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3. Revisjon av partiets lover.
Landsstyre t foi-eslår ;it bestemmelsen om a t  det .skal velges to 

næstformenn forandres til  en næstformann.

5. Arbeidsprogrammet.
Edrueliglietsposten gis følgende tillegg:

Privatøkonomislce interesser i rimlriklctilvh'l'tiuifj og omsetning  
jjernes.

T noten til  samme pnnktnm  nlgflr følgende:
av f. elcs. cn. tredjedel av Tiomnnniesti/rets medlemmer.

6. Stortingsvalget.
a. Retningslinjer,

Da T artie t i å r  foruten s i t t  prinsipielle program også har et sær
skilt arbeidsprogram, foriitsettes a t  det i passende tid  før stortings
valget offentliggjøres et valgmanifest, hvori henvises til partie ts  i>ro- 
grammer. Valgmanifestet foreslåes n tarbeidet på grnnnlag av ne<len- 
stående retningslinjer.

Den hårde krise verden nu gjeniiemlever skyldes det kapitalistiske 
samfundssystem med dets manglende evne til  å innpasse prodnksjonen 
efter behov og til å fordele så vel godene som byrdene under hensyn til  
alles vel.

Under den alvorlige situasjon arbeidsledigheten og pengepolitikken 
har skapt også i vårt land, har Det norske A rbeiderparti funnet det 
nødvendig å legge frem for S tortinget en samlet plan til lindring av 
krisen. Denne plan som både tok sikte på hurtig  hjelp og på varig hjelp, 
blev avvist av de forrente borgerlige partier. Det er derfor nødvendig 
a t  folket selv ved valget i å r  ta r  standpunkt til våre forslag.
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Midt mider den verste krise truer også eii aiinen fare vårt laud. 
Det er den fascistiske fare. En  seler for den borgerlige reaksjou ved 
valget i år, vil være en seier for fascismen og dermed den alvorligste 
fare for folkestyret og den indre ro og fred i landet.

Under henvisning til foranstående opfordres landets befolkning til  
ved valget i å r  å samle sig om Det norske A rbeiderpartis  program  og 
på grunnlag lierav stille følgende to hovedkrav til S tortinget for kom
mende periode:

I.

Lindrinr/ av krisen.

a) Arheidsledigheten.

De arbeidsledige og i første rekke iingdommen må settes i arbeide. 
F o r  å skaffe hurtig  lijelp, må staten selv sette igang arbeide i størst 
mulig utstrekning.

Slaten må kraftig  medvirke til nye tiltak  i industrien og i nærings
livet for øvrig. Arbeidstidei) må forkortes, så flere kan komme i virk- 
somhet.

Utvidet støtte til Jorddyrkning og bureisiug og til kulturarbeider 
i S'kogen. S ta tsgaran ti for lån til driftskapital for mindre jord- 
brukere.

Fiskeribedriften må frigjøres fra  spekulasjonens skadelige inn-  ̂
flytelse på produksjon og omsetiiing. Effektiv støtte til fiskernes 
samvirke i tilvirkning og felleskjøp.

b) Gjeldttregulering.

H urtig  gjeldsregulering for bønder, småbrukere, fiskere og arbei- 
dere og for k<mimuner. Nedsettelse av lånerenten. Adgang for lån 
tagere i Småbruk- og Eoligbanken, Hypotekbanken, Fiskeribanken og 
andi'e låneinnretninger til  å  få gjeldsnedsettelse efter takst, uten tvangs- 
auksjon. Kønder, arbeidere og fiskere som uten egen skyld er ute av 
stand til  å klare sine økonomiske forpliktelser, må få iitsettelse med 
ren ter og avdrag på gjeld som hviler på deres hjem, jord og redskaper.

Ved a t  folket settes i arbeide, lønnsnivået holdes oppe, og rente
byrden lettes, økes kjøpeevnen og dermed også lønnsomheten i jordbruk, 
fiskei'i og industri. Derved avhjelpes også best konimuiieneH økonomi. 
Ingen nye byrdei' må veltes over fra  staten på kommunene.
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Vern om foJke,sti)re.

Folkestyret skal oj)rettlioldes og vernes. Derfor må den treni- 
trengende fascisme stoppes. Ingen innskrenkning i stenimerett og 
valgbarhet. Det kommunale selvstyre oi)rettlioldes og trygges. Vern 
om folkedomstolene . Lover som ensidig er re tte t  mot den fattige be
folkning og mot den organiserte arbeiderklasse må opheves og nye 

avvivses.

IH .

Avriistning.

Avriistning. Militærvesenet omdannes til vaktvern. Alle livite 
garder og frivillige militairorganisasjoner opløses.

9. Fascismen og krigsfaren.
Mot fascismen og krigsfaren.

Til det arheidende norske folk.

