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Kjære leser ! 

Dette heftet inneholder endel syns punkter på hvordan man kan dra igang 
et godt mediaarbeid og en gQd valgkamporgafF.bSering. 
Innholdet er i hovedsak en oppsummering av innledninger og diskusjoner 
på et helgekurs for de 6 prioriterte fylkene i januar 1985. 

Heftet er delt i 2 hovedavsnitt: 

I. 

II. 

Valgkampledelse og -met oder, 
skrevet av Aksel Nær stad . Avsnittet tar utgangspunkt i det å 
lede val gkampen på fylkesplan, men kan med hell brukes for det 
lokale arbeidet også. 

Opptr eden i media . 
Tar for seg radio- og TV- tekriikk, men også mer almene ting -
som forslag til svar på typiske spørsmål som rettes til RVere. 
Forholdet til aviser er ikke s pesielt tatt opp i dette heftet. 
Selv om vi fokuserer på etermedier denne gangen, så glem for 
all del ikke mulighetene til lå makere politikken vår i pressa . 
Og da ikke bare i form av uttalelser, men ved å ha e t våkent 
øye for aktuelle debatter. Kast deg frampå ! 

Vi håper heftet er matnyttig, men ikke noe av det som står må betraktes 
som en ferdig kokebok - derimot som ideer til videre diskusjon. 
Ja , ikke bare diskusjon. Det er om å gjøre å prøve ut ting i praksis 
også. Erfaringer, tips, ideer og motfor estillinger må du omgående ekspe
dere RV-sentralen. Vi vil samle opp og spre dette så godt vi kan i 
tida fram mot valget. 

Arbeidsutvalget i RV vil rette en spesiell takk til Trond Andresen, 
Bjørn Nilsen og Aksel Nærstad for medvirkning på kurset og til heftet. 

Oslo, februar 1985 

Thomas Vermes 

for Arbeidsutvalget / RV 

BÅRD MICHALSEN 

Håndbok i 
mediekontakt 

En bok for deg som steller med informasjon og mediekontakt i en privat bedrift, 
i offentlig forvaltning eller i en organisasjon. 

BårdMichalsen 

HÅNæOKI 
MEDIEKONTAKT 

li ·~~·r 
-1,L f. : / -

• Hvordan skriver du en pressemelding? 
• Hvordan skal en pressekonferanse gjennomføres? 
• Hva er «godD> stoff? 
• Hva særpreger de ulike mediene - og hvilke konsekvenser 

må du trekke av det? 
• Hvor viktig er det å få omtale i massemedier? 
• Hvordan bør du oppføre deg når en journalist kontakter 

deg om noe ubehagelig? 
• Hvordan planlegger og organiserer du kontakten med aviser, 

tidsskrifter. radio og fjernsyn ? 
• Hvilke rettigheter har du i forhold til massemediene? 

Til salgs i bokhandelen kr 65,-

UNIVERSITETSFORLAGET 
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VALGKAMPLEDELSE OG -METODER 
av Aksel Nærstad 

1. Valgkamp e ns plass l det revolusjonæ r e arbeidet. 

Valgkampen er en viktig del av det revolusjonære arbeidet. 
Ikk e på noe a n n et · tidspunkt har vi så god anledning til å komme 
ut ■ ed politikk e n var til folk o g til å gå i konfro n tasjon med de 
an d re partiene. Folk . flest følger mere med i partiene s ier og 
gjør enn ellers og er innstilt på at partiene skal drive 
propagandaarbeid. Dersom du i dag gikk rundt på tilfeldige dører 
og sa du ville presentere RV og høre hva de du ko~ til mente om 
oss, så ville folk se rart på deg og ikke ta deg helt alvorlig. 
Gjør du det samme slutten av august, så vil de ikke synes det 
er noe rart i det hele tatt. Det er mere diskusjoner på arbeids
plasser, skoler og blant folk flest om partiene enn eller s . Til 
daglig kan det være vanskelig å få diskusjoner om å støtte RV 
eller om hva f.eks. · Arbeiderpartietstår . for. I valgkampen vil 
sånne terna nesten automatisk . komme opp bl.a. på jobben. Det er et 
spørsmål om å kaste seg ut i det og drive fram debattene. 

I valgkampen er det åpne møter o.l. der vi kan komme ut med 
politikken vår og konrontere de andre. Til tross for sensur 
kommer vi ut i radio og TV . På gata er det partiaktivitet som det 
ellers ikke er resten av året og i de åra det ikke er valgkamp. 

Til daglig er det enkeltsaker som blir mest diskutert, men i 
valgkampen er det i mye større grad helheten i politikken og 
hovedlinjer for partiene som blir debattert. På hvilke andre 
tidspunkter kan vi på sammemåten i masseomfang diskutere 
nødvendigheten av sosialismen og om Arbeiderpartiet er et 
alternativ for arbeidsfolk? 

Det finnes motvilje mot å driv e valgk am p i partiet og rundt 
RV . Begrunnelsene er forskjellige. Noen sier at 
fagforeningsarbeid eller kvinnearbeid er viktigere. Jeg er uenig. 
Det er i valgkampen de politiske stridspørsmåla når det gjelder 
kvinnepolitikk og faglig politikk blir diskutert. Medlemmene i de 
organisasjonene vi jobber er opptatt av det. Arbeiderpart ie ts 
folk i fagbevegelsen har i alle fall skjønt at valget er viktig. 
De misbruker fagbevegelsen. Det skal ikke vi gjøre, men v i sk al 
ikke drive noe mindre valgarbeid enn dem. Aktiviteten i alle 
andre organisasjoner er mindre under valgkampen. Det er ikke i 
hovedsak sånn at det er mye som må gjøres i fagforeninga eller 
kvinnefronten i den mest aktive perioden i valgkampen. (Jeg sier 
ikke at en klubbformann ikke skal drive fagforeingsarbeid i denne 
perioden, men det er ikke noe hinder for å drive aktiv valgkamp). 
Dessuten mener jeg at valgkampen har så stor betydning at andre 
oppgaver bevisst må trappes ned i denne perioden for å få plass 
til å drive mest mulig valgkamp. 

Andre sier at det er årette seg inn på parlamentarismen å 
drive valgkamp. Aksjoner og massemobilisering i enkeltsaker er 
viktigere for å gjøre folk revolusjonære . Igjen er det ikke et 
spørsmål om enten eller. Hvor mange av dem som sier dette, står 
reelt oppe i en masseaksjon i valgkampen? De få det gjelder kan 
vi diskutere konkret med. For resten er dette fraseradikale 
utsagn for å slippe å drive valgkamp. 
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Ikke bare valgkampen, men også valgresultatet har stor 
betydning for den revolusjonære bevegelsen. Vi blir vurdert helt 
forskjellig av folk om vi har 1,2% av stemmene eller 0,6%. Vi 
blir vurdert forskjellig om vi har kommunestyrerepresentanter 
eller ikke. Folk hører mere på oss, vi betyr mere der vi har 
representanter og når vi er større. Får vi inn en 
stortingsrepresentant vil det ha enorm betydning for den 
revolusjonære bevegelsen. Jeg skal ikke legge mere vekt på det 
her. Men stemmetalla har mye å si alle steder. Hvis vi f.eks. i 
Ås går tilbake fra 127 stemmer i kommunevalget til f.eks. 60 nå, 
eller fra 2300 i Akershus til 1300, så betyr det _ mye for den 
innflyteJsen vi kan ha framover, for hvordan folk yil oppfatte 
oss, for entusiasmen i egne rekker, og for mulighetene i ko mm un
o g fylkestingsvalget i 1987. 

