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I. MELDING OM "INFORMASJONSKOMITEEN FOR EN NY FORSVARSPOLITIKK" 
f_EQ8I8Qb!§_l ______________________________________________ _ 

Kamerater! 
22.oktober sto et arbeidsutvalg med blant andre Arne 

Haugestad og ~ohan Christie fram som representanter for den 
nye informasjonskomiteen for en ny forsvarpolitikk. Denne 
meldinga skal informere kort om hva SKAU har gjort i samband 
med denne komiteen og om hva slags taktikk vi ~ener at vi bør ha. 

Komiteen ble offentlig kjent to dager etter landsmøtet i 
. Kjemisk, gjennom en· artikkel i Aftenposten. Sannsynligvis 

hadde de mest framtredende folka i komiteen da jobba hektisk 
i minst ei uke for å forberede initiativet. Det er påfallende 
at AKP(m-1) ble holdt fullstendig utafor disse forberedelsene, 
særlig når det dreier seg om en komite som skal reise disku
sjonen om en ny forsvarspolitikk. Vårt parti har jo framfor 
noen vært banebryter for å kritisere forsvarsdoktrinene osv. 
Så snart vi fikk kjennskap til planene om en slik komite, satte 
vi oss i forbindelse med flere av de personene som sto bak 
initiativet. SKAU har jobba aktivt i to uker for å sikre at 
partiet skulle komme med i denne komiteens arbeid. Det ble 
tidlig klart at det ikke var mulig å komme med ved en av våre 
offentlige partitalsmenn. Derfor henvendte vi oss til initiativ
takerne og presenterte ei liste med offentlig kjente partimed
lemmer som er mer kjent for sin innsats på områder som ikke er 
direkte knytta til partipolitikk, nemelig folk som Bjørn Nilsen, 
Bjørn Enes, Klaus Hagerup, Kjersti Ericsson og andre. Den en
este av disse som er funnet "verdig" til å være under,skriver, 
blant over 100 andre, er Klaus Hagerup. Samtidig er det minst 
25 kjente SVere på lista over u~derskriverne. Partiet fikk al
dri noen mulighet til å påvirke teksten i oppropet og det fikk 
heller ikke Klaus Hagerup som enkeltperson. 

Hva slags holdning sk~l paftiet ha til denne nye komiteen ? 

Det finnes både negative og positive trekk i oppropet og i 
komiteens målsetting. Partiledelsen anser imidlertid hoved
retninga for å være positiv, og vil derfor gå inn for at part
iet skal jobbe aktivt innafor komiteen og påvirke den med våre 
synspunkter. 

På den positive sida vil vi særlig framheve uttalelsene fra 
Arne Haugest~d om at han ønsker et sterkt nasjonalt forsvar. 
Han sier at komiteen ikke er pasifistisk og at det ikke er opp-
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legg for en anti-NATO-bevegelse. På pressekonferansen presiser
te Haugestad at han mente at debatten om en ny forsvarpolitikk 
kunne styrke forsvarsviljen i folket. Dette ·er synspunkter som 
sam~enfaller med vårt partis syn. Også andre framtredende med
lemmer av komiteen har kommet med lignende uttalelser som gjør 
at komiteen stiller seg på et standpunkt som er grunnleggende 
forskjellig fra .. Kvinner for fred 11 o.l. 

Det er også positivt at 11 NKP 11 spiller en liten rolle fore 
løpig. Revisjonismen er sterkt representert ved SVere. Men det 
er fordelaktig at Venstre spiller en mye mer framtredende rolle 
enn ~NKP 11 • De~ er vårt syn at komiteens grunnlag og sammenset
ning gjør det multg for oss å føre fram vårt partis politikk, 
skjerpe årvåkenheten mot sosialimperialismen, øke forståelsen 
for væpna motstandskamp mot en eventuell invasjon osv. 

