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Vedlegg: UTTALELSE VEDTATT PÅ ORGANISASJONSKU~S H~STE~ -79. 

I. MELDING OM LANDSMØTEFORDEREDELSENE. -----------------------------------------------------------------

I tidligere direktivFn om landsmøteforberedelsene er laga 

pAlagt A gjennomføre lagsdiskusjon av prinsipprogrammet i løpet 

av ~ovember 1 og DS er pålagt rapportfrist til slutten av januar. 

Det rapporteres nA om store vansker med gjennomføringa av program~ 

diskusjonen i laga, og at ~ange lag ikke vil klare å overholde de 

rapportfristene som er satt. Dette har sammenheng med flere forhale 

Programdiskusjonen c· ble opprinnelig yarsla som en diskusjon om 

forslag til programendringer. Det progra~forslaget som er sendt ut 

inneholder mer o.mfattende endringer enn det som da ble forutsett. 

Det gAr he·ller ikke fram av forslag~t hva som er endringsforslag 

og hva som er beholdt av det nAværende programmet. I tillegg er 

det ikke gitt tilfredsstillende retningslinjer for behandlinga av 

forslaget innafpr behandlingsfriste~. Dette gjør at vi nA ikke vil 

oppret1t.:holde de fristene som er satt for behandling og rapportering. 

1) PAlegget om rapportfrist i slutten av januar oppheves. 

~i ber istedet om å få de rapportene det er mulig for DS å levere 

til dette tidspunktet. 

2) DS gis fullmakt til A endre rapportfristen fra laga til DS 

sAnn som DS mener det er hensiktsmessig. 

I forrige direktiv varsla vi utsending av forslag til arbeids

program i månedsskifte t november/desember , samtidig nom vi varsla 

endra tidspunkt for utsending av beretningsutkast . ' • I samband 

med dette gikk vi inn for at beretninDsdiskusjonen og arbeids

programsdiskusjonen hytta p~s i møteplanen. Deretningsutkastet 

er vedlagt i denne sendinga som forutsatt. Derimot har de 

kameratene som forbereder forslag til arbeidsprogram etter dette 

varsla at de ikke vil ha noe forslag klart til utsending før ved 
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~rsskiftet. De tte e ndrer forutsetningene for sist e de l av møte

planen. 

1) Vi ber DS me lde u tse tte lsen a v utsending av forslag til arheids 

program. Utsen d in g vil skje san nsynlig vis første uka i januar , til 

eksterne lokale partiadress e r . 

2} DS gis ful lmak t t il å gjør e nødvendige e n dringer i møtep l an og 

rapportft is t er. så le n ge lagsdiskusjon ene a vsluttes tidsnok i 

for hold til del..egatttanferan se n e . 

C. OM DET · POLI TISK E OPPLEGGET AV DISTRIKTSKONFERANSENE . -------------------------------------------------------
Distrikts kon fera nse n e v i l etter SKaus forslag i hovedsak behandle 

den samme dagsordenen som sjølve la n dsr.Hatet . u:ntatt fra dette er 

punktene om regn s ka p , s arn eprogr am ( s om blir behandlet a v e n egen 

konferanse), innk o~ne fo rslag o g valg a v sentralkomite . I stedet 

f'or det siste punkte t v i l kon feranse n e hehandle retningslinjer for 

nominasjoner t i l s en tra l komiteen . I tillegg skal konferansene velge 

delegater til lands møt et . M~d dette blir dagsorden so~ følger : 

1. Konstituering. 

2. Beretning. 

3. Prinsipprogram. 

4. Vedtekter. 

5. Ar~eidsprogram. 

6. Re ~nin gs l injer f or n ominasjoner . 

1. Valg av dele gHter ti l
1
l andsmøtet . 

Distri ktskonferans ene vi~ ikke ha samme behov, som landsm~tet 

for ~ detaljbeh a ndl e pro gramdokurnentene . De vil også ha mye kortere 

tid til rådighet. Ko n fer a nse n e vil derfor måtte konsentrere seg 

om å behandle de vik tigste spørs måla i samband med program

dokumenteh e. Hva ~om e r viktigst for konferansene 

vil i sto~ grad mått e avgjø~es u t fra hvordan Iandsmøtediskusjonene 

utvikler ~ eg i partiet som helhet og i de enkelte distriktene . 

' Vi ber o~ at distriktsstyrene har ei innstilling om dette foran 

konferans ene. s~rs kilt er dette nødvendig når det gjelder 

behandlin~ a av bere t n ing o g arbeidspr o gram , der sentralkomiteen 
' -

vil ha sm å mu lig het e r f ør konferansene til å oppsummere parti

diskusjonene på gr unn lag a v rapporter fra laga . 