2. Målsetting~ for ~~.!!!_.2_en. 
sammenheng med den. 

Valgkam,2.metodene 0 

rna sees i 

Den desiderte hovedmålsettinga er å få mest mulig stemmer. Det 
er antall stemmer vi får som viser om vi har drivi en god eller 
dårlig valgkamp. Det er viktig å slå fast at dette er den 
absolutt viktigste målsettinga, for det er også andre ideer. De . 
går ut på at det viktigste er å spre politikken vår til flest 
mulig eller å få trukket med flest mulig nye folk i valgkampen. 
Begge disse tinga er sjølsagt også et mål, men helt undrordna i 
forhold til antall stemmer. 

Hvorfor er det så nødvendig å understreke dette? Jo fordi det 
vanskeligste i en valgkamp alltid er å diskutere med folk å få 
dem til! stemme RV. Da må du virkerlig gå inn på folks meninger 
og argumenter. Du må "presse" deg på og argumentere. Du må svare 
på vanskelige spørsmål om hvorfor det er noen grunn til å stemme 
på oss osv. Og i strortingsvalgkamp er dette mye vanskeligere 
enn i kommunevalgkamp for der har vi mye bedre muligheter til å 
få inn noen. Nå må vi svare på hvorfor folk skal stemme RV i 
Akershus sjøl om vi ikke har muligheter til å få noe mandat. Og 
i dette strortingsvalget blir det enda vanskeligere enn før. 
Arbeiderpartiet i oposisjon og med massiv propaganda om 
høyrekreftne og regjeringsvalg er vanskelig å møte. Mange som 
stemte RV ved siste valg er nå innstilt på å stemme DNA for å 
kaste Willoch. "Nei, vi støtter ikke Arbeiderpartiet, men tross 
alt er det jo bedre enn ei Høyre-regjering". "Jeg skal stemme på 
dere i kommunevalget for da har dere muligheter, men ikke nå". 
osv. I flere fylker står vi også i klemma fra SV. I Akershus har 
SV mandatsjanser. Hadde RV-stemmene gått til SV sist, ville Fr.p. 
mista sitt mandat til SV. Nå kan RV-stemmene bli vippen i fylket 
i forhold til mandat både for SV og DNA. Lett blir det .ikke. Det 
enkleste er å lage seg andre målsettinger enn antall stemmer. Det 
ville vært befriende enkelt å bare ha som målsetting å få ut 
politikken. Ikke fult så enkelt å måle resultatene· i antall nye 
folk som trekkes med, men også det er eklere ennå se på stemme
tallet. 

Det er ikke snakk om enten eller, men hva som er viktigst. 
Sjølsagt skal vi spre politkken til flest mulig. Sjølsagt skal vi 
legge vekt på å trekke mange nye folk med i altivt arbeid. Det er 
helt nødvendig. Men målsettinga med det må være å få flest mulig 
stemmer. Det er det eneste i valgkampen som virkerlig betyr noe 
for mulighetene framover - både når det gjelder å få oppslutning 
om politikken vår og for å trekke nye folk til den revolusjonære 
bevegelsen. Hvordan vil foresten nye aktivister reagere på 
halvering av stemmetallet? Fulle av glød og entusiasme for 
videre arbeid? 
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Valgkampen og metodene må altså innrettes på å vinne stemmer. 
Det betyr at vi må legge stor vekt på å møte og løse motsigelsne 
rundt å stemme RV blant våre potensielle stemmer. Det må igjen 
bety st~vekt på munn til munn- metoden og personlige 
diskusjoner. 

Grovt sett kan vi si det finnes to hovedformer for valgkamp
metoder: den personlige stemmesankinga gjennom å snakke med folk, 
og propaganda i masseomfang gjennom løpesedler, aviser og 
radio/TV. Jeg skal komme grundigere inn på det seinere. her skal 
jeg bare slå fast at den personlige stemmesankinga er helt 
avgjørende. Propagandaen i masseomfang er også helt nødvendig, 
men må s~es i lys av hovedmålsettinga vår. Massepropagandaen må 
sjølsagt spre vår politikk slik at folk blir interessert og i 
beste fall bestemmer seg for å stemme RV. Men den skal også 
berede grunnen for den personlig stemmevervinga. Og ikke minst: 
uten en offensiv massepropaganda, uten en livlig og god valgkamp 
når det gjelder stands, åpne møter på skoler, avisoppslag, 
nyhetsoppslag i radio/TV osv så vil vil ikke få til den 
personlige stemmesankinga som er nødvendig. Sånn sett henger de 
sammen. 

3. Valgkampen må være politisk. 

Det høres jo sjølsagt ut. Men jeg trur det er nødvendig å 
understreke det. Som valgkampledelse er det lett å få henda fulle 
med å få ferdig skriftlig materiell og få det ut til gruppene, 
sjekke at vi stiller på åpne møter, skrive avisinnlegg osv. Det 
er lett å bli en organisasjonsledere og ikke en politisk ledere. 
Men skal det bli en vellykka valgkamp, må den bli politisk. Vi er 
nødt til å finne fram til de viktigste politiske sakene, finne 
vinklinga på dem, gå inn i de reelle motsigelsene folk har på de 
enkelte spørsmåla og treffe blink med agitasjonen og propagandaen 
vår. Vi kan ikke overlate dette til en håndfull folk på RV- og 
partikontoret. 

Hvordan skal vi jobbe med det? Det trengs diskusjoner nå på 
hvilke saker som blir viktigst, og undersøkelser og utforming av 
standpunkter. Dette tar mye tid. Bruk offentlige publikasjoner, 
og byråkratiet i stat, fylket og kommunene til å skaffe stoff. Gå 
gjennom materiale fra andre partier. Følg med i avisene. Noen 
fylker og i enkelte saker bør en gå gjennom stortingsreferatene 
og se hva partiene eller fylkesrepresentantene har gjort - eks 
representant y fra Troms har hatt ordet 2 ganger siste året, han 

tok ikke opp den og den saken. 
Spre utkast og ideer i partiet og RV slik at flest mulig 

trekkes med. 

Spissformuleringer og agitasjonspoenger er viktig. 

4. Politisk mobilisering~ AKP .2..&. RV-folk er en betingelse for 
en vellykka valgkamp~ 

Det er mange "sperrer" som hindrer folk i å kaste seg ut i 
valgkamp. Til og med i kommunevalgkampen sist i kommuner der vi 
hadde mandatsjanser, så vi at innsatsen fra mange var så som så. 
Det er tre spørsmål som det trengs . skolering, diskusjon og 
mobilisering rundt: 

a) Betydninga av valgkampen og hvilke muligheter den gir oss. 
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Hvilke gode muligheter den gir oss til å spre vår politikk, 
avsløre de andre partiene og til å trekke folk til oss. Og hva et 
dårlig resultat vil bety. 

b)- Skolering i de politiske sakene. 

Det er nødvendig å gi folk kunskaper, argumenter og sette dem i 
stand til å svare på de innvendingene og spørsmåla som folk har. 
Det er lett å undervurdere dette. For dem som jobber i ledelsen 
er det lett å tenke at dette har jo alle grep om. Men usikkerhet 
rundt politikken og mangel på kunskap er et vikt1g hinder for 
folk til å kaste seg ut i valgkampen. Det er nødvend~g å finne ut 
hva d et e r m es t b e ho v f or , o g s e t t e i v er k t i 1 t a k f o r sko 1 e r i n g. 
I tillegg til hele tema kan det være nyttig å "drille" runndt 
alle de vanlige og vanskeligste spørsmåle en vanligvis får i 
valgkampen. Ei liste over en del av dem blir utarbeida fra RV
kontoret på bakgrunn av RV-seminaret i januar. 

c) Forholdet til regjeringsspørsmålet og våre mandatsjanser. 