På den negative sida må det pekes på at ' oppropet er svært 
ullent. Det går ikke klart inn for å styrke Norges evne til å 
forsvare seg mot angrep , $lik derimot Haugestad har gjort. Det 
er rimelig å tru at revisjonistene har bidratt til å svekke opp
ropet på dette punktet. Oppropet nevner heller ikke Sovjet og 
er svært uklart på hva som menes med 11 å arbeide for fred i verd~ 

en 11
• Dette, sammen med den sterke revisjonistiske innflytelsen, 

gjør at komiteen kan utvikle seg i dårlig retning. AKP(m-1) må 
bidra til å styrke de positive sidene og svekke de negative sid
ene, ved å jobbe aktivt for å fremme vår forsvarspolitiske ana
lyse innafor og utafor komiteen. 

Der hvor det blir mulig bør partiet lokalt være med på å ta 
initiativet til lokalkomiteer for en ny forsvarpolitikk. Vi bør 
stille vlre offentlige talsmenn til disposisjon og vi bør kaste 
oss inn i debattmøter som komitee~ arrangerer. Partiet har et 
ganske gjennomarbeida militærprogram som langt på vei staker opp 
retninga for en ny forsvarsdebatt i Norge. SV bar derimot som 
parti ingen slik helhetlig politikk. Det vi mangler i innflytelse 
i komiteen kan vi ta igjen ved styrken i vår politikk. Her må 
vi ikke glemme at det store flertallet av det norske folket del 
er vår oppfatning av at det er Sovjet som er den farligste sup
ermakta. Flertallet av norske arbeidsfolk vil heller ikke godta 
pasifisme og nedlegging av forsvaret som et alternativ til dagens 
offisielle forsvarpolitikk. 
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Vi understreker at det vil komme til å stå en stadig sterkere 
kamp om slike spørsmål som vurderinga av trusselen fra Sovjet, 

l 

allmenne nedrustningsparoler, innholdet i en ny forsvarspolitikk 
osv .. Tilhengerne av den sovjetiske sosialimperialismen vil sjøl
sagt forsøke å nytte høvet til å styrke sin imperialistiske 
pasifisme , forsøke å framstille USA som den farligste super
makta og på 1001 måter forsøke å dreie oppmerksomheten vekk fra 
Sovjets aggresjonspolitikk. Det er i stor grad opp til vå~t parti 
å forhindre at dette skjer. Derfor må vi også være på vakt mot 
høyretendenser i vår~ egne rekker, som ikke ser hvor farlig det 

' er å_ dempe årvåkenheten mot revisjonismen og sosial imperialismen . 
Grunnlaget for vår politikk kan bare være partiets militærpolit
iske program. Denne marxist-leninistiske generallinja må vi holde 
fast ved og forsvare. Ikke minst er dette viktig når vi går inn 
i et samarbeid med så mye forskjellige krefter som det her er 
tale om. 

PS 

For sentralkomiteens 
arbeidsutvalg , PS 

Denne meldinga er fortrolig til OSene. Men avdelinger og med
lemmer må sjølsagt informeres muntlig på et passende tidspunkt 
om innholdet i det vi har lagt fram. 

DS. 

Konferansen vil bli innkalt tii helga 24. og 25.januar 1981. 

Konferansen er for representanter fra OSene. Opplegg for konfer
ansen, innkalling og hvem som skal møte , kommer i neste rutine. 

Ill. ~~h~l~§_Q~-~~l~~~~Q~E~B6~~~~~---------------------------------
Konferansen vil bli innkalt til helga 7. og 8. februar 1981. 

Retningslinjer for hvem ·som skal stille og opplegg for konferansen 
vil komme i neste rutine. 
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IV. MELDING OM FORSVARSPOLITISK UKE 9-15. FEBR. 1981. 
-----------------~--------------1-----------------

Vi melder med dette at vi planlegger ei forsvarspolitisk 
uke i AKP(m-1 )s regi i uka 9.-15.februar 1981. Hensikten med 
denne er å presentere partiets forsvarspolitiske linjer over 
hele landet , i form av møter (med f.eks bredt sammensatt 
politisk panel ) , landsomfattende løpeseddel som deles ut 
fra stands, på arbeidsplasser , mm. 

