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PARTIARBEIDET I 1988 

(Dette notatet har som formål å få inn reaksjoner på hvordanvi 
skal legge opp "løpet" i 1 988-det siste året i nåværende 
langtidsplan. Det går til partistyrene , og representanter for 
distrikta skal diskutere det før SKAU vedtar endelig 
konkretisering av 1988-planen. Endelig plan kommer i des-TF ). 

1988 er altså innspurtsåret i langt~dsplanen • . Vi bår stille 
spørsmålet om vi skal legge vekt på hovedmålsettingene i denne 
,også dette året. Dvs: partibygging, med verving og KK-arbeid i 
spiss. Eller vil klassekampen og landsmøtebevegelsen kreve en 
annen vektlegging av arbeidet neste år ? 
Vi må ta stilling til om vi skal sa~se på å 11 få i land" de øvrige 
viktigste målsettingene i langtidsplanen (jfr. denne-gjengir ikke 
den her) 

Vi trenger en vurdering av den politiske situasjonen, og 
oppgavene i klassekampen, i samband med vedtak om konkret 
arbeidsplan for 1988. Dette notatet skal ikke gå inn på en 
analyse, men jeg vil legge fram noen påstander om hva som vil bli 
de viktigste områdene av klassekampen det kommende året, 
Men, først: 
Jeg mener at de mer direkte partibyggingsoppgavene ogsA mA stA i 
sentrum i 1988, at landsmøtebevegelsen også må tilpasses dette. 
Dvs: 
1) Vekt på å kjøre sirkler og direkteverving også etter at 
verveåret er over 8.3.(men, ikke som "samkjørt kampanje"). 
Det skal vel holde hardt å nå landsmåteplanmålet med 20% økning. 
Vi veit ennå ikke hvor vi er pr. 1.1.88. Det er rett å vente litt 
før vi tar endelig standpunkt til delmålet for 1988. Det avhenger 
både av hvor stort potensiale det egentlig viser seg å være for 
vervinga (og det bør vi få bedre svar på i løpet avhøsten) og av 
hvor langt vi kommer i å styrke partiet kvalitativt på det viset 
vi nå prøver. 
Økt innsats for å bygge ut Rød Ungdom og NKS. 

2) Begynne utbygging av sympatisørorganisasjon for partiet (jfr. 
opplegget for partidiskusjoinen nå i høst). De konkrete måla 
bestemmes i løpet av høsten ,etter bl.a. en kaderkonferanse med 
repr. fra distrikta. 

3) Videre oppbygging av partiskolen. 
-Satse på å få flere medlemmer gjennom medlemskolekursa. 
Trinn Il-kursene om Imperialisme og Det norske samfunnet, som 
begge to passer godt med hva vi bør prioritere i forb. med 
Prinsipprogramdiskusjonen foran Landsmøtet. 
Foreslår at Trinn le -partifilosofi- utsettes til 1989 

4) Jobbe videre med å styrke arbeider- og kvinneinnrettinga til 
partiet. Konkrete tiltak må settes opp. 

5) Mer utadretta parti. Høyere kommunistisk profil, samtidig som 
vi jobber aktivt i brei-fronter. 

6) Opplagstallet for KK må videre opp. Slik det nå ligger an , 
blir det beinhardt å nå målet på 9000 innen 1.1.89. 
I samband med oppsummeringa av årets høstkampanje må vi bestemme 
de endelige tallmål for 1988. 
M~ også vurdere de kvalitative sidene ved partiets KK-arbeid-ikke 
minst i samband med situasjonen i grunnorganisasjonene- og vi må 
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se på hvordan sjølve avisa utvikler seg. 

Vi rnA ha disse partibyggings•Alsettingene langt framme i hodet 
nAr vi jobber •ed klasseka•psakene o~ andre oppgaver i 1988 

DE VIKTIGSTE KLASSEKAMPSAKENE ? 
Mener følgende saker vil stå sentralt: 
1) Kampen om lønna/levekåra. 
*Sjølve tariffoppgjøra (både det utsatte mellomoppgjøret i 
offentlig og hovedoppgjøret til våren.Reallønna skal press~s 
ytterligere ned. 
Høye generelle tillegg-avsløre myndighetenes "bidrag"- og kampen 
rundt kvinnelønna må bli spes. viktig. 
*Renta/boutgifter. Agerrenta og det å sko seg på behovet for tak 
over hodet vil fortsatt være en hovedsak for finanskapitalen. 
Transaksjonsøkonomi/kamp om å rane til seg mest mulig av det som 
allerede er skapt/ vil fortsatt dominere. Derfor vil 
rentenedsettelser neppe bli store , og ikke gi noen reell gevinst 
for vanlige folk (spises opp av lavere inflasjon osv} 
*Kamp mot skatteomlegginga. De omleggingene vi har sett de siste 
åra vil følges opp videre. Vi bør gjøre et krafttak for å utvikle 
noen "spiiskrav" her , slik at ikke FRP/H blir de som samordner 
økende misnøye. 

