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DIREKTTV OM FORDLNUSLANDSMØTEML I HWST.
Til Distriktsstyret.

I samband med at 7 av LOs forbund avholder sine landsmøter i. høst
gis følgende direktiv:
DS må sørge ror at det -7_ de e,vdelingene der det Fins partimedlemmer, eller der partiet kan r7øre sin innflytelse gjeldende
på annen rrIte, legges opp til en taktikk For å få valgt progressive
delegater til landsmøtene.
De kandidatehe vi går inn for behøver 1<lc3 nødvendigvis være
partimedlemmer eller sympatisører. Vi må være villige til å inngå
allianser med folk som i viktige saker står i opposisjon til
forbundsledelsens ekstreme høyre-linje,
Rapport om progressive kandidater som blir valgt sendes FU
sentralt umiddelbart. Det samme gjelder eventuelle vala av medlemmer
av SV og NKP .
be partimedlnmmer som blir valgt som delegater skal stille på
forberåde/sesmøte i Oslo. Hvis DS foreslår at nære sympati ;ører
som er landsmøtedetcater også bør innkalles, så gi beskjed om dette.

Veiledning.
De Forbunda som avholder landsmøter i. høst er følgende:
Norsk Jern og Metallarbeiderforbund 15 - 20/1 U
Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, 0 - 13/10
Norsk Kommuneforbund, 1 - 7/10
Norsk Tienestn.annslag, 30/10 - 3/11
Norsk Sjømannsforbund, 10 - 22/9
Norsk Elektriker og Kraftstasjonssfor!)und, 24 - 20/9
Norsk Forbund' for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonzarer, 25 - 20/10,
Disse landsmøtene er viktige politiske begivenh',Ler. De tru
øverste forbunda p: 3) lista over er LOs tre sta ste fo:,:bund, og
Alsammen :;:presenterer disse

forbunda over halvparten av LOs

medlemmer. InnJfo: de fleste av disse forbunda har det den siste
tida foregått viktige klassekampsaker mellom mange medlemmar og
forbundstoppene: Hammerverksaka, suspeilsjonene i NTL og SLE-saka,
far å nevne noen.
Det er liten sannsynlighet For at det skal bli noen "palassrevolusjon" i noen av disse forbunda. Men dat er en viktig oppnerve
at vi gjør vårt for al opposisjonen mo L forbundstoppene blir så brei
slagkraftig og riktig som mulig. Mulighetene For å reise en sånn
opposisjon er flere steder gode. Ilet er mye murring nedover i
rekkene. Tarifroppgjøret og andre krisetiltk skjerper motsigelsene
mellom medlemmene og forbundsledelse og svært oFte går splittelsen
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tvers igjennom arbeideraristokratenes rekker.

Forbundslandsmøtene og de vedtaka som blir fatta der vil ha_
stpr betydning for medlemmene i den kommende land:,møteperioden.
Men landsmøtene er også viktige overfor massene av arbeidsfolk i
Norne generelt som en gradmåler på klassekamplinjas styrke
fagbevegelsen. Derfor må vi ta arbeidet med disse landsmøtene
alvorlig.
Fristen for å sende inn forslag fra avdelingene til landsmøtene
er nå avslutta. det som gjenstår er et avdelingsmote som skal.
behandle forbundets dagsorden og velge delegater (i. NK F er den
prosessen allerede ' igang).
Direktivet over er gitt ut fra en vurdering av den taktiske
aituas sionen og ut fra de erfaringene vi har i smoband
E_0-kongressen og de tilsvarende landsmøtene ifjor. Formålet med
direktivet er å Få et bedre og mer helhetlig grep om landsmøtebevegelsen gjennom at fl5ene sammen med du aktuelle avdelingene og
medlemmene lager en skikke3ig taktikk or; mabiliserinnsplan til de
fagforeningsmøtene som skal velge delgater.
EL vesentlig element, i sånn taktikk må gå nt p): d lage allianse
der det er mulig av de kreftene som på vesentlige purk er står
i oppossion til forbunds! , deisen. Hvis det blir valgt partimedlemmer som delegater så er det utmerket. Der dette er umulig, bør vi
unngå tomme demonstrasjonsFerslaq. ner er det bedre at det velges
en deleuat som i_hverlfall på tinen viktige punkter etår For ei
riktig linje, enn at en tvers igjennom råtten persen blir valgt.
5om det går fram av direktivet ønsker vi også å lage Forberedels4i,
esmøter et nar_ uker rør landsmøtet. Hoved takLikken vår til landsmøtene bør være ferdig før sjølbe landsmøtet begynner, sånn at
delegatene kan bruke mye tid til massearbeid i. stedet for å måtte
arbeide med taktikken.
D5 må sørge for at eventuelle delegater er innrapperter t
tidsnok til at det er mulig å innkalle dem til del; forberedende
møtet.

25.4,7fl Arbeidsutvalget