Jeg tror dette blir noe av det viktigste å få diskusjoner på, for 
dette går rett t i l kjerna på spørsmålet om å få folk til å stemme 
RV. Jeg trur mange av RV-aktivistene har akkurat de samme tankene 
om dette som jeg snakka om tidligere. Mange RVere mener det vil 
bli bedre med ei DNA-regjering, og vil i utgangspunktet nå ikke 
slåss for at folk skal stemme RV framfor SV eller DNA. Fra nå av 
og fram til valget må diskusjonene om sosialdemokratiet og 
regjeringsspørsmålet gjennomsyre hele bevegelsen. Det holder ikke 
med en diskusjon på et RV-møte til våren. 

Hvordan skal denne politiske mobiliseringa .2..8.. skoleringa foregå? 

Dette vil nødvendigvis måtte være en del forskjellig ut i fra 
geografi og antall RV-aktiviser. Men felles for alle er at det må 
planlegges og tas konkrete tiltak for skolering. Den må starte nå 

i vinter og ikke vente til sommeren, og det må sikres at så mange 
som mulig deltar. Det bør også diskuteres spsielt med folka på 
lista for å finne ut hva de trenger av skolering og hjelp. 

Organiserte diskusjoner i AKP(m-1) 
- RV-gruppemøter 
- seminarer 
- RV-radioene: motsigelsene må tas direkte ·og åpent opp. 
- Åpne møter, gjerne konfrontasjonsmøter med andre. 
- personer i mellom - ledelsen må gå i spissen. 
- skriftlig i KK og eget skoleringsmateriell 
- politiske utspill fra ledelsen har også stor betydning for 

skoleringa av RVere. Det skaper debatt, interesse og lyst til å 
jobbe nå det blir liv rundt oss. 

- Egne tiltak for kvinner har betydning for å trekke flere med og 
for å få det best mulig. Det bør derfor vurderes egne 
kvinnemøter,"kast deg frampå"-kurs for kvinner o.l. 

* Det trengs skolering både på politikk og valgkampmetoder. Det 
bør lages kurs med video o.l. i fylkene - kan f.eks. brukes til å 
trene på standsaksjoner, dørbesøk o.l. 

Trekk mange med! valgkampen .2..8.. forberedelsene. 

For hver eneste vi klarer å trekke med i valgkampen betyr det 
bedre valgkamp. Det betyr også økte muligheter for å trekke dem 
aktivt med i arbeid etter valget. Det må settes opp lister på 
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folk som skal kontaktes, folk må oppsøkes og få tilbud om møter 
og aktivitet. Det må lages aktiviteter slik at alle kan få 
oppgaver. Det må organiseres mye kollektivt - to og to eller 
flere. 

5. Organiseringa av ledelsen .2.8. arbeidet lokalt~ viktig. 

* Al:P{m-1) er avgjørende i valgkampen. Det nytter ikke å 
fungere på sida av partiet, og organiseringa må sees på ut i fra 
hvordan partiet skal fungere best mulig i valgkampen. 

Valgkampledelsen for fylket: 

Valgkampledelsen må ha med folk som sitter i toppen i parti-DS. 
Det er nødvendig. Det er de som har autoritet og kjenner 
organiasjonen, og de utgjør en politisk tyngde. Dersom DS har 
"satt bort" valgkampen til andre, så er det en feil - Andre en 
folk fra partiledelsen kan være valgkampledere, men da må folk 
fra partiledelsen jobbe nært sammen med lederen. 

Hvordan valgkampledelsen skal sammensettes og fungere må 
variere en del ut i fra geografien og antall RV-grupper. Det som 
står nedenfor må sjølsagt vurderes og tillempes. 

* Valgkampledelse er 
fylkestingsarbeidet! Det kan 
det fordi de er best i stand 

noe annet enn ledelsen av 
godt være de samme folka, men da er 
til ålede valgkampen, og ikke fordi 

de nå jobber med RV-politikk på fylkesplan. 

* Valgkampledelsen i fylket må ha direkte kontakt til den reelle 
valgkampledelsen lokalt. Hvordan vil varier bl.a. med mulighetene 
for å treffes. Akershus, Oslo - Nordland og Troms er nødt til å 
bli forskjellig. Men en kan ikke ha en valgkampledelse, og noen 
helt andre og som ikke sitter der som skal ta seg av all kontakt 
med de enkelte stedene. 

* Valgkampledelse betyr både politisk ledelse, organisatorisk 
ledelse og en masse praktisk arbeid. Det er nødvendig med en 
arbeidsdeling. 

- Valgkampleder: Lede arbeidet, ha oveersikten, 
politisk i å drive fram valgkampen. Stå i 
valgkampledelsene lokalt. 

gå i spissen 
k o n t a k t m· e d 

- Par-tre første på lista: de må jobbe med de politiske sakene og 
markere seg utad. Det er disse folka som må gå på aviser, radio 
stille på skolemøter o.l. Det må legges en plan for å markedsføre 
dem best mulig. (Eget punkt om det). Disse folka bør ideelt sett 
ikke drive med å føge opp trykksaker, sende ut materiell, sjekke 
når skolemøter er osv. De skal få ra.est mulig "i henda" og konsen
trere seg om å markere seg utad. De kan ha en viktig funksjon 
innad for å mobilisere folk til valgkamp. Det kan være lurt å 
bruke tida nå til det. Sende dem rundt i RV-grupper og parti
avdelinger. 

- Valgkampsekretær: Ansvar for all oppfølging av vedtak når 
noe annet bestmmes. Sørge for å sjekke skolemøter, anbud 
trykkerier, følge opp at produksjon av materiell går, sørge 
at innledere får beskjed, materiell sendes ut, planene 
innslag i RV-radioen osv. Sekretæren må jobbe nært sammen 
lederen og også stå i kontakt med ledelsen lokalt. 

ikke 
fra 
for 
for 
med 

- Økonomiansvarlig: ha oversikt over økonomien, lede innsamlinga. 
Det er viktig at denne funksjonen ikke glemmes. Sjølsagt kan 
sekretæren også ha denne funksjonen, men den må ikke skyves vekk. 
Da får vi en dårlig innsamling, og bruker mere penger enn vi har. 
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-Or~anisasjonsansvarlig: Noen fylker har gode erfaringer med å ha 
en i _ledelsen som bare jobber med å følge opp og drive fram 
ar be i _d e t _1 ok a 1 t • Han /hun 

O 

j o b b er nær t sa m m en m ed par t i e t s 
organisasJonsnett. Dette rna bl.a. vurderes ut i fra kapasitet i 
l~delsen, mulighetene for å få folk til alle funksjoner og hvor 
direkte kontakt det er mulig å ha med de lokale valgkampiederne. 

-_Rød Ungdom og NIS må med i ledelsen av valgkampen. Det må 
diskuteres hvordan med dem. Det gjelder både på fylkesplan og 
lokalt. I Akershus: De skal være med i dn store valgkampledelsen 
sammen med lederne lokalt, og ellers ha kontakt melleom lederen 
og lederen for Rød Ungdom etter behov. 