For  socialisme, friliet og knltiir:
Mot  kapitalisme, fascisme og barbari!
Den økonomiske krise ryster det kapitalistiske samfund i dets 

grunnvoller. Den planløse privatka})italistiske profittproduksjons mot- 
setninger liar ført verden u t  i kaos og b rag t store deler av det arbei- 
dende folk u t  i nød og ulykke. Arbeids^ledigheten og gjeldskrisen lierjer 
i by og på land. S tatens og kommunenes finanser er brag t i uorden. 
Ungdommen b iir gående iiten å komme i arbeide og hele landets folke- 
k ra ft  biir svekket. Fortvilelsen og håpløsheten brer sig blandt større 
og større deler av befolkningen. Det gamle borgerlige styre h ar  vist 
sin viljeløshet og evneløshet til å føre kamp mot arbeidsledigheten og 
de borgerlige partie r  har ikke kunnet anvise nogen farbar vei u t  av 

krisen.
(iruunårsaken til krisen er a t samfundets økonomiske og sociale 

organisasjon ikke h ar  holdt t r i t t  med den tekniske og kulturelle ut- 
vikling. Den private eiendomsrett og det kapitalistiske profittsystem 
er b litt  til stengsler for den videre fremgang. Menneskene kan ikke 
n tny tte  de veldige produksjonsmuligheter som er skapt. Det kan først 
skje n å r  samfundet få r  fullt herredømme over de økonomiske krefter 
og de reelle verdier. Det politiske folkestyre må trygges og ntvides og 
det må grunnlegges et økonomisk folkestyre, som kan gjennemføre en 

rasjonell, planmessig samfundsøkonomi.
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D et bestående fiiiaiis- o"  arbeidsjiivervelde søker av all kra f t  fl fo r 

h ind re  et system skifte  som vil føre den j)olitiske og økonomiske niakt 
ovei- på det arbeidende folks liender. Det b e t ra k te r  d e t  mer og mer som 

en hovedoi)gave ft n tn y t te  krisen til å re t te  e t avgjørende slag m ot det 

arbeidende folks jtolitiske og økonomiske oi 'ganisasjoner, sftledes a t  den 

herskende klasse kan stabilisere  det p r iv a lk ap i ta l i s t i sk e  sam fnnd  og 

varig  n tn y t te  det arbeidende folk for sine formål. 1 denne nnde itryk -  

kelseskamj) søket det hjelp hos den fascistiske bevegelse.
Fascism en er i sin oprinnelse  e t b l ind t  o]>rør m ot den økonomiske 

ødeleggelse e f te rk r igs t iden  b rag te  med sig og et forsøk på med f ro n t  

både mot s to rkap i ta len  og den orgaiiisei'te arbeiderbevegelse å hevde 

mellemklassens in teresser. Den herskende klasse b rn k e r  den fascistiske 

bevegelse til å søke å knekke den socialistiske arbeiderbevegelse. S am 
men søker fascismen og reaksjonen å sp li t te  del ai'beidende folk. Ar- 

beidsløse skal hisses m ot dem som er i arbeide, norgan ise r te  ('gges oj) 
m o t de organiserte ,  bønder og sniå]>r(Mlnsenter som skal selge, seltes  

oj) m ot lønnsarbeidere  som må kjøj)e o. s. v. De som verner om de un- 

dei 'trykte  og vanskeligsti l te  biir  f rem stil le t  som sam fnnd«nedbry tere  

og tvilsomme individer, mens speku lan te r  og flåere p resen te re r  sig for 

folket som velgjørere, re tl- troende og gndfryktige.
1 I ta l ia ,  i F in n la n d  og særlig  i T yskland  h a r  herskerklassen h a t t  

hell med sig i sine splittelsesbesti 'ebelser. ^V^orges mer oplyste, politisk 

modne og mer k r i t isk  inns t i l te  befolkning h a r  ennn ikke l a t t  sig for- 

viri’e i  nogen fa re trnende  n ts l rekn ing .
H ø ire  og bondej)artie t  er e f te rhånden  b l i t t  m er og m er in te resse r t  i 

og sm it te t  av fascismen. Y en s tre  e r  restene av e t  gam m elt  fremski;itt«- 

p a r t i  som ikke h a r  fu lg t med tiden. Det vil verne om dem okratie t ,  men 

allikevel la finans- og arbeidsgiverveldet råde. Det viser nnd fa llenhe t  

overfor reaksjonens  p laner  og h a r  g å t t  sammen med de an d re  borger

lige ]>artier i a rbe ide t  for å  innskrenke de dem okratiske  re t t ig h e te r  og 
gjennemføre særlover r e t te t  fo r tr insv is  mot arbeidernes  organisa- 

sjoner.
Det er ikke lykkes og skal lu 'ller ikke lykkes-hos det norske a rbe i 

dende folk i by og på  land  å skape nogen t ro  i>å at hensynsløs ka])ital- 

isme og m ili ta r ism e, vold og mindr(>tallsdiktatnr, e r  veien t il  de ts  red 

ning. H are  en socialis tisk løsning av krisen vil bringe det ai'beidende 

folk n t  av det økonomiske kaos og over i varig trygge  forhold. De-eneste 

effektive rådebøtei* mot krisen  e r  (k» som ligger i f lnk t  med den social

is tiske linje og som er f ren isa lt  i Ai'beideri)artiets arbeids- og krise- 

l)rogrammer.