D. GJENTAk ELSE AV RA PPnRTFRISTER. --------------------------------- ( 

- Fris t fo r l e verin g av r apporter fra vedtektsdisltusjonen - ~!!~~! · 
l 

- Fr i s t f or l e ve rin g av rapporter fra behandlinga av nominasjoner 

o g delega t va l g - ~!~!!~~-~~-j~~~~E · ( Her skal dessuten leveres 

innkomne ra p porter fra programdiskusjonen . ) 

Frist for l e ve r ing a v resterende rapporter fra programdiskusjonen 

og r a pporter f ra boretnings- og arbei dsprogramdiskusjonen 
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TI. MELDING OM VERVEKAMPANJEN~ 

Vi har tidligere meldt at partiets med'lems:tall er i ferd med å 

stagnere. J utkast til beretning fra sentralkomiteen settes dette 

i sammenheng med at vi har ei organisatorisk krise i partiet. 

Siden midten av -7& har tendensen i medlemsvervinga vært for nedad

gående. Dette har vært parra med' en viss tendens til øking i antalet 

utmeldinger. I - 19 har aette ført til stagnasjon i medlemsutviklingf. 
i de to første terminene av året. I andre termin -79 ser det ut 

som om det samla medlemstallet gikk litt ned. I tillegg har klasse

sammensettinga blitt dårligere i lapet av -78/-79P og særlig har 

industriarbeiderandelen av partimedlemmene hatt en markert nedgang. 

Vi kjenn er ikke utviklinga i s:iste termin - 7"9 enda. M1en ut fra 

de foreløpige rapportene vi har, er resultatene av vervekampanjen 

høsten -7'9 svært ujamne, og det er foreløpig snakk om gode resul ta te 

bare ~å steder. Dette vil ha sammenheng med flere forhold. Det fins 

krise på flere områder av partiets arbeid og vi har en ganske 

vanskelig arbeidssituasjon. Dessuten korn grunnsirkelen seinere enn 

forutsatt, noe som har gjort at vervekampanjen har blitt noe 

forskyvi i tid. ~en dårlige vervinga . er n8 medvirkende til en del 

sammenslåing og nedlegging av partilag, og særlig på arbeidsplassene 
På den andre sida fins det et potensiale av folk som det er 

mulig å verve so~ partimedlemmer. Dette er for en stor del folk 

som vi har trukket til oss gjennom v~lgkampen gjennom at vi har 

forma en mer konkret og aktuell politikk. Men d~t er og~å folk 

som har ~rt sympatisarer av partiet : lenge, en del av dem tidligere 

medlemmer, delvis folk som har gått ut av partiet for kort tid 

si~a. For en del ; s8nne folk bidrar o~pgjøret med dogmatiske feil 

i partiet til å skape ny politisk interesse for partiet. 

I samband med diskusjonene om RlV's: framtid vil vi advare mot en 

tendens til å overse behovet for å verve til partiet. Det fins nå 

en tendens til å se på partiet som de gamle, erfarne medlemmene, 

mens de nye sympatiøren organiseres i en laus RV-organisasjon 

rundt partiet. E~ god del av disse nye folka trenger vi i partieto 

Et godt eksempel i så måte er partiet enkelte steder som har sendt 

brev til samtl~ge RV-sympatisører i området med invitasjon til å 

delta på partigrunnsirkelo 

V!i har til nå ikke klart å fange opp dette potensialet i en 

grunnsirkelbevegelse. Det er fare f or at vi kan miste muligheten 

til å snu medlemsutviklinga. Det vil i så fall forlenge krise

problemene i partiet, det vil få organisatoriske ringvirkninger 

og vil kunne føre til ei viss nedbygging av partiet. 

Vi ber derfor DS 01.1 å sende ut ei melding til partilaga eller en 

del a v partilaga om vorvenrbeidet, som tar he n syn til medlemsut

viklinga . i distrikt et og hva som ei gjort til nå med vervekampanjen. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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I samb a n ~ me d dett e ber vi ~S gjøre ei vurdering nv mulighetene til 

A verve inn nfo r d i striktet og gjøre nødve~dige tiltak med si kte på 

A fA ign ~ g gr un nsirkler i hv ert fall d e stedene mulighetene t i l 8 

verve er .besto 

III. MEL diN G OM ENDRING AV MÅLSETTING I KLASSIFISERINGSDIREKT I VET -----------------------------------------------------------------
OG I TIDLI GE RE RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETSARBEID . ---------------------------------------------------
Pl! ba k grunn av diskus j one r og v e d ta k p å e t se ntralt or ga n i sa

sjonskurs med r ep r e senta n t e r for distriktsstyrene s o m bl e ho l dt 

for ei tid sida, vil SKa u gjøre noen endringer i gjelden de 

sikkerhetsdirektiver. ( Uttale l sen fra kurset er vedlagt .) 