I Akershus tenker vi oss at denne ledelsen møtes hver 14. dag 
fra begynnelsen av mars, og seinere en gang i uka (fra juni). I 
tillegg skal vi ha en utvida valgledelse med valgkamplederne for 
kommunene. Den skal møte en gang i måneden fra mars av og 
diskutere både de politiske hovedsakene og hvordan valgkampen 
går. 

* Særegen organisering av kvinner bør diskuteres. I Akershus skal 
visamle alle kvinene på lista for å diskutere hvordan de skal 
markere kvinneprofilen best mulig, hvordan de kan støtte 
hverandre og hva som trengs av støtte og spesielle tiltak. 

* Arbeidskapasiteten til ledelsen og listetoppene er viktig. 
Alt dette tar mye tid. Listetoppene må ha mye fri fra jobb for å 
stille på skolemøter. I Akershus er det ca 35 skolemøter. Vi 
deler på det, men det blir mye på toppene. Toppene bør ha mulig
heter til åta initiativer overfor radio, aviser o.l. 

Ideelt sett burde de to øverste på lista jobba på heltid fra 
juni, og sekretæren og lederen i tillegg på fulltid fra august. 
Jeg går ut i fra at det ikke er realistisk innafor vår økonomi. 
Men det er nødvendig å vurdere dette realistisk. Noen må ta seg 
noe fri fra jobben. Det må inn i budsjettet. Og-~vordan 
prioriterer vi det pdltisk å gi folk muligheter? Det må vurderes 
når budsjettet settes opp. 

Organiseringa av valgkampen lokalt. 

To ting må sikres: at partimedlemmene driver valgkamp og at 
uavhengige trekkes med. Også her vil organiseringa måtte skille 
seg en del ut fra sted til sted. 
Hovedmodellen må være at det er RV grupper på alle steder og i 
alle boligstrøk der det finnes AKP-avdelinger. Alle 
partimedlemmer som kan det av sikkerhetsmessige grunner, deltar i 
RV-gruppa. Partiet må i tillegg diskutere og følge o~p arbeidet i 
partiavdelinga. Ledelsen av partiet må sikre at alle 
parimedlemmer driver valgkamp. Det kan ikke overlates til 
ledelsen av RV-gruppa. (NB ledelsen av valgkamopen er noe annet 
ennå lede kommunestyregruppa der vi har det.) 
Det er enklest i kommuner med ei partiavdeling. I kommuner der 
det finnes to-tre partiavdelinger må det vurderes om det skal 
være ei RV-gruppe med undergrupper eller flere sjølstendige. I 
store byer er det naturlig å ha lokale RV-grupper i bydeler der 
det finnes partiavdelinger; og at det i tillegg opprettes i andre 
boligstrøk der det bor RVere e~ler som er spesielt viktig. 

RV-gruppene må komme i gang fra april/mai av der de ikke 
eksisterer permanent. De må ha politiske møter på temaene og 
helheten i valgkampen, ikke bare planleggingsmøter. Valgkamp
ledelsen må jobbe med det. Det holder ikke med en oppfordring om 
å danne RV-grupper. Det må diskuteres med partiet, reises rundt 
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til en del steder, hjelpe til med å legge planer o.l. Nå fram til 
sjølve valgkampen starter kan det være lurt å sende listetoppene 
en del rundt. 

I dette arbeidet må en tenke framover. Min personlige mening 
er at det ikke holder i lengden å opprette RV-gruppe annenhver 
vår de åra det er valg. På et eller annet vis mener jeg RV
arbeidet må bli permanent. I de kommunene vi satser på å stille 
liste om to år, bør det bli permanent gruppe fra nå av. De andre 
stedene bør i alle fall ha en "RV-person" som står fram utad, er 
bindeledd til fylkesledelsen o.l • 

.2..:.. Økonomien er viktig. 

Antall kroner vi får samla inn avgjør mye av aktiviteten. Vår 
oppgave er å drive fram innsamlinga for å få inn mest mulig. Det 
må diskuteres spesielt. Erfaringene fra de siste åra viser at det 
er vanskeligere enn før å få samla inn mye penger. Erfaringene 
viser også at det er vanskeligere å få samla inn til 
stortingsvalgkamp enn kommunevalgkamp. Det må i tillegg til det 
som tas gjennom RV-gruppene, sikres at partiet tar innsamlinga 
skikkelig opp gjennom partiavdelingne. Det må lages lokale 
målsettinger for innsamlinga. 

Vi må også forvalte penga best mulig. Eks anbud på trykksaker, 
se hva vi kan gjøre for å få ned prisen. Benytte kommunalt 
videoutstuyr i stedet for å leie o.l. Det er nødvendig å lage et 
skikkerlig budsjett, og føre kontroll med utgiftene slik at en 
ikke står igjen etter valgkampen med gjeld. 

OVER TIL VALGKAMPMETODER: 

1. Den muntlige, personlige propagandaen .2.8. agitasjonen. 

Jeg har allerede sagt at politisk mobilisering av aktivistene 
og en offensiv opptreden i massemedia, bra propaganda o.l. er 
nødvendig for å få til den personlige stemmesankinga som til 
sjuende og siste er det viktigste og avgjørende. Men hva mere kan 
vi gjøre for å få det til? Erfaringne våre de seinere åra er 
relativt dårlig. I Akershus har vi ved siste valga sagt at dette 
var hovedmetoden, men oppsummeringene har vista at det bare er en 
håndfull folk som systematisk har oppsøkt venner og kjente for å 
verve stemmer. På . ukjente dører trur jeg det var to som gikk. 
Sjølsagt har mange snakka med venner og arbeidskamerater likevel, 
men det blir tilfeldig når det faller seg sånn. 

Hva kan vi gjøre for å drive dette fram? 

a) Diskutere det som hovedmetoden i valgkampen, og gå inn på alle 
p r o b 1 e m e n e o g i n n v e n d i n g n e s o m f ·i n n e s - i k k e 1 a t e s o m o m d e 
ikke er der. 

b) Sjøl gå i spissen og spre erfaringene. 

c) Lage husmøter med toppkandidatene. 
Bestemme en dag i god tid, invitere venner, kjente og naboer 

t i 1 å m ø t e RV s 3 • k a n d i d a t N N , s t i 11 e s p ø r ·s m å 1 o • 1. Ka f f e o g 
kaker. Det bør bli mange slike møter! 
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d) Organisere "gå ut"-aksjoner. 
RV-gruppa møtes kort, folk går ut på besøk, og møtes kort for 
~ oppsummere. Ta med materiell som skal leveres ut til dem en 
oppsøker. 

e) Sette målsettinger lokalt på antll ooppsøkte og sikre stemmer 
og følge opp. 

2. Egen skriftlig propaganda .2..8. agitasjon. 

Klassekampen kommer ut 5 dager i uka. Antall abonenter og 
løssalget av Klassekampen fram til valget er vikgtig for resul
tatet. Tenk hva det betyr å få folk til å abonnere på avisa i 
forhold til hva vi har muligheter for å gi dem av eget materiell 
i valgkampen! Arbeidet med Klassekampen og vinterkampanja som 
starter nå, er derfor en viktig del av arbeidet for å få et bra 
valgresultat. 

Så over til det materiellet vi skal utgi i valgkampen: Vi har 
begrnsa resurser og må tenke gjennom og planlegge · skikkelig 
hvordan vi skal bruke dem. Vi kan f.eks. velge å utgi en avis på 
4 sider i 50 000 eks, eller 3 løpesedler i samme antallet, eller 
en løpeseddel i 50 000 eks, 4 i 10 000 eks og en plakat. Hvor mye 
skal lages felles for hele landet, og hva skal lages for hvert 
enkelt fylke? Skal det utgis egne saker i kommunene - f.eks. der 
vi har kommunestyrerepresentanter? Slike spørsmål må vi ta 
stilling til. 

