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løpeseddel til utdeling i 18. mars-toget, der det slås fast at kampen 
fortsetter 1 . mai, og inviteres til deltaking, både i toget og i 

mobiliseringa {f.eks. inviteres til kvinneseksjonsmøte) . 
-Vi må sikre at det blir kamp om tilslutning til vårt 1. mai-tog ... 

f l est mulig fagforeninger. Det bør tas utgangspunkt i konkrete saker: 
Fri og uav hengig fagbevegelse, 6-timersdagen, full boikott av 3 SØr
Afrika. 
- Skal vi få med nye folk, må det mobil i sere s på saker, ikke alment 
på at 1. mai er en viktig dag. 
- Flest mulig steder bør avholde en trivelig og stilig partifest om 
kve l den. Det er viktig for hu møret og mora len ~ 

- l.mai er en viktig dag i "KR-året" . 

Se direkt i vet i f orr ige sending om KR-arbeidet . 
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TREDJE VERDEN - D~SKUSJONEN 
-----------------~----------

Opplegget ~or denne partidiskusjonen står i TF-des-85 og i 

artikkelen "Utveier for den 3.vefden" i TF febr-86. 

I denne sendinga får hver avdeling l eks . a v det heftet 

det henvises til. Det oppfordres til at flest mulig av parti

medlenuneme skaffer seg dette, som forberedelsesmateri'ale til 

diskusjonen 
BRUK BESTILLINGSLISTA PA MIDTSIDA I NY VERDEN-KATALOGEN 

Vær obs. på sikerheten ved bestillinger! Del opp i flere ·be-

stillinger fra forskjellige folk. InnkjØp til større byer bØr 

gjøres med tilforlatelige, runde antall. 

Prøv også å få solgt heftet til folk utafor partiet. 

Vi har fått inn relativt få rapporter fra l.del av"den store 
kapitalismediskusjonen" (%Omstillinga av NOrge" ) . 

Det har stor betydning for grepet dm utviklinga i grunnorganisa

sjonene å vite hvordan partiet gjennomfører de obligatoriske 

oppgavene . SjØl om vi gjør undersøkelser direkte i endel lag, 

og via OSa, så erstatter ikke det rapportene . direkte fra laga. 

Men, fØr$t og fremst svekker det utviklinga av partiets politikk 

for områdene ,dersom standpunkta fra partilaga ikke kommer videre 

til SK. 

'l 
Vi pålegger derfor alle avdelinger å sende inn rapport om gjennom

fØr i nga av 3.verden~diskusjonen. 

Den skal minimum inneholde: 

l. Hvor mange timer brukte avd. på å diskutere emnet ? 

2. Hvilke eksterne ti ltak ble tatt (.! ''3.verden-uka"eller på 
andre tidspunkt ) ? 

3. Vedtak som ble gjort om vår politiske linje ,og om ·J:1va slags 
initiativ partiet sentralt bØr ta. 

I tillegg tar vi gjerne mot mer utfyllende referater fra disku

sjonene ; om hvilke standpunkt som var fremme , uenigheter med det 

som dere oppfatter partiet sentralt kjører på i disse spørsmåla 

osv. 

Innlegg til TF er også velkomne! 

Bapportfrist4 LEVER;S TIL DS INNEN l.JUNI. 

DS sender videre med !.påfØlgende rutine. 

(Avd.osom ikke er.ferdig med diskusjonen, rapporterer 
~~ ~rden skal gJennomføres, og sender rapprt seinere 
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II. DIREKTIV DM 8.MARS OG K.E' - KAMPANJA 

Arbeidet med 8.mars, og oppfØlginga av 8.mars, er svært 

avgjØrende for KF-kampanja i år. Derfor dette direktivet: 

l. Alle partiavdelinger skal mobilisere til 8.marstoga/arr. 

2. Alle partiavdelinger skal verve abb. t~l KK i uka fØr, oif på 

8.mars~ 8.mare må brukes som en ekstra viktig salsg- og verve

dag. 

Avisa sjøl vil ha mye kvinnestoff denne uka , som i seg sjøl 

vil være viktig prop/agit. for kvinneorganisering , 

3. Det må organiseres medlemsverving til KF i alle 8.marstog og 
på arr. og fester både fØr og på sjølve dagen. 

Sl~k verving må skje, sjØl om det ikke finns umiddelbare 

planer om gruppe. KF trenger også f~ere medlemmer:: 

4. Det må lages konkrete planer for oppstartinga av nye grupper, 
og for å trekke nye medlemmer med i arbeidet i de gamle. 

Nye grupper må sikres ledelse. 

5. Skal målsettinga om verving til KF nås ,må langt . flere parti

medlemmer enn de som har KF som hovedoppgave bidra i dette 

arbeidet. 

