'
Bør omfatte folk fra alle IJDSer og fra mange lagsstyrer.
Første kvartal 85 trengs særskilt skolering for de som skal (
opptre offentlig for RV i valgkampen.Lære råtne og mindre råtne_
knep + lære om egen og andres styrke og svakheter politisk.
Andre kvartal 85 trengs saksretta skoleringstiltak for vordende
aktivister.Hvordan det skal organiseres(på bydelsnivå,i bestemte
miljøer,på bestemte saker osv.)må partiet etterhvert ta stilling
•
til.
August 85. Muligens behov for en eller to massekonferanser på
politiske spissaker.
Sammenfatning: Dette er et opplegg som sikrer at ominasion
av listetopp ,program ,politisk innretting og sjø ve valgkampopplegget blir drøfta og gjennomarbeid i organisasjonen ,i samsvar med reglene for den demokratiske sentralismen ,før endelige
vedtak blir fatta.

Dette vil kreve endel mere krefter enn i.eks valgkampforberdelsene i -83 , men viktigste endringa er at vi nå legger opp til
å jobbe planmesSig og systematisk og behandle hver sak til omtrent riktig tid og i riktige organer i partiet.

