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Vi henviser her til lederen i mars - TF ,som dere får 

s .amrnen med dette. 

r) IfØlge partiplanen skal det i perioden mai-august gjen

ri'omfØres en ny lagsbehandling a v nominasjoner til ny SK . 

2) Målsettinga for dette lagsmøt et er å fatte vedtak om 

noen av lagsmedlemmene skal nomi neres og i tilfelle hvem. 

Aktuelle kandidater skal diskuteres på møtet . 

Kriteriene ble offentliggjort i TF oktober- 83. 

3) I enkelte tilfeller vil laget også bli pålagt å diskutere 

nominasjon' av lagsmedlemmer s om ikke tidligere har vært 

foreslått av laget sjøl. Dette er kamerater som allerede er 

foreslått av enkeltpersoner, andre lag eller utvalg. 

4) Det skal skrives .en kort . rapport om hver kamerat som 

nomineres. Ansvarlig for .dette er lagsstyret. Et vedlagt 

rapportskjema skal brukes. Dette for å sikre et enhetlig, 

standardisert grunnlag for videre bedØmming. 

Det skal også fylles ut rapportskjema om kamerater andre 

har nominert ,sjØl om laget ikke innstiller dem. 

Ill, RETNINGSLINJER FOR INNSENDING AV FORSLAG O. L . 

TIL LANDSMØTET --------------
Forslag til landsmøtet som ønskes offentliggjort i partie't 

må sendes inn slik at det er SKAU i hende seinest ~uli. 
bs vil gi lagsstyra tidsfrister for når de må levere til DS. 

For forslag som skal legges fram for delegatkonferanser 

og landsmøte,gjelder de frister som tidligere er gitt i 

forbindelse med rapportkrav for ·de ulike sakene. 

Dette gjelder forslag som en vil ha vedlagt sakspapirene. 

Det er sjØlsagt full anledning for delegatene å ta med seg 

forslag til sjØlve møtene og fremme de der. 
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I~ RETNINGSLINJER FOR VALG AV DELEGATER TIL FJERDE LANDSMØTE . 
---------------------------·~----------------------------

F,Ølgende retningslinjer gjelder for behandlinga av delegat

V:alg •.• S,,tyr,et må sette seg inn i dem og merke seg det som 

gjelder for laget: 

l) Hvem kan velge delegat ? 

Bare partilag som er godkjent av SK som partiavdeling 

med fulle rettigheter har rett til å velge delegat (vedt. § 14) . 

For å velge delegat til 4. l andsmøte må lag være godkjent ,eller 

ha søkt godkjenning slik a t s øknade n er SK i hende sei nest 

l.september 1984. 

Partilag som ikke er godk j e nt av SK (kandidatlag el l e r lag 

som ikke oppfyller vedtektenes kra v t i l partilag med fulle 

rettigheter) kan velge 9b~erv~tø~. 

Lag som har sØkt g odkjenning, me n som i kke har mottatt melding 

om at det er godkjent , ska l l ikeve l velge del e g at på v anlig 

måte. 

2) Framgangsmåte ved valg a v delegater. __ _ 

Delegater skal velges på medlemsmøter i laga . Det skal 

velges både delegat og varad elegat. Navn og adresse p å 

delegat/varadelegat skal rapporteres inn til distriktsstyret. 

I fØlge vedtektenes § 2 , bør kandidatmed l emmer ikke velges 

som delegat . Kandidatmedlem h a r i kke stemmerett og kan heller 

ikke møte med stemmerett, u ans <::tt om hun/ han er lovlig valgt 

crelegat. Dersom det likevel velges kandidatmeililem som d e legat, . ·~ 

skal det gjøres særskilt oppmer ksom på dette i rapporten om 

delegatvalget. Dersom kandi daten som er va l gt som delegat tas 

opp som vanlig medlem i tida fra v alget og til hun/han møter, 

må dette bevitnes av lagsstyret. 

3) · ~ordelingsnøkkel. 

