
KA I P OG S E I ER 
mars 1984 MOTTATT 

Vedtak fra distriktsmøtet: ~ 198'1 

DISTRIKTSMØTET ER AVHOLDT! 

Distriktsmøtet er gjennomført, med delegater fra de fle ste avdelingene og 
medlenmer fra det gamle DS tilstede. 

Distriktsmøtet gjennomgikk beretninga fra DS, DS sine regnskaper for hele 
perioden og en spesiell rapport om utviklinga av organisasjonen . Denne 
org.rapporten 6lei lagt direkte fram for delegatene på selve møtet . Det 
blei fatta en rekke vedtak, som er gjengitt andre steder i dette nummeret. 

Møtet blei gjennomført i en kameratslig og trivelig stil, og de fleste 
vedtaka blei vedtatt med stort flertall. Det er sjølsagt bra at det er stor 
enighet om de vedtaka som blei fatta. Men denne medaljen har også en bakside. 
De skarpe ideologiske diskusjonene uteblei på møtet. Dersom dette er et 
mål for temperaturen på de ideologiske og politiske diskusjonene i distrikts
partiet for tida, er vi teirmelig langt fra kokepunktet! 

Forrige distriktsmøte sa at å nedlegge den ideologiske og politiske kampen 
i partiet er ett av uttrykka for høyrelinja. Det ser ut til at vi fortsatt 
har en del å korrigere her. Vi veit jo at det i virkeligheten er masser av 
ue_nighet ute og går! 

Distriktsmøtet valgte (sjølsagt!) også et nytt distriktsstyre. Det nye DS 
er allsidig sammensatt, med både nye og gamle DS-medlemmer, medlemmer av 
ulike kategorier, med erfaring og politisk tyngde fra mange forskjellige 
arbei dsfelt og områder. Et stort pluss er at kvinneandelen er over 50%! 
Størrelsen på DS er redusert, bl.a. for ikke å gjøre for stort innhogg i 
ledende kadre. De trengs jo i avdelingene og UDSene også! 

Men sjølsagt er det også svakheter. Den alvorligste er at arbeiderandelen 
(særlig blant kvinnene) er ·svært lav, lavere enn i. forrige DS. Alderssammen
settinga er heller ikke noe å skryte av. Fortsetter det slik, blir vi snart 
Røde Pensjonister. En tredje svakhet er at ett sterkt og stort underdistrikt 
av ulike grunner ikke ser det som noen oppgave å avgi kader til DS. Antall 
DS-medlenmer derfra er så lavt at jeg vil ikke nevne det! 

Disse·svakhetene blir det viktig årette på i perioden . Noe vi bare kan 
gjøre ved årette på de tilsvarende svakhetene på grunnplanet i partiet. 

Det nye DSet har allerede konstituert seg. Dere lurer sikkert på hvem som 
sitter der -- skal det ikke være noen offentlige OS-medlemmer? Jo, det skal 
det bli, vi er bare ikke ferdig med akkurat den diskusjonen ennå. Dere skal 
ikke behøve ,å vente lenge. Vi håper dere også snart får se at det er et nytt 
DS som nå sitter i ledelsen i distriktet. Hvis ikke, får dere pinadø si Tra: 

DS-formannen 
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IN1'RETT!NGA PÅ ARBEDERKLASSEN 
l. ET STRATEG ISK AVVIK 

Årsmøtet vi l understreke de store svakhetene i klassesammensettinga t il 
distriktspartiet og i den manglende innrettinga på arbeiderklassen. Dette 
avvi ket ble unders treket ogst på det forrige distriktsmøtet. DS og partiet 
i distriktet har ikke gjort framgang på dette arbeidet i perioden . 

·Dette er et viktig strategisk avvik. Uten djupe røtter i arbeiderklassen 
og uten at partiets arbeid i hovedsak er innretta på arbeiderklassen vil 
ikke partiet kunne løse sine historiske oppgaver som et kommunistisk 
parti . Feila og det ideologiske avviket på dette området vil i kke kunne 
rettes opp raskt . Det vil kreve politisk og ideologisk kamp og systematisk 
arbeid over lang tid for årette opp dette . 

Dette betyr også at v1 1 dag må gjøre en del omdiskpineringer av arbeidet 
vårt for å få dette til , bl.a . på områder som KK og verving. 

2. FAGFORENINGENE OG ARBEIDSPLASSENE 

Distriktsmøtet vil understreke at det arbeidet som driv es av kommunister 
i fagforeninge r og på ar beidsplassene er en vikti del av innrettinga på 
arbeiderkl as sen. Kommunistisk arbei d på arbeidsplassene har som mål å 
styrke part i ets i nnflytel se. Partimedl emmer må ikke bare ta opp den økonomiske 
kampen, men også drive politisk og ideologisk kamp, propagandere for partiet, 
drive sa ·1 g av KK og bruke marxismen i studier og diskusjoner. 

