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21. AUGUST PR I OR ITERES HØY.ERE ENN 
IFJOR, 
2Ij8 i fjor blei prioritert relat-

Avt lavt. I forhold til tidligere 

r var det en klar tilbakegang mht. 

demonstrasjoner og andre markeringe 

i distriktet. 

Etter vår mening har situasjonen i 

år forandret seg mye i og med Sov

jets invasjon i Afganistan. Så mye 

at det vil være riktig å gi arbeide 

med 2I.august en langt høyeee prio-

, ritet i år. Arbeidet med å avsløre 

·sosialimperialismen, og å støtte ce 

som idag blir undertrykt av Sovjet 

' er en av de absolutt viktigste opp

gavene partiet har idag •. 

PAROLE-GRUNNLAGET FOR DAGEN 

Tidligere år har vi gått inn .for et 

E."1rolegrunnlag som utelukkende har 

handla Tsjekkoslovakia og under -

trykkinga i øst-Europa. Dette må,et

ter vår mening,fortsatt være en vik

tig del av grunnlaget, men i år vil 

det være gæern't å ikke ha med "Sov

jet ut ay Afganistan". Både fordi 

Sovjets invasjon har skapt en ny, og 

og mere spent verdenssituasjon, og 

fordi den opinionen i Norge som for

dømmer invasjonen i Afganistan er 

minst like brei som den som tok av

stand fra invasjonen i Tsjekkoslovak

ia i I968. 

GODE MULIGHETER TIL BREITT SAMARBEID 

I vårt distrikt skulle det ligge go

dtann· for mange og breie samarbeids 

arrangementer 2I.august. Vi har hatt 

mange og svært breie markeringer mot 

Sovjets invasjon i Afganistan (over 

hele det politiske spekteret bortset 

fra "NKP"). DET ER INGEN GRUNN TILA 

BREDDEN 2I.AUGUST SKULLE BLI NOE 

MINDRE. 

SovjEr 117 ffsJEA:i Av 
Sobe ~LOV4. 
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Målsett"inga vår må være å prege man 

ge av tettstedene i distriktet den 

2I/8. Om det skjer ved hjelp av de 

monstrasjoner, store stands, utstil 

linger, støttekonserter, åpne møter· 

punktdemonstrasjoner el. andre aksj 

er må vurderes lokalt. 

DIREKTIV : 

PARTIET LO~ALT MÅ RASKT DISKUTERE 0 
VEDTA ET OPPLEGG FOR 21/8, OG DET M" 
SETTES AV KAMERATER SOM ALLEREDE FØ 
FERIEN° KRN STARTE ARBEIDET, DET MÅ 
JOBBES FOR Å TREKKE ANDRE PARTIER 0 

RG. AKTIVT MED I ARBEIDET, 
IKTIGE POLITISKE MOTSIGELSER OG TI 
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t. ork, 
sommerleir et ork? Er det på tide 

.vitte seg med sommerleirene? Er de 

,egs, og ikke tilpassa vår "nye sit

;jon med familie og unger"? 

(te er synspunkter som har hatt, (og 

:) endel medvind for tida. 

u:t,t til uttrykk har det kommet i et 

· UDS-er hvor ~pp~axa de istedet for 

calac sommerleir har vært innstillt 

å arrangere helg-seminarer. 

rumentetene har vært: 

.k har bare 3 uker sommerferie, og det 

forståelig at de ikke vil bruke en av 

,n på leir. 

ter min mening er dette et skadelig og 

ilaktig standpfinkt 

jGSEMINARER ER BRA 

-Det kollektive livet. Det å løse 

problemer sammen. Utvikle et sosialt 

liv som innebærer noe mer ennå gå 

på møter. For ungene tror jeg dette 

kanskje er spesiellt viktig. Mange 

unger kan lett oppfatte politikken 

som en "fiende".En sommerleir som 

tar skikkelig vare på ungenes iP~er

esser er med på å knytte ungene,_.er

mere til det politiske arbeidet. 

Men også for oss sjøl tror jeg det 

er nødvendig å styrke vår evne til 

å tak~e problemer kollektivt og styr

ke samholdet. En av de krise-tenden

sene vi ser idag i partiet er etter 

min mening nettopp at vi trekker oss 

tilbaee xtil "familiens lune fred" 

; ikke å bli misforstått så vil jeg og ikke evner å løse oppgaver og pro-

ierstreke at jeg absolutt støtter id- blemer sammen. 

ne om slike seminarer som tar opp et 

<tig politisk spørsmål. Der slike ting 

r blitt forsøkt før har det vært vel-

SOMMERLEIR -VIKTIG MIDDEL MOT 

PARTI-KRISA. .. 
!Derfor syns jeg det er gæernt å leggell 

,ka, ikke minst fordi det har vært mu- 1•seg på ryggen" <fior argumenter om 

~ å trekke med folk vi ellers ikke har lat folk ikke orker å bruke ei uke av 

id. Men hvorfor skal dette settes opp 
I . !ferien. Langt ~iktigere er det å 

not et tilbud om ei uke på sommerleir? !jobbe for et bra opplegg på lei i, 

log gå aktivt ut å mobil:i$:re folk 

ltil å dra. En vellykka sommerleir be-I 

!vegelse i år kan vise seg å bli et : 

\ ER BRA MED SOMMERLEIR? 