Xorge e r  e t nferd ig  og enda lite  n tbygget  land, som hyr på  store
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oji om fa ttende  arbeidsmnliglieter. ^fen det i)i'ivate in i t ia t iv  of> det bo r 

gerlige s ty re  evner ikke å o rganisere  a rbe ide t  og utvikle  den økonomi

ske virksoniliet i landet. Det samfundwnessige in i t ia t iv  m å settes inn  

i a rbe ide t for å mobilisere lande ts  p roduktive  k refter ,  øke arbeidsvirk- 

som heten i jord'bruket, in d u s tr ien  og de øvrige næ ringsgrener  og ut- 

bygge lande ts  sam ferdselsm idler. Kjø])ekraften må økes. Den ledige 

a rb e id sk ra f t  må slippes til, slik a t  lande ts  na tnrlie rlig lie ter  og et s tørre  

prodnksjonsap})ara t kan n tn y t te s  t i l  å  ska])e nye verdier  og øke vare- 

p rodnksjonen  n n d e r  sam fundets  regulering  og kontro ll .  Det må bli 

s lu t t  på  de t  nuværende kolossale spill av k re f te r  og muliglieter. \  i h a r  
ikke råd  til å la  være å a i’beide. Å organisere  arbe ide t jiå planmessig 

g runn lag , å sette  og holde folk i arbeide, å øke kjøj)ekraften, må bli 
den hovedopgave som S ta te n s  økonomiske og finansielle  ]>olitikk føi'st 

og fremst m å være in n s t i l t  ])å. Denne opgave kan bare  tilfredssti l lende  

løses av et a rbe ide rs ty re  s(mi av folkeviljen b iir  u t s ty r t  med den fulle 

])olitiske og økonomiske m a k t  i sam fundet. I’å fo lkestyre ts  g ru n n  

kjemi)er idag Det norske A rbe ide rpa r t i  for å  vinne denne m ak t og for 
å forsvare  arbeidernes, bøndernes, fiskernes, de arbeidsløses og hele 

det årbeidende folks interesser.
Til kam p m ot fascismen, m ot dens åndsmørke, dens sjåvinisme, 

det k ap ita l is t iske  u tb y t te rsan ifu n d  og den te r ro r is t isk e  i)o li t is ta t!

F rem  for det politiske og økonomiske folkestyre, for folkeo])lys- 

n ing og k u l tu r ,  fo r  in te rnas jona l  forståelse  og a v ru s tn in g l
Til kam p for en socialistisk  løsning av krisen, som åpner  nye og 

s to re  arbeidsmuUglieter for folket og fører  frem til lyse og trygge le\e- 

v i lkå r  for  alle!
E t  socialistisk Norge!

Hele folket i  arbeide!
F le r ta l le t  og reg je r ingsm akten  til A r b e id e rp a r t ie t !

11. Partiet og  ungdommen.
D e t norske A rb e id e rp a r t i  som er bæ reren  av den nye t id  og i'or- 

k jem peren  for de t socialistiske sam fund, luir a l l t id  væ rt i p a k t  med 

ungdom m en og se t t  de t  som sin opgave å  lievde deus in teresser. D erfo r  

e r  D e t  noske A rb e id e rp a r t i  ungdom m ens i)arti.

Likevel er de t  nødvendig a t  våre  organ  isas joner  p å  b akgrunn  av 

den alvorlige s i tuasjon  som arbeiderbevegelsen nu  s tå r  oppe i, i høiere 

g ra d  enn  før kom m er ungdom m en i møte, v a re ta r  dens in teresser  og 

søker å kn y t te  den fas te re  t i l  bevegelsen.



(

Ueii langvarige økonomiske krise liar i særlig grad rammet iiiig- 
dommeu og vært en voldsom påkjenning for den. J3en opvoksende slekt 
har ikke kunnet finne nogen plass i arbeidslivet og føler sig sa t uten- 
for. Den arbeidsløse ungdom har derfor heller ikke h a t t  nogen anled
ning til  å kunne delta i de økonomiske organisasjoner og der finne 
s tø tte for livskampen.

Det borgerlige samfund har alltid stengt veien for ungdommen og 
avs lå tt  deus krav om arbeide og brød. Det er bare n år det g ja ld t op

læringen i morderhåndverket a t  det borgerlige samfund har h a t t  bruk 
for ungdommen. Men nu har borgerskapet plutselig få tt  voldsom in 
teresse for ungdommen. Borgerskapet vil erobre ungdommen, ikke for 
å  innrømme dens re tt, men anvende den som stø tte i reaksjonens makt- 
kamp. Denne kami) for erobringen av arbeiderungdoninien gii' sig ikke 
alene utslag  ved dannelsen av slike organisasjoner som x\rbeids-Fyl- 
kingen og Ledingen, men i et planniessig arbeide innen de såkalte nøi- 
tra le  ungdomsorganisasjoner.

Overfor disse bevisste bestrebelser fra  borgerskapets side, vil partie t 
energisk og målbevisst gå inn for ungdommens interesser ved i ennu 
sterkere grad å gi plass for ungdommen og ungdommens egen kamplyst 
og virketrang. Dette faller sammen med partie ts  tidligere innstilling, 
men den nuværende økonomiske og politiske utvikling nødvendiggjør 
a t  arbeidet på dette felt øker i styrke.

T ngdomsfylkingen må fo r tsa tt  være den gruniileggende organi- 
sasjon for arbeiderungdommens politiske virksomhet og kamp, men u1 
over dette må båndene knyttes fastere med den ungdom som ennu står 
utenfor. Store deler av denne ungdom føler sig i kontak t med arbeider- 
bevegelsen, men den nærmeste fremtid vil kreve deres aktive og nære 
medvirken. Det gjelder først og frem st den arbeidsløse ungdom. For 
denne ungdom må det, i forståelm  med arbeidernes jaglige Landnorgani- 
sasjon, finnes frem  til en organisasjonsform som kan lenytte den til 
fagorganisasjonen.