Jeg mener vi trenger å presentere følgende saker skreiftlig: 
RV som helhet og valgprofilen vår (Valgmanifetet) 
Enkeltsaker som RV kjører fram i valgkampen. 
Særegne saker (hovedsaker) for fylket. 
Lista til RV. 
Kommentarer på andre partier og utspill som skjer i løpet av 
siste del av valgkampen (EKS Oslos kommentarløpesedler til TV
presentasjonen av partiene. 

Flere av disse sakene kan sjølsagt slås sammen, noe må i stort 
opplag, mens noe i mindre. 

* Det planlegges å lage en 8 siders avis (KK-format og papir
kvalitet) med valgmanifestet (2 s), sentralt stoff (3s) og 
fylkesstoff (3 s). Hva mener dere om det? 

* Må ha saksløpesedler. Det er tenkt på 2-3 sentralt fra (f.eks. 
6-timers dagen, boligpolitkk) 

* Må ha plakater - sentrale og lokale (med 1. kandidaten) 

Kom med forslag og kommentarer! 

Til formen 
Vi legger tradisjonelt alt for liten vekt på formen vi 

presenterer politikken i.Vi skal ha inn for mye tekst, legger 
liten vekt på utgforminga o.l.A t det finnes mange 
papirkvaliteter har vi knapt nok tenkt over. Planlegging i god 
tid kan gi muligheter for å bruke de proffe folka som finnes 
Reklame, kunstnere, grafisk. o.l. NB avtaler med trykkerier har 
mye å si på pris og mengde når det gjelder papiret. 
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Hvordan spre materiellet? 

a) Til potensielle RV-stemmer. Sikre at de får det. Kombinere det 
med besøk (lettere å oppsøke folk når en kommer med noe en skal 
levere) 
b) På skoler og arbeidsplasser. Aksjoner utenfor sånne steder 
skaper også diskusjon og fungerer bedre ennå legge i postkasser. 
c) På gata i forbindelse med stands,ved tog/busstasjoner o.l. 
d) I postkasser (bør konsentreres om utvalgte steder). 
e) Henge opp plakater så det synes! 

Lag kasetter! 

En god ide som er kommet fram er å lage kasetter til bruk på 
stands. Litt musikk og korte apeller. Det kan være en fin hjelp 
til mange lokal-grupper. 

2-!. RV- .2.&. KK-radio. 

Bortsett fra Trondheim, så er denne valgkampen den første vi 
kån ta med egne radiosendinger og innslag i en valgkampplan. Vi 
er uerfarne med det, og det er derfor lett å legge for liten vekt 
på det. Ovralt hvor det er RV-radio (og TV - Gratulere Elverum!) 
må det diskuteres og jobbes spesielt med. Et par gode 
radioinnslag kan bety mere enn mange løpersedler. Det må tenkes 
på 3-minutters innslag, timesprogram, nattsendinger, 
nyhetsopplag, intervjuer med toppkandidatene, utfordringer til 
andre partier, innrigningsprogrammer o.l. Det krever mye tid og 
folk til å jobbe med slike ting! Se forøvrig nedenfor om 
massemedia. 

4. Massemedia 

Det er alltid vanskelig for oss å få oppslag i aviser, radio og 
TV. I valgkampen blir det ennå vanskeligere, pga reglene i NRK og 
fordi alle andre partier vil være mere interessante - ikke minst 
Gro og Kåre. Med dette dårlige utgangspunktet er det spesielt 
viktig at vi har et be~isst og aktivt forhold til massemedia. 

Hvordan er det politiske mediabildet? 
Noen få saker dominerer. Noe kan vi si hva det er. En del 
saker er relativt tilfeldig. 
Det blir mere og mere personorientert. 

Noen få personer dominerer. Nasjonalt er de konsentert i noen 
få fylker+ enkeltpersoner utenom det. 

- Menn dominerer. 
- Store partier 
- Utspill 
- Uenigheter i partiene 

Hva skal til for å komme inn for RV? 
Det varierer fra media til media. Leserinnlegg 

inn, og mesteparten står på oss. Men hva med 
avisoppslag? 

får de fleste 
radio /TV og 

* Det holder ikke med standpunkter i en sak, eller et utspill. 
Det må være ting som er av interesse for folk utafor våre rekker. 
Sett deg i jornalistens situasjon, og tenkt hva som er godt 
stoff. Det er ikke mere enn hver 10. gang vi får inn det heller, 
men det · er viktig å tenke i forhold til det. 
Allmenne meninger og generelle standpunkter slår ikke gjennom. 
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* Det må planlegges og jobbes med ting vi vil ha oppslag på. 
Det er nødvendig med fakta som slår, avsløringer, eller 

hadlinger som vekker oppsikt. 

* Vi må raskt kunne kaste oss på saker vi får opplysninger om 
eller som kommer opp. 

*Børkjøre fram noen få personer. 

* Bygg opp kontaktene med jornalistene. For dem med opplysninger 
o.l. utover det vi ønsker å få markert RV på. Gjør deg 
interessant for jornalistene ut i fra deres behov. 

* Vi må være pågående. Gå i redaksjoner, ringe opp osv. 

* Kan være nødvendig med aksjoner mot sensur eller utestenging. 
Dersom lokalavisa f.eks. systematisk nekter åta stoff fra RV, så 
lag løpeseddel om det, ta det opp i RV-radio, lokalradio o.l. Det 
er gode erfaringer med å være offensiv på slike saker. 

a) aviser 
Leserinnlegg er relativt lett å få inn i lokalaviser nå, og de 

b 1 i r 1 e s t a v m a n g e • V i b ø r t a m å 1 a v o s s t i 1 å h a m y e l_, 
leserinnlegg. Skriv kort. Da er det elettere å få inn og blir 
lest av flere. Rett oppunder valget er det vanskeligere å få inn 
stoff. 

Oppslag på ting vi gjør eller mener er vanskeligere å få. Det 
viktigste er det som står over: Vi må ha ting som er av 
interesse. 

KK: Det er begrensa hva hvert fylke kan få av egne oppsalg. 
Planlegg hva dere vil ha inn og når. Avtal med KK. 

b) NRK: TV og riksradioen vil det være nesten umulig å presse seg 

inn i, men ikke umulig. Det må vurderes om og hvordan det skal 
jobbes med det i de enkelte fylkene 

Lokalradioen er det mye større muligheter for å få inn stoff i. 
En ting er at det blir lokale utspørringsprogrammer. De må 
forberedes godt, og personene som skal delta må "drilles". Men 
det er mulig å få oppslag på utspill, standpunkter o.l. l., 

c) Nærradioer: Det finnes mange ulike stasjoner. Undersøk hva som 
finnes, og vurder hva som er mulig å få til. Fram til nå har vi 
gjort lite med dette de fleste stedene. 

d) RV-radioer/KK-radioen er allerede nevnt 

2.!,_ Vi skal gjenerobra gata. 

Vi dominerte gatebildet for en del år sida. Nå er de andre 
partiene (ikke alle) flinkere enn oss. Det finnes hederlige 
untak, men stort sett står vi der med en kjedelig stand og noe 
materiell. 