, vil trekke fram to ting 

Je politiske diskusjonene. Mulig-

lviktig skritt ut av den krisa vi idag,, 
tene til å komme djupere i ting, ut-

·,·ser i deler av den progressive be- . 
kle nye politikk. Ikke bare bevege seg 

'd begelsen. 
overflata fordi vi har for dårlig ti . I 

,ikle disku~-ir-en over flere dager. !LOKALE LEIREæ. 

~e minst er dette viktig nå. Disk. !Ekstra ille syns jeg det er at denne 

krigsfaren, om sosialismen og om !anti- sommerleir tendensen kommer et-

kalpolitikk krever tid 'eer at vi i fjor arrangerte 2 lokale 

sommerleire som begge to blei opp

summert som svært vellykka. 
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De viste at det med relativt lite 

organisering var mulig å få til le

ire som ga et utmerka politisk utby

tte, som var svært bra for ungene, 

osv osv osv. En type leir som de mest 

skeptiske måtte innrømme var en bra 

kombinasjon av ferie og politikk. 

En type leir hvor mye av diskusjon

ene kan legges opp lokalt utifra hvor

dan forholda er akkurat der. 

En ,,,_,pe leir hvor muligheten til å trek-

DRA PÅ LEIR. 

Når dette leses er det ganske sikker 

avgjort hvor det blir lokale leire. 

Der det blir vil jeg oppfordre folk 

å dra, og gjøre en aktiv innsats fo1 

få med seg andre. 

Der det ikke blir leir , men derimot 

helgseminar på seinsommern: Bruk i} 

helgseminaret som unnskyldning for i 

ke å dra på leir ~ 

Tilslutt: Jeg vil ikke bli forstått 

ke , .... d uorganiserte skulle være stor der- dithen at jeg mener at alle skal på 

som en går ut med et konkret opplegg. leir, koste hva det koste vil. Det f 

En type leir som også er et tilbud for ting som gjør det vanskelig, uaktue 

folk med svært dårlig økonomi. Ifjor for noen å dra. Men la ikke sp.m. Olli 

blei den ene lokale leiren avvikla til 

en pris pr.voksen på 270,-kr. Da var 

all mat, også tørrmat innkludert, og al

le ungene gikk gratis 

sommerleir bli lØst med "jeg har ikk 

lyst"-argumenter. Til det er det for 

viktig. 

'.unger.det blir ingen

1 
.sommerleir i år. Jeg 
· idder ikke. ~ 

1 Ok gutter, dere hartoett, og 
jeg tok feil. Vi drar på 
det har vi godt av alle fire./ 
"? Bra dere ikke ga deee' 

på oppdrag fra DS/AC 
Willy 
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KRISA, SNAKKER OM. 
INGEN GjøR NOE 

,, 
Beretninga fra partiets 2.sentral 

omite avviser SK at det finnes en 

lmenn krise i partiet". Riktignok 

r det kriser på det Økonomiske .og 

aeologiske området, det er plankri 

rganisasjonskrise og tillitskrise, 

en noen allmenn krise er det ikke •. 

eg må si med engang at jeg ikke li

er den delen av denee diskusjonen 

om går på om det er krise eller ik

e, om den er allmenn eller ei. Det 

,lle etterhvert må se er at vi har 

tore problemer for tida. 

tvi ikke fungerer sånn som vi sku

le ønske. 

tvi til tross for at vi er ganske 

ange flere får gjort mye mindre enn 

ør. 

orklaringene på HVORFOR det er sånn 

r mange • Og det er bra, forli jeg 

ror at det faktisk er mange årsaker 

eg tror at alle forsøk på å finne 

det ene stygge trollet", og det ene 

idunder våpenet som skal ta knekken 

å det, de er dømt til å mislykkes. 

~n på meg virker det som om mange 

amerater nettopp sitter og venter 

'"et slikt "abrakadabra". Det males 

m igjen, og om igjen på hvor dårlig 

et står til, hvor dårlig ledelsen 

r, hvor mye~ttektiver det var i 

orfjor, om det er indre eller ytre 

.rsaker ,MEN DET STILLES NESTEN IKKE 

T KONKRET FORSLAG TIL HVORDAN TING 

.AN GJØRES BEDRE : 

I 

Sjølsagt er det viktig at vi graver 

i hva som er gjort feil, a~ vi får 

et me9 t mulig helhetlig bilde av 

hvordan stoda er, men vi kan ikke 

vente helt til da til vi gjør noe 

Jeg tror partiet ville tjent mye 1 

at folk riå, hver for seg og sammen, 

satte seg ned og brukte endel tid 

på å finne ut hvordan de mener lag 

bør fungere. At det så utarbeides 

konkrete forslag til hva som kan og 

bør gjøres. At forslaga legges fram 

på lagsmøte, og blir vedtatt eller 

forkasta. Ikke minst må det jobbes 

hardt for at vedtaka blir satt ut i 

livet. Vår evne til å fatte vedtak 

og sammen sette dem ut i livet er 

blitt betydlig svekka. det vikrker 

som om mange mener at det er bedre 

å ikke gjøre noe, ennå riskiere 

at vi gjør noe gæernt eller at vi 

tar oss vann over hue. 

Vi må også styrke oss på å kritiser 

når ·vedtak blir sabotert .• 

Spesiellt må vi legge vekt på å få 

fram forslag og vedtak som bringer 

oss ut på gata. Der partiet ikke 

syns kan vi heller ikke vente oss 

framgang, og wxx heller ingen entu

siasmei egne xk rekker. 

Det er ikke lett årette opp_ryggen 

i motgang, men jeg tror det er·mul 

iss vi i større ·grad retter disk. · n 

å hvordan vi vil ha det, og iklcså 

,ye har vært. 
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