P art ie t  vil også u tny tte  ungdommens ak tiv ite t i kampen niot den 
fremtrengende reaksjon og fascisme. Nettop på dette område trenger 
pa rtie t mere <?nn nogensinne ungdommen, l ’a r tie t  vil søke sin støtte 
for dette arbeide i Arbeidernes Ungdomsfylking og Arbeidernes Idretts- 
forbund.

I  usvikelig solidaritet med den arbeidende og den arbeidsløse ung 
dom, vil pa r tie t ved å trekke den direkte inn i kampen, gi den plass og 
muligheter for å kjempe for sine interesser.



U nder lienvisiiiiig til foranstående foreslår landssty re t a t  det 

fa ttes  følgende
beslu tn ing:

1. Partiet vil med øket s tyrke gå inn  for at den arbeidsløse uiuj- 
dom kan komme i varig hes^'jeftigelse. Partiet vil opta en energifik 
kamp mot den grove politiske spekulasjon i en imgdom i nød som nu  
jinner sted gjennem Arheids-Fylkingen.

2. I  forståelse med Landsorganisasjonen oplas arheide for at den 
arheidsløse ungdom kan organiseres i ti lshitnlng til fagorganisasjonen.

3. Centralstyret får  i  opdrag sammen med A. V. F. og A. I. F. 
å organisere det antifascistiske arheide hlandt ungdommen som en mot- 
vekt mot Ledingen og andre fascistiske organisasjoners virksomhet.

'f. P artiet vil understreke nødvendigheten av at unge krefter i 
høiere grad enn før trekkes aktiv t  inn i arheiderhevegelsens ansvarlige 
arheide.

Arbeidernes Speiderbevegelse.

Saniarbeidskomitéen mellem Arbeidernes faglige Landsorganisasjon^ 
Det norske A rbeiderparti og Arbeidernes Idrettsforbuiid, bestående av 
Elias Tolan, Olav Hindahl, Oscar Torp, Einar Gerliardsen, Ola Brands- 
torp  og Trygve Lie, og som i nærværende sak har vært t i l t r å d t  av Arn- 
f inn  V ik  og F inn  Mac fra  Arbeidernes Dugdomsfylking, liar avgitt ne
denstående innstilling  til  centralstyret.

Kampen om iingdommen føres idag fra  alle hold med større  k ra ft 
enn nogen gang før. Særlig de politiske organisasjoner er opmerk- 
somnie på hvor nødvendig det er å vinne ungdommen.

L>e borgerlige partie r  har lite  liåp om å vinne de unge direkte for 
sine politiske organisasjoner. De legger derfor hovedvekten på å vinne 
dem gjennem såkalte politisk nøitrale organisasjoner, som den borger
lige idrettsbevegelse og den borgerlige speiderbevegelse.

xVrbeidernes idrettsbevegelse h ar formådd å nøitralisere virkningene 
av den borgerlige idrettsbevegelses virksomhet. Gjennem A. 1. F. er 
titusener unge arbeidere kny tte t ti l  arbeiderbevegelsen. N år det gjelder 
speiderbevegelsen derimot h ar m an ingen tilsvarende organisasjon som 
arbeiderbarna kan slu tte  sig til. Tuseuer unge jenter og gu tter fra  
arbeiderhjemmene søker nu t i l  den borgerlige speiderbevegelse. Den på
virkning barna der biir u ts a t t  for og det miljø de trekkes inn i kan 
resultere i a t  de tapes for arbeiderklassen og dens organisasjoner. Det 
vil derfor være av stor betydning om det kunde bli organisert en egen
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arbeiderues speiderbevegelse som kan samle de arbeiderbarn som setter 
pris på friluftslivs

Det har tidligere vært orgaiiisert røde speiderorganisasjoner, meii 
det har ikke vært den fasthet over dem som er nødvendig for slike orga- 
nisasjoiier, og frem foralt har det vært en svakhet a t  de har m anglet den 
Klerke og direkte tilknytning til  den øvrige arbeiderbevegelse.

P å  arbeidernngdommens samlingskongress i 1927 blev det beshittel: 
a t  speiderarbeidet skulde være underlagt l'ngdomsfylkingen. Det h a r  
i den siste tid  vært arbeidet en del for på ny å reise en arbeidernes 
speiderbevegelse. Kelært av tidligere erfaringer har TJngdomsfylkingen 
fuiuiet det nødvendig å gi en fremtidig speiderorganisasjon et bredere 
og sikrere grunnlag enn tidligere. Arbeidet nied en sådan organisasjoii 
er så ansvarsfullt og av en slik a r t  og omfang a t  det er vanskelig l'or 
Ungdomsfyikingen alene å makte det. Speiderarbeidet bør derfor leggos 
under en ledelse valgt av partie t, Ungdomsfyikingen og arbeideridretis- 
bevegelsen.

Komitéen foi-eslår at det vedtas sådan beslutning:

1. Det organiseres en speiderbevegelse som underlegges et styre be
stående av 9 luedelemmer, livorav Det norske A rbeiderparti cen
tra ls ty re  velger H, Arbeidernes faglige Landsorganisasjons sekre
ta r ia t  2, Arbeidernes Iaigdomsfylkings centralstyre 2 og Arl)ei- 
dernes Td ret Isforbund s styre 2 medlemmer.

