
VEDLEGG TIL FRAM KAMERATER: 

Andgående militærprogrammet/pa !konferansen til AKP(m-1) 

I fjor høst blei det sendt ut rslag til teser om militærspørsmå-

let til hele partiet fra SK. Det blei sagt at alle avd. måtte 

diskutere disse, og sende inn rapport fra diskusjone ne. Samtidig 

blei det sagt at det skulle innkalles en partikonferanse som skul

le ta endelig stilling til tesene , utpå våren. 

Seint på våren blei denne konferansen arrangert. Ut fra de forhol

da som er i Norge i dag er det umulig å arrangere slike konferans

er med svært mange deltakere uten at SIPO o.l. får vite om det. 

På en slik konferanse vil det være ledende kamerate r fra hele Ja

~ndet og det er derfor svært viktig at sikkerheten er størst mulig 

Ut fra dette bestemte SK hvor mange delegater som skull e velges. 

Så blei disse "fordelt" på distriktene + avd som ikke er med iA 

noe distrikt(ik ke underlagt noe DS) Delegatene blei så valgt av 

DS i de forskjellige distriktene. 

Det finns ik ke noe slikt som partikonferanser i vedte ktene, men SK 

mente det ville være en styrke for demokratiet at tese ne blei be-

handl a av et forum som var representanter for hele partiet, og 

ikke bare SK, før den endelige utforminga blei utfør t. Derfor 

dmlegerte SK den endelige vedtaks-rett til partikonfe ransen. 

(dette synes jeg er bra , og har tradisjoner i AKP fra konferansen 

om sosialimperialismen) 

I vårt distrikt blei delegatene valgt på et DS-møte som behandla 

tesene, etter rapporter fra avdelingsdiskusjonene. 

Noen mener at enstemmigheten ik&e kan gi et rett bilde av swtuasj

omen. Ut fra rapportene fra avdelingsdiskusjonene st emmer ikke dette 

Her i distriktet var det overveldende flertall for den linja som 

tesene streka opp. F.eks. i spørsmålet om bevilgninge r som var de 

mest omdiskuterte var det over 90% av avd som var fo r å endre for

multinga i pro grammet. I de fleste avd s~ var det stort flertall 

for dette. All e avd har ikke levert rapport , men sjøl om alle 

som ikke har levert er mot endringa, vil det ennå bli stort flert

all for. Det er en dårlig ting at alle avd ikke har levert rapport, 

og DS burde sikkert gjort mer for å få dem inn, men vi har begren

sa med ressu rsere, og det er et stprt spørsmål om de t er rett å 

bruke disse til å fly på avd fo r å få inn rapporter de ikke leverer 
inn, det blir mye ftying i alle fall for å få inn kont ingent. 
Det må også være avdsansvar at rapporter leveres inn til rett tid. OS 
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