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_t2der: to år er gått 
og åra er diskutert rrellan delegater fra laga i distriktet. MØtet brukte 

de to åras erfaringer til å finne dagens probleiær og ~edet ~arige 

arbeid å gjØre roe med det. 

MØtet var starten på en ny periode for AKP. Vi har fått et nytt priæipp

program, et pregrem de fleste er godt fornii!yd ned. Oppgava nå er å gjØre 

progremret til hele partiets eierdall og b:ygge videre, spesielt gjelder det 

forståelsen far den noderne kapitalimæn og vårt eget lam. 

For å greie dette m! vi se nf,ye på l'edskapet vårt - · partiet.· Analysen av 

partiets problener og spesielt grunnarganisasjonene gikk san en r'jlSd tred 

gjenrom d.istriktSUØtet. 

A:r-snøtet mente at problel!ene i grunoorganisasjonene skyldes både ytre og 

indre årsak.er. Utenfra virker laber JiaSS1ekanp, ''klar deg sjØl" - ideologien, 

interne planer og at sosiali= plutselig ble så vanskelig( Utv:ikl.il'l!;en i 

Kina og Albania) . 

I d~ situasjonen har partiavdelingene stått mye på siden av de stare 

spennende og viktige diskusjoner, på siden av den politiske prosessen i 

partiet. lagsledelsen har fått lite hjelp til opplæring. lagas nasselinje 

har tØrket ut. 

Ledelsen må ta mye av ansvaret for- dette. Masselinja overfor- laga har 

klare m,ngler. Ledelsen har tatt for få politiske initiativ og drevet linje

kampen for lite i partiet. · 

Nå. er op~ven igjen å gjøre laga til J"llllk)æ.1-led:iet. 

43ga må bli et senter for poll tilde og · taktikk i famold til sin massebasis. 

Og laga m! utvilcle sine strategiske og taktiske planer. Men samtidig m! 

sentralismen styriæs, sliJc at vi trekker i samæ re~ og famoldene 

legges til rette for laga. ledels~ nå få et fasteÆ gr,ep an de viktigste 

oprgavene. Ellers vil vi iklæ f~ et parti, men en rekke lag san driver 

ned sitt, tilfeldig og uten plan. 

Parti.skolen er æ,, avgjØren:ie betydning. I fØrste ~ for å gi mat til 

vårens politiske kampanje, skolering foran valget. Dernest for å gi skikkelig 

medlensopplær'ing og sæ-egen opplæring av lagsledelsen. 

Samnen med at vi virl<elig kaster oss ut i den pali tiske debatten må dette 

f9!re til at vi tilfører partiet nytt blod, nye medlemær og politisk giv 

for de gamle. 

SLIK STARTIB VI DISSE TO NYE MA. UANSETT VIL DET BLI TO AA ni\. LITE VIL VÆRE 

VED DET GAMLE. lVNIR VI A SE DET NYE CG VÆRE FØRE VM, KAN VI BLI Dl POLITISK 
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D~SlR~KTSARSMOTET 
. ·. ". . 

Her bringer vi de viktigste vedtaka fra ån;nØtet og noen av de viktigste 

forslaga det sto strid an, men san iqzltet ikke rakk å. sluttbehandle: 

A. ORGANJSASJO~ 
1. Probleiwa for grunnorganisasjonene. 

Jedtak (701 for; alle stemmetal ·avrunda til nzraste 51): 
•Problemene i grunnoraan.isasJonene. 
Et av hovedproblemene t partiet i dag er at grunnorganisasionene 

fkke fungerer som. aktive, ledende lag som utvikler politikk p sine 
oarlder og fører partiets politikk ut til massene. Beretninga beskri
ver 11111nge av problemene, 111en kritiseres for ikke I ha gitt nok inn pl 
lrsakene _t11 den. Beretninga nevner heller ikke at vi har lag som 
jobber godt, og som har erfaringer ~OIi vi kan lære noe av. DAM .mener 

· at lrsaken ttl probleaene i grunnorganisasjonene finnes bide i •in
dre• og •ytre• forhold. 
A. Ytre forhold. 

1. Situasjonen i aasseka111pen er laber. folk er reddere for I sliss 
ni enn de var for bare ftre Ar siden (asrbeidsledighet, høyrebølge). 
2. Motsigelsen offentlig fa~tigd011 - •privat rikd011• er skjerpa. 

Borgerskapets ideologi 0111 •klar deg sjøl• fralllfor solidaritet og klas
seka111p er pl fra1111111rsj. 
3. Vt har fkke fltt trua tilbake etter linjeskiftene t Kina og Alba

nia. Partiprogramdiskusjonen har nrt helt nødvendig for I 11111Jte dette, 
inen fortsatt er det mye tvil 011 hvordan •sosialisme pl norsk• skal 
unng& & gjøre de feil som er gjort 1 Øst-Europa/Sovjet.· 
4. _ Planen for perioden -har vzrt hovedsaklig internt retta, og llllnge 

lag s011 ikke har følt PP-diskusjonen som vikt 1ge og nødvendige for 
dem, har hatt problemer med I fungere som politiske, aktive lag. Alt 
dette har ført til at unge har mista motet og blitt passive kORIIU
nister. 

• (fortsc. ): 
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B. Indre forhold. 
Lagsrapportene fra beretningsdiskusjonen peker på flere årsaker: 
- Lasga mangler individuell frihet 
- Grunnorganisasjonene prioriteres ikke, mangler ledere 
- For lite ekstern kamp, planene var feil 
- For svak politisk mobilisering av grunnorganisasjonene 
- Laga Engler strategiske planer - ser ikke seg sjel i en strate-

gisk sa11111enheng. 
Disse rapportene peker på viktige mangler ined partiets planarbeid og 
metoder for ledelse. 

1. DS sin ledelse av ~runnorga"isesjonen~ her v~rt f~r d!r1~g. ~et 
h!lr nrt byråkratiske feil 1 ledelsen s01n ikke har evna å trekke laga 
111ed i den politiske kampen - både eksternt og internt. Laga har i ho
vedsak blitt overlatt til seg sjel i de teoretiske diskusjonene. DS 
har hatt for få politiske initfativ og drevet for lfte linjeka111p. 
2. Grunnorganisasjonene har st!tt for lite sentralt 1 den politiske 

prosessen i partiet. Mange spennende og viktige diskusjoner har vzrt 
fert andre st!"der. Når arbeidet i perioden samtidig i hovedsak har 
dreid seg oci. disse diskusjonene, er det opplagt at mange 11A bli pas
sive og ikke helt skjenner vitsen IM!d å vzre organisert. Hoveddisku
sjonene 11A igjen føres tilbake til laga. Dette er også helt nødvendig 
for å sikre detn0krat1et i partiet. Gr~nnorganisasjonen er det stedet 
der 11edlennene har mulighet til å eve innflytelse over partiets poli
tikk. 
3. Mange lagsledelser trenger hjelp, både til politisk skolering og 

organisasjonstiltak. All erfaring viser at ei •god" avdeling er den 
som har en •god" ledelse. Betydningen av å skolere lagslederne slik 
at de kan bli politiske ledere i sine avdelinger, kllfl derfor aldri 
overvurderes. DS ber derfor diskutere forskjellige tiltak for å styr
ke lagsledelsen (organisasjonsteknikk, partiskole, lederkonferanser 
osv.). . 
4. Uten at det drives at omfattende massearbeid i laga, så kan 

heller ikke partiet som helhet utvikle en riktig politisk linje. Og
likedan - uten at DS driver et omfattende massearbeid overfor laga, 
så kan heller ikke DS utvikle riktige linjer for partiet i distriktet. 
Hvis vi ikke diskuterer politikken vår med andre rundt oss, blir vi 
bare sittende å utveksle nteninger og papir oss imellom, og 111ed den 
lille tilgangen vi har på nye aedlenmer, sier det seg sjel at det 
fkke blir ■ye tilførsel av energi. Maskineriet vil stanse opp. Orga-

, nisasjonsrapporten som ble lagt fram for DAM, viser framgang for rek
rutteringsarbeidet i distriktet. Dette skyldes i · stor grad at DS i 
perioder har prioritert dette arbetdet, og jobbet sannen 111ed avdelin
~r og enkeltpersoner _som har hatt gode erfaringer med å rekruttere. 
Dette arbeidet ■å styrkes og bli en naturlig del av alle avdelingers 
arbeid. Og det forutsetter igjen at massearbeidet til laga blir radi
talt forbedra. DAM ønsker! pi1oritere en diskusjon 0111 partiets •sse-
-linje i -85. 

5. Partiets planarbeid er under fcr:ndrin; (jfr. SK's forslag til 
strategisk plan). Rapporter viser at lag 1 distriktet har slutta opp 
OIi ideen med at også hvert enkelt lag må legge en strategisk og tak
tisk plan for sitt eget arbeid. DAM mener at dette er et nedvend1g 
tiltak for å bygge opp laga som sjølstendige, politiske enheter. Det
te betyr ikke at hvert enkelt lag skal stå fullstendig fritt til å 
planlegge s0111 de sjel vil. En nødvendig del av planarbeidet er også å 
styrke det sentrale grepet Offl de viktigste hovedsakene.• 

(Opp i110t dette framlegget vart stilt eit frllll!legg Offl å stryke~- (Ytre 
forhold), satnt B. (Indre forhold) frlllll til pkt.1, og 1staden legge 
kapittel I og VIII 1 LM-beretninga til grunn for problema 1-5 i tek
sten ovanfor. Dette framlegge fekk 25\ for, og fall.) 
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2. Lagsstrukturen. 
Yedtak (90% for): 
•oistriktdrsmøtet avviser ei drastisk omlegging av legsstrukturen. 
Det er samstundes behov for fleire bustadlag - især 1 blokk- og rekke
husOlll"ide. Arbeid med slike prioriterast 1 k0111ande periode over opp
retting av andre nye lag. Oppretting av bustadlag skal lengst 110gleg 
gjerast utan å rive opp 1119 som fungerar. • 

(Fra.legget •Bustadlag og arbeidsplasslag id 1 framtida b11 hovudfonaa 
for organisering 1 virt di.strikt. Bransjelag og frontlag reduserast 
t11 elt minimum.• fekk under lOS for. Fra111legget •rrondhefmspart1et 
organ1serast i bustadlag.• fekk tngen stemner.) . . . ! 