Laga velger delegater i forhold til ant all med lemmer med 

fulle 'medlemsrettigheter ( i kke kandidatmed lemmer) etter 

fØlgende fordelingsnøkkel: 

o inntil 10 medlemmer gir l del e gat 

o 11 - 20 medlemmer gir 2 deleg ater 

o 2+ - 30 medlemmer gir 3 delegater 

o 31 eller flere medlemmer gir 4 delegater. 
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Medlemstallet i laget regnes som antall medlemmer med fulle 

medlemsrettigheter som det er betalt kontingent for i 

· l.terrnin 1984 ( jan-april-84 ) • 

Unntatt fra dette er lag som er oppretta seinere enn dette. 

For slike lag beregnes medlemstallet på samme måte på grunnlag 

av 2.termin 1984. 

4) Behandlingsfrister. 

Frist for rapportering av delegatvalget er den fristen 

som oppgis av distriktsstyret. 

V. DIREKTIV OM SOMMERINNSAMLINGA 1984 ----------------------------------
Sommerinnsamlinga skal i år gå til oppretting av partiskole 

(o.4 mill. kroner) og til å styrke partidistriktenes Økonomi 

(o.l mill. kroner). Overoppfylling går i sin helhet til parti

distriktene • 

I beretninga står det: "Oppgaven5om er stilt i planen er 

i hovedsak fulgt. Av oppgavene som ikke er lØst, er oppretting 

avpartiskole . Oppgaven var riktig å stille og ·er fortsatt 

preserende å få løst" (s. 38 i beretninga). Det er i tråd med 

dette at hoveddelen av innsamlinga i år skal gå til oppretting 

av partiskole. Se artikkel om dette i mars-TF. 

Vi vil her understreke muligheten til å styrke distriktet 

sin egen Økonomi. La oss ta som eksempel et. distrikt med 

målsetting 20 000 kroner. Dersom distriktet klarer målsettinga, 

får DS til disposisjon 4000 kroner. Dersom distriktet klarer 

150 %, får DS 14 000 kroner. Et fylke som driver ei virkelig 

god innssmling kan med andre ord skaffe et betydelig tilskudd 

til sine inntekter og Øke sin handlekraft. 

Eneste utgifter av betydning ved innsamlinga, er porto til 

utsending av brev til KKs abonnenter , noe som ga god uttelling 

ved innsamlinga til RV i 1983. Fylkene må dekke sin del av 

ut~iftene. Målsettingene er derfor nettomålsettinger. 

Innsamlinga vil bli drevet fram etter vanlig mønster. Den 

blir presentert i KK i slutten av mai, med intervju o.l. Den 

varer til lS . oktober ,slik at skattepengene kommer i slutt

spurten. Den vil bli drevet på sommerleirene/sommerkursa. Det 

blir som nevnt sendt brev til KKs abonnenter med oppfordring 

om støtte. Men, det grunnleggende og viktigste er at den blir 

behandla grundig i alle ledd i partiet: av DS ,lagsstyrer og 

tatt opp på lagsmøter. 
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Lagsmøtet må drøfte både formålet med innsamlinga og hvordan 

laget skal klare målsettinga som er tildelt av DS. 

L~get sin målsetting er •• ~ •••••• kroner (DS FYLLER UT! ) 

Landsmøtet utgjør en betydelig Økonomisk ekstrabelastning 

på partiet , og som ikke kan dekkes over partiets vanlige 

driftsbudsjett. I samsvar med tidligere paraksis , skal lands

møtet derfor finansieres gjennom at alle medlemmer pålegges 

en landsmøteavgift. 

LandsmØtet blir som tidligere forberedt gjennom distrikts

vise konferanser av landsmøtedelegater. Distriktsstyrene er 

derfor gitt anledning til , om nødvendig, å pålegge et 

distriktsvis tillegg i landsmøteavgifta for å finansiere 

distriktskonferansen. 