2. S tyret u tarbeider i forståelse med hovedorganisasjonene lover, ut 
gir nødvendig materiale og forestår organiseringen av s]>eiderbeve- 

gelsen.
3. Det søkes samarbeide med ledelsen for barnelagsvirksomheten for 

om mulig å få speiderarbeidet og barnelagsarbeidet under den 
samme ledelse.

Mindretallet Volan og Hindalil kan ikke slutte sig lil flei'lallets 
s tandpunkt om a t  det skal oprettes en ny organisasjon ved navn av 
Arbeidernes Speiderforbiind.

Man er av d(>n opfatning a t  det ikke er behov for et ny tt  selvsten
dig forbund innenfor arbeiderbevegelsen.

M indretallet er enig i a t det er })åkrevet a t barna og den aller yng
ste ungdom kan samles i organisasjonen, hvor de kan få så vel den 
fysiske opdragelse som er nødvendig og samtidig bli kjent med det ar- 
beide som utføres av den organiserte arbeiderklasse og de idéer man 

kjeniper for.
Arbeidernes hovedorganisasjoner, }>artiet, Landsorganisasjonen^
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Ungdomsfylkingen og Ai'beidernes Idrettsforbuiid, liar til opgave liver 
på sine områder å samle de krefter som skal lievde arbeiderklassens in 
teresser overfor borgerskapet.

Arbeidernes Idrettsforbunds opgave er å spre kjennskap til  den fy
siske ku ltu r  blandt den arbeidende ungdom. Og dette torbmid liar alle
rede g å tt  i gamg med å organisere gutter og jenter innen sine lag, så 
gruunlaget for en arbeidernes speiderbevegelse kan derfor sies å være 

lagt.
Det er k la r t  a t stiftelsen av et ny tt  forbund vil kreve økonomiske 

offer f ra  liovedorganisasjonenes side, og kanskje må man også regne 
med et konkurranseforliold mellem de organisasjoner som idag arbeider 
for å samle den ungdom som også speiderforbundet vil ha innen sine 
rekker.

I  henhold til overstående foreslår m indretallet a t  par tie ts  lands
møte fa tte r  følgende beslutning;

1. Arbeidernes speiderbevegelse organiseres som en underavdeling av 
Arbeidernes Idrettsforbund.

2. P artie ts  centralstyre opnevner et medlem av speideravdelingens 
styre som skal lia ansvaret for den politiske ledelse av denne av- 
deling.

Dessuten skal Landsorganisasjoneu, partie t,  Ungdomsfylkingen 
og A rbeideridrettsforbundet være representert i sty ret med hver 
sin representant som velges av idrettssamarbeidskomitéen.

Speideravdelingen velger selv 2 medlemmer av styret.

Det opnevnte styre får i opdrag i forståelse med idrettssam arbeids
komitéen å utarbeide lover og utgi nødvendig materiale for den nye 
speideravdeling og straks gå i gang med organiseringen.

Landsstyrets innstilling.

Landsstyret foreslår a t  landsmøtet fa tte r  følgende

b e s l u t n i n g ;

[drettsi ia .marheidti l'omitéens fa rs lag  t i l  heshdnhiff  ved tas .
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12. Forholdet til arbeideridretten.
Saniarbeulskomitéen mellem Arbeidernes ffiglige Landsorganisasjon, 

Det norske A rbeiderparti og Arbeidernes Idrettsforbnnd, bestående av 
E lias Velan, Olav TIindalil, Oscar Torp, E in a r  Gerhardsen, Ola B rands
torp og Trygve Lie, har avgiti nedenstående innstilling til  central
styret.

I  de å r  som er g å tt  siden Arbeidernes Idrettsopposisjon og senere 
Arbeidernes Idrettsforbnnd blev stiftet, luider medvirkning fra D. A. 
og A. F. L. har A. 1. F. m øtt velvilje og forståelse og få tt  økonomisk 
s tø tte  fra  arbeiderklassens hovedorganisasjoner i Norge. Uten denne 
s tø tte  og uten  det samarbeide som har foregått mellem forbundet og 
D. A. og A. F. L., vilde Arbeidernes Idre ttsforbnnd idag ikke ha 
s tå t t  i den relativ  sterke stilling som det gjør.

Allerede samlingskongressen i 1927 n tta lte  sin giede over frem 
gangen i A. I. F . og anmodet alle partifeller om å yde arbeideridretts- 
bevegelsen sin uforbeholdne stø tte gjenneni sine organisasjoner, sin 
presse og sin virksomhet for øvrig. Sanilingskongressen satte  imidlertid 
som betingelse for par tie ts  støtte, a t  arbeideridi-ettsbevegelsen skulde 
sette en stopper for det kommunistiske partis  cellevirksomhet, idet kom- 
munistene ikke lenger m åtte få adgang til  å u tny tte  arbeideridretteii 
for s i t t  partis  særformål.

Fagkongressen i samme år vedtok en uttalelse i samme retn ing og 
opfordret de fagorganiser te medlemmer som var ti ls lu tte t  borgerlige 
idrettslag  å melde sig u t av disse og slu tte sig til A. I. F.

Tnntil 1930 blev arbeidet innen A. 1. F . u tfø rt overensstemmende 
med de retningslinjer som var trukket op av samlingskongressen og 
den siste fagkongress. Det lyktes således på A. I. F .s landsmøte i 1929 
å  få vedta tt beslutninger som var helt i fluk t med I). N. A.s synsmåter 
på arbeideridretteii. Landsm øtet besluttet overensstemmende med for
slag fra  forbundsstyret å samarbeide med D. Iv. A. og A. F. L. gjennem 
en samarbeidskomité.