3. Distriktet utan0111 Trondhet111. 
· ledtil ( SOS for) : · 
•Distriktsstyret 11A i lr ha situasjonen i distriktet (:utenfor Trond
~ei■) som punkt på elt DS-IIIØte. Før 11111tet 1111 eigne erfar1ngar 111ed dis-

. trtktserbe1det oppsu11111erast og efn må fl tak 1 (positive) erfaringar 
' frl andre distrikt . Innkomne protokollmerknader om arbeidet i distrik

tet leggast til grunn.• . 
(45S stemte for or1gfna11yden - dvs. utan red.kom. stne endr1ngar: •Dis

triktsstyret må 1 vår ha situasjonen 1 distriktet (: utenfor 
Trondheim) som hovudpunkt på elt DS-møte. Dette møtet må vera starten 
på e1n fase med satsing på systematisk styrking av distriktet. Før 
møtet må eigne erfar1ngar med distriktsarbeidet oppsu11111erast og ein 
må få tak ·1 (positive) erfar1ngar frå andre distr1kt.•r 

B. ARBEIDERINNRETTINGA 
1. Behovet for arbeideropprør. 

ledtak (100% for): 
. • ARBE I DEROPPRØR. 
DAH har fått rapport om utviklinga av klassesa11111ensetn1nga. Det har 
korllilet fram at mange arbeidere har blitt rekruttert til partiet. men 
avdelingene har hatt store problemer 111ed å utvikle dem som konmunis
ter, og mange har gått ut etter kort tid. En viktig årsak til dette 
er at partiet er sterkt preget av en ·småborgerlig stil 1 diskusjon av 
politikk og teor1. Dette har rot t en tradisjon hvor ka111pen føres 1 
den ideologiske overbygninga og 1kke som en kamp for I føre politik
ken ut i arbeiderklassen. 
Det trengs et arbetderopprer 1 partiet: . 
1. Kunnskaper om hvordan det egent11g 11Ar l!led arbeiderklassen. Hve111 

v1 er. hvor vi er. og hvor v1 kOIIIIIE!r til I vzre. Arsak til passivitet. 
2. Starte en ideologisk k11111p. Vi skaper verdiene. Vi har styrke. Det 

er v1 som før på borgerne -og vt kan greie oss uten dem. 
3. Finne de viktigste kampsakene og konsentrere oss. 6-t1mersdagen, 

skatt, sykelønn er eksempler. 
4. Kreve skolertng t AKP beregna•på arbeidere . Kreve at parttskolen 

og vire intellektuelle prioriterer oss . 
5. Slåss oss inn i put 1verv for å sikre at AKP(m-1) fortsetter å 

vzre et arbeiderparti, både for og av arbeidere. Blf politikere, 
helst teoretikere. 
6. Passe på at kvinnelige arbeidere. blir en del av opprøret, og at 

v1 forener oss med kvinneopprøret. 
7. Partiet må mobilisere for å stoppe tendensen der part1111edlet1111er 

går ut av arbeiderklassen og gjøre konkrete vurderinger av mulighete
ne for at småborgere skifter klasse . 
8. DS må ta kontakt med RU og kjempe for ei linje der folk fra RU 

hjelper til å styrke klassesammensetninga i partiet." Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020
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(151 stemte 1110t, 851 for å endre den opphavlege teksten i , pkt.5: •S)åss 

oss inn i partiverv for å ~ AKP lli et arbeiderpart1 , •. • (resten 
likt).) 

Vedtak (951 for, 51 avh.): 
•Innrettinga på arbeiderklassen har konnet for ieye i bakgrunnen 1 di
striktspartiet som helhet 1 den siste perioden. Arsmetet støtter DS
vedtaket fra våren 1983 om innretting på arbeiderklassen (FK fflai/juni 
-83), men vil kritisere DS for ikke å ha fulgt opp sitt eget vedtak, 
og likeens for ikke å ha fulgt opp de obligatoriske avdelingsa,tene 
våren 1983 med oppsummering ·og videre oppfølging før utgangen av peri
oden. Beretningsutkastet gir også uttrykk for denne svakheten ved å 
ta for lett pi problema rundt klassesanrnensetnfnga i partiet.• 

z. KIIIIIJ)en 011 TMV og 0111 Stilkonstruksjoner. 
'ledtalt (851 for, 151 avh.): 
•OM NEDLEGGINGA AV TMV. 
1. Viktigste problemet 1 kampen om TMV var problemene med å sette ef 

i hovedsak riktig flertallslinje i parti-avdelinga ut i livet. Dette 
kom av at partikameraten som var klubbformann sto konsolidert på en 
111er reformistisk linje og partiavdelinga ikke evna å skjære igjennom 
og refse en åpen/ekstern kamp mot denne kameraten, og ekskludere ham 
fra partiet for brudd på partidisiplinen . Dette la11111a partiavdelinga 
sitt arbeid og hindra mQbilisering av massene, noe som igjen gjorde 
det omtrent umulig å reise noen .kamp utover byen OIi nedlegginga av 
THV . DS sto på ei syndikalistisk linje og overlot i all hovedsak an
svaret t i l kameratene på stedet i de tidlige fasene av,.kampen. 
2. Nevnes må også at kampen mot Akerkonsernet som alt i utgangspunk

tet burde vært gjort til en landsomfattende kamp, fra SK's FU sin si
de ble overlatt til klubbformennene og de enkelte partiavdelingene. 
SKFU burde innkalt en landsomfattende partikonferanse om situasjonen 
i og kampen mot Akergruppa. Denne måtte ikke begrenset seg til klubb
formennene, som ut fra sin posisjon harvist seg 111er påvirket av re
formistiske ideer enn parti-avdelingene på arbeidsplassene.• 

Yedtak (801 for, 201 avh.): 
Endring til beretninga: De faglige kampene •• , etter 3. linje pkt.3: 
•Det var opposisjon 1110t denne linja i TMV-laget og på Stilkonstruk
sjoner. Spesielt på Stilkonstruksjoner førte dette t11 at 111edleaene 
i større grad blei mbilisert til kalllP for arbeidsplassene. Vedtaket 
1 klubben på Stilkonstruksjoner 0111 å nekte ferdigsti11inga av skafte
ne til Aker Verdal, og sit-down aksjon 110t McKinsey-representantene 
er eksempler på dette.• 

3. fagleg Utval (FU). 
(Dei følgjande to framlegga vart av red.k011. sette opp 110t kvarandre. 
Etter protest frå salen vart dette omgjort til separate avstemningar. 
Alle vedtak utenom val vart ~jort 111ed simpelt fleirtal.) 
Tedtak: 
a. (351 for, 511110t, 601 avh.:) •Forrige årSIIIØte stilte s011 hovedopp
gave å gjenreise et faglig utvalg. I perioden har FU fungert brukbart, 
hatt jevnlige mter og tatt opp de viktigste sakene 1 distriktet. I 
tillegg har FU for første gang engasjert seg i helse- og sosialsekto
ren.• 
b. (Til etterretning, 1kkje stemt over:) •Høsten 84 ble FU mer eller 

~indre nedlaot til fordel for budsjett-aksjonene.• 
c. (Vedteke: tal ikkje notert:) "I perioden har FU's største problem 

vzrt å kombinere det rent faglige arbeid med det nødvendige arbeid å 
korrigere problemene i partiavdelingene og styrke partiets innretting Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



pi arbeiderklassen.• . 
d. (45% for, 40% mot:) "Det sis\e har vist seg vanskelig for et ut

valg alene og kan bare løses ved I bedre kontakten mellom FU og AU i 
distriktet.• 
e . (75% for, 25% avh.:) "I tillegg har FU i perioden hatt problemer 

111ed kapasitet og dårlig fordeling av oppgaver. Vi har hatt problemer 
med at det er få organiserte fraksjoner pi viktige oppgaver å jobbe 
gjenn0111 og vi har hatt dårlig grep om stat og konnune. Men det viktig
ste er at problemene - 111edatti1litsfolkgår trøtt, stagnererogat en del 
folk forlater eller vurderer i forlate industrien, mangler aktpigiven
het overfor sosia ldemokrat1et - ikke lar seg lese gjennom det rent 
faglige arbeid. • 

(Ved underpkt. d. steørte dei 40'% for originalordlyden som sa : "Det sis
te har vist seg umulig for et utvalg og kan bare løses gjennom parti
et . Vi gir ni inn for i avgrense FU's arbeid til rent faglig arbeid, 
aens DSAU har ansvar for den Yiktigste sida, problemene t arbeids
plasslaga , arbeiderinnrettinga og diskusjonen 0111 IIAlsetting for vårt 
faglige arbeid.") 