LandsmØteavgift for hvert medlem er: 

-til sentralt 

-til distriktet 

Totalt 

kr 60.- ·. 

kr 

kr 

Denne avgifta skal innkreves og innbetales sammen med kontin

gent for l.termin 1984. Det vil bli sendt ut egne skjema 

for landsmøteavgifta , i denne sendinga. 

Orientering om sommerleirene iår vil snart komme gjennom 

Klassekampen. 

De sentr~le temaene for årets leire vil være 

-diskusjon av vår strategi for arbeidet i fagbevegelsen 

-strategiske spørsmål knytta til kvinnekampen. 

Vi vil at sommerleieene ,hva laget skal gjøre for å mobilisere 

til dem, skal tas opp i laget. Både utifra siktemålet med 

skolering av partimeÆlemmer og med å trekke sympatisØrer 

nærmere partiet og øke rekrutteringspotensialet. 
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I vinter ble det avholdt en landskonferanse for lærere og 

· fØrskolelærere i AKP ,om fagforeningspolitikk. Alle distrikt 

var invitert. FØlgende var tilstede: 

Finnmark, Troms, Nordland Nord, Helgeland, Nord Trøndelag, 

SØr TrØndelag, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Hedmark , 

Akershus og Oslo. 

Konferansen fatta bl.a. fØlgende vedtak: 

l) Skoleutvalg i AKP. 

Vi ber SK opprette et landsomfattende skoleutvalg i AKP. 

Utvalget må ikke bare bestå av lærere ,. men også av elever 

(RUere) og foreldre. Mandatet bØr ( i alle fall i fØrste 

omgang ) være begrensa til å utarbeide et forslag til 

skolepolitisk analyse og program for AKP. 

(SKAU har etter dette vedtatt å nedsette et slikt utvalg) 

2) Faglig-politisk program for AKPs arbeid i NL. 

Et langsiktig arbeid med å utvikle et breiere program, 

som inneholder linjer og standpunkter i prioriterte saker 

startes opp. 

3) Målsetting fram til hØsten-85. 

a)Arbeide for Økt demokrati, mobilisering av medlemmene 

omkring de viktigste kampsakene ,mot pampevesen og 

privilegier. 

b)Utvikle enhet mellom arbeidsløse og arbeidstakere i 

organisasjonen 

c)Utvikle kamp mot organisasjonssjåvinisme, herunder 

internasjonalt arbeid og enhet med naturlige allierte. 

d)Oppnå verv tilsvarende reell styrke -så lenge dette 

ikke går på tvers av partiets generelle prioriteringer, 

bygd nedenfra,unngå at røttene tørker inn. 

4) Våre prioriterte saker (som kjØres fram på alle nivåer) 

i)Skolen/barnehagen er statens ansvar og nasjonal oppgave, 

Økte ressurser. 

b)Kamp mot arbeidsløshet 

c)LØnn og leseplikt 

. d)Internasjonalt arbeid 

' · 
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5) Nedlegging av barnehager. 

Behov for linjer ,taktikk for generelt å møte forslag om 

ned leggelse av barnehager . Spesielt fylkesbarnehagene 

som flere fylker står midt oppe i å nedlegge n&. 

Hvordan komme ut av den defensive posisjonen vi er i nå? 

- over t il en offensiv holdning. 

6) Arbeids l øshet. 

NL må g i arbeidslØse lærere et skikkelig tilbud om orga

nisering og aktivitet. 

7) LØnn/leseplikt/t~riffoppgjØret. 

TariffoppgjØret: Vi propaganderer for streik hvis til

budet ikke mi nst inneholder 2 timer redusert lesetid på 

barnetrinnet+ minst ..•. %generelt tillegg. 

8) Honorarer/pampelønninger. 

Vi kjemper mot Økt pamper i i organisasjonen . Vår linje 

er: tillitsmenn beholder sin lønn som lærer/fØrskole

lærer. Det gis rimelig - utgiftsgodtgjØring. 

Kommunsiter tar ikke imot bestikkelser. 