6. Diskusjonen om kvinneorganisering og KF må fortsette i partiet 

( se TF 

I I I. MELDÆNG OM l. fi1AI ----------------
Som en oppfØlging av retningslinjer for !.mai-arbeidet, gitt 

til DSa i des. , f<i'll ':j~t.:J: 11 \.....L .,.:· l · · c .:.,~..: . .-.• -~ .... ~ 1 "'.Y J e avdeling- og 

distriktstyrer: 

Først vil vi henvise til artikkelen "1. mai - ikke en "dag"
men en kamp ! 11 i siste nr. av l'F. 

Et av hovedproblemene i 1. mai-arbeidet vårt er at det langt 
på vei er forfalt til r1tuale. Det er noe vi gjør hvert år, omtrent 
på samme vis som ifjor, uten S tenke på hva vi vil med dagen. I de 
større byene har vi i tillegg det problemet at de fleste partimed
lemmene og laga ikke ser på seg sjøl som noen aktiv kraft i 1. ma i
arbeidet. De er togdeltakere, mens det er noen andre (DS, 1. mai
komiteen) som "lager" 1. mai. Dette undergraver massemobiliseringa. 

Disse problemene må vi gå løs på i forbindelse med årets 1. mai
kampanje. SK/AU mener det er viktig å legge vekt på følgende: 
- I stedet for å gjøre akkurat det samme som ifjor, bør en still e 
spørsmålet: Hvilke spesielle styrker har partiet på de ulike plas 
sene ? Tromsø har f.eks. hatt et visst oppsving i ungdomsarbeid ~t , 
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i tilknytning til anti-imperialisme/Sør-Afrika i det siste. Er det 
et grunnlag for å satse spesielt på å mobilisere ungdom på et Sør
Afrika-grunnlag i årets 1. mai ? Oslo lviste god evne til å mobilisere 
bredt og utradisjonelt på kvinnesaker i forbindelse med valgkampens 
11 Jenter for Jorun 11

• Kanskje bør de satse spesielt på en stor kvinne
seksjon. Hvert sted bør definere ett eller noen områder der de har 
styrke og bør satse sEesielt i forbindelse med 1. mai. 
-Den samme metoden bør også overføres til laga i de store byene. 
l stedet for å bli oppfordra til almen 1. mai-mobilisering, bør 
laga få spesielle oppgaver på områder der de har en viss styrke, 
eller der de har planer om .å bygge opp styrke. 
-På mindre plasser bør _en vurdere om en tradisjonell Faglig 1. mai
front-taktikk er den som passer best, eller om en bør ha et grunnlag 
som er skreddersydd til de lokale forholda . Ta utgangspunkt i hva 
som er virkelige bevegelser på plassen, hva som er "radikalt" - kanskje 
er det f.eks. Human-etisk forbund? 11 Bredde" må ikke først og fremst 
oppfattes som partisamarbeid, men som~ trekke med nye folk. A 
skjære bort en masse bra paroler for å få med 3 sure SV-ere, ~r ikke 
taktikk, men politisk kastraksjon. 

- Det bør satses på arrangement, helst tog, flest mulig steder. Ikke 
tenk "Det var få ifjor", men "Hvilke saker kan mobilisere ? 11 

- La ikke langdryge forhandlinger i samorg. ewller andre fora komme 
i veien for massemobiliseringa ~ Ikke vent med massemobiliser~nga 
til forhandlingsresultatet er klart . Det går an å mobilisere på Faglig 
1. mai-fronts grunnlag før sakene er avgjort i Samorg eller i andre 
forhandlinger. At vi alt har starta mobilisering, gir oss ekstra 

styrke i forhandlingene. 

- I vår skal det være en obligatorisk diskusjon om den 3. verden i 
alle partilag. Dette bør utnyttes i 1. mai-mobiliseringa. Sentralt 
vil det bli laga materiale (løpesedler og forhåpentligvis en plakat) 
om 1. mai og 3. verden, med Sør-Afrika som en sentral sak. For å 
knytte partidiskusjonen til praksis, bør flest mulig lag ut på gata 
og mobilisere til 1. mai med dette materialet. Vi foreslår uka 
14- 19 april som ei slags aksjonsuke innretta på 1. mai-mobilisering 
på 3. verden-grunnlag. Men dette kan sjølsagt tilpasses lokalt. 
Materialet og uka er et tilbud, som distriktene sjØl må vurdere og 
passe inn i sitt opplegg. 

-Opphavet til 1. mai-tradisjonen er kampen for 8 timers normal
arbeidsdag. Nå er 6-timersdagen og forsvaret av normalarbeidsdagen 
ei sentral sak på 1. mai. Dette må utnyttes maksimalt i propagandaen. 
Det bør også gjøres særskilt arbeid for å få fl .est mulig av dem som 
går i 8. mars-tog tU å delta 1. mai i kampen for den samme saka: 
6- timersdage. Vi foreslår at det, der det er mulig, lages en 
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