I denne omgangen melder vi fra at det arbeides med en slik 
plan. Et større antall OSer vil bli rådspurt om opplegget før 
det presenteres i form av materiale, møteopplegg mm. Hvor mange 
distrikter et slikt opplegg vil være aktuelt for , vil vi komme . . 

tilbake til etter at undersøkelsene er gjort. 
Opplegg og materiale for ei slik forsvarspolitisk uke vil 

. komme i neste rutine. 

Det er nå klart at Afghanistankomiteene skal møtes i Bergen 
22. og 23. november. Foreløpig er det ikke noen planer om å 
opprette en fast organisasjon på landsplan på dette møtet. 
Representanter for komiteene skal derimot møtes for å utveksle 
erfaringer, sette · landsomfattende felles mål og utvikle kom
iteene i Bergen og Oslo til komiteer som kan holde en viss led
else av arbeidet på landsplan. 

Det er også klart at både Oslo- og Bergenskomiteen går inn 
for landsomfattende aksjonsuker - nærmere bestemt to uker fra 
ll.januar til 25.januar 1981. Det skal avholdes møter, demon
strasjoner, innsamlinger (landsomfattende) mm. 

I ·den nye partiplanen er anti-imperialistisk arbeid priori
tert opp i forhold til tidligere. Det er også pekt på at aktiv 
Afghanistan-solidaritet er spesielt viktig og bør prioriteres 
høyt. Derfor ber vi OSene om å sikre følgende: 

l) At de ulike komiteene som finnes i distriktet sender 
minimum en representant til landssaml inga ·22-23.november. 
(Dette behøver sjølsagt ikke være et partimedlem) 

2) Dersom det fortsatt ikke finnes_ l o ka l kom i te er i distrikt
et bør DS vurdere nøye om det er mulig å danne en tverrpolit
isk komite innen landssamlinga , eller seinest innen (eller 
samband med ) aksjonsukene i januar. 

· 3) At aksjonsukene i januar blir så vellykka som mulig. 
Hva dette krever av lokal innsats,kan bare DS sjøl vurdere. 
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Vi vil understreke hvor viktig det nå er at partiet lok~lt 
evner å sikre et aktivistisk arbeid i de lokale Afghanistan
komiteene. 

· Mer informasjon om disse initiativene vil komme fortløp
ende i Klassekampen . Se også Klassekampen fra 25.oktober for 
informasjon om Oslo- og Bergenskomiteenes planer. 

VI. ~~B~~I!Y_Q~_b@E~§~~~~b_Q~_§!8!§~~~§~~II~I~------------~----

En løpeseddel om statsbudsjettet er under skriving og vil 
bli ferd1g i løpet av kort tid. Det er viktig at partiets syn 
på dette budsjettet og lir.jer for hvordan det skal bekjempes, 
bl i r spredt bred't• nå. Også i kampen mot de ulike fylkes- og 
kommunebudsjetta , som nå blir Jagt fram, vil det ha stor be
tydning å få spredt partiets sYn på det stat)ige budsjettet, 
siden dette i stor grad setter opp ramme~e for de lokale bud
sjetta. Løpeseddelen vil derfor bli TRYKT i stort opplag. 

DS får herved direktiv om å forberede og organisere stor
stilt utdeling av løpeseddelen i sitt distrikt. ·Den skal deles 
ut på arbeidsplasser,; boligstrøk , på stands o.l. 

I direktiv til l~ga , som er vedlagt, henvises det til at 
DS vil gi nærmere retningslinjer for den lokale tillempinga 
av spredninga (arbeidsdeling mellom lagiUDS , spesielle aksjoner 
o. l . ) . 