9) vjtar ini·t iat i v til å starte en landsomfattende aksjon 

mot statens studiefinansieringspolitikk. Planlegginga 

kobles sammen med behandlinga av ST.melding 12 83/84 

(Utdanni ngs finansiering) • Fram til denne blir behandla i 

Stortinget i vår , m& vi ha klar en aksjonsplan. Samarbeid 

med andre organisasjoner er nødvendig. 

lO)Tnternasjonalt arbeid. 

Vi prioriterer: 

a) Solidaritetsfond med lokalt ,ekstra kontingenttrekk 

(jfr. SKs direktiv for årsmøtene i fagbevegelsen) 

b) Afghanistan. Innmedling i komiteen. StØrre innsamling 

i lokallag. Eventuelt undervisningsprosjekt tas opp 

med Afghanistankomiteen. 

c) Palestina. Politisk støtte til PLO. Innsamling. Prosjekt 

avllares med Palkom. 

d) Mel l om- Amerika . "Gi en timelønn"-aksjonen i lokallag. 

Laveste minimumsnivå: Årsmøteuttalelse + bevilgning på 

pkt 2,3 eller 4. 

Vi reiser en diskusjon om fred - og forsvarspolitikk i 

forbindelse med landsmøteforberedelsene for å forandre 
/ 

Handl~ng~programmet 1985. 
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11) Ny lærerorganisering. 

Vi er for en sarrunenslåing av alle eksisterende lærer

organisasjoner med forbund for grunnskole, videregående 

skole og spesialskole. 

Alle lærere og fØrskolelærere i laget må f å anledning til 

å se denne meldinga._ 

\ 
\ 
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DIREKTIV TIL ALLE LAG . Oslo 28 mars 1984 

Vi har mottatt endel kritikk i det siste som vi mener er viktig. 
Den g&r ut p& at SKau m& sende ut klare retningslinjer for &ssen 
partimedlemm ene skal forholde seg til forskjellige aksjoner 
og bevegelser som har utvikla seg den siste tida.Vi mener denne 
kritikken har my e for seg og derfor sender vi ut dette direktiv-settet 
som tar for seg følgende omr&der: 

- Ja til Arbeid-aksjonen. 

- Arbeidslø shetsorganiser ing. 

- Aksjon Husbank 1983. 

- Tariff6ppg jøret 1984. Forberedelse til streik. 

-LO-diskusjon om '1lnntekts- og fordelingspolitikk". 

Kameratslig hilsen 

SKau. 

Innledning: 
En av bærebjelkene i strategien v&r er at vi m& vinne arbeiderklassenf 
viktigste masseorganisasjon, fagbevegelsen, for revolusjon og 
sosialisme. 
Dette er et lan~siktig mil, og den dominerende delen av norsk 
fagbevegelse, LO, er leda av sosialdemokratiet. Idag er det et 
lite mindretall blant de fa~organiserte og i arbeiderklaesen 
som deler v&r strategiske ~alsetting. Men med harde angrep fra borger
skapet i den daglige klassekampen, er det mange partimedlemmer 
som har stor tillit som dyktige og solide klassekjempere. 
Flere og flere arbeidere ser at fagbevegelsen slik den er idag 
er ute av stand til A møte angrepa. · 
-Sjukelønnsordninga reduseres, arbeidstids- og overtidsbestemmelsene 
i Arbeidsmiljøloven uthules, tariffoppgjøra er gavepakker til 
kapitalen, arbeidsløsheta stiger, pensjonistenes økonomiske 
situasjon forverres, osv.,osv. 
En fagbevegelse l e da av forskjellige sjikt innafor borgerskapet 
som jo er grunnleggende enige med sine 11 motparterrr i NAF og 
Stat/Kommune er dømt til & gi fra nederlag til nederlag i en slik 
situasjon. 
Samtidig ser vi at dette avler motstand, og det dukker opp spontane 
tendenser som vi mi ta stilling til, og det utvikler seg 
bevegelser som vi er ~ed pi ~ drive fram. . 
.E.n_tc~udens er at den delen av fagbevegelsen hvor vi til nå har 
brukt mest krefter, innafor LO, begynner å miste medlemmer.pga. 
m frustrasjon blant medlemm ene over situasjonen.LO hadde en 
nedgang i medlemstallet pi ca. 7000 i 1983. En del av denne ned
gangen skyldes også den økte arbeids løsheta. 
Vår linje pi dette spørsmålet er klar, vi er imot utmeldinger, 
og vi oppfordrer de arbeidsløse til A beholde medlemskapet sitt, 
eller fagorganisere seg. 

