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I. RETNINGSLINJER FOR BEREDSSKAPSDISKUSJONEN 

Lagsstyrene får i denne sendinga noen utfyllende 

retningslinjer til hvordan diskusjonen om beredsskapen 

skal legges opp i laget (se heftet til lags- og distrikts

styrer) . For at det skal bli skikkelig utbytte av denne 

oppgava på vårplanen ,mener vi at OSa må sikre et grep om 

denne oppgava ,både under forberedelsene og i oppfØlgings

arbeidet. 

Distriktas Integrerte Utvalg blir viktige i dette arbei

det. De må bringes inn så tid~ig som mulig i forberedelsene . 

Det Integrerte Utvalget (IU) vil kunne bidra med supplering 

av den militære analysa på det lokale planet , være med å 

tilpasse diskusjonsopple~ rundt de tre spørsmåla til 

lagsd i skusjonen - slik at de også ivaretar distriktets 

spesielle behov- og planlegge organiseringa av oppfØlgings

arbeidet etter avdelingsmøtene. 

Når det gjelder spm. l , så ville det aller beste være 

om IU kunne produsere et kortfattet skriftlig materiale, 

om ikke annet så i stikkords form, som trekker inn vurderinga 

av lokale forhold som vil spille inn. 

Når det gjelder spm. 3 er det ekstra viktig med en 

sentralisert planlegging ,der distriktets IU må spille en 

avgjØrende rolle. IU må , med hjelp av og i samråd med DS, 

lage et forslag til hvilke oppgaver og hvilke avdelinger 

som skal prioriteres - og hvordan dette skal fØlges opp 

organisatorisk (om det er spesielle ting dere vil at laga 

skal rapportere inn om f.eks.) 
----

~:tt vil vi understreke' FORUT FOR DENNE DISKUSJONEJ 

I DISTRIKTET SKAL TO FORHOLD VÆRE BRAKT I ORDEN: 

l) Sikkerhets- og klassifiseringsmøtet skal vceL·e avhuldt 

2) Alle medlemmene skal ha skaffet seg materialet- dvs. 
l 

TF-bilaget fra des. og~ksternheftet "Krig i Norge" J 
Som tidligere sagt fra om , så anbefaler vi sterkt at 

opplegget for denne diskusjonen blir behandla på formanns

konferanser. 

.. 
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Opplegget for lagsdiskusjonen om vedtektene står i TF 

for februar. 

Det har kommet inn få forslag til endringer. Vi veit at 

det fins flere. ForsØk på direkte kontakt med en del kamerater 

har heller ikke fØrt til resultat. DS må ta på seg ansvaret 

med å få enkeltpersoner som de veit sitter med endringsfor

slag om å sende disse inn innen lS.mars. Vi ønsker også 

innlegg til debatten om vedtektene. 

Fristen for å rappor Lere inn, endringsforslag er oktober

rutina. DS må sette frister for laga i forhold til deL 

(NB! DeL betyr at de distrikta som har fått godkjent søknad 

om å