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I. DIREKTIV OM OPPSUMMERING AV VALG-ARBEIDET OG DET 

VIDERE RV - ARBEIDET. ------------------------------------------------
14.september er stortingsvalget over. Da gjenstar det a 

oppsurnmere arbeidet og treffe tiltak som tar vare pa resultatene 

som er oppnadd i valgarbeidet. Vi vil understreke f¢lgende tiltak 

og retningslinjer: 

1. DS rna s¢rge for ei allsidig oppsummering av valget. Denne 

b¢r inneholde ei vurdering av eget arbeid, den sentrale vei

ledninga og den rna ~ikre laysoppsummering. DS rna sj¢1 bestemme 

opplegget for laga.s oppsummering, enten den skal forega pa 

styreplan eller lagsplan (som vi b¢r ta sikte pa) 

Vi ¢nsker a ha denne oppsummeringa skriftlig innen l.nov. 

(Vi oppfordrer de som kan om a sende den med rutina som gar noe 

f¢r denne fristen). 

2. Nar det gjelder det videre arbeidet med R¢d Valgallianse, 

viser vi forel¢pig til det direktivet som ble sendt ut til DS

ene i mars i ar : "Direktiv om RVs organisasjon". 

Videre viser vi til SK-vedtaket om RV-medlemsgr~pper, trykt 

i TF-april-81 , side 13. 

Vi vil spesielt understreke f¢lgende i disse to direktiva: 

a) Permanente RV-grupper opprettes for a drive valgkamp og/ 

eller st¢ttearbeid for RV-representanter i parlamentariske 

organ. Formalet er altsa begrensa og skal ikke erstatte 

partiets generelle arbeid. 

b) Alle partimedlemmer som deltar i RV-grupper rna arbeide 

aktivt. 

c) Vi b¢r passe pa at ikke RV-arbeidet blir overorganisert og 

overformalisert. 

d) Det rna avgj¢res ut fra ei sentral p£ioriteriny og lokalt 

partivedtctk hvor partiet ¢nsker permanente RV-grupper. Dette 

betyr at DS vurderer behovet, oppretter grupper og om DS er 

i tvil rna DS konsultere med partiet sentralt. Qansett, rna DS 

sende inn rapport om gruppa til partiet sentralt. DS rna ogsa 

passe pa at gruppa sender inn rapport om gruppa til RVs 

organer, sentralt og pa fylkesplan der hvor det matte finnes 

i RV. 
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3. Sa~~en med den politiske oppsummeringa av valgarbeidet 

b¢r DS, sa langt mulig, ogsa legge ved en rapport om hvordan 

erfaringene sa langt er med RV-organiseringa.Hvilke motsigelser 

som fortsatt eksisterer -og sv~rt gjerne forslag til hvordan 

DS mener motsigelsene best kan l¢ses. Denne oppsummeringa vil 

vi ogsa ha innen l.nov. 

Denne oppsumrHeringa , sammen med oppsummering i RVs organer, 

vil danne grunnlag for l¢sning av motsigelsene nar det gjelder 

RV-organiseringa. Malet er a bruke minst mulig tid pa a l¢se 

disse problemene, me<.l besL mulig resulLat. Materiale sentralt 

fra vil bl.a. bli trykt i neste TF 

4. DS er ansvarlig for a gj¢re kjent for avdelingene: 

- Opplegg for oppsummering 

- Retningslinjer og direktiv for det videre arbeidet 

( I iverksettinga av dette - eks opprettholding av 

permanente RV-grupper - har som nevnt under pkt 2 d,DS 

et spesielt ansvar) 
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DIREKTIV OH KK-KAMPANJE TIL HQ}STEN 

Utviklinga av abonnenter pa KK har v~rt · bekyrnringsfull 

pa forsommeren og i sornrner. En del tallmateriale om dette 

er lagt fram i TF for august. Stoppen l.S,og s~rlig 1.6, 

var en god del st¢rre enn i fjor. Fra 1.5. har ogsa vervinga 

av nye abonnenter v~rt svakere i ar enn i fjor. Dette ble 

diskutert mye pa KK-konferansen i juni. Pa grunn av midler

tidig stopp i forbindelse med ferien, kan vi ikke si n¢yaktig 

hvordan vi ligger an i forhold til i fjor pa samme tid, men 

vi ligger noe under. Dette krever verving og samtidig at vi 

bedrer kvaliteten i vart massearbeid for a redusere frafall 

av abonnenter. 

Direktiv: 

1. KK-konferansen vedtok a sette i gang ei vervekampanje av 

samme type som i fjor h¢st. Kampanjen skal drives gjennom 

avisa , med ukentlig statistikk for de enkelte fylkene, 

kommentarer og intervjuer. Kampanjen starter lS.august og 

varer til l.november. Den blir presentert i KK l¢rdag lS.aug. 

Malsettinga totalt er 1200 abonnenter. Dette er en forutset

ning for a kunne sette igang en del planer for a forbedre avisa. 

Malsettinga for ...................... er ...... dagsavisabb. 

4 ukeaviser regnes som en dagsavisabonnent. 

DS rna bryte ned malsettinga pa de enkelte lag/NKS-lag og ta 

n¢dvendige tiltak overfor laga for a na malsettinga for 

distriktet. 