Et annet trekk ved utviklinga er at deler av fagbevegelsen 
på grasrotnivå slutter seg sammen p& tvers av forbundskiller og at 
~e 6gså trekker med seg grupper utafor fagbevegelsen. Mange Ars 
arbeid med å samle opposisjonen i fagbevegelsen begynner nå 
& gi konkrete organiserte resultater, og det er krisa og angrepa 
fra borgerskapet over b rei fr~nt som nå.gjør dette polittsk mulig. 
Tidligere har vi sett dette gJennom tar1ffkampen og strelke-
støttebevegelsen. De to siste Ara sA vi det i forbindelse med 
Tyssedal og Sulis-saken. 
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N~ ser vi at det i løpet av det siste 3/4-&ret har vokst fram 
3 bevegelser innafor o~ utafor fagbevegelsen som alle har det felles 
at de er Bn reaksjon pa angrepa fra borgerskapet, og de er 
bevegelser med samling p& ~runnplanet. Dette er aksjonen 11 Ja til 
Arbeid","Aksjon Husbank 1983 11

, og frittst&ende arbeidsløshets
foreninger. Alle disse tre bevegelsene er enten utvikla innafor 
fagbevegelsen, eller søker nær tilknytning med fagbevegelsen. 
SKau mener det ·er viktig at partiet jobber for A utvikle disse 
bevegelsene slik at de blir reelle politiske maktfaktorer 
og tjenlige redskaper i den daglige forsvarskampen.Det er samtidig 
viktig at vi har en klar taktikk overfor DNA, og avviser ethvert 
forsøk på & utnytte disse aksj anene til 11 ved ··og vann bæring" for 
DNA's valgkamp i 1985. 

Direktiv om HJa til Arbeid~: 

11 Ja til Arbeid" var et initiativ fra Vestlandskonferansen (skips
byggeriene p& vestlandet). Initiativtakerne er innstilt pA A 
opprettholde aksjonen og bygge den ut lokalt. 
Dette er en politikk vi støtter og mener bør prioriteres i alle 
partidistrikt. HJa til Arheid"-aksjonen er en utmerka m~te ~ knytte 
kontakter p& tvers av fagskiller og forbund og den kan bli et viktig 
redskap for å styrke enheten i arbeiderklassen og det arbeidende 
folket i kampen for arbeidsplassene. Det er en utmerka mAte å 
organisere grunnplanet p&, og HJa til Arbeid"-aksjonen hen:nender 
seg ikke bare til jern og metall-arbeidere, eller arbeidere innen 
privat sektor. Aksjonsledelsen understreker i oppsummeringa fra 
9.desember-demonstrasjonen at de ønsker & knytte til seg alle yrkes
grupper innafor alle omr&der av arbeidslivet. 
SKau mener at følgende m& gjøres: 
1 .Alle paitiavdelinger med kamerater organisert i fagbevegelsen@ 

(dvs. LO, YS, NSF,olja,etc.) må undersøke mulighetene for til
slutning til 11 Ja til Arbeid 11 • 

2.Alle arbeidsplasslag/faglige lag må foresl& tilslutning til 
aksjonen i sin klubb eller forening.Oppsummeringa fra 9.desember
demonstras j on'en må tas opp til diskusjon blant medlemmene slik 
at de politiske linjenB som blir streka opp i den blir kjent. 