A. 1. F . kom efter dette landsmøte over i en ny periode og stod 
foran nye opgaver, og disse blev forsøkt realisert ved oplysningsai'beide, 
så vel i tale som i skrift.

Den nedsatte samarbeidskomité u tarbeidet i 1930 et forslag for 
pariilandsniøtet samme å r  som trakk  oj) de praktiske arbeidslinjer som 
man innenfor D. N. A. skulde følge når det g jald t partimedlemmer og 
disses ov'ergang til  A. I. F . Landsmøtet vedtok følgende beslutning:

1. Det er ethvert partimedlems i)likt aktivt å s tø tte arbeideridretlen.
2. Fylkes-, by- og herreds})artiene nedsetter i sam råd med arbeider-
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idi-ettsmeiiiieiie utvalg som iimeiifor sine bestemte d is trik te r op- 
trekker de fremgaiigsliBjer som skal feniges. Ilver krets og bygd må 
imdersøkes og sees for ^g . Består der borgerlige idrettslag, må 
det nøie overveies om dette kan vinnes for arbeideridretteii. F ø re r 
den «indre linje» ikke frem, må arbeideridrettslag dannes. TJtval- 
gene bestemmer i livert enkelt tilfelle hvad som skal foretas.

I  kretser eller bygder livor det ikke finnes idrettslag, optas i for
ståelse med de lokale partiavdelinger et energisk arbeide for dan 
nel se av arbeideridrettslag.

Den øverste myiidigliet og ansvaret for a t  det biir arbeidet aktivt 
av partiorganisasjonene og partimedlemmene, liar herreds-, .by- og 
fylkespartiene.

3. P a rtie ts  representanter i storting, fylkes- og kommunestyrer må 
fortaette arbeidet med å stø tte arbeidernes idrettsorganisasjoner 
i alle spørsmål av betydning for arbeideridretten.

4. Landsm øtet gir centralstyret i opdrag sammen med (len fellesko- 
mité som er nedsatt av Arbeider])artiet, Landsorganisasjonen og A r
beidernes Idx’ettsforbiind å opta landsomfattende ojdysnings- og 
organisasjonsarbeide for å støtte arbeidernes idrettsbevegelse.

Fagkongressen i 1931 vedtok en lignende beslutning og opfordret 
alle fagorgan i ser te arbeidere til  ak tiv t å s tø tte arbeideridrettsbeve- 
gelsen. Kongressen opfordret på det instendigste alle fagorganiserle 
idrettsm enn som stod tils lu tte t  Norges Landsforbund for Id re tt ,  a b i \ (e  

med den borgerlige idrettsbevegelse og slu tte op om A. I. F.
1 henhold til landsmøtebeslutningene i 1930 og kongressbeslutniu 

gene av 1931 og A. 1. F .s egne laudsmøtebeslutniuger av samme år, har 
A. I. F .s forbundsstyre fo r tsa tt  sitt  arbeide med stø tte av partie t  og 

Landsorgiinisasjonen og forbundet.
Samarbeidskomitéen mener a t  årene 1930, 31 og 32 har vært nogcMi 

av A. T. F .s beste arbeidsår. Orgauisasjonen er øket i indre styi'ke og 
fasthet, samtidig som tilsiget av nye lag og medlemmer har vært nu'- 

get bra.
Im idlertid  hersker dét fremdeles innen arbeiderbevegelsen i en rekke 

byer og d is trik te r stor uklarhet og delvis uvilje likeoverfor A. 1. F. 
Det er nemlig en kjensg.jerning a t  arbeideridretten på mange sieder 
ligger helt nede. Dette skyldes ikke bare a t  de stedlige partie r  og fag- 
og partimedlemmene ikke h ar  op ta lt  ak tiv t arbeide for dannelse av a r 
beideridrettslag eller g jort forsøk på ii erobre borgerlige idrettslag. 
Årsaken er den —  efter de erfaringer samarbeidskomitéeus medlemmer 
liar g jort ved siue personlige iakttagelser og undersøkeiser j)å reiser
n), V. a t det iimenfor arbeiderbevegelsen finnes personer som bekjeni-
per A. 1. F . derved a t de fortse tter s i t t  medlemsskap i borgerlige id re tts 
lag. Og (lessverre er det ennu på en rekke steder fremtredende medlem
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uioi- imieii ofj partiforeiiinjjor som iiineliar hv(“i'v som fornieini
d ie r  styremedlwnmer i borfi'ei'lifi'e idrettslag, iiteii a t  man kan so a t 
disse — overensstemmende med ])arti]andsmøtets og fagkongressfus 
beslutninger — legger to i^inner i kors for å erobre vedkommende lag 
for A. I. F . Disse fremtredende borgerlige idrettsfolk med medlems- 
skap og tillitshverv innen j>arti- og fagorganisasjonen, er for tiden 
den verste anstøtssten for A. I. F. og betraktes som det borgerlige 
landsforbunds beste s tø tter og utuyttes i agitasjoneu av denne organi- 
sasjon og deus ])i‘esse mot A. I. F.

