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DISTRIKTSSTYRET 
--------~------

Notatet nedenfor er bakgrunnsmateriale for DS , for den i 

DS som blir ansvarlig for dette arbeidet. Det er derfor ingen 

grunn til å mangfoldiggjØre det. Derimot er det mange grunner til 

ikke å gjØre det. SjØl om dette står for en enkelt person i 

Forsvarspolitisk Utvalg sin regning , ikke for partiledelsens 

regning, kan det bli misbrukt mot våre målsettinger i dette 

arbeidet. Synspunktene i notatet skal derfor overlev~res muntlig, 

i DS og til avdelingene, uten referanse til noe notat. 

SKAU 

Vi Ønsker med dette å bidra med noen erfaringer fra arbeid 

i lokalavdelinger i "Nei til atomvåpen". Men understreker at 

vilkåra varierer mye og at dere må gjØre vurderinger ut fra 

egne erfaringer. 

Opprette qruppe ? 

NTA vokser . Valget 'vil ofte være om vi tar et initiativ fØr 

SV eller andre gjØr det. Likevel bØr vi ikke overse at mange 

som vil aktivisere seg kan bidra med Afghariistanstøtte, Polen

støtte. Hvis det er en ~ mylighet , bØr vi sjØlsagt satse på det. 

Hvis ikke , vinner vår politiske linje på at vi tar initiativ 

til NTA-gruppe. 

Få folk ,helst i styre~. 

NTA har mange steder ikke en gang medlemsmøter. Det politiske . 

arbeidet skjer i styret. Initiativer kommer derfra. Sentralt 

materiale kommer til styret. Medlemmene får oftest et tilbud om 

å gjØre det eller det, ingen demokratisk innflytelse. Det er ei 

linje i NTA at dette er en "aksjon" som inviterer de som er enige 

i . et på forhånd fastlagt grunnlag til å jobbe for det. Det er 

viktig å jobbe for medlemsmøter , aktivistinnflytelse. Også det 

blir lettere fra en styreposisjon. 

For diskusjoner. 

"Aksjonen" forutsetter ikke diskusjoner og demokrati. Våre 

metoder styres ut fra at vi vil diskutere politikken. Medlems

møter ,studiemøter ,studiegrupper, uformelle, sosiale samkvem er 

blant metodene. Vi oppnår lite hvis vi underkas~s å få et 
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opprop ,en lØpeseddel, et demonstrasjonsgrunnlag i handa og b l i r -

arbeidskraft for den sentrale ledelsens linjer. Utafor styre

posisjon kan vi gjøre henvendelser sammer! med andre til sty ret om 

initiativer og aksjonsgrunnlag. 

Et politisk dilemina. 

I reise partiets linje i NTA forutsetter diskusjoner. Også 

fordi vi må reservere oss politisk. Vi kan ikke samle underskrift

er på stand for NTAs atomfrie sone ,dele ut propaganda for en 

feil linje, aksjonere for feilaktige krav. Uten et so~id masse

arbeid blir vi lett· i~olert. OpportunismJ slår beina under hele 

vitsen med å delta i NTA. 

Tett oppfØlging. 

Dette er vanskelig, krevende politisk arbeid. A utarbeide en 

riktig taktikk stiller store krav. Det må vi f orstå, også når 

det blir gjort feil i arbeidet. FØrst og fremst stiller dette 

krav til tett politisk oppfØlging. Feil er ofte resultat av at 

de som jobber i NTA jobber aleine og isolert fra partiet. 

Målsettinga må Vurd_eres_l<.onkret. 

Ei kampanje mot partiets deltakelse fra sentralt eller loka lt 

hold for å isolere oss, drive oss ut , er fullt mulig. En må 

tenke konkrete målsettinger ut fra en sånn vinkel. Vi bØr i til

felle ikke drives ut alene. Ei lokalavdeling kan vinnes for vår 

politiske linje. Det skjer ikke uten en plan og systemat~sk 

arbeid. Spesielt når det gjelder målsettinger vil de lokale for

holda variere mye. 

· En sak litt på sida. 

NTA sammenliknes med "Folkebevegelsen 11 av ledelsen i NTA. 

FB ble brukt som plattform i mange andre sammenhenger og var et 

politisk miljØ med initiativer på andre områder enn EF-kampen. 

l.mai , 8.mars-initiativer er eks. på dette. Litt fingerfØling 

på kjerna i NTA kan forhindre at slike initiativer kommer over

raskende. 

En kamerat i 

Forsvarspolitisk Utvalg 
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