Nærmere melding om når løpeseddelen er ferdig vil komme i 
Klassekampen. Løpeseddelen vil bli sendt ut automatisk etter 
det utsendingsopplegget som gjelder for utsendig av løpesedler. 
Ved endringer i forhold til dette - for ~ange steder vil det 
i dette tilfellet være aktuelt å øke antallet- må det bestilles 
raskt gjennom partikontoret ; AKP(m-1) , Postboks 211 Sentrum, 
Oslo l , eller over tlf 02 - 40 41 32. 

Vi ber om at DS lager en oversikt over alle eksklusjoner 
som har funnet sted i partidistriktet i siste Landsmøteperiode 
(inkludert eksklusjoner som også tidligere er meldt). Vi ber om 
at dette blir gjort så raskt som mulig og at den blir overbrakt 
oss ved første anledning . 
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VIII.PURRING PA TERMINRAPPORTER 

Innleveringsprosenten av organisasjonsrapporter (årsrapp. og 
. ' 

terminrapporter ) er ikke tilfredsstillende. Dette vanskelig-

gjør analysearb~id av viktige organisasjonsmessige forhold 
i partiet , slik som klasseanalyse , medlemsutvikling osv. 

Vi har tidligere sendt' ut purring på årsrapporter pr. l .1.80. 
Det ga endel resultater. Fremdeles mangler det en god del. 

Likeså mangler det mye av terminrapporter for l.termin-80. 

Vi oppfordrer fremdeles om at disse rapportene ettersendes, 
men først og fremst ber vi OSa konsentrer seg om å inndrive 

terminrappor~P.ne ~or 2-termin . I septemberrutina kom det inn 

bare en mindre del av disse rapportene . Vi går utifra å få 

endel nå , men ber OSa merke seg hvilke lag som ennå ikke har 

levert og ta tiltak overfor dem. 

IX. UTLAN AV RAPPORTER FRA INTERNASJONALT UTVALG. 

Partiets internasjonale utvalg sendte , på orpdrag fra SKAU, 
24.juli 1979 ut en oversikt over rapporter som var tilgjeng
elige for utlån til distriktsstyrene fra partiets internasjonale 

arbeid. Del 2 av denne rapportoversikten ble sendt ut 26.febr. 
1980. Del 3 følger vedlagt. 

Høsten 1980 arrangerte partiets Internasjonale Utvalg en 

konferanse med representanter fra OSa om internasjonalt arbeid 

og anti-imperialistisk arbeid. Konferansen konkluderte med at 
dette arbeidet er av stor viktighet for hele partiet, og som en 

forutsetning for at dette skal kunne prioriteres opp må materi

ale som samles gjennom dette arbeidet gjøres tilgjengelig for 
partiet som helhet, eller deler av dette. Som et konkret tiltak 

var det enighet om at utvalget skal utarbeide et hefte til bruk 
i partiet om Den Internasjonale Kommunistiske bevegelsen , et 

hefte som vil bli utarbeidet i umiddelbar framtid. 
Som et første ledd i arbeidet med å gjøre partiets materiale 

til~jenqelig på dette området har Internasjonalt Utvalg alle
rede sommeren 1979 startet med utlån av sine· rapporter. Det er 
allerede sendt to meldinger til samtlige DS om dette. Konferansen 

høsten -80 la for dagen at dette tilbudet langt fra var kjent 
for alle DS-representantene som var tilstede. Vi vil derfor inn

skjerpe at hele DS skal være informert om dette tilbudet! 
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Som meldt tidligere sendes rapportene ut etter bestilling . 
De sendes ut til UTLAN -ikke til odel og eie. Dette betyr at det 
er satt en utlånstid på 3 måneder. Vi oppfordrer de DS som alle
rede har lånt rapporter og ikke sendt dem tilbake om å sikre at 
dette blir gjort n~r utlånstiden er ute. 

Utvalget ønsker alle DSa velkomne til å låne rapporter fra 

partiets internasjonale arbeid. Om dere skulle mangle oversikt 
over rapporter fra tiden før 1979 , ber vi dere melde fra til oss 
snarest. Vi vedlegger oversikt for rapportene for 1979 og 1980. 

På oppdrag fra SKAU 
Internasjonalt Utvalg 
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