P å  fylkespartienes og samorganisasjonenes årsmø tør fremkommer 
det av og til  klager fra  represeutanter som s tår  t i ls lu tte t A. I. F . over 
den stedlige partipresses stilling til  arbeideridretteu. Det bebreirtes 
lokalpressen a t  den vier den borgerlige id re tt  for stor opmerksomliet 
og gir den for stor spalteplass på bekostning av arbeiderbevegelsens egne 
idrettsorganisasjoner. «Arbeiderbladet» blir påberopt som mønster for 
den øvrige partipresse, og de unge A. I. F .s partirepresen tan ter t a r  til 
orde for a t  den utenbys presse skal følge «Arbeiderbladet»s eksempel.

Samarbeidskomitéeu er på det rejie med a t  dette spørsmål og de 
krav som kommer fra  de yngste innen p ar tie t  bør søkes efterkommet 
i s tø rst mulig utstrekuing under hensyntagen til avisenes økonomi og 
de spesielle stedlige forhold.

Saniarbeidskomitéen konstaterer a t  landsmøtets beslutning av 1!).‘?0 
om oi)rettelse av lokale- og fylkessamarbeidskomitéer ikke er gjenuem 
ført over alt. 1 de fylker hvor landsmøtets beslutninger av 1980 er satt 
u t i 1 ivet har det vist sig a t  resultatene for A. I. F. har vært meget gode.
Det er således b litt  s tifte t en rekke nye lag og så vel p a r tie t  som fag
organisasjonen og fylkingen er b litt  ti lfø rt nye krefter og et s to rt an- 
tall nye unge medlemmer. Samarbeidskomitéen finner det derfor riktig  
a t  landsm øtet g jen tar beslutningen av 19H0 og innskjerper a t alle fylkes
par tie r  må ta  spørsmålet om forholdet ti l  arbeideridretteu op til be
handling og søke gjennemført l!);?()-landsmøtets beslutninger.

Enkelte by- og lierredspartier har tru ffe t særlige beslutninger om I 
partimedlemmenes avbrytelse av medlemsforholdet ti l  Landsforbundet 
for Id re tt .  Disse beslutninger fordrer imidlertid a t  det nødvendige for- 
håndsarbeide er u tført, således a t  gjennemførsleu av beslutningen ikke 
volder san-lig oprivende strid  inneii vedkommende parti. Hensikten med 
beslutningen om partimedlemmers avbrytelse av ethvert medlemsskap 
i Landsforbundet for Id re t t  må nemlig munne u t  i øket styrke for p a r 
tie t og fylkingen og ak tiv t arbeide for A. I. F . Beslutningen må ikke 
ha karakteren av en tvangsbestemmelse, men skal være eu beslutning
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som er kommet efter moden overveielse og vedtas fordi den er prinsipiell 
r ik tig  og prak tisk  gjennemførbar.

Akers A rbeiderparti vedtok således i s i t t  representantskapsm øte 
24 mai 1982 mot 7 stemmer, livor det bl. a. nttales:

Arbeidernes Idrettsforbnnd er sammen med D. N. A. og A. F. L. 
og Arbeidernes Ungdomsfylking et nødvendig ledd i den organiserte 

norske arbeiderbevegelse.
Alle par tie ts  medlemmer og foreninger opfordres til  på ny å opta 

et in tenst agitasjons- og oplysningsarbeide for øket t ils lu tn ing til  arbei- 

deridrettslagene.
P ra  30 jnn i 1932 kan ingen som er medlem av kretsforeningene, 

ungdomslagene og kvinneavdelingene, tilhørende Akers Arbeiderparti 
stå som medlem av lag tils lu tte t  Norges Landsforbund for Id re tt .  Hvis 
medlemsskap i Akers A rbeiderparti vil oprettlioldes, må utmeldelse av 

de borgerlige idretts lag  foreligge.
Medlemmer av fagforeninger som kollektivt er ti ls lu tte t  Akers A r

beiderparti og som efter 30 Juni 1932 ikke liar avbru tt s i t t  medlemsskap 
i borgerlige idrettslag, kan, efter denne dag ikke inneha tillitsbverv 
i p a r tie t  eller velges som tillitsnienn for p a r tie t i nogen som lielst form.

Lignende beslutninger er senere vedtatt også andi'e steder.

Beslutningene bestemmer a t  ingen kan være medlem av de politiske 
organisasjoner hvis vedkommende er t i ls lu tte t Landsforbundet, og de 
slår fast a t  medlemmer i fagforeninger som s tår  kollektivt t i ls lu tte t 
den politiske organisasjon, og som ikke vil bryte s i t t  medlemsska]i 
i de borgerlige idrettslag, ikke kan inneha tillitshverv i partie t.

Samarbeidskomitéen er av den opfatning a t  disse beslulninger bør 
søkes gjennemført a\’ de enkelte by- og herredspartier pa steder luor 
det er arbeideridrettslag, når forholdene ligger til re tte for sådanne 
beslutninger, overensstemmende med hvad Isonvitéen har fremholdt 

foran.
Samarbeidskomitéen vil foreslå for centralstyret a t landsmølet 

vedtar følgende beslutning:

1. Landsm øtets beslutninger av 1930 gjentas og innskjerpes.

2. Det henstilles ti l  partipressen mest mulig å efterkomme arbeider- 
idrettsmennenes ønske om å in n ta  mere stoff om arbeideridreiten 

enn før.
3. Uet henstilles ti l  herreds- og bypartiene på steder hvor det er 

arbeideridrettslag å gjennemføre beslutninger om at medlemmer 
av partiforeninger, kvinneavdelinger og ungdomslag ikke kan stå

V
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tils lu tte t  lag som stftr i Landsforbnndet tor Id re t t  og a t  medlem
mer av fagforeiungcr, som kollektivt er ti ls lu tte t  partie t, ikke kan 
iimelia tillitsliverv i par tie t hvis de står som medlemmer av l)or- 
gerlige idrettslag.