Yedtat (40% for, 5% 1110t ): 
Endringsfor slag til beretn i nga s . 5: Noen problemer i arbeidet. 
Første avsnitt går ut og erstattes med følgende: 
"Kapasi t ets-problemet i dag er overdrevet . Når det hevdes at "uten 
sek retærh jel p vil det vzre vanskelig å være på offensiven", forenk ler 
det probl emet. DAM mener at det har vært i st or grad ledelsen av FU 
SOl!I har skrang let: 
- dårlig organisering, ned lagt i perioder , en person bar tatt seg av 

alt 
- bruker sa11111e folk til alle ting (det er bare de allvitende topp

tillitsvalgte som blir betrodd)." 

C. LINEl<AH?EN (HØGRE/VENSTRE) 
Vedtak (60% for, 40% mot): 
Endring til beretninga del F: 
"Avsnittet '2. Venstreavvfket' strykest 1 sin heilskap.• 

Yedtat (45% for, 55% avh. til heilskapen): 
1. (751 for, 20% mt) "Trad isjonelt har distriktet ligget tfl venstre 
1 linjekamp. I kalllJ)ene i 1980 fikk dette noen uheldige følger da kame
rater som korrekt kritiserte dogMtfske feil - spesielt spørsmålet om 
partiets særrettigheter - ble feilaktig kritisert for høyreavvik. 
(Dette betyr ikke at disse kall!ratene ikke hadde høyrefeil på andre 
områder. l • · 
2. (60'% for, 10'% 110t) •Engasjementet 1 Prinsfpprograllldiskusjonen i 
virt distrikt har vært relativt Hten. Dette avspeiler lavt nivå i 
forstielsen for teori og lfnjeka111p.• 
3. {551 for, 35% mot) "I vårt dist rikt har •ultra-venstre"-feil 1 PP
kampen ·særlfg stått sterkt i NICS. I partiet har noen enkeltkamerater 
stltt for "ultra-venstre"-linjer. Minst en av lederne i NKS har gått 
ut av NKS pga. "ultra-venstre"-kritfkk. Ingen kamerater har gått ut 
av partiet pga. slik kritikk. Vi oppfordrer kamerater SOIII politisk 
har stått nzrt •ultra-venst re"-kritikerne i Os lo om å bli i partiet 
og underordne seg LM ' s -vedtak. • 
4. (45% for, 55% avh.:) "Utviklinga av den ideologiske ka11tpen i dis
triktet er både preget av høyre- og venstrefeil. Distrikts1110tet mener 
høyrefeilene er de vikt igste• (ti ll egg , 50% for, 25% mot : ) •slvel i 
teori som i praksis.• (Framhald origina l :) "I dag kolll!IE!r disse bl .a. 
til utt rykk i f orm av økonom1Sll!e og uli ke former for liberalisme og 
et t ergivenhetspoli t ikk." (Tillegg , 20% for, 15% mot : ) "I DS har _høyre 
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konwnet sterkest t11 uttrykk 1 synet på det strategiske beredskaps
arbeidet med forslag om en kraftig nedprioritering, og i forslaga om 
omorganisering av organisasjonen. Begge disse forslaga blei nedstemt 
i DS." 

(I originalordlyden , pkt.2 , sto det opphavleg: •ogsA 1 partikampen 
omkring Prinsipprograrrmet har distriktet ligget til venstre.• fram
legg om å stryke dette fekk 50% for, 25% mot.) 

D. DEi VIKTIGASTE PROBLEMA 
Vedtak (95% for, 5% mot heilskapen): 
•Perioden vi nå har vært igjennom har pA mangellåter vært en vanske
lig periode for distriktspartiet. Enkelte partilag har hatt klare 
framganger og på enkeltområder har det også vært jobbet godt. Nedgang
en i medlemstallet ser også ut til l bli •indre, og for første gang 
pA lenge har tallet på innmeldte vært større enn tallet pA ut111eldte. 
Men i forhol d til de krava vi må stille til et KP og 1 forhold t il de 
oppgevene som står foran oss, er det klart at partiet har store pro
blemområder som det må legges planer for å lese. På grunnlag av lags
di skus jonene og diskusjonene på distriktsmøtet, vil vi sær l ig trekke 
fram disse områdene som sær l ig viktige å korrigere: 

1. PARTI ET ER FOR INTERNT INNRETTA . 
Både pga. planene de siste åra, mangelen på nye medle11111er, rutinemes
sig jobbing og ideologi ske problemer, har partiet en arbeidsstil som 
er for intern. For å styrke den eksterne profilen er bl. a. felgende 
tiltak nødvendige i den korrmende perioden: 
a. Planene må bli mer eksternt retta og legge større vekt på poli-

tisk kamp. • 
b. Prop/agit må styrkes. Det betyr større vekt på RV-radio, løpesed

ler, åpne møter - og fortsatt høy prioritering av avisa Klassekampen. 
c. Part11agas krefter må konsentreres mer om de viktigste klassekamp

sakene. 
d. Partimedlerrmene må delta mer i den pol iti ske kampen - szrlig r 

polemikk og debatt med DNA og SV. 
Alle avdelinger må i løpet av perioden gjennomføre studier av 111asse
linja og metoder for ledelse, i samband med at laget og kueratene 
definerer sitt konkrete masseomland som de skal forholde seg til. Det 
niå settes opp målsettinger for massearbeidet i planperioden for hvert 
enkelt lag, som rapporteres til DS og følges opp av distriktsledelsen 
aed jamne mellomrom. 
2. KUNNSKAPSNIVÅET I PARTIET. 

I forhold til de vanskelige og store klassekampsakene vi stAr OYerfor, 
er kunnskapsnivAet for lavt i partiet. V1 m! ha. konkrete kunnskaper 
1111 borgerskapets ulike offensiver . Vi aA også utvikle vAre egne lin
jer for ka1111)en. Videre Må partiskolen få høy prioritet 1 tida fram
ower, og laga IDA sette av tkl og krefter til skolering og pol1t1ske 
diskusjoner. 
3. LAGA MA STYRKES SOM POLITISKE SENTRA. 

Partiets politikk kan aldri bli effektivt satt ut i livet uten at la
ga, s011 bindeledd mellom ledelsen og 111assene, styrkes. for DS er det 
også nødvendig å høste av laga for å få ideer og pol1tistc hjelp og 
kritikk. (Når det gjelder tiltak her viser vi til vedtak 0111 Probl!!IIIE!
ne i grunnorganisasjonen.)• (Til legg, 40% for, 35% 110t: ) •En av de 
viktigste oppgavene i perioden IRå bli en fortsatt styrking av laga og 
bedring av metodene for ledelse internt - jfr. vedtak om grunnorgani
sasjonen. Eksternt arbeid må ikke gå på bekostning av dette.• 
4. REKRUTTERINGA MÅ STYRKES. 

Økt rekruttering betyr større slagkraft for partiet. I tillegg betyr 
det også et nier levende og mindre byråkratisk parti. Tiltak her er: 
a. fortsette å prioritere skolering av studieledere/sirkelledere 

høyt. 
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b. Laga må til enhver tid ha egne mål for rekruttering og konkrete 

rekrutteringsplaner. 
c. Det må lages hensiktsmessig materiale som både mobiliserer til 

studiesirkler og materiale s011 er mer egna som skoleringsmateriale 
for ikke-intellektuelle. 
d. Uten at ungdomsforbunda styrkes er det liten mulighet for szrlig 

framgang i rekrutteringsarbeidet . Dette betyr at DS må prioritere ar
beidet 111ed RU og NKS i forhold til dagens situasjon. 
5. INNRETTINGA PA ARBEIDERKLASSEN. 

Ders011 vir t arbeid 1 arbeiderklassen ikke ko11111er opp på et høyere ni· 
vi enn det er på i dag , er det fare for at 111Ye av det vi har oppnådd 
gjennom lang tid går tapt . Dette betyr bl.a.: 
1. Vi .A legge vekt pl studier av forandringene innafor arbeider• 

klassen slik at vi bide kan ta initiativ på nye områder og styrke ar
beidet 1 kjerneproletariatet. Studier pl klasseanalyse og klassens 
egenskaper. · 
b. Vi llå sules 011 kamp på de viktigste klassekampsakene arbeider-

klassen står oppe i og tkke spre kreftene på alle slags lokale saker. 
c. Den siregne prop/agiten overfor arbei9erklassen llå styrkes. 
d. Det ai jobbes ut szregent studiemateriale for arbeidere. 
e. Vi må styrke kampen aot sosialdemokratiet. 
6. BEREDSKAPSARBEIDET. 

Det er berettiget å snakke 011 krise når det gjelder beredskapen i 
vårt distrikt. Arvåkenheten er redusert, og det er en spontan tendens 
til avk l assifisering . Dette truer med å legge distriktets parti åpent 
for oppru lling og elimi nasjon i en evt. krisesituasjon. Tiltak: 
a. Sikkerhetsinst ruksen må studeres og diskuteres på nytt . 
b. Målsettingene for laveste ka t egor i må oppfylles. 
c. :Beredskapsd1skosjonen ·liiå ' føl ges opp. 
d. Den politiske kampen mot at0111Pasifismen må økes , både i fagforen• 

inger og i par l ament ar isk arbeid. Pasrtiets linje f or et sterkt og 
uavhengig forsvar og styrket s ivi 1 beredskap må få en 111.Ye bredere 
plass i propagandaarbe idet. 
7. DISTRI ET UTAFOR TRONDHEIM . 

Part et st r dag svært svakt i distriktet utafor Trondhe im. Til tak: 
Distriktsstyret må i år har s i tuasjonen i distriktet utafor Trondheim 
som punkt på et DS-møte. f ør •tet må egne erf aringer 111ed distr ikts· 
arbe idet oppsu11111eres, og en må f å tak 1 (posit i ve) erfaringer fra an· 
dre dist rikt . 
DS må 1e·gge en pl an for løsing av disse problemene. Vi advarer 110t 
1dealist15ke ideer om at alt kan korrigeres aed enkle og raske tiltak." 

