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I. PRINSIPPROGRAMDISKUSJONEN I PARTIORGANISASJONEN -----------------------------------------------
Opplegget for PP-diskusjonen er sendt ut etappevis 

gjennom plandokumentene i TF-april , gjennom TF-juni (hvor 

opplegget for lagsdiskusjonene i høst står) og i l.nr. av 

diskusjonsbulletinen ,hvor ett av spørsmåla for lagsdiskusjonen 

endres. 

For å lette oversikten samler vi her det som nå gjelder på 

"ett brett": 

HØsten 1983: 

Behandlinga av prinsipprogrammet i partiorganisasjonen er 

satt opp som en av de to viktigste oppgavene for partiet nå i 

hØst. 

DSa er oppfordra til å gjennomføre realitetsdiskusjon på sentrale 

spørsmål i programmet og .til å holde formannskonferanser/kader

konferanser med ansvarlige for programdiskusjonen i laga. 

Laga skal ha to møter på prinsipprogrammet,hvor det ene- som tar 

opp sosialismedelene (spm. 2 og 3 i opplegget) - ~bør være et 

lengre møte (Det oppfordres til å ha heldagsmøte ,evt. helgekurs). 

Det andre møtet tar opp de øvrige spØrsmåla og andre saker som 

laget vil ha tatt opp. 

Rapporter og endringsforslag sendes inn til SK seinest i jan-84 

(DSa vil gi nøyaktige tidsfrister for når laga skal levere til 

dem, men stort sett vjldette måtte bli fØr jul ) • 

Det er også lagt opp til å knytte diskusjonene som foregår i lag 

og distrikt sammen gjennom den landsomfattende diskusjonsbulletinen, 

som skal spres til alle partimedlemmer. 

Endringsforslag kan også sendes rett inn til denne ,til parti

kontoret i Oslo. 

I hØst er det planen å gi ut to nr. til av denne ; ett i slutten 

av okt. og ett midt i des. 

1984: 

Diskusjonene høsten 1983 vil bli oppsummert og det blir laga et 

nytt forslag til prinsipprogram på vårparten 1984. Det er dette 

forslaget som skal behandles på delegatkonferansene og landsmøtet. 

Det blir satt opp et obligatorisk lagsmøte for å behandle dette 
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forslaget , som må holdes i perioden mai - august. 

Rapporter og endringsforslag fra denrie diskusjonen sendes inn 

i august (sannsynligvis vil laga måtte lebere rapportene til 

DS innen mid~en av august - DSa v~l seinere gi nøyaktige frister) 

2) 9EE~~gg~~-~Q~-E~r~!gb!~Y§j2B~~-!-~~!~~ 

Spørsmål. 2 , 3 og 4 nedenfor er obl:0Lator~ske for lagsbehand~ 

l inr.Ft . 

Hensikte~1 med spØt:-smål l er å få unders•;6kt om vurderinga til 

sosialisnekonf ernnaen er rep=esentativ for partiet. 

I tilfelle det blir tatt opp på møtet ,må det ikke fortrenge 

hoveddiskusjonene. Styret J''. an or; så. 11 somdere terrenget 11 på for -

~- hånd med medlemmene , slik at de har et grunnlag for å kunne gi 

en kort rapport om laget sitt syn på .vurderingene som er lagt 

fram der. 

EkstraspØrsmålet (spm. ~) er satt opp for å markere at dersom laga 

får tid til å diskutere m~r enn de obligatoriske spørsmåla , så 

bØr kvinnespØrsmålet prioriteres ,for hovedtyngden av laga. 

Det ligger i dette også en oppfordring om å sette av såpass plass 

til programdiskusjonen at laget kan ta opp flere ting enn de 3 

obligatoriske spørsmåla. 

SpØrsmål l: 

I oppsummeringa fra sosialismekonferansen heter det at det er 

tre viktige forandringer som har skjedd gjennom sosialismedebatten: 

-De utopiske forestillingene om sosialismen er trengt tilbake 

og erstatta med ei oppfatning av at sosialismen er en historisk 

nØdvendighet. 

-Frykten for at klassikerstudiene skulle fØre til 11 bokdyrkelse 11 

har vist seg ubegrunna. Også dogmatismen er trengt tilbake. 

Det har blitt vanlig å se på sosialismen som et nødvendig, 

men problematisk overgangsstudium mellom kapitalismen og kommunis

men. 

Er dere enige i ei slik oppsummering ? 

SpØrsmål 2: 

Diskuter spørsmålet om partiets stilling i det sosialistiske 

samfunnet. I programutkastet er dette særlig behandla på side 22-

23 i fØlgende avsnitt: 

"Ein sosialistisk revolusjon kan ikkje sigra over kapitalismen 
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utan at eit konununistisk parti leier revolusjonen • Difo.r kan 

heller ikkje det sosialistiske samfunnet verta ståande og ut

vikla seg vidare , utan at klassekampen er leia av eit kommu

nistisk parti" 
11 

Det konununistiske partiet må spela ei leinnde rolle i den 

sosialistiske staten. Det må kjempa for å få politisk makt og 

stå i brodden for regjeringa i eit sosialistisk land. 