- Stands: 
Må synes, store oppslag, flere stands sammen , kaffe, , musikk, 

apeller, utkledning, mye folk samla osv. Dette må forberedes. Det 
er vi som skal være blikkfang og samle interessen rundt oss på 
gata! 
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- Gatemøter: Det er reletvit lett å arrangere i tilknytning til 
stands. Høytaleranlegg og mikrofon, en møteleder, og noen 
forberedte spørsmål til folk som skal svare for RV er en bra 
start. Det kan utvides med konfrontasjoner med andre, apeller, 
kultur o.l. 

- Kultur: Sketsjer, karikaturer, sang osv. Også har er det gått 
tilbake. Planlegges det nå, bør vi kunne få til en del. Bruk det 
på stands, i skolegårder , på egne møter. 

- Aksjoner: I forrige valgkamp var det aksjoner i forbindelse med 
sivil beredskap flere steder. I Oslo var det ksjon utenfor 
Børsen. Sånne saker kan fungere veldig bra dersom de er godt 
gjennomarbeida. Det er begrensa hvor mye det er muig å få til. 
gap ikke for høyt, men planlegg noe skikkelig. 

- Spesialinnslag; Det er mye som er mulig å få til dersom en er 
dristig og har fantasi - f.eks."planlagte krangler" på buss og 
tog. Sett idemakerne i gang. 

6. Ulike typer møter. 

a) Egne møter. 
Min erfaring er at vi ikke får til konfrontasjonsmøter utenom 

i helt spesielle tilfeller i valgkampen. Våre· møter må våre 
innretta på aktivistene og de nærmeste, eller på helt spesielle 
saker der vi kan samle folk. 

b) Fagforeningsmøtøter, kvinneorganisasjoner, naturvernforeninger 
0. 1. 

Veldig bra og viktig. Vi må jobbe aktivt for at det skal bli 
flest mulig slike møter. Der kan vi komme i konfrontasjon med d 
an d r e p a r t i e ne , o g s t å f r a m s o m t a 1 s m e n n / k ·v i n n e r f o r d e s a k e n e 
som angår dem som er på møtet. 

c) Skolemøtene 
De viktigste møtene i valgkampen. 

Undersøk når de er, plukk ut folk, forbered innlegga skikkelig, 
og legg opp hvordan vi skal opptre. 
Prppagandaaksjon dagen før , samme dagen og dagen etter møtene 
der det er mulig. Prøve å kjøre ting i skolegården med kultur, 
apeller o.l. 

d) Møtene til andre partier. 
Legge liten vekt på det. Kjøre toppene på de aller viktigste PR
møtene. 

7. Andre metoder. 

a) Turneer til steder der vi ikke har folk med gatemøter o.l. 
b) Høytalerbil. 

~Bruk~ kultur -

Start nå! Få folk til å jobbe fram ting nå og til å forplikte seg 
til å jobbe. Bruk det på gata, skoler, arbeidsplasser, møter. 
Dette blir dårlig dersom arbeidet med det starter i august. Nå er 
det tid til åta de diskusjonene som trengs, forberede ·det 
kunstnerisk, og legge det inn i en plan for helheten i arbeidet. 
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~ Det må jobbes spesielt med! markedsføre toppkandidatene. 

Vi må innse at personene er viktige, sjøl om vi synes norsk 
politisk debatt blir for personorientert. De fleste av våre 
kandidater er relativt lite kjent. Det setter ekstra store krav 
til "markedsføringa". Det betyr tiltak overfor aviser 
(intervjuer, oppslag, leserbrev), radio, plakater og løpesedler, 
gatemøter, åpne møter, rundreiser i fylket osv. 

PLANER. 

Det er mye som skal gjøres. Det er nødvendig å legge gode 
planer. Nå har vi ennå tid. 

10 PUNKTER FOR EN VELLYKKA VALGKAMP. 

1. Valgkampen må bli politisk 
Den politiske profilen og standpunktene i saker må kjøres 
fram. 

2. AKP og RV-aktivister må mobiliseres politisk. 
DNA, regjeringsspørsmålet, og våre mandatsjanser er sentrale 
spørsmål som må diskuteres. 

3. Det er antall stemmer som teller. 
Alle andre målsettinger er underordna dette. 

3. Trekk mange med i valgkampen. 
Vi er for lite dristige til å spørre folk. Det må gis 
politiske tilbud / skolering og konkrete oppgaver (tilpassa 
hver enkelt) til dem vi prøver å få med. 

4. Arbeidet må organiseres skikkelig. 
Partiet er ryggeraden i arbeidet. RV-gruppene må fungere 
skikkelig. Uavhengige folk må trekkes med, gis innflytelse, 
ansvar og oppgaver. 

5. Personlig oppsøking, diskusjoner og husmøter er viktigst. 
Dette er også det vanskeligste å få til. 

6. En offensiv valgkamp på gata. 

8. Bevisst og offensiv jobbing overfor massemedia. 
Skikkelig satsing på RV-radioene der de finnes. 

9. Den skriftlige prpagandaen må bli proff. 

10. Økonomiarbeidet må tas alvorlig. 
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PÅ OFFENSIVEN I STUDIO 

ETERMEDIENE BRER SEG SOM ILD I TØRT GRESS. STADIG FLERE AV VÅRE 

POLITIKERE VIL SLIPPE TIL I NÆRRADIO OG KABEL-TV. BETYDNINGA AV 

Å BEHERSKE DISSE MEDIENE I PRAKSIS VOKSER. DET HJELPER LITE Å HA 

EN GOD POLITIKK HVIS VI IKKE ER I STADN TIL Å LEGGE DEN FRAM FOR 

FOLK SÅNN AT DE TENNER PÅ IDEENE VÅRE. I DET FØLGENDE LEGGER VI 

FRAM ENDEL TIPS PÅ BAKGRUNN AV BJØRN NILSENS INNLEDNING OG DISKU

SJON PÅ MEDIASEMINARET I . JANUAR: 

Et studio vil være et fremmed miljø for de fleste. Mange vil ha 
problemer når de får stukket en mikrofon oppi nesa. Program
ledere flest er innstilt på å "grille" RVere. 

I utgangspunktet er det mye som taler for at en RV-politiker 
vil komme "på hæla~ 

OBJEKTETS RETTIGHETER 

Vær imidlertid klar over at du som intervjuobjekt har visse 
rettigheter: 

- Du kan - og bør - på forhånd få greie på hovedinnretninga 
på innslaget. 

- Du er bedt dit for å forklare din politikk. Du skal også. til 
en viss grad få prioritere hva~m skal fram! 

- Det er ikke gitt at du skal svare på alle spørsmål. 

- Du har krav på å .fullføre korte resonnementer. 

- Prøv å bygge opp en respekt hos programlederen på forhånd 
ved å snakke med vedkommende og diskutere bl.a. ovenstående. 

KOM PÅ OFFENSIVEN 

Tross det fremmede miljøet og evt. fiendtlig innstilte program
ledere, er det om å gjøre å roe ned, slappe av og unngå en 
defensiv forsvarsposisjon. 

Gå ~å offensiven på en høflig og grei måte: " .•. men hvis 
jeg kan få litt tid, vil jeg gjerne forklare hvordan vi ten-
ker oss sosialismen •.. " -

Husk på hvem du henvender deg til - vanlige f~lk i de tusen 
hjem - og oppfør og ordlegg deg sånn at de kan identifisere seg 
med deg. 

Nekt gjerne å svare på provokasjoner, men da må du forklare 
hvorfor, og på en måte som vanlige · folk skjønner. 

Hiss deg ikke voldsomt opp over "slag under beltestedet" 
som publikum åpenbart ikke har forutsetning for å oppfatte. 