- Budsjettka111pen (Nils): · · · 
1. Vedtaket om å prioritere budsjettaksjonen som hovedoppgave var riktig. 
2. Målsett i nga i vedt aket var for altomfattende, st i lte både aksjon, 1110-

bilisering av part iet og partipropaganda likestilt . 
3. Organiseringa av aksjonen sto ikke i forhold t il øålsettinga. Ekster

ne folk som ikke kjente og ikke kunne jobbe i forhold til organisa
sjonen. 

(forts.) 
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(Nils - forts.:) 
4. I tillegg var det i budsjettutvalget stor uenighet om prioritering av 

statsbudsjett kontra lokale budsjett og uenighet 0111 aksjonsformer. 
Mobilisering av partiet ble nedprioritert ut fra muligheter, og mar
kering av partiet for lite fruøe. Det var organisatorisk rot, som 
ranwnet sosialsektoren spesielt. 

5. Partiet undervurderte politikernes taktikk. I fylket besto denne i! 
holde budsjettforslaget hemmelig, i korrmunen i å hente fram ■illioner, 
tilfredsstille enkelte sektorer og spre illusjoner 011 at budsjettet 
ble bra . 

6. Vi hadde ingen siregen vurdering av hvordan arbeiderklassen ble ram
aet og disse nedskjiringer (de største gjenn011 investeringsbudsjettet) 
forsvant i vår propaganda. 

7. Likevel var årets budsjett-arbei_d en stor fr1119ang. Det ble for før
ste gang spredd partipropaganda med analyse gjennom 1 RV/AXP
løpeseddel , en helseløpeseddel og en for bygning. 
Innenfor sosialsektoren var dette en grunnplansaksjon. Vi tok initia
tivet til foreldreaksjonen for barnehavene og var delaktig i førskole-
1,rernes aksjon. Våre folk i helseaksjonen handlet raskt da budsjet
tet endelig ble kjent og tilsluttet seg demonstrasjonen mot offent
lige nedskjæri nger, 29/11. I praks i s har vi nå fått hevd på samlende 
budsjettaksjoner i Trondheim. 

8. Våre folk i bystyret og fylkesting gjorde den beste innsats gjennom 
tidene. RV-radioen hadde ukentlig dekning. 

9. Takket være vårt arbeid vant ikke DNA pol i tisk på året s budsjett
debatt i Trondheim. 

10. Hvordan aksjonen fungerte i forhold t i l avdelingene er ikke oppsum-
- mert ford i rapporter mangler . Vårt inntrykk er at enkelte avdel i nger 

har maktet å stille konkrete må l og gjøre framgang, men det ble aldri 
noen kollektiv oppgave for hele partiet, her ligger hovedfeilen. 
Urealistiske mål førte også til frustrasjon i deler av part iet, denne 
feilen ligier hos DS. 

11. Alt i alt mener vi allikevel at aksjonen, 111ed sine feil og mangler, 
har ført partiet i retning mer utadretta politisk arbeid. 

* Til Nils' forslag 0111 FU (K a/Le o) (- 0111 første avsnitt i forslaget) 
Avsnittet framstiller FU's Jobbing i forhold til helse/sosialsektoren 
for positivt. FU har ingen medl. fra HIS-sektoren. FU's funksjon høsten 
-83 hadde flere negative sider: , 
- aksjonen ble i stor grad drevet gjennom få topp-t1111tsvalgte. 
- partiavd. hadde lite grep om hva topp-tillitsvalgte gjorde og den 

po11t1kken/takt1kken· som fraksjonen (med FU) utviklet. 
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hvem var p2 ~rsmotet? 

Samrensetninga av det nye DS og års~tedelegatene. 

Samrensetninga av elet gamle og nye DS. Etter lcjØnn, Jclas~e, distr,fordeling 

og alder( alder'Ssamænsetning av gamle DS unntatt). 

valgt err.:lr. i per. 
DAM -83 .. pr,31.12.84 

Arbeidere 65\ 47% 

Kvinner 40\ 47% 

Distr.repr. 10\ 5% 
\ 

Gj.snitt alder ? ? 

Sallinensetning av DAM-delegatene: (etter alder) 

18 - 25 år: 5% 

26 - 30 år: 19% 

31 - 35 år: 48% Gjennc:msni ttsalder bl. delegatene 

36 - 40 år: 24% 

41 - 5% 

Utdanning: 86% hadde artiun, 14 iJclce. 

KjØnnsamænsetning: Menn: 57% , Kvinner 43\ 

Klassesanilensetning(reværerxie yrlce): Arl>eiderl<lassen: 38% 

Smllx:,rgerskapet: 6 2% 

val&t 
MM -85 

55% 

61\ 

5\ 

32,2år 

33 år. 

Fartstid i partiet: Menn: B,6år, Kvinner 5,lår, Gj.snitt: 8,Sår. 
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Arsrrøtet( roen tall forts ..••. ) 

Stikkprvlve på antall deltagere i diskusjonen i plenum på valgdislcæjCDIB 

etter kjønn: 

Antall innlegg: 50 

Arrlel Jcvinner: 25% 

Aooel menn: 25% 

SjØl om jentene var underrepr • . på IIIØtet(se 

fatrige side) hadde de lik antall innlegg. 

Siste states·tiklcen viser viser klassesamænsetnillg far hvert kjØnn 

bl.arrlt delegatene på DAM : 

Menn Kvinner Sum 
Arbeiderl<lasse 24'1; lli'li 38% 

Snåborgerskap 33% 29% 62% 

Sum 57% 1j3% 100% 

- fW.E.- · 
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S<lllMERLEIR 

DET BLIR SæMERLEIR PÅ SUND FOLKEHØYSKOLE, INDERØY. 

Tidspunktet blir siste uka i fellesferien. Fra 

onsdag 31.:7 - søndag 4..8. Hovedtema blir borger

skapets krisestrategi innretta på va~kampinnspurt. 

VANDRELEIR 
Noen lcam•~t:er bar tatt på seg å arrangere vandr~ 

leir. 'ficløpanktet kommer i neste PK.( sannsynlig

vis 1. uke i fellesferien - uke 29) 

P- 14 , AKTUELT NÅ: 

Noen kamerater bar tatt på seg ansvaret for møte om 

miljøpolitikk i valgkampen. Innledninga vil gå 

kritisk inn på AKP's teori og praksis •. 

Dato: 12 .3 •. Tids pkt. : 20 .OO Sted: P - 14 • 

ANDRE P - 14 MØTER: 

27.3 onsdag Sysselsetting/arbeidsløshet 

Massearbeidsløshet i Norge? Li.nja for kampen 

mot arbeidsløshet. 

16.4 •. tirsdag JIU. 

7 • .5 tirsdag an imperialianen 

2i"5 tirsdag ~On skat1t 

4.6 tirsdag 'Helseveanet 

18 • .6 tirsdag · 01;1e 

2 "7 tirsdag <a sosialisme 
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årsmotene ~ f ~_gbevegelsen 1985 
Ti La.iT.Sl'ER'V: 

Det er en tendens i partiet til at våre folk gir slipp på sine tillts
verv. Begrunnelsen er oftest at de stanger hodet mot veggen,kommer ikk e 
lenger,hensynet til personlig utvikling eller forå styrke laga. 

Samtidlig ser vi ei gryende Fei Dem ut - kampanje. Sosialdemokratene 
diskuterer systematisk hvord våre folk skal settes utenfor. Vi er den 
eneste trusselen mot deres moderne kapitelisme,valgkamp og regjering. 

Det viktigste ved årsmøtene er valga. Vi må legge opp en taktikk for 
å beholde og vinne viktige tillitsverv. Still motkandidater mot råtne 
folk,sjøl om vi ikke har en sjanse. 

Hverken sosialismen eller dagens arbeiderklasse tjener på at arbeider
klassen ledes av borgerskapet. Problemene vi har må løses ved at laga 
stiller seg bak sine tillitsfolk og inngående diskuterer hvordan I 
tillitsverva skal løses. Litt ros er heller ikke av veien. 

ViKTiGE· SAKER• 
1985 blir det året da borgerskapet enes om nødvendigheten av å moderni 
sere norsk kapitalisme. Foreningene vil rammes forskjellig av dette. 
Noen direkte ved nedleggelser,flytting,slanking eller spareprogram. 
Noen på lengre sikt ved internasjonalisering, store enheter osv. Noen 
mer indirekte ved innstramning. ·medlemmer som rammes av økt skatt 
gjennom skattekommi s jonen,lavere trygd gjennom trygdeutvalget eller 
fraflytting gjennom bygdeutvalget. Men alle rammes på et vis og lokal 
analyse kan gi rett vinkling. EN SAK SOM LIKEVEL BØR VÆRE VIKTIG FOR 
DE ALLER FLESTE ER: 

INTERNASJONALISERING AV NORSK KAPITAL 

SYSE harlagt fram et _program for etablering og oppkjøp i utlandet. 50% 
av kapitalen skal staten bidra med, ansvarlig lånekapital til gunstige 
betingelser. LO ved Leif Haraldseth støtter tanken, under den forutsetn
ing at dette "ikke rammer norske arbeidsplasser". 
DETTE ER EN EKSTREMT VIKTIG SAK, DER KAMPEN l'IOT NORSK I~PERIALISl'IE, 
MOT DNA OG LO, KAMPEN FOR NORSKE ARBEIDSPLASSER OG KAMPEN 01'1 OLJE
MILLIARDENE FORENES I EN OG SAMME SAK. 