3. HJELP OG RETTLEIING - EI OPPGAVE FOR DS 

DS må legge vekt på å gi avdelingene og UDSene hjelp og rettleiing i å 
innrette arbeidet på arbei derklassen og i å styrke det faglige arbeidet . 
De t må også legge vekt på å oppsummere og spre de erfaringene som finnes og 
som høstes i dette arbe idet framover . 

4. FLERE ARBEIDERE I PARTIET! 

Det må legges vekt på å styrke klassesammensettinga gjennom å verve arbeidere . 
Det må også føres ideologisk kamp i partiet mot "flukten fra arbeiderklassen", 
og det bør vurderes om enkelte i småborgerlige yrker bør ta seg arbeid i 
arbeiderklassen. 

5. FAGLIG ANSVARLIG I DS 

Disktriktsmøtet pålegger det nye DSet så snart som mulig å utpeke en faglig 
ansvarlig for distriktet. 

KO NFE RANSE FOR ARBEIDERE OG FAGLIGE KADRE 

DS s~,, .1 rrangere en konferanse av partimedlemmer med tillitsverv i fag
bevege , _: :. · ng/ell er jobber i arbeiderklassen. Oppgava til konferansen er å 

a) trekk, , _r- ier mellom kornmuni~tisk og sosialdemokratisk tillitsmanns
arbeid OG u+frrdre resten av distriktspartiet til diskusjoner om dette 
gjennom KO~ , 
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b) gjennomdrøfte problemene med å f ungere som kommunistisk til litsma nn 
og s.om kommuni.st på arbeidsp lassen. 

7. KLASSEANALYSE AV DISTRIKTET 

DS må arbe~de med å lage en klasseanalyse av fylket, en analyse av innenfor 
hvilke sektorer og på hv ilke arbeidsplasser arue iderklassen i fylket er 
konsentrert og hvor den bor. I denne analysen må det tas særegent opp en 
anal ; se av den kvin nelige arbeiderklassen i fylket. 

ET ANNET VEDTAK UNDERSTREKER BETYDNINGA AV P..T INNRETT INGA PA ARBE IDER

KLASSEN OGSA BLIR SETT PA SOM ET IDEOLOGISK SPØRSMAL 

Distriktsmøtet mener det bør diskuteres i distriktspartiet i tida framover 
hvordan arbeiderklassens ideologi skal gjennomsyre partiets arbeid på alle 
områder, bl . a. anti-imperialistisk arbeid~ kv i nnearbeidet og arbeidet i 
småbørgerl ige miljøer . · 

DET OFFENTLIGE ARBEIDET 
På bakgrunn av de positive erfaringene 
med offenlige talsmenn og -kvinner 
mener distriktsmøtet at det er nødven
dig å utvikle den eKs terne profilen 
til DS i framtida . Det må være et mål 
for di ~triktspart iet å få fler e 
offentlige talsmenn og -kvinner. 

DS må raskt samordne partiet si ne 
eksisterende offentlige_ talsmenn 
gjennom en fastere organisering l eda 
av DS sjøl. 

DS må velge en hovedansvarlig for 
· offentligmarkering i fylket. 

Utfra de mulighetene partiet har må 
det eksterne nettet bygges ut med 
flere talsmenn og -kvinner. 

Det bør gjennomføres en diskusjon i 
djsktriktspartiet om bruken av det 
offentlige nettet. 
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LISTEFORBUND OG VALG-85 
Vi vil kr i tisere ledelsen i RV og 
AKP(m-1 ) for at de fattet vedtak om ~ 
j obbe for listeforbund med SV uten at 
det førs t ble diskutert i RV og i 
partiet. Det er både en rett og en plikt 
·for l edelsen i RV og AKP {m-1 ) å ta 
initiativer og fatte vedtak i en rekke 
saker uten at det først har vært ute 
til grundig diskusjon i organisasjonen. 
Det er bl .a . nødvendig åta standpunkt 
og initiativ ras kt i en rekke saker. 
i spørsmålet om li steforbund måtte 
imid lert id ledelsene vite at det ville 
være stor uenighet i part iet og i RV, 
og vi kan ikke se at det var nødvendi g 
å fa tte vedta k om l isteforbund så raskt . 
Det er på denne ba kgrunn vi vil kriti 
ser e vedta ket . 

Det er store uenigheter i RV og AKP(m-1 ) 
om det er riktig eller i kke å gå i.nn 
for l isteforbund med SV til tross for 
at dette har vært disku tert en stund. 
Vi mener det er ·galt å fatte noe ende
li g vedtak nå fø r denne disku sjonen 
har fått tid til å utvikl e seg videre. 
Arsmøtet vil altså verken gå inn for 
e 11 er avv ise listeforbund med SV, .nen 
mener diskusjonene om dette må fortset
te. RV 's ·1andsstyre og ledelsen i 
AKP( m-1) bør fastsette en dato for når 
avgjørelsen endelig skal tas, og sørge 
for å f å inn rapporter fra lokale 
diskusjoner før det , slik at en har 
et brei est mulig grunn l ag fo r åta 
avgjørelsen på. 