Kjør gjerne ut naturlig harme - men spill ellers på hele 
registeret: Humor og et glimt i øyet er lov selv for menneske
etende kommunister ••• 

Slå i bordet, hev · stemmen når det er nødvendig, men husk 
det kan være vel så virkningsfullt å senke stemmen også. 

Noen må lære å hisse seg opp - andre å roe seg ned 
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DANN STØTTEGRUPPER! 
Det er umulig å gi ferdige oppskrifter på hvordan du skal takle 
alle situasjoner. Det som er .viktig, er å prøve seg i praksis -
og få 
konstruktiv kritikk på opptredene. Endel av våre politikere vil 
være mye i rampelyset. Dette gir muligheten for utvikling dersom 
de får respons på det de gjør. 

En · ide er å danne støttegrupper rundt toppene våre. 
Valgkampen blir utrolig hard og margsugende. Slike grupper kan 
støtte opp både ved konkret ros/ris, men også bidra til åmot
virke det utrolig harde presset ved å støtte opp personlig, 
praktisk.,.osv. 

TAKTIKK I MEDIA 
TROND ANDRESEN, NÆRRADIOVETERAN FRA RADIO RV I TRONDHEIM, VAR INNLEDER 

PÅ RVs MEDIAKONFERANSE I JANUAR. HER TRYKKER VI STIKKORD FRA INNLED

NINGA HAN HOLDT OM FRAMFERD OG TAKTIKK I MEDIA - OG ANDRE STEDER: 

UTGANGSPUNKTET MITI' ER Å FORSØKE Å SE RV' ERNE MED ØYNENE TIL EN PERSON 

SOM HVERKEN ER VENN ELLER FIENDE AV RV - MEN SOM HAR EN GOD PORSJON 

SKEPSIS. I FORHOLD TIL EN SLIK "GJENNOMSNITTSPERSON" STÅR RV 'ERNE OVER

FOR FLG. PROBLEMER: 

1. Å nå fram med et budskap som egentlig bare kan forstås som en helhet, 

og dette skal skje i løpet av noen få minutter i radio/TV eller på et 

skolemøte. 

2. Å selge et "produkt" som stort sett har mislykkes i praksis. 
(Øst-Europa). . . 

3. Å få støtte sjøl om vi åpenbart ennå ikke har løsninger på alle det 
problemer vi tar opp, f.eks. økonomi. 

4. RVerne drar på endel sjablonger som er fremmede for vanlige -folk. 
Ingen sier f.eks. "arbeiderklassen og det arbeidende folket" i daglig 
tale. 

Programlederens rolle 

Programleder eller politiske motstandere kjenner våre svake punkter, 
og vil utnytte dem ved: 

- Å AVBRYTE OSS, ELLER GI OSS KORT TALETID 

- Å TREKKE FRAM SOVJET, STALIN OSV. 

- ÅTA OSS SPESIELT PÅ SVAKE PUNKTER I ØKONOMIEN 

- STILLE SPØRSMÅL SOM MAN VET VIL UTLØSE EN TIRADE AV SJABLONGER. 
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Vær offensiv og konkret ! 

Vi er altså i en vanskelig situasjon, og våre media- og andre offent
lig_e opptredener kan lett få karakteren av fortvilt forsvarskamp med 
ryggen mot veggen. 
Dette er egentlig helt motsatt av hva det kunne og burde være: 
Vi kan påvise at det nåværende systemet er ubrukelig og gi folk en ide 
om alternativer. 

Hvilken taktikk kan vi anvende for å komme 
på offensiven i en trengt situasjon? 

Noen punkter: 

1. og VIKTIGST: Vær konkret ! Bruk slående eksempler fra virke-
-ligheten. Illustrer dine politiske argumenter med eksempler. Pugg en 
serie med saftige og avslørende godbiter. (Men bruk rett eksempel på 
rett sted!) 

Husk - folk er alltid interessert i å bli fortalt om noe spennende de 
ikke veit fra før. Hvis f.eks. programleder forsøker å avbryte deg midt 
i en godbit, vil lytterne bli irritert på programleder, fordi de gjerne 
vil høre konklusjonen. RV sentralt må jobbe fram en "kokebok" med illu
strerende eksempler til bruk i valgkampen. 

2. Vær offensiv : "Hvis jeg kan få litt tid her, vil jeg mer 
enn gjerne fortelle hvordan vi ønsker å gjøre dette med demokrati under 
sosialismen ... " Dette i en situasjon hvor programleder forsøker å mis
tenkeliggjøre RV-kandidatens forhold til demokrati og sosialisme. Ta 
offensiven, og programleder blir nødt til åla deg snakke. 

3. St i 1 1 med 1 øs ni n g er: Det er ikke lenger nok med dif
fust snakk om 80 milliarder i valutareserver som "kan brukes". Ha kon
krete eksempler på hvor mye som kan brukes hvor, og hvilke virkninger 
dette ville ha gitt. Dette er ikke reformisme, men revolusjonær, kon
kret agitasjon ! 

Ha svaret klart når programleder da sier: "Ja, men dette vil jo føre 
til ukontrollert inflasjon?" Svaret skal da være innøvd - på forhånd! 

·4. N å d e 1 ø s u t r y d d e 1 s e a v s j a b 1 o n g e r : Mange 
RVere har gått og tråkka så lenge i menigheta at de ikke lenger veit 
hva som er dagligtale blant folk. Noen eksempler på ord og vendinger
som øyeblikkelig "plasserer oss" i folks øyne: 

"kampanja" 

"dette er en hån mot .•• " 

"motsigelsen mellom" 

"(de arbeidende) massene" 

I tillegg til ordbruken kommer den kvikke, "pedagogiske" og bråkjekke 
"ML-dialekten" fra Oslo-området. Her er det like mye snakk om tonefall 
og måte å snakke på, som ordbruk. 

for åta et eksempel: Liv Finstad er dessverre en del skjemmet av dette, 
mens jeg i positiv retning vil framheve Vidar Våde og Erling Folkvord, 
som av naturlige årsaker (de er ikke fra Oslo) ikke sliter med dette 
problemet. ' 

TIL SLUTT: VÅRT UTGANGSPUNKT MÅ VÆRE Å TA OFFENSIVEN; VI VEIT AT Vi 

HAR TI GANGER MER Å FARE MED ENN DE ANDRE PARTIENE. MEN VI KAN BARE 
TA OFFENSIVEN HVIS VI FØRST GJØR EN GOD JOBB MED Å KJENNE VÅRE EGNE 
SVAKE PUNKTER, OG Å ELIMINERE DEM! 
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VRANGE SPØRSMÅL OG GODE (?) SVAR 
PÅ KURSET BLEI DELTAKERNE INTERVJUA I "RADIO" OG PÅ VIDEO SOM EN 
ØVELSE. HVORDAN VI SVARTE, BLEI DISKUTERT. HER ER NOEN AV SVARENE 
VÅRE PÅ SPØRSMÅL SOM DET ER VANLIG Å FÅ. VI HÅPER DETTE KAN VÆRE ET 
LITE BIDRAG TIL LIKNENDE ØVELSER ANDRE SKAL HA. GJØR SVARENE BEDRE. 
MEN HUSK: DE SKAL VÆRE KORTE ! SEND GJERNE DERES EGNE IDEER INN TIL 
RV-KONTORET. 

Av Jorunn Gulbrandsen 

1. - Er ikke RV et fremmedelement i norsk politikk med sin ene pro
sent? Folk vil jo ikke ha dere 

SVAR: 
- Den urettferdige valgordninga er et viktig hinder for oss i å 
komme ut med vår politikk. Vi har 30.000 stemmer uten ett mandat, 
mens det bare er 14.000 stemmer bak hvert DNA-mandat. Nå skal vi 
ikke få delta i vanlige valgsendinger i NRK heller. 