3.Alle partiavd. må rna følge utviklinga av aksjonen og delta mR• 
i den lokale aksjonsdagen som er planlagt rundt 1.juni over hele 
landet, derxNm det er praktisk mulig. 

4.Der det er praktisk mulig bør partiledelsen ta initiativ til 
& fi nedsatt en lokal aksjonsledelse av HJa til Arbeidrr med 
representanter fra de tiltslutta kUbber og fagforeninger. 

5.Det er viktig at det tas kontakt med aksjonsledelsen for "Ja 
til Arbeid" slik at de får både en oversikt over bevegelsens omfang, 

men også gis ros og ris for arbeidet. 

"Ja til Arbeidu har varsla følgende planer: 
- Klubbformannskonferanse inneafor Vestlandskonferansen som vil 

diskutere det videre arbeidet i begynnelsen av april. 
-Landsomfattende lokal aksjonsdag ca. 1.juni. 
-Landsomfattende faglig konferans e i september som som vil ta 

opp arbeidsløsheta og statsbuds j ettet. 

Kontakt: Klubbformann ved Stord Verdt, Leif Furre, Klubbformann 
ved Rosenberg Verft, Stavenger, Ov e Stumo elter Nestformann ved 
BMV,Bergen, Kjell Høibraaten. 
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Direktiv om arbeidsløshe t sorganisering: 

I forb indelse med organiseringa av arbeid sløshetsforeninger 
har SK vedtatt disse retning s lin jene : 
1. Arbeidsløshetskampen m~ re ises i fagforeninger og klubber . 
- Det m~ stilles krav om arbeidsplasser. 
-Det m ~ sti ll es krav om skikke lige trygdeordninger. 
-Arbe idsløse rn A opprettholde medlemskapet sitt i fagforeninga. 
eller oppfordres t i l A bli medlemmer av fagbevegelsen. 

2. Det er pr. idag oppretta arbeidsløshetsforeninger som er 
fritts t&e nd e i Trondheim, Bergen og Os lo. LO har tatt 
initiatvi til danning av arbeidsløshetsforeninger .under 
Samorg i Ho rten og Fredrikstad. 

- AKP(m-1) støtter dannelsen av de fr ittstående arbeidsløshets
forenin gene og vil arbeide aktivti de . 

- AKP (m-l) . oppf~rdrer klubber/ foreninger/tillitsvalgte og arbeids
lø~e om A ta initiativet til danning a v arbeidsløshetsforeninger. 
Pi de stedene hvo r Sam org har tatt initiativ til A danne 
arbeid sløshetsforeninger m~ vi delta aktivt og arbeide imot at 
de blir redskaper for DNA/10 1 s politiske linje. P~ de stedene 

hvor det blir a.a nna frittstående arbei d s lø s hetsfor eninger mA vi ~ 
sørge for a t det bl±r et nært samarbei d mellom arbeidsløshets-

foreninga og fagbeveg e lsen slik a t arbeidsløshetskampen blir 
en del av det lokale f agforening sarbeidet. 
V~r hov e dlinje nå er at vi g~r inn for danning av frittstående 
arbeidsløshetsforeninge r som søke r et tett samarbeid med 
den lokale fagbevegelsen. 

DS vil motta et ege t direktiv med forslag fra SKau om hvor det 
bør organisere s arbeidsløshetsfoiening. 

Di.rektiv om Ak s ,Lon Husl-Jank 1 983. 

Aksjon Husbank 1 983 blei stifta på et møte mellom represe~tanter 
fra boret t slag i Oslo- Bergen,Trondheim, Moss og Skien den 3 mars 
1984. . . 
Målsettinga fo r aksjonen er følgende: 
·1 .Aksjonen vil stansE: den negative utviklingen i Husbankens line- ~ 

vilk~r. Rente ne må ned, avdrags tiden må fo~lenges og låneande l en fo + 
ny e bygg øk~ s. 

2.For. å oppnå dette oppfordrer vi a lle Bor~ttslag og andre låntakere 
i Husbanken til å aksjonere ved å holde tilbake e ventuelle 
økninger utover 1983-satsene . 