1) Målse~tinga i klassifiseringsdirektivet for 2 . 2 for planperioden 

en dr es til en f or hvert annet lag . 

2) Forbu de t mo t f orma nnskonfernnser oppheves . 

3) Direktiv orm n orm. f or størrelse på partilag trekkes ti l bake . 

I nyutgaven av klass i fise rin gsdirektivet stilles målsettingn 

minst en r2o2 for hver t pa rt i lag i di s triktet innen planper io den 

(som meren -BO)o PA bakgrun n a v diskusjonene om dette mener 

SKau den~e mål s e tt in ga er f or høy _ i _forhold til hva vi kan gå 

inn for ~ oppnå i periode n, s e t t i forgold til andre oppgaver . Mål

settinga endres til e n 2 . 2 for hver t an n et lag , dvs . ti l det ha lve 

av den opprin nel ig e. (Dett e i sams var med hva som ble antyda s om 

realisti~k av org an isasjonsku r set. ) De tte endrer ikke den strateg

iske· mål a et t inga fo r 2 . 2 . Dis trikter s orrn nu ligg.er over de n ny e mAl

settinga ,bor hol de fa st på de resu l tate n e som er oppnådd . 

Forbudet mo t fo r ma nns kon!eranser b le innført unde r he nv i s n ing 

til at sånne kon f e r a nser g j ~r de~ mulig for alle formenn å 

skaf f e s~g god oversik t ave ~ laggst~u kt u ren i et he l t distrikt 

og at de~ te g j ø r part i orgnnisnsjonen gjennomsik~ig inn a f r a . 

Normen o~ ti medl emn er som ~aksimumstarrelse på partilag ble 

innført ~ ed sikt e p~ å oppnå små lagsenheter med enkle i ndr e 

forbindelser som er va n skelig å overvuke utafra . Disse reglen e har 

skapt en lgod del p r oblemer , i distriktsstyrenes 'ledelse a v la ga , og 

i form av for t i rll ig deling a v lag , noe som har bidratt til 

problemer med A f å arbeidsdyktige lag og l agsstyrer. 

Det åpne s d e r f o r i gjen f o r at distriktsstyre n e ka n b r u ke 

forskjellige fo rm er f o r fo rrriannskonferanser i ledelsen a v la ga , 

alt ette~ forhol d a i distrikt e t : formannskonfe r a nser f or del er 

av dis tr:i!ktet, for best e mte ·typ e r lag ( faglige, bolig- , os v ): , 

el l er i de min ste distriktene, for a l le lag . Det åpnes også f or a t 

vi kan ha -part iav delin ger med noe m3r enn ti medlemmer så l e nge 

distriktsstyret vurderer dette s om sikkerhetsmessig for sva r li g o 
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I V. MELDING or~ STODA I NKS OG RØD UN GDot~. DIREKTIV OM VERVEST OPP -----------------------------------------------------------------
FRA RØD UNGDOM. 

Vi nytter høvet til å melde fra om noen synspunkter vi har på 

stoda i NKS og RiU. Dette er til informasjon. Kan hend'e dere sjøl 

har andre erfaringer. 

A. Om NKS. ----------
NKS skal ha landsmøte i løpet av første halvår 1980. For tida er 

det en ganske vanskelig situasjon i NKS. Samtidig er det flere 

positive trekk i utviklinga. Bl.a. har NKS lokalt flere steder 

evna å utvikle spirer til interessekamp og fagkritiklc, og deltatt 

bra og aktivt i kampen mot Alta-Kautokeino-utbygginga. Det fins i 

det hele tatt m~nge positive tendenser sorn vi må merke oss og 

oppmuntre. 

Samtidig fins det en hard diskusjon om forholdet mellom partiet 

og NKS. En ikke ubetydelig strømning krever at NKS må løsrives fra 

partiet og bli en sjølstendig organisasjon. Denne separatismen 

finner argumenter i feil som partiet har gjort i forhold til NKS, 

og gjør dem til 11 bevis 11 for at NKS bare kan utvikle seg positivt 
" 

når partiet holder hendene av fatet. Det fins også en ultra

demokratisk tendens i NKS og. en tendens til å si at "alt har vært 

ultr~venstre'siden -75". 

Tendensen til løsriving vil. om den vinner ~ram, skade den 

kommunistiske rørsla kraftig. Det foreligger en reell mulighet 

for splittelse i NKS eller mellom NKS og partiet. ~i må derfor 

overbevise kamerater i NKS som støtter løsrivingstendensen om at 

dette er et svert farlig villspor. 