Di str iktsmøtet vil kritisere ledelsene 
i AKP{m-1) og RV for mangl ende opp
legg til politiske diskusjoner omkring 
valgkampen 85. Diskusjoner om hvordan 
få større oppslutning om RV's politikk 
og hvordan priori t ere valgkampen 
burde kO!llllet foran ta.ktiske diskusjoner 
om listeforbund med SV. 
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KLASSEKAMPEN 
Vinterkampanja for "Klas sekampen" går 
mot slutten. Aksershus ser ut til a 
gjøre en dårligere kampanje enn noen 
gang . Knapt to uker er igjen av 
kampanja, og fylket har oppnådd 39% av 
målsettinga. 

Spesielt dårlig går kampanja i Asker og 
Bærum, to områder som ~ver for seg har 
avgjørende innfl ytels p ,, i\. fylkesresu 1-
tatet. Forøvri g er r esultatet blandet, 
noen avdelinger gJør en hederlig inn
sats, mens andre synes å gjennomføre 
et pliktløp . 

Det er flere grunner til at resultatet 
er dårligere i åi" enn tidligere år. 
Gjennomgående er at den politiske 
ledelsen svikter. Kampanja har vært 
dårlig politisk forberedt, og har 
kommet seint igang. Aktivi:teten er 
jamt over lav . Heller ikke oppfølginga 
fra avdelingsstyrene og underdistrikts
styrene for å øke innsatsen er god 
nok. 

Distriktsmøtet mener derfor det er 
helt nødvendig at avdelingsstyrene 
og underdistriktsstyrene øyeblikkelig 
tar tiltak m.h.p. årette opp svak
hetene i vinterkampanja. Dette vil 
først si å styrke den polit is ke 
ledelsen. Dernest sikre målretta 
arbeid med abbonnementsverving utfra 
aeiii!Tsetti ngene som er gitt. 

Siden disse tiltaka ikke sikrer at 
fylket oppnår målsettinga innen l. mars, 
vedtar distriktsmøtet å forlenge 
kampanja med en uke. 

Akershus gjør tradisjonelt gode kam
panjer for KK, og har på denne måten 
skaffa seg et svært godt ry. I år 
truer det dårlige resultatet å under
grave noe av det vi tidligere har 
oppnådd. Distriktsmøtet oppfordrer 
derfor delegatene til å bruke alle 
muligheter de har til å sette denne 
oppfordringa ut i li vet når de kommer 
tilbake til hvert sitt sted. Alle har 
et personlig ansvar for KK-kampanja, 
og det haster! 
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OM UNGDO/v!SARBEIDET 

Distri.ktsmøtet vil understreke den 
store betydninga det kommunistiske 
-ungdomsarbeidet har for part i et. 

· Idag legger partiet for liten vekt på 
dette arbeidet. 

Part iet må sammen med Rød Ungdom og 
NKS dis kutere hva som kan gjøres for 
å bygge Rød Ungdom- og NKS-lag viktige 
steder. Partiet bør ·her konsentrere 
kreftene til ett eller to steder . 

Partiet må også sikre at Rød Ungdom 
og NKS t r ekkes med i viktige dis ku
sjoner lokalt og på disktriktsnivå, og 
at det samarbeides på enkeltsaker. 
Dette må gjøres ved at ungdommen bl.a. 
innkalles ti l viktige konferanser. 
Dessuten må Rød Ungdom og NKS gis 
observatørs tatus og innkalles til 
distr iktsmøtet. 

BEREDSKAPSARBEIDET 
Flere .av delegatene var misfornøyd med 
den måten DS hadde omtalt ledelsen av 
beredskapsarbeidet (eller rettere: 
mangelen på ledelse) i distriktet i 
perioden. Distriktsmøtet fikk derfor 
en mer detaljert redegjørelse (i form 
av et vedtak fatta i det forrige DS 
etter at beretnfnga var send t ut) 
for hvordan DS hadde takla denne saka. 
Distriktsmøtet tok denne redegjørelsen 
til etterretning . 

Deretter ble følgende vedtatt: 

"D i striktsmøtet vil skarpt kritisere 
DS for manglende ledelse av partiets 
beredskaps- og sikkerhetsarbeid . 
Det te har satt partiet tilbake i 
perioden på dette strategisk vik-
t i ge området. 

Det er ikke t il strekkelig sjø lkri
tik k å legge sky lda på ett DS
medlem . Bereds kaps- og sikkerhets
arbeidet er hele DS' ansvar." 
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