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Kongresudta-
lelse om valg-
samarbejde

Kongressen giver hermed
grønt lys for dannelsen af Rød -
Grøn Fællesliste og godkender
VS's deltagelse heri,

For VS er "Fælles udkast til
videre diskussion af grundlag
for valgsamarbejde, herunder
politisk minimumsgrundlag"
et tilfredsstillende resultat af
forhandlingerne om valgalli-
ance. Resultatet indebærer, at
fælleslisten ligger klart til
venstre for SF, hvilket er fo-
rudsætningen for dens eksis-
tensberettigelse. Også selvom
der endnu resterer et par al-
vorlige divergenser mellem VS
og DKP. Disse må løses under
de fortsatte diskussioner og
forhandlinger mellem VS,
DKP, SAP m.fl..

Kongressen bemyndiger
hovedbestyrelsen til at afslutte
disse forhandlinger, idet
følgende retningslinjer skal
følges:

a: VS vil fortsat arbejde for
at det politiske minimums-
grundlag bygger på kravet
”Ud af NATO”. Under alle om-
stændigheder må fælleslisten
klart sige nej til NATO.

b: I ØD spørgsmålet skal
indføjes et afsnit, som dækker
indholdet i VS-forslaget, altså
et klart nej til ØD.

c: VS ønsker arbejderfler-
tallet/arbejd er alternativet
indarbejdet i minimums-
grundlaget.

d: Såfremt et parti, som
ikke allerede deltager i fælles-
udkastet, ønsker at indgå i

fælleslisten, skal hovedbesty-
relsen sikre, at partiets pro-
grammer, politik mv. - ikke
mindst i flygtninge- og ind-
vandrerpolitikken - ikke er i
modstrid med fællesudkastet
Såfremt en sådan modstrid
findes, kan det pågældende
parti ikke deltage i fælleslis-
ten, før det har ændret sin po-
litik.

e: Det skal sikres, at såvel
DKP som VS kan opstille med
garanti for at begge partier får
indvalgt medlemmer af folke-
tinget. Dette er ikke mindst
nødvendigt for at fjerne en-
hver tvivl om, at fælleslisten
skulle kunne kuppes af ét parti
på de øvriges bekostning. Alle,
der stemmer på listen, skal
kunne være trygge ved dette.
VS vil arbejde for at et SAP-
medlem kan opstille med valg-
chance.

f: VS ønsker fortsat, at par-
tiløse skal kunne indgå og op-
stille på fælleslisten.

Kongressen pålægger her-
med hovedbestyrelsen, at - i
samarbejde med DKP, SAP
m.fl. hurtigst muligt at starte
underskriftsindsamlingen på
det aftalte indsamlingsgrund-
lag

- hurtigst muligt sikre
anmeldelsen af fælleslisten

- samt udpege repræsen-
tanter for VS i fælleslistens bes-
tyrelsen.

Såfremt det ikke lykkes at
nå frem til fælles opstilling
med DKP på fælleslisten, skal
hovedbestyrelsen beslutte, om
der i en eventuel valgsituation
kan blive tale om at opstille på
listen i en valgsituation.