Med dette meiner vi ikkje at eit revolusjonært kommunistisk 

parti skal ha krav på å diktere over regjeringa og fastsetja 

politikken. Partiet skal ikkje gjera dette dersom det er i 

strid med folkeviljen og eit fleirtal i demokratisk valde organ" 

"Partiet skal vera ei politisk kraft som prøver å vinna opp

slutnad for ideane sine. På det grunnlaget vert dei så val~e til 

ansvarlege posisjonar i staten. '~ 

Om det kommunistiske partiet ikkje maktar å vinne god nok stønad 

for å gjennomfØre somme programpostar, lyt det gjera kompromiss. 

Dersom partiet får fleirtalet mot seg , lyt det bØya seg og ta 

ein politisk kamp for å vinna nok stønad ved overtyding ,slik at 

politikken kan gjennomførast" 

"Det konununistiske partiet vil -ltså respektera det sosialist

iske demokratiet og folkeviljen. 

Samstundes er det ei plikt for det konununistiske partiet å fØra 

ein revolusjonær kamp mot borgarskapet ,dersom utviklinga under 

sosialismen fØrer til at det er fare for at eit mindretal av 

utbyttarar atter kjem til makta .... " " ••.. med alle middel hindra 

at kapitalismen vert attreist" 

(I komentardelen er disse formuleringene kommentert av Trond 

Andresen, Kjersti Ericsson, Erik Ness , Grete Riise, Kitty Strand 

og Morten 

SpØrsmål 3: 

Hvordan kan sosialismen lØse (evt. ikke lØse) de Økonomiske 

problemene som kapitalismen har skapt ? 
l 

(I samband med dette er det rimelig å drØfte de problemene en 

vil stå overfor hvis en skal bygge sosialismen i ett land ) • 

spørsmål 4: 

Ta itilling til hva som kan utsette en tredje verdenskrig. 

Hvordan skal partiet jobbe i krig/fred-spørsmålet ? 
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spørsmål 5: 

KvinnespØrsmålet er i fØlge oppsummeringa fra sosialismekonfe

ransen altfor dårlig behandla i programutkastet. 

Hva er grunnlaget for kvinneundertrykkinga i dag ? På hvilken 

måte bidrar den sosialistiske revolusjonen til å bane veien for 

full kvinnefrigjØring ? Hva er det som må til av samfunnsmessige 

endringer for å oppnå full kvinnefrigjØring ? 

I oppsummeringa fra sosialismekonferansen forsommeren 1983, 

som står i TF for juni-83 , er enkelte av disse spØrsmåla konk r eti

sert videre. Ellers må sjØlsagt diskusjonene ta hensyn til hva 

slags motsigelser som er sentrale i laga ,men sikre at de obliga

toriske spØrsmåla blir skikkelig behandla. 

I fØlge planen for forberedelsene av landsmøtet , skal fØrste 

runde med nominasjoner gjennomføres i laga fØr jul ,sånn at 

rapporter og nominasjoner kommer inn til nominasjonskomiteen i 

januar. 

Kriteriene for nominasjoner står i TF-oktober. Opplegget for 

lagsmØtet er å diskutere og ta standpunkt til kriteriene. På grunn

lag av dette skal laget og lagsmedlemmene nominere kamerater i 

og utafor laget. Det er ikke nødvendig med omfattende vurderinger 

av de som blir nominert i fØrste omgang. Hensikten er å få inn 

et breitt materiale som nominasjonskomiteen kan arbeide videre 

med. Men, det bØr fØlge en kort begrunnelse med hver nominasjon. 

Uten det blir det vanskelig å vurdere de kameratene som nomina

sjonskomiteen ikke kjenner fra før. 

Laga bØr legge særlig vekt på å nominere arbeidere , kvinner 

og ungdom og kamerater som kan settes på særskilte oppgaver. 

Legg også merke til at det er høve til å sende inn kritikk på 

kamerater i SK eller som representerer sentrale utvalg. Sånn 

kritikk bØr i størst mulig grad bygge på konkrete saker. Lag ~ 

UDS, DS og andre organ bØr også bruke denne muligheten til å 

nominere kamerater som representerer sentrale utvalg, sånn at de 

eventuelt kan bli vurdert utfra det arbeidet de utfører ute i 

organisasjonen. 

I TF-august varsla partiformannen at han ikke stiller til 

gjenvalg som formann. Laga som vil kommentere formannsspørsmålet 
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kan sende inn dette sammen med nominasjonene. Vi viser til 

vedtektene § ~l , som sier at det er SK som velger partiformannen 

blant sine medlemmer på fritt grunnlag. Dette er derfor ikke 

ment som en egen nominasjonsprosess til ny formann ,eller galupp

undersøkelse. 

Neste runde i nominasjonsprosessen i organisasjonen skal 

være i mai/juni ,hvor laga skal vurdere sine kandidater. Det 

kan her bli aktuelt å vurdere kandidater påhenvendelse fra 

nomiansjonskomiteen. 
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