2. Alle DS som har NKS-lag i sitt distrikt, rna samarbeide med 

NKS om KK-arbeidet ved semesteroppstart. 

3. Som vedlegg f¢lger en instruks for KK-ansvarlig i DS sitt 

arbeide. Den ble vedtatt pa KK-konferansen i juni og konferansen 

mente den skulle innarbeides i "Staende direktiv om KK-arbeidet~. 

Den er ikke behandla av SKAU enna. 

4. Tallmateriale over abonnenter,stopplister,l¢ssalg~ oversikt 

over kommisjon~rer, sendes ut i forbindelse med kassererkonfer

anse medio september. I ¢yeblikket er disse talla lite a bygge 

pa pga midlertidig stopp og adresseendring i forbindelse med 

ferien. 
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DIREKTIV OM KAf.ft,.PEN HOT KVINNEUNDERTRYKKINGA INNAD 

Et viktig trekk ved kvinneundertrykkinga innad i partiet 

er at kvinnene i liten grad deltar i utvikling av politikk 

og taktikk og i den politiske og teoretiske kampen , innad 

og utad. Arbeidsdelinga i partiet likner pa arbeidsdelinga 

i samfunnet ellers, der mennene har de viktige og interes

sante jobbene, mens kvinnene har rutinearbeidet pa lavere 

nivaer. Skal vi fostre kvinnene i partiet til sj¢lstendige 

og aktive kommunister, rna vi bekjempe denne tendensen. 

Som et ledd i kampen skal det gjennomf¢res en form for 

kj¢nnskvotering pa oppgaver som har s~rskilt betydning for 

utvikling av politikk, taktikk og teoretisk kamp i partiet. 

Kvinnenes plass i viktige partiutvalg rna styrkes. Kvinnene rna 

delta i de teoretiske debattene som gar i partiet; sosialisme

debatten, forsvarsdebatten, debatten om ¢konomisk politikk. 

Flere kvinner rna innlede pa eksterne m¢ter I Dokka-seminarer 

og kurser. 

Gjennomf¢ring av tiltak som nevnt her, vil rn¢te motstand 

fra f _,lere hold: 

-Fantasil¢shet, vanetenkning og darlig planlegging fra 

partiapparatet. A fa kvinner til a innlede f ~ eks. om ¢k6no

mi$k politikk pa Dokka-kurs, vil kreve mobilisering, hjelp 

og lange tidsfrister. Det vil kreve at en kikker ut over 

kretsen av de to-tre folka som alltid brukes pa apne .m¢ter 

osv fordi de har rutine og kan hoppe inn pa k6rt vi~sel. 

-Fra kvinnene sj¢1. Kvinner undervurderer evnene sine, er 

redde for a pata seg st¢rre oppgaver. Det nytter ikke a vente 

pa at interesserte jenter skal komme str¢mmende, en rna slass 
" 

med dem og presse dem. 

Direktiv: 

1. Distriktsstyrene skal legge vekt pa a trekke kvinner med 

som innledere og debattanter pa eksterne m¢ter, kurs,debatter 

o.l. som foregar under distriktsstyrets ledelse. DSene skal 

sj¢1 sette seg ei malsetting og rapportere orn malsettinger 

og planer innen J_ .desember. 

2. DSene palegges a oppsummere erfaringene med a fostre kvinner 

pa RV-listene gjennom valglampen. Hvilke resultater er oppnadd? 
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Hvilke problemer har oppstAtt ? Rapport innen 15. oktober. 

Kommentar til direktivet: 

Vi vil advare mot at dette direktivet blir brukt til a 

svekke det fra f¢r svake kvinnepolitiske arbeidet partiet 

driver, ved at kamerater sam jobber f.eks i Kvinnefronten, 

plukkes til andre oppgaver. Det . er for fa , ikke for mange, 

kamerater sam jobber pa dette omradet i dag. De kameratene sam 

jobber med kvinnepolitikk b¢r oppmuntres og fostres til a 

delta i utvikling av politiske linjer for dette omradet, til 

a kaste seg inn i den teoretiske og politiske kampen sam 

foregar rundt kvinnepolitiske sp¢rsmal. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



I • 

' 

MOTIATT . E.Ol.03.00 

1 Lt AUG. 1981 -aug. 81. 

INSTRUKS FOR KK-ANSVARLIG I DS 

(Forslag til tillegg til "Staende direktiv om arbeidet 

med Klassekampen- E.Ol.Ol.OO-juni 80 ' ) 
I • 

KK-ansvarlig ( i st¢rre partidistrikt KK-utvalg) har det 

daglige a nsvaret for KK-arbeidet i distriktet. Dette inneb~rer 

ansvar for delfel ter som l¢ssalg, ,.fornyingsarbeid og abonnements

verv~ng. 

KK-ansvarlig iDS rna jobbe i n~rt samarbeid .med KK-ansvarlig 

i de ulike partiavdelingene. KK-ansvarlig rna ogsa ha rett .til 

a ga direkte inn i en del avdelinger for a drive oppf¢lgings

arbeid, rettledning og ~ontroll. Arbeidet rna forega i n~rt 

I 
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!! 

samarbeid med org.utvalg/ansvarlig og den daglige ledelsen t ' 

i distriktet. 
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, juni-81 
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