J . MAlet med Aksjon Husbank 1983 er A gjenreise en sosial boligpolitikk 
slik at de tqtale boutgif t ene ikke overst iger 20 % av gjennomsnittlig 
industriarbei d erlønn som er i tråd med Stortingets egen målsetting . 
Vi vil fra poli ti sk hold ha en ny avklaring av d e n rollen 
fuJsbank en skal ha i f r emt iden. 

Kontaktad resse: Risvollan Borettslag,lngeborg Aas esvei 2, 
'700 0 Tr on dhe:L m, Tlf . 07/ 966545 e ller 07/966533. 

dett e er en aksjon so m lwrntruffet folk h -1 e mme 11 , og oppslutninga 
rundt aks jonen er økende.Aksjonen har ogsl henvendt s eg til 
studentene, fagforbundene og LO. 
Direktiv: 
1. Alle boliglag må diskutere mAlsett i rw for Aksjon Husbank 1983, 

og alle boliglag organisert inna for Husbankfinansierte imRxtx 
borettslag mA re ise forslag om ti lslutning til aksjonen. 

2. Arbeidsplasslag må r eise forslag om støtte til a ksjonen i klubber ' 
o g fagforenin ger. 
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Direktiv om tariffoppg jøret 198,. 

Tariffoppgj øret er ni pA vei over i en fase hvor det er 
muliheter for streik inn a for e nkelte forbundsomrAder. 
SKiu ~ener at partiet rnA gA i spissen for A u tvikle en streike
beredskap slik at en eventuell s trei k blir s A solid som mulig. 
og streikestøttearbeidet kommer raskt igang. 
SKau foreslir derfor følgende tiltak: 

1.Alle a r beidspl asslag diskuterer situasjonen i tariffoppgjøret innafor 
sitt omr&de. Dersom en vurderer det som sannsynlig at det kan bli · 
streik m& partime d lemmene g& i . spissen for & star t e forberedelsene 
til & streike. Arbeidskameratene rnA forberede s politisk, informasjon 
om situasjonen mi kreves fr a forbundslede lsen, arbeidet med 
A velge s treikekomite rnA startes og de enkelte foreningene bør under
søke mulighetene for streikelin . Der hvor det er politisk mulig 
bør klubben/foreninga bygge opp et streikefond som kan være 

midlertidig eller permanentt, elt ette r fo r ho ldene. 
2.Alle parti l ag rnA disku tere og organisere streikestøttearbeid 

s & snart det er klart at det blir streik innafor et av 
forbundsomrÅden e. 
Alle DS 1 er vil fi særegent direktiv om dett e . 

LO-diskus jon om 1'lnntekts og fordelingspolitikk " 

LO har nylig laget og spredd et hefte om ''Inn tekts- og fordelings
politikk. Det sendes ut til debatt med spørsmål og svar fra 
deltakerne i debatten. 
SKa u mener det er all grunn til ~ benytte denne anledninga til i 
diskuter e tariffpolitikk, rA fram vAre linjer og tilbakevise linja 
med moderasjon og m&teh old. 
Vi ber om at DS'ene Of lagstyrene vurderer muligheten til & fi startet 
flest mulig sirkler pa arbeidsplassene der hvor vi er representert. 
I t il legg ti l en viss grunnplansbevegelse pi diss e spørsm&la er det · 
viktig at det kommer inn svar ti l LO med riktig og bra innhold. 
Heftet er nylig kommet. Fristen for innsendte kommentarer til 
LO er satt til 1 juni 1984. Jern og Metall har i tilleg~ forkorta 
fristen til 1.mai 1 984. Det er alts& d&rlig tid til i fa igang dette, 
men t il gjengj eld er det tilstrekkelig med 1 møte, enten i arbeids
tida eller en ettermiddag. 

Heftet kan skaffe s fra: L0 1 s informasjonsavd e ling, Youngsgt. 11, 
Oslo 1 , Tlf.02/40 10 50. 
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