INTERNASJONALT; AFGHANISTAN. suLTKATASTRQffN I BfRIKA. 
AFGHANISTANfordi Sovjet har en stor offensiv med den hensikt å avskjære 
forsyningene fra Pakistan og fordi Afhanistanarbe'idet i Norge er splitte 
Støtten må gå via Afghanistankomiteen både for å slåss mot hetsen og 
for å få hjelpa inn i Afghanistan. 

Sultkatastrofen fordi vi sammen med vedtak om innsamling eller bevilgnin 
har en gylden sjanse til å få fram kapitalismens elendighet. Hvordan 
imperialismen har ødelagt den naturlige matproduksjonen med hjelp av 
lokale herskere. Det må legges vekt på å få hjelpen inn i Eritrea. 

§-JIMFB5 NQBM81 8B6"JP5D8G I 189? 
DNA/LO-ledelse med hjelp av en rekke av forbundsledelsene har satt l 
gang et angrep mot dette kravet som betyr at det utsettes på ubestemt 
tid. Mottrekket er å stille kravet om fleksibel pensjonsalder. De går 
til nød med på full lønnskompensasjon, nen motsetter seg enhver tid
festing av kravet, KRAVET OM 6-TIMERS NORMALARBEIDSDAG MED FULL L0NNS
l<Ol'IPENSASJON l'IÅ STILLES PA ALLE ÅRSMØTER HVOR VI HAR INN FL YTELSE. 
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CR UVE ARB fI DERSTR EIK EN I ENGLAND 

Det er nå tydelig at dette blir en langvarig konflikt. ~et er den 
hard e ste,bitreste og viktigste konflikten i Europa på tiår. Det er 
en massiv feilinformasjon gjennom presse og TV. Vi har en plikt på 
o ss til å gå ut med sannheten og til å gå i spiss~n for støttearbeidet. 

ANDRE FORSLAG: Krav til LO-Kongressen6-11 mai, Stortinc;isvalg (krav om 
valgmøte med deltakelse av RV,nei til DNA-bevilgninger),Nei til Los 
moderate regnestykke av et tariffoppgjør i 85, ~ STØTT DAF og deres 

krav, Kritiser Norden som atomfri sone, Rasisme, Sys~emkritikk. Forslag 
om debatt-studier- handlinsprogram-formålsparagraf 

NEKTELSE AV PLO-KONTOR I OSLO ER EN SAK SOM GAR PA RETTEN TIL 
INFORMER E OM SIN SAK FOR UNDERTRYKTE I ET SAKALT FRITT OG 

DEMOKRATISK LAND. 
' 

Sør-Trøndelag skal velge tre representanter til LD-kongressen. For
slagsfristen gikk ut 20 januar og valgene ser ut til å foregå i Februar. 
Det skjer på det vis at LOs tilsynsutvalg sender ut ei innstilling på 
tre,mens de regner opp alle andre som er foreslått fra foreningene. Det 
er så bare tillatt å stemme på de som står på denne lista. Valga kan 
foreningens styre enten vedta å foreta på medlemsmøte i foreninga, 
eller i de enkele klubber. 

På grunn av denne valgordning er det bare mu . å få valgt folk ved ei 
organisert kampanje. Vår kandidat er Anny Va i __ im, leder for Personal
foreninga på Hallsetheimen, Norsk Kommuneforbund og kjent som en av 
lederne for Helseaksjonen. Hun er kvinne O§ kvinnkampen blir kanskje 
den viktigste på LO-kongressen. 

Vi har forsøkt å inngå en evtale med SVs Faglige Utvalg, ut i fra et 
dette øker mulighetene drastisk. SVs Faglige utvelg her ikke formelt 
behandlet dette enda, men her forpliktet seg til å behandle dette 
it;~~ og gjøre avtalen kjent i SV. I avtalen ligger det da at Anny 
Vor im _og Kåre Syltebø skal foreslås overalt der vi eller/og de har 
folk. Det ser ut til et en slik evtale vil gå i havn og vi ber folk 
følge dette dersom ikke annet blir opplyst. Kåre Syltebø er leder for 
Norsk Teletjenesteforbund i Ser-Trøndelag og kjent som leder for JA 
TIL ARBEID i Trondheim. Han vil utvilsomt spille en bra rolle på 
LO-kongressen 6-11 mai 1985. 

Faglig leder 
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I vår avdeling har vi satt av to personer som KK-ansvarlige. 

Vi manglet oversikt over folks forhold til JCK og bruk av den 

og har derfor laget et apørreskje- til bruk i avdelinga. JCan 

dette Vl!ere en ide fo~ flere, så værsågo'. XX-ansvarlige skal 

•A gl gjennom •varene før vi eer hvordan vi ekal takle dette 

videre. 

Vi bar også laget •lipper 'for hver uke fram til Juni - di•se 

skal innleveres sjøl om folk ikke bar solgt den uka. Dette 

for å få talloversikt som akal innføres på kvartalsvise 

salgasøyler.Før sommerferien skal beste selger premieres. 

For A få abonnementer har vi planer øm å nytråle et bolig

område med spørring/salg av KK •. 

Det var oss. På Hedmarken har folk i Norsk Lærerlag klippet 

ut artiklene om data i skolen (de sto i KK før jul, serie 

nr 2 kommer i vår). Artiklene ble sendt ut gjennom lærerlaget 

til fagforeningsmedlemmer. Sjøl har lærerlaget kommet kort 

i disse diskusjonene og KK-artiklene var velkomne.ft~aultatet 

ble bl.a. at flere av de som ~ikk artiklene, sjøl tok 
abonnement på avisa. 

Er vi egentlig klar over hvor goll~ avis vi bar? 

AVDELINGAS KK-UNDERSØKELSE • 

. 1.Bold't du målsettinga pa\ aal.g hver ).uke basten -84? •••• ••••• •••• 

HvOr manP ganger ao1gte du? •••• ••••••• • ~ .- ••••. ••••• '• . -~ ~ ••••• 

Ca hvor mange aviser hver- gang •••••••• ~~.· . ·~ •••• ~ •• ;. •••• . -•••••• 

Bvor mange . vervet du?• •• ~ •• ••••• •• •• •• ·•. ~; ~. ~ • ·•• ••. ~;. ·• ~ ••• ~ 

2.llv-...er din personl.ege abonnementsm&\lsett1.n:«- for ....;;n 
98 ·•. 

1 31 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Salg19datoer for rirena XX-sal..;. · · · · - · 
. . a• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ............................................................. 

. ·······················~---································ 
).Verving, 

Forsøker du 

" " 
" " " 
" " 

4 verve 

" " 
" 

" " 

:fra 

" 
" 
" 

stand •••••••••••• ••••••• •• -~ ••••••• 

arbe~dspl.aøa •••••••••••••••••••••• 

omgangakreta-•••••••••••••••••••••• 

bol.i.gområde •- ••••• ~ ••• : ~ •• : •• ; •••• 
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4. Markedeferingr 

Liker du selge · ,KK? •••••• • e •••••• • •••••••••••••••••••••••••• 

Er du en entusi.~at;lak KJC-ae1ger? •• •••••••••••••••••••••••••• 

Leser dull hver dag?••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • 

Hva leser du ~•rat i arlaa?•••••••••••••••••••••·•••• ·• ~••~ • 

Skri. ver du 1eaeri.Dilll'gg?. • • • ••••••••••••••••• •· ••• • •. 

Bvor~or/hvo~~or i.lek•••••••••••••••••••• ••• ••• 
Engasjerer avi.sas i.nnhol.d deg sl.:lk at. du ·Jrunlie :ril l.y,a't '0 t1.1 , 

I. skri ve i..nnl.egg? •••••.• • ••••••••••••••• ~-• .; •-., : •· • •• • o : •• - ;; ~ • 

biskuterer_du o~te _arteas :lnnho~ aed anc1re1;;~ • • •• ••• • • 

Henvi.e~r du til.~ u '" t '·dleku•·,;oner? .... ~"'~ ''.::'~-~~. ,;-•• n; .;~;. 
~ akoledeba'tten .. ~-~ncå~J~ri ·c1.~??:./:· ~~ ;.--~~ ;-~}-~~-;-~ :~~. ~ • • • •; • • • 

3.Arlsas innhol.dr ,, ~ ' · ,· , ._; 

Synes du at JCX tar opp saker eom angår deg? 

pri. va t •••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

fag1i.g ••••••• • • •••••• • ••••••••••••••••••••••••• • • • 

utvik1er deg som kommuni.et •••••••••••••••••••••• 

Er utenrikspolitikk en sak som du synes "angår deg"?•••••••• 

Er det saker du aavn.er i KX:7 • • • • • • • • • • • • • ·• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

··························································· 

navn: •••••••• • • • • • • • • • • • • • 

uke nr. t •••••••••••••••••• 

anta11 eo1gte KK•••••••••• 

hvor i •• ••••••••••••••••••• 

B:l1een :fra 

, Marianne og Unni. -

FX-redaksjonen rl1 •--•n med Marianne og Unni, på 

det sterkeste opp:fordre venner av Klaeeekampen til 

å kolllØle med ideer. Arbeidet med avisa ligger lavt 

i Trondheim i :forllold til. resten av landet. Elendig 

kunne Sigurd Allern :fortel1e på P 14 6. :februar. 

Slik kan det bare ikke :fortsette. 

Dere loves spalteplass i FK. 

- Red •• 
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NED MED BYROKRATIET 

I parti et blåses det nå litt mot utvalg. Polk plukkes fra 

avdelingene, folk vet ikke hva de driver med og vet ikke om d8t 

er nødvendig. Derfor denne sølmaden, slik at folle kan vurdere 

nytten sjøl og kanskje finne en oppgave de kunne tenke seg. Por 

vitsen med utvalg er jo for det første A. legge forholdene til 

rette slik at avdelingene slipper å starte på laveste avsats. 