Men der vi er representert og er blitt mer kjent blant folk, 
har vi både 5 og 7%. 

2. - Står dere for en slags krisemaksimering? Venter dere på at folk 
skal få det verre, sånn at de stemmer på dere? 

SVAR: 
- Nei. Hvis du ser på vår praksis i kommunestyrer og fylkesting, 
ser du at vi fremmer krav som gjør at folk kan få det bedre og 
ikke verre. F.eks. 6timersdagen, barnehager, for å bygge ut eldre
omsorgen, for å styrke kommunennes økonomi. 

3. - Men når kommer denne revolusjonen deres? 

SVAR: 
- Det er det ingen som veit, for det bestemmer folk sjøl. Når folk 
har slåss for det samme i år etter år, fullstendig forgjeves, og 
når de som styrer i detta landet har avslørt at de ikke greier det, 
så kommer folk til å si - at da tar vi makta sjøl. 

4~ - Så dere har ikke tenkt å gjøre revolusjon ennå, altså? 

SVAR: 
- En gang til: Det er folk som tar makta fra kapitalistene, ikke 
en gruppe kommunister aleine. 

5. - Hvorfor vil RV ha voldelig revolusjon? 

SVAR: 
- I RVs program står det at det er nødvendig med en sosialistisk 
revolusjon. Sosialisme betyr at vanlige mennesker i landet tar 
makta fra de som disponerer over milliardprofittene; og bestemmer 
sjøl. 

Sosialisme betyr planøkonomi der en kan innrebte planen på folks 
behov for arbeid, bolig, offentlige ytelser - og ikke for profitt 
(or noen få, som idag. 

Men all historisk erfaring tilsier at kapitalistene ikke vil la 
dette skje. RV har ikke programfesta væpna revolusjon, men sjøl 
mener jeg det er en plikt å forberede folk på voldsbruk fra kapi
talistenes side. Det er ikke vi som er blodtørstige! 

6. - Har alle rett til å stille til valg under deres sosialistiske 
stat ? 

SVAR: 
- Ja. Unntatt nazister og fascister. 
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7. - Kan en representant fra Venstre bli statsminister? 

SVAR: 
- Ja. 

8. - Er dere for hærverk på kiosker? 

SVAR: 
- Du tenker på aksjonene på Narvesenkioskene? De er jeg helt for. 
Narvesen er den største distributøren av porno. Det er bare å 
slutte med det. Narvesen driver hærverk på halve befolkninga -
nemlig kvinnene! 

9. - Men der sto Narvesen-damene og kom ikke inn? 

SVAR:· 
- Ja, det burde virkelig Navesen-ledelsen bry seg om. 

10. RVs samlede krav vil koste samfunnet 20 milliarder kroner. Hvor 
skal dere ta pengene fra? 

SVAR: 
(Her må vi ha noenlunde begrep om tall. For utspørrerne bare 
finner på noe, de har ikke regna ut.) - Hvis alle folk i dette 
landet hadde arbeid, så kunne det skapes verdier for nye 20 milli
arder kroner - hvert eneste år. 

Det er kapitalistene som sier at "vi" ikke har råd. Her har 
folk en haug med behov på den ene sida, som sjukehjem, sjukehus, 
Nordlandsbanen, veier, daghjem, 6-timersdag og en haug med 
arbeidsløse på,,lden andre sida. Det er planlagt å styre 13. 000 til 
ut i arbeidsløshet bare i verftsindustrien. Men å forene de to 
haugene - det greier kapitalistene aldri. 

11. - Men Norges konkurranseevne kan ikke tåle en stor økning i det 
offentlige forbruket. 

SVAR: 
- For det første er det tull. En økning i bygging av f.eks. al
dersboliger betyr økt industri og flere arbeidsplasser. Og det 
er god økonomis. 

Men hvis du har rett: Hvis gamle og sjuke, folk 3:)m trenger 
hjelp eren trussel mot .. ~Norges konkurranseevne" hvis de får hjelp: 
Hvis unger som far nok skolebøker er en trussel: Hvis utvida 
svangerskapspermisjon er en trussel: 
Ja et sånt system kan vi da virkelig ikke ha ! Da må kapitalismen 
vekk 

12. - Er du medlem av AKP? 

SVAR: 
- Svar uten å nøle. 

13. - Hva er forskjellen på RV og AKP? 

SVAR: 
- AKP stiller til valg sammen med uavhengige sosialister under 
navnet Rød Valgallianse, men på et mye mer begrensa program. 

14. - Er proletariatets diktatur på ditt program? 

SVAR: 
(Hvis du er AKPer) - Ikke på RVs program, men på mitt. Proletari
atets diktatur betyr et virkelig folkestyre, fordi flertallet be
stemmer og hindrer rikinger og utbyttere åta tilbake makta. Idag 
er vi jo utsatt for et veldig udemokratisk system, når et lite 
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mindretall bestemmer over folk. 

15. - Forsvarer dere enhver arbeidsplass? 

SVAR: 
- Ja. 

16. - Også de som ikke er lønnsomme? 

SVAR: 
- Hva som er lønnsomt, er det flere meninger om. Det koster mye 
å ha arbeidsløse. Det koster mye å hindre folk i å skape/produsere. 

Hvis en fabrikk virkelig ikke har livets rett, og hvis arbei
dera også mener det, så må bedriften sørge for alternative arbeids
plasser, evt. med tilskudd fra det offentlige. 

* * * * * 

Under oppsummering ble bl.a. dette trukket fram: 

* Vi må ikke snakke som et prinsipprogram, men være konkrete. 
Vi må bevisst finne norske ord. 

* Vi må forberede oss/øve oss på å svare. Også eksemple_ne må være 
innøvd. 

* Vi må ha kunnskaper om hvor mye ting koster, hvor mange arbeids
løse det er her og der, milliarder i statskassa osv. 

* Vi må bruke eksempler på hvordan andre partier har stemt i 
viktige saker. 

* Vi må bestemme på forhånd: Samma hva jeg blir spurt om, så skal 
jeg klare å å få fram et emne jeg har bestemt meg for - f.eks. 
6 timers normanlarbeidsdag. 

* Vi blir spurt mye om revolusjon osv. De spør oss ofte mindre om 
hva slags politikk vi har for idag. Vi må øve oss i å snakke om 
idag, sånn at vi ikke bare snakker om revolusjon. 

* Utspørrere kommer ikke til å spørre om kvinnepolitikk. Det bryr de 
seg ikke om. Det er en del av kvinneundertrykkinga. Det må vi være 
forberedt på, og bestemme oss for å bruke kvinneeksempler. 

*Forsvarspolitikkhar tendens til å forsvinne. Vi må bevisst få 
sagt "et sterkt, konvensjonelt forsvar utafor NATO". 

ØV DERE PÅ HVERANDRE 

Kurset viste at rollespill i form av intervjuer på video og med 
båndopptaker/mikrofon er en svært nyttig form. Kursdeltakerne 
fikk erfaring i å måtte svar på vanskelige spørsmål - mange av 
dem spørsmål som er gjengangere for RVere. Slike øvelser kan dere 
sjøl sette igang. Båndopptaker er det ikke vanskelig å skaffe, og 
mange kan også få tak i videoopptaker. Finnes ofte på skoler, etc, 
kan til nød leies. Sett igang - kjør intervjuer og kritiser 
hverandre ! 
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