Samtidig må vi legge stor vekt på å behandle disse motsetningene 

på en real og kameratslig måte. Mange av de kameratene som står 

for løsrivingstendensen er kamerater som er sterkt opptatt av at 

NKS skal bli til noe. Det er kamerater som ofte evner å gå i 

spissen for intere·ssekamp og fag kri tikk. De er ærgj e·rrige · på NKS' 

vegne, og vil at NKS skal lykkes. Disse positive tendensene må 

støttes varmt. Samtidig er det nødvendig å argl:llmentere og påvise 

for kameratene - at separatismen er en svært skadelig høyre-id~. Se 

opp for 11 harde slag" og ovenfra-ng-ned-holdning til behandlinga av 

NKS og disse NKS-kameratene. Undervurder samtidig ikke det skadelige 

i ideen om løsriving. 

Vti viser til desember-nummeret av 4. mai, som gir en god 

foreløpig oversikt over denne debatten, hl.a artiklene av 

"breiflabbfrosken 11 og svaret fra arbeidsutvalget i NKS, SKAUs 

kommentar til sentralstyrets forslag til nye vedtekter, og 

om partiets syri på den såkalte omorganiseringa av NKS (vedlegg J. 
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Vi und~rstreker beh ovet f or A støtte og hjelpe NKS i tida fram

over. Ikke ved fl "ta over" ledelsen, men ved å vise interesse for 

diskusjonene de fører, konsultere dem når partiet behandler 

spørsmål Fom angår studenter, og NKS, gi informas jon som kan være 

nyttig fo~ NKS å få, m.m. En av forutsetningene for å få bukt med 

løsrivingstendensen er at pa~tiet behandler NKS så korrekt og 

kameratslig som mulig. 

~U har som kjent hatt et ganske vellykka landsmøte. Et generasjons-

skifte er . gjennomført i ledelsen. RU legger opp til et mye mer 
: 

eksternt retta arbeid, med langt flere ungdomsle dere som står 
i· 

flpent fram. 

b 
. ( 

ar e~d, med 

l 

Arbeidet rettes ganske mye inn mot skole- og gymnas-

øvrige nødvendige oppgaver i behold. Situasjonen i 

ledelsen er ganske gunstig. Den får nå armslag til å prøve seg 

over tid. 

Den st~rste bekymringa som RU-ledelsen har, er at den mener at 

par~iet rundt om tar for mye l kader fra dem, dels legger ned lag, 

dels gjør : dette på en måte som skaper motsetninger og "vondt blod". 

Den understreker hvor viktig det er at RU nå får arbeidsro, og at 

ledelsen ikke først og fremst må arbeide med å bygge opp igjen RU 

der hvor partiet har tatt si~ t, trass i RUs loka ~ e protester. 

~årt syn er at RU-ledelsen har rett i det mes ~ e av sin bekymring. 

RU er hl. ~ . i ferd med å bryt e sammen som en lan dsomfattende 

organsis;W on med et or:1fatten~e organisasj onsn e tt. Vii er normalt 

for natur~ig rekruiteriny fr p RU til partiet. Men poenget n~ er 

at ei ukohtro l lert rekruttering fra RU undergraver RUs muligheter 

til å snu ' en negativ tendens i medlems- og organ i sas j onsutviklinga. 

I samsvarl med RUs eget ønske~ g å r vi i nn for at rekrutteringa fra 

RU nå ei tid må være under sentral kontroll. Ei riktig behandling 

av disse ~pørsm~la vil sannsynligvis være et viktig skritt i 

·retning av å konsolidere RlJ og gjøre det letter for den nye 

ledelsen ~ utvikle organisasjonen i riktig retning. Vi gjentar 

derfor og : innskjerper direktivet fra i høst om verve-stopp fra 

RU. (Vi viser også ti l en artikkel i desembernummeret av TF under 

tittelen "Trekk ikke kreft~r u.t av RU", s krevet på oppdrag av SKau. 

På de pun tene denne artikkelen er i motstrid til direktivet, 

gjelder d~rektivet her.) 

r 
DIREKTI\ OM VERVESTOrP FRA RØD UNGDOM. --------------------------------------
rnntil videre gjelder nt rartiet ikke skal ta opp medlemmer av 

~ød Ungdo~ som medlemmer av ~artiet. Opptak av medlemmer av RU i 

partiet kkn inntil videre bare skje et t er av t a le · med pa r ti et og 

ÆU sentral t. Dette inns k jerpes o verfor nartilaga : i distriktet. 
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