Por det andre å løse oppgaver soa går 'pl tvers av vår organi

sering. Por det tredje å samle krefter for å gjøre framskritt 

på et område. 

STUDIEUTVALGET 

Har som oppgave å gjennomføre møteserie i Prinsens gt. 14, lage 

grunnlagsmatriale for skolering av laga og prøve å få i gang 

undersøkelser av norsk/trøndersk/trondhjemsk kapital- og 

arbeiderklasse •. Arrangere arbeiderkonferanse og seinere 

medlemsskolering i tre trinn. De mangler folk! 

VALGKAMPLEDELSE 

I samarbeid med studieutvalget skolere 'RV/AXP, utforme pro~ 

am på demokratisk vis, planlegge og gjennomføre -n.lgkampen. 

Mangler folk i den daglige ledelsen&! 

PAGLIG U'fVALG 

Bistå med råd i den faglige kampen, lede tariffbevegelse, ~ 

møtebevegelse, arbeid i samorganisasjonen og føle situasjonen 

på pulsen. Være med på å utvik:le diskusjonen om hvordan det 

nye Borge ser ut og hvordan vi kan lede an i den nye situasjonen. 

Spesiellt helse&sosial bør stille folk, ut fra kritikken av 

manglende støtte fra PD. 
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21) 
Ledie stilling forts ••.. 

l.MAI 

l.mai i år blir valgkampnønstring for DNA •. Likevel er DNA' s 

entusiasme temmelig laber, samorgledelsen spesiellt svak og 

SV 1 Sør-Trøndelag 11 te samla •. 

l.mai ledelsa er ikke "op:p1e-vnt" og det er plass til folk som 

ønsker å prøve politikken i det virkelige 11 "Y. 

l.MAI - PEST. 1 . 

Vi har en persoa med sans for kultur. Oppgava er å planlegge 

program sammen med denne og stå for praktisk opplegg, lokale 

, og mobilisering. Kanskje ei avd-eling vil ta på seg ansvaret'l 

Soo:MERLEIR 

En kamerat jobber med leirsted. Sund Folkehøyskole blir antakelig 

stedet også i år" Noen kamerater har tatt på seg å arrangere 

vandreleir, noen har foreslått pinseleir. Kort og godt, skal 

vi ha leir( e) trenger vi folk! 

Ellers har ledelsa stort behov for praktisk hjelp. Spesiellt 

søker vi etter folk som kan å skri ve maskin - fort! I dag 

bruker sekretæren mye av den tida som burde VIBrt brukt til 

kontaktvirksomhet og utadretta Tirksomhet til å skrive ut 

ferdige manus. 

Poenget er at å styrke disse utvalga vil legge grunnlaget for 

at laga kan få et grunnlag for A jobbe sjølstendig" I tilegg 

er dette utfordrende oppgaver som kan utvikle folk og tilføre 

lags. politi•k giv. Ledelsen vil kunne konsentrere seg mer om 

de viktigste sakene og markere partiet bedre. 

Vi ber laga og medlemmene om A vurdere denne henvendelsen 

seriøst og ta kontakt med DS 
nila 
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Zl 

~-"-1 __ ~r~~~~ _gt 14_ 
Sa-t iiE FLESTE va 1-V\R LAGT MERKE TIL, BEG~ER ær NÅ Å BLI EN 

VISS æIEN I _HUSET I fmNsENS GT, 14. lb au L BET Av IET 

SISTE ÅRET BLiTT NEDLAGT EN GOD DEL VEil.IKEHJL.m- 00 IJTBEIRI~

ARBEI~. DmE t+\R F~ff TIL LAN;T BEmE KONTæF<M:u) ~ It 
_•se,,\ BRLl<ER tlJSET: JV<P<ttt.), RV, RADIO IN, ~ OG Ill. l:EssurEN HAR 

- VI ·Bl>El.JG FÅTT Mifl'8Øt1ET I N>EN..LNr.E STAND IGJEN, 

lb VIKTIGSTE NÅ ER Å VÆRE Kl.AR OVER AT 1'mEJOfET IGJEN ICAN BE

NYTTES, lb STÅR TIL DISPOSis..K>N FOO WI S01 LEIER IOllmPLASS I 
tlJSET, S01 l<AN BENYTTE IET VEDERLAGSFRITT, fu.l DE W. S.Ø. SRGE 
RR AT DET BLIRX)OO(l VASKA 00 RYDO\ ETTER BRU<, ELLERS BLIR DET 

BEREGNA EN PRIS PÅ KR,75,00 FOO VAJ<S 00 RYIDII{,, 

VIIJRE W. AU.E VÆRE~ OPPMERKSCM-1E PÅ Fa..GOOE: 

- lb ER FCRBWT Å BRUKE f'ØTERQYMET TIL LAGERPLASS ELLffi TIL Å 
L.EEGE FAA SEG AASK, AVFAU. OG LIKNENDE, ALT SLIK VIL BLI FJERNA 

00 ENTEN KASTET ELLER SOLGT TIL ItflTEl<T FOO A/S PRINSENS GT 14 
UTEN '{ARSa, 

- llE S01 ØNSKER Å BRUKE t-'ØTffia+IET W. BESTILl.f JET PÅ FOOHÅND, 
ENTEN GJEtt01 PAATil((Jt,('fOOET I un.AGT LOGGBOK, ELLER GJE?fO\ 

lJIDERTæNEDE, 

ftrnRa+ET· l<AN s..a.sAGT OGSÅ BENYTTES AV NmE <RGANISAS.XHR 501 

IKl<E J..EI~ KOOTæER I P-14. ·nisse M BESTILLE PÅ -SN+E MTE 501 

ALLE N«RE, re DE _It\ 1 TIIJ..æi BETALE EN LEIE PÅ KR, liD,- PR 

.GAf«ilKVELD, 00 EVf.NTUELLT DET SAfitlE Tll.1.EOOET RR VAIGINi, 
---

',VltaE Bæ :AU.E VARE ~ PÅ AT DET NÅ ER LAtGT BEmE tU.IG

, +ET Fæ Å FÅ IJTFmT KDPIERifE I PRINSENS GT ].;, Der ER SATT Iffl EN 

. lCOPIMASKIN PÅ KONTmET TIL R\DIO ~ 501 STÅR TIL DISPOSI&.nl FCR 
fOLK, l<f:MCRET TIL RADIO IN~ BfMW.IA STORT sm HVER KVW>, HuiK 

IMIIl.ERTID AT DET ER EN RRUTSETNil'f3 AT ALL. Ka>IERil'f3 t«1TERES I ur
LAGT BOK, 00 AT REGNil'f3EN FCR DETTE BETALES PI.N<Tl.IG, IÆRsa'1 ~Il'f3A 

MEDFøRER 
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M8)FØRER MYE SVINN, ~IK AT A/S PRINSENS GT 14 BLIR PÅFØRT UTGIFTER, 

VIL CRrtH ~ OPPI-ØRE I 

!ET ER ALTSÅ GJCRT EN GCD DEL I HUSET I LØPET AV Jn Sl STE MET, OG 

MffiE VIL BLI GJORT ETTER tMRT DE MEST Al<1'"lA:lli OPPGAVENE ÅTA FATT 

PÅ FRAIO/ER M, ER Fa..GOOE: 

. - TRYKKERNE LEVER lkieR EKSTREMT VANS~IGE FORK)LJ)! . VMT ØNSKE ER 
Å FÅ SATT I STAND ~ AV ~, SLIK AT DE. l<AN FÅ Pl.ASS. IÆR, 
IbTE KREVER IMI!l.ERTID EN G(J) DEL POOER, OG 8'ill\ HAA VI IKKE RÅD 
TIL Å GÅ LØS PÅ DETTE, 

- VI TROOER ENDa KA.TERIB.1. TIL~: (}.,æiEAD-f'ROSJEKTOR, 

ET PAR SKRIVEBCRD, K>E VIDEDlJTSTYR, OG ooa BOOD SCM EN l<AN BRUKE 

VED SEMINARVIRl<.SCf,HET ""1, 
- VI PLAN...EGGER VIDERE Å FA SATT I STAt{) ET ROM PÅ LOFTET Fæ PRCDUK

SJON AV ORIGINALER TIL LØPESEDELR, M8) ET LYSBCRD, EN SKRIVEMASKIN 

ETC, 

- VI PLANLEEGER Å SETTE CPP EN SKYVEVEGG I 1"ØTERQYMET, SLIK AT DETTE 1<AN 

DB..ES AV' DETTE FOO AT VI SKAL KlJlNE BRUKE t-'ØTERQ',t\Ef - ELLER EN oa 
AV DET TIL IU\MPANJEKONTCR 00 - SENTER UNDER F,EKS, VALGKIWER, l,KA.I 

ex; LIKNENDE I 

Sa-! DERE SER, la ER H,W,E BE-DV, OG DET ER tw«.E TING SCM KlffiE VÆRT 

GXRT, FOR ØYEBLIKKET Ka+'ER VI IKKE STCRT OOE, FCRDI VI IKKE~ 
ØKCWMISKE EVNER TIL Å TA MERE I DEtN: CM.ANG, 

A/S PRINSENS GT, 14 DUVES IMIILERTID M PÅ EN.~[ ~SSIG ~IS, 
,a; VI SKAFFER OSS IE MIil.ENE VI 1<AN FOR Å FÅ REALISERT VIIGE ItNESTcR
lt«iER OG f<JU!EIJUN;ER,' r itu.ci,rn~ VIL JEG ~ STIRKT Jf!; BARE KAN 

<PPFCRIRE ALU D1 FamES I tf.JSET - om BLER SPCRADISK - 01 A VISE . . . . . - . . . . . . . . . . 