2) 6-timersdagskampen. 
Borgera vil ikke gi noe på dette avsnittet neste år. Kampene ikke 
mindre viktige for det, men vil mye bli på det politiske planet ? 
(forsøksordninger /8.mars l som kvinne- og klasseagitasjon} 

3) Anti-rasisme/proletarisk internasjonalisme. 
Asyl/innvandringspolitikken ,med kampen mot ny Utlendingslov som 
en "spissak". 
Sør Afrika-politikken til Norge må under økt press. 

4) Miljøkamp/Økologi. 

Det vil være mulig med endel alliansepolitikk, også med politiske 
partier, på de 2 siste områdene. Når det gjelder den økonomiske 
politikken, vil AKP fortsatt væredet eneste partiet som går imot 
den falske hestekurspolitikken. (SV vil fortsatt kjøre 
ansvarlig,og bli me..rog mer høyredreid sjøl om de vil bli 
"friskere" i forma}. Men, muligheter for allianse med utbrytere 
fra den sosialdemokratiske leiren. 
Motsigelsen senter-distrikt vil fortsatt skjerpes. Det samme 
gjelder stat/regjering i forhold til lokalad~inistrasjonene. 

KVINNERDNTUTBYGGINGA ? 
Målsettinga på 3400 innen 1.1.89 må nok senkes? Til hva? 
Etappemålet fram til 1.1.87 ble senka fra 2300 til 2000. Dette 
ble nesten nådd (Pr. juni-87 hade KF 18-1900 medlemmer, og 
økninga skyldtest først og fremst vervekamopanja høsten-86). 
Vente til etter KFs landsmøte før vi vedtar endelig mål for neste 
år. 

DET PARLAMENTARISKE ARBEIDET 
*AKP sterkere fram. Del av styrkiga av grunnorg; "ledende i 
klassekampen lokalt" 
*Eksperimentere med alliansepolitikk ,bl.a. overfor endel av 
" oppos isjonslistene". 
*Bygge opp .kjente rikspolitikere også ,for AKP/RV. 
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LANDSMØTE-BEVEGELSEN 
Alle landsmøtesakene skal behandles i partiavdelingene i løpet av 
1.halvåret. DVs. ikke så omfattende bevegelse som de 2 siste 
gangene. 
Mener at BERETNINGA må prioriteres i avdelingsbehandlinga. 
Deretter nominasjoner og delegatvalg. 
Når det gjelder PRINSIPPROGRAMMET 'vil det være viktigst å 
behandle motsigelser og reise alternative forslag. De fleste 
spørsmåla her vil det også være rett å ta opp eksternt gj. f.eks 
KK /RF o .L 
Også når det gjelder diskusjonen om FRAMTIDIG VALGLINJE vil det 
viktigste være å ta stilling til forslaget som legges fram, når 
det gjelder avdelingsbehandlinga. Endel av diskusjonen vil også 
her foregå i KK. 
Om det blir lagt fram forslag til VEDTEKTSENDRINGER er ikke klart 
ennå. I tilfelle blir det mindre saker. 

Materialet til avdelingsbehandlinga skal sendes ut slik: 
-Framtidig valglinje des-rutina-87 
-Nominasjonsopplegg des-rutina-87 
-Prinsipprogramforslag i januar-88 
-Beretningsforslag febr-rutina-88 
-Evt. vedtektsforslag febr-rutina-88 
-Delegatvalgregler april-rutina-88 

Rapportfrister for avdelingene (til DS): 1 .juni-88 
(for materiale som blir lagt fram for delegatkonferanse av SK) 

Det som spesielt bør vurderes er HOVEDINNRETTINGA for 
partiarbeidet i -88: 
Fortsatt sterk satsing på verving og KK-spredning ,og i tillegg 
også bygge opp symp.organisrering som redskap for å mobilisere og 
organisere folk rundt partiet ? 
At dette også skal _ "slå igjennom" i klassekampjobbinga vår • 

Oslo okt-87 

J 
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