Landsstyrets innstilling.
L andsstyret foreslår:

IdrettsfKinuirheidglcomitéem fori^lag til heslutninf) vedtos.

15. Klassesamlingen.
L andsstyret behandlet i møte 19 mars en henventlelse fra  Norges 

kommunistiske T a r t i  om enhetsfront mot fascismen og kapitaloffen

siven.
Landsstyre t vedtok å sende K om m unistpartie t følgende svar:

«Tdet vi bekrefter mottagelsen av Deres henvendelse av 11 ds. med 
anmodning o m  enhetsfront mot fascismen og kapitaloffensiven, skal 
Det norske Arbeiderpartis huidsstyre uttale:

Vi gir vår tilslutning til  Deres uttalelse om a t  «arbeiderklassen 
trenger enheten med klassekampen for øie, for enig og samlet å kunne 
kjempe mot fascismen og reaksjonen, mot angrepene på arbeidernes 
levestandard og våre politiske rettigheter.»

U t fra  dette grunnsyu om enheten' innen arbeiderbevegelseu som 
en politisk og historisk nødvendighet, er det a t  Det norske Arbeider- 
p a r ti  h a r  o p ta tt  arbeidet for organisatorinl: k'Iaaaesamlinfj. E t t  parti,  
en vil]e, en ledelse for arbeiderklassens kamp mot reaksjonen, for so
cialismen.

En «enhetsfront» med oprettholdelse fiv den politiske og organisa
toriske s])littelse, innehærer iklte a t  arbeiderklassens slagkraft styrkes. 
En organisatorisk samling, politisk så vel som faglig, er derimot i hele 
arbeiderklassens varige interesse.

Den alvorlige krise, de tusener arbeidsløses vanskelige stilling, er 
idag det sterkeste argument for en organisatorisk samling av arbeider- 
klassen for å kunne opnå positive resu lta te r  i kampen mot fascismen 
og reaksjonen.

Vi erklærer oss derfor beredt iil å drøfte spørsmålet om organisa
torisk samling med representanter fra  Norges kommunistiske l ’arti 
så fremt det gis k lar  og utvetydig beskjed om, a t hensikten med for- 
handlingene er å nå frem til en slik samling.

VI er helt enig i Deres bemerkning om at «tidene er alvorlige. 
Situasjonen krever samling. Situasjonen krever handling.»

Såfremt dette er en realitet, imøteser vi Deres bekreftende svar på 
vår opfordring om forhandlinger med sikte på å nå frem til organisa
torisk samling.»
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Kom m unistpartiet svarte a t det ikke knude opta forliaiidlinger j)fi 

det grunulag landsstyret hadde vedtatt.

Landsstyret vil foreslå a t  landsmøtet vedtar følgende

b e s l u t n i n g :

Ide t landnmøtet erklterer sig enig i det vedtah landsHiyret har fa t 
te t i spørsmålet om klassesamling eller enhetsfront, gis det nye styre i 
opdrag å fortsette arheidet for samling i ett  parti.

Kommunistpartiets støtteorganisasjoner.
Den opløsningsprosess som er et resu lta t av utvikliugen innenfor

det kapitalistiske samfund øver også sin virkning på arbeiderklassen.
Arbeiderbevegelsen e r  under disse omstendigheter u tsa t t  for en ster
ilere påkjenning enn nogen gang og det er av stor viktigliet a t  disipli- 
uen oprettlioldes. Partimedlemmene må under slike forhold være på 
vakt overfor alle anslag som har t i l  hensikt å skape forvirring inuen 

deres egne rekker.
K om m unistpartiet benytter fortrinsvis Det norske Arbeiderparti

og fagorganisasjouen som arbeidsfelt for å hverve medlemmer og til-
hengere. Dette hvervningsarbeide foregår ikke som et åpent agitasjons- 
arbeide for Kommunistpartiet, men det drives for eu vesientlig del gjen- 
nem partie ts  forskjellige støtteorganisasjoner. Det gjelder organisas,io
ner som Sovjet-Unionens Venner, Røde Hjelp, lu ternasjonale Arbeider- 
hjelp, Den revolusjonære Fagopposisjon, Kampforbundet for rød 
Sportsenhet, de såkalte antikrigskomitéer o. s. v. De spesielle formål 
som disse organisasjoner sier sig å ha, kan im idlertid  partie ts  med
lemmer på den mest effektive måte fremme gjennem partie t  og fag- 

organisasjonen.
Medlemmer av p ar tie t  må derfor ikke ved medlemsskap eller på 

annen måte støtte disse former for Kom m unistpartiets kamp mot Det 

norske Arbeiderparti.

Landsmøtet beslutter;
Medlemsskap i K om m unist partiets støtteorganisa'sjoner (Sovjet- 

Uniotiens Venner, Røde Ujelp, Internasjonale Arheiderhjelp, Den revo 
lusjonære Fagopposisjon, Kampforbumlet for  rød SportsenJiet, de så
kalte antilcrigskomitéer og andre lignende organisasjoner) er uforenlig 
med medlemsskap i Det norske Arheiderparti.