RESPEKT fOR lE RES..ER VI ~ SATT (PP F~ BRUKEN AV HUSET, F,EJ<S .■ . 

teTERCH'1ET, OG AT ¼IVER OG EN BirRAR SÅ L:AN;T EN KAN RR Å tn.DE !ET I 

CRDEN, JEG VIL OGSÅ OPPFaURE DERE TILA smGE RR AOOTEl.OKALET BUR 
~UKT SLIK AT VI KM FÅ l~ LEIEitMB<TER PÅ DET, I ·lET I.Atf;E LØP VIL 
DET KfM,IE HB.E BEVEGELSEN TIL -GOOE, 

~SVARLIG FCR fRINS!ft> GT 14, Tæ HE G r 
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pl no ■ ennat tidspunkt har vi al godenladning till komma ut ••d 
politikken vlr til folk ag till gl i konfronteajon mad da andra 
pertiana.folk flaat falg ■r m■ r• ■■di hva pertiana eier og gjar 
■ nn ellers.Dat ■r ••r• diakuajan ■r rundt om pl arb■idapleaa ■na,akol■r, 

om da forakjalliga perti•n• ■nn dat ■r allara i ltet.Til daglig kan 
dat være venakalig l ri diakuajon ■r am l atett ■ RV aller om -hva r.eka. ,

1 AP atlr for.I valgkup■n vil al■na ta■ a n■aten auto■atiak km■ opp. 
I 

Til daglig er dat ■nkaltaakar eo■ blir ■eat di■kutert, ■en i valgk-penl 
er det i •Y• ■t■rra grad helh■tan i politikken og hovedlinjen■ for 
partiene aom blir diskutert. 
Pl hvilk ■ endre tidapunkter kan wi pl.··•-•• ■lta diakutara i ■eaae

omfang nedv ■ndigh ■tan av aoaialiaman og om AP er at altenetiv for 
arbeidafalk? 

Ikke ber ■ velgkempan,men ogal velgreaultatat her ator batydning for 
dan ravoluajonæra bavagelaan.Vi blir vurdert halt forekjellig av 

folk om vi har 1,2% av atammane allar 0,6%.Vi blir vurdert forskjellig 
om vi har rapraaententør i kommunastyrerJfylkeating aller ikka. 
Bare tenk pl hvilken batydning eet langvarige erbaidet i bystyret 
her hatt.folk harer mere pl oaa,vi bat,r mara dar vi her representan~ 
tar og nlr vi ar aterra.rlr vi inn en atortingarapreaantent vil dat ha 
enorm betydning for dan revolusjonære bavegalaen. 

Om vi greier .2.!i har i lr,ar vel kanskje tvilao■t, ■an uansett -
antall atemmar vi flr i Ser- Tr.leg her mye lei, -for innflytelsen 
vi kan he framover,-for hvordan folk vil oppfatte oaa,-far entuei
aamen i agne rekker,-og ror ■ulighetene i kom/og fylkeatingsvalg■t 
i 1987. 

~llaetting for velgk8111pen 
Dan daaidarta hovadmllaettinga ar l fl ■aat ■ulig ■temmer. 

· oet ar entall stammer vi flr ao■ viaar om vi har dravat an gad aller 
dlrlig valgk-p.Dat ar viktigl all faat at detta ar dan abaolutt ~ 

viktigata mllaattinga,ror det ar ogal andra idaar.Da glr ut pl et 
dat viktigst ■ ar l •Pr■ politikken vAr til flaat ■ulig,allar 6 fl 
teukkat mad flaet ■ulig ny■ folk i valgkampen.Begge di!•• tinga ■r 
ajelaagt øgal at ■Al, ■an halt underordna 1 forhold _til antall ■t-•r. 
Hvarfar ar dat e6 nadvandig l undaratrake detta? 
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24 
Jo,fordi det venekeligete i an valgkamp alltid er å diskutere med 
folk for å få dem til å stemme RV.Du må virkelig gå inn på folka 

meninger og argumenter.Du må "preeea"deg på og argumentere.Du må 
avera på vanskelige spørsmål om hvorfor det ar noen grunn til å 
atamma på oaa osv.Og i stortingsvalgkamp ar detta mye vanskeligere 
enn i kommunevelg,dar vi har mye bedra muligheter til å få inn noen. 

Nå mC vi svara på hvorfor folk ekel atamma RV i Sar-Tr.leg sjel om 
vi ikke får inn noen rapraeantentar.Og i dette atortingavelget blir 

det ande venakelipara ann fer.Arbaidarpertiet i opposisjon og mad 
meaaiv propaganda. om bayrakraftane og ragjaringavalg ar· venakalig å 

■eta.Mange aom ata■ta ~v. vad eiete valg ar nå innstilt på å stamma 
DNA for 6 kasta Willoch.•Nai,vi øtatter ikke AP,man tross elt er det 

jo bedra enn ai Hayra-ragjerin.• •jag akel atamme på dere i kommune-
' valget for de har · dere mulighatar,man ikke nå",oev,osv.Dstta ar 

slike ting vi vi l få høre.Latt blir det ikke. 
Det enkleste ør da å lega seg endra målsettinger enn entall stemmer. 

Det ville vært befriende enkelt å bare he som målsetting å få ut 
politikken.Ikke fullt så enkelt å måle resultatene i entall nye 

folk aom trekkes med,men også det er enklere ennå ee på stemmetell e 

Det er sjølsagt ikke snakk om enten eller,møn hva som er viktigst. 

Sjølsagt skal vi sprø politikken til flest mulig.Sjølsagt skal vi 
lagge vekt på å trekke menge nye folk med i aktivt arbeid.Det ar 

helt nødvendig.Men hovedmålsettinga må vare å få flest mulig stemme· 

Det er det eneste i valgkampen som virkelig betyr noe for mulig

hetene fremover - både n6r det gjelder 6 f6 oppslutning om politikk 
v6r og for 4 trekka nya folk til dan ravoluaJonær■ bavegaleen. 
Hvordan tror der■ forresten nye aktivister vil reagere på halvering 
av ata■matellet?fulla ev glad og entuaias■a for videre arbeid? 

Valkempan og ■atodana ■l alta6 innrettaa pl l viøna eta■■ ar. 
Dat betyr et vi ■6 lagg ■ stor vakt ~6 6 ■ate og leea aotaigaleana 
rundt dat å stamma RV blant våra potensielle atam■ar. 
Dat ■6 igjen bety stor vakt på ■unn til munn metoden og personlige 
diekuajonar. 
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2.5 
Politisk mobliaering av AKP og RV folk er en betingelse for en 

vellykka valgkamp. 
Det er menge •sperrer• aom hindrar folk i 6 kaste seg ut i valg
kemp.Vi har oppsummert et vi i lang tid har deltatt for lita i dan 

politieke køpen/- et aeeaaerbeidet v6rt er d6rlig,-at vi diskuterer 
for lita ■ ed folk. 
Valgkøpen er ypperlig til 6 prøva 6 rette p6 di••• tingene. 
ror 6 greia dat,al vi for det faret• ■kolere oaa p6 de politiske 
eekana.Vi ■6 he kunnskap/argumenter som setter osa i stand til 6 
■ vara pl da innvendingene og ■peram6la folk har. 
Derfor er skolering i forhold til valgkeapan hovedoppgava 1 vir. 
Skolering i partilaga og akolaringaaetanP i P-14 vil lagga grunn
laget for 6 delta aktivt i valgk-pan. 

Organiseringa av valgkampen. 
To ting må eikraa:et partimedlemmene driver valgkamp og et uavhengige 
trekkae med. 
Vi må bygge opp Rv grupper i viktige bol i gstrøk i Tr.heim og i 
flere kommuner ellers i fylket. 
Partiet vil være ryggraden i dette erbeidet,enten RV gruppe blir satt 
BBlllmen av partimedlemmer som bor i samme område aller et partilag 
får ansvaret for et boligområde. 
Dette må vi diskutere helt konkret når vi har baatemt ose for hvor 
vi akel he RV gruppe.Men -uansett,Styret må felge opp hvert enkalt 
medlems jobbing,enten laget er spredd på flere RV grupper eller 
deltar 1 den eemme. 
~V gruppene ■6 organiseree og k omma i gang ••d jobbinga etter 1.■ei. 

•oen ord øm propaganda og aqitae fon 
Kleseekempan: Antall ebbonenter og løssalget av Klaes ■l-pan fr
til valget er -~ viktig f'.cj.~ resultat et.Tenk hva dat betyr 6 f6 f~lk 
til 6 abbøner• p6 avisa i ·forhold til hva v i har muligheter for -6 

gi dea av aget mater i ell i valgkampen. 
Arbeidet med KlaseakS111pen og vin terk811panja som starter nå,er derfq; 
an viktig del av arbeidet for 6 _f6 et bra valgreeultat. 
Viderø:Partilege skal velge ut noen områder 6 fordype seg i. 
Mi oppfordring er: Sitt ikka bare l studere og diskutere.Gå ut mad det . 
Leg leaarinnlegg til avisene.På danna eida øv eoMmeren ar det lett 
6 få inn,det blir atekillalig vanekeligere til hesten. 
Bruk RV radioan,lag kåeeri,intervjaer - hva eo~ helst.Gå ut. 
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Til slutt :En foreløpig akieee for velgplan. 
Jeg vaiger 6 dele _opp velgkempen i tre feaer: 
1.Plenlegging/Konaolideringefeee 

2.0rgenieaejonfeee 
:5.Valginnepurt 

1.Plenleggingefeeen - rr11111 til i ■ ei 

I denne perioden al det jobbes ■ed: 

- Politiek aobliae~ing av partiet{Lagamater,ekol. ■atene i P-14) 

- Planer/arbeidsdeling for walgledeleen 
- egna kure/skolering for valgledelse og listetopper 
- Plen for organisering av RV grupper og budsjett 

' - Jobbing 111ed program 
Viktige detoer:1.helga i mare - Lnadamate i RV 

Skoløringemetenø i P-14(ee forrige Fl<) 

2 . 0r genieesjonfaeen - fre mei til fellesferien 
Organisere lokale RVgrupper - trekke med uavhengige folk. 
Legge plener for valgkampinnspurten lokalt 
Velginnsemling {Husk ferielønna i juni) 
Skoleringamatene i P-14 forteetter. 

SOHMERLEIR 

3.Valginnapurten 

-derbeaak,inneuling,atan~avirkeomhet,propagandaapredning, 
velg■ater osv.osv. 

"ya l ta fatt pl."•" la••• fl i gang ■aekineriet. 

Liaa 
valgansvarlig 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



z.r 
h~stor~sk materiol~snue/~d2~l~~~-~_, 

Undert e gnede deltok ~å sirkellederkurset i høst, og holdt innled

n i nga om den historiske materialismen/idealismen. Dette blir ei 

kort oppsummering av hva jeg valgte å legge vekt på i innledninga, 

samt e i oppsummer in g av min og kussdeltakernes k ritikk av måten jeg 

valgte å gjøre det hele på. 

Jeg tok utgangspunkt i at sirkeldeltakerne hadde lest kapitellet, 

sånn at innledninga kunne bli et forsøk på å utdype det kapitellet 

omhandla. 

Deretter åpna jeg med å redegjøre for hvordan den historiske materi

alismen dreier seg om det gru nnleggende skillet mellcm revolusjonære 

i forhold til borgerlige, og a t det standpunktet en tar i saker har 

en nær s ammenheng med måte n vi opplever verd e n p å . Deretter fulgte 

e n r e deg j øre ls e f or sk i l le t me llom ei Mi zx~xizk i d eali stsik hi stor i e

oppf a tni ng og ei materi a listisk, h vori inngikk e n poli t i s k defi n i sjcn 

a v i dealisme ko ntra d en " dagligdagse" bru ke n av ord Et. 

De t blei forsøkt ek s empli f isert hva i deali s me innebær e r, og hvor da n 

vi gjennom religio n , s k oleunde rvi sni ng osv. " oppdra s" til å t e nke 

på denne måten. Vi der e blei det rede g jort for hva e i s ånn historie

oppfatning og en sånn tenkemåte ka n føre til , - plitisk, - bl.a nna 

ve d å frat a folk trua på a t det går a n å kjem pe og foran d re verden. 

Deretter fulgt e en redegjørelse for hv a den historiske materialismen 

ineebar , og hva slags konsekvenser en sånn tenkemåte har for folks 

fo rståelse av verd en. ~eg gikk i liten grad inn på sammenhengen 

mell om utviklinga av produktivkreftene og produksjonsforholda og ~ 
hvilk e t forhold dette har til den historiske materialismen, men valgte 

~n no e "Dar111_inist}sk" (kanskje?) måte å frall)st ilee his t;orieutvikl inga 

på. Dette gjorde jeg fordi jeg syntes spørsmålet om idealisme/mater! 

alisme var .såpass komplisert i seg sjøl, at vi ville trenge all itida 

på å diskutere det, sånn at Prdduksjonsforhold og produktivkrefet 

blei tatt opp på neste møte . 

En sånn måte å gjøre det på virka sjølsagt inn på forståelsen av 

stoffet og gjorde det n ok noe vanskeligere, - sam t at den ov e Df or 

n e v nte sammenhengen ikke kom kl art fr a m. For en relativt usk olert 

innl eder som meg var de t likevel bestå legge opp til åta dette 

kapi te l let over to kve lder, men for den som er mere skolert lar det 

seg s ikkert g jøre åta d et på en k v eld, - og det vifker sikkert 

mins t fo rv irre nde p å s i rke l de l take r ne. 
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Je g t or det e r viktig, når e n skal hold e in nled n ing o~ det stoffet 

her , a t en prøver å holde det hele i et lettfattelig s p rå k og kommer 

med s å mange konkrete eksempler som mulig. Jeg prøvde de t og syntes 

det. fungerte, men gjorde den tabben at jeg glemte å definere hvert 

skapte begrep jeg brukte. - Bare som en påminnelse om at det er 

enormt viktig å definere begrepene, og enormt lett å glømme å gjøre 

eet. 

Det at vi på kurset la opp til en omfattende kritikk både av stoffet 

som blei framlagt pg innleders (møteleders) funksjon i diskusjonen, 

virka svært klargj~rende og skjerpende, uten at jeg mista motet heilt 

Jeg nevner det, fordi det bør kunne overføres til relle sikkler, f.e~ : 

ved at relativt uerfarne/uskolerte sikkelledere/innledere hele tida 

har en gammel traver med seg som sirkeldeltaker. Denne kan da mAma 
være til støtte i diskusjonen, men særlig bør vedkommende være der 
\ 

for å gi innlederen en skikkelig kritikkrunde på tomannshånd etterpå. 

Pinka 

l~ker du ijkke solbc:2rbuske~Er~k? 
e~~er: hvordan ~ ali verderu er jorda? 

Jævlar - det er ikke til å tru. Et svart Siden 78 har jeg 
aldri fått svar på noe innlegg , hverken i FK, TF, RF, KR 
eller andre aviser. Jeg tror nesten ikke mine egne øyne. 

Så til saken. Hva mente vi med "Solbarbusker ••• 11 ? (Des) 
Har DS vært dugeslaua? Har Erik svikta? Bør noen stevnes? 
Som utgangspunkt mener jeg at de aller fleste har en god 
vilje. Dessuten gjør alle feil. Men det viktigste er ikke 
å sette karakterer på vilje og rulleblad, men å slå fast 
at vi ikke ~jør det bra nok. Ikke DS. Ikke Erik. Ikke vi. 
Derfor gjel er det å kjefte i vei, lytte til hverandre, 
uten 4 være hårsåre • . Jeg syns Erik virker vonbråten? 
I tilfelle1 hvorfor det? · · 

En av verdens skadeligste sykdommer er kunnskapsmangel. 
Endel av kunnskapene finnes på bunnen, der vi er lært 
opp til å tro- det det ikke finnes noe som hele1; anna enn 
drit og møkk. Menige medlemmer behøver ikke å sitte inne 
med hele sannheta, men blant mye tøys og tull ligger det 
ofte gu.!lkorn oom er verdt å ta med seg. ·Stemmer nedafra 
er ofte spinkle, og de høres ikke alltid på møter og i 
diskusjoner Det gjelder å suge dem til seg, smake på dem. 
Sjøl om de i kke alltid er så runde i kantene eller så 
godt forculert. Kan ikke gi faen i den forbanna solbær- · 
busken sjøl om den river opp arma de. 

Altså: Vi gjør det ikke bra nok, og vi er ik1rn flinke 
nok til å lytte, det var noe av meninga med innlegeet. 
Så får hver og en tolke det som en mener er rett ut 
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z.q 

Men innlecget til Erik viser at det er flere disl-:usjoner 
som henger i lufta. 
1) Hvordan skal ind. avd. være organiserte? Hva mener Erik 

problemene har bestått i? 
2) Bør arbeidere være organiserte i boligavdelinger? 
3) Hvordan skal vi ·få avdeli ngene til å fungere bedre? 

Til 

med 

1) Sp. er avkla~t, det blir l"I> avdelinj~Jl\ cflA'a~ 
ft"æa,,t~ iRd~etrtes 1-t!: ka i J gv (Ellers mener jeg 
at ap. om ei eller to avdelinger Mr ,~ ~".' -:::!.:!.:::::- :::.. .. 6 .,ui..i.u,s 
de problc~ene vi egentlig strir med å gjøre. Omorgan
isering kan være. til hjelp, men løser j, seg sjøl 
ingen problemer.) , . · • 
Jeg håper Erik kan for'ltlare hva de't er som har vært 
vanskelig ut fra hane synspunkt. Hvordan? Når? Hvem? 
livorfor ~yeer du jobben ledig? 

Til 2) Arbeiderne bør samle kreftene, styrke si innflytelse 
i partiet. Det tror jeg ti gjør nå ved å holde i hop; 
Seinere kan kanskje industriavdelingene bli sterke nok 
til å spre seg, om det skulle behøves. (Forøvrig mener 
jeg at det absolutt bør opprettes boligavdelinger.) 

Til 3) Denne diskusjonen var vi inne på med "Solbarbusken. •" 
1 des.nr. Sjøl om jeg ikke f~rsøl::er ~ provosere så .mye, 
bet rr ikke det at jeg har skifta mening. Solbærbusl.en 
er tvært jordnær Erik. Svær~ jordnær. Det?er der endel 
av løsninga på proble~ene ligger. Hvordar_i. . 
Menige ned lemmer, særlig l-:vinnfolk, spe si elt a:beider~, 
når ikke fram med meningene sine. Vi føler at ingen vil 
hø på oss Vi blir møkka lei. Noen gir faen. Andre 
bl~~ fulla; faen. Jeg blir varm om hjertet og f~r 
åndenød når jeg tenker på alle de skattene som ligge: 
og slumrer i møkka1 Alle solbærbuskenetBQm ai'.Jcif a~grii 
får stell. Det er JO der utgangspunkte ror ramg 
industrien ligger. 

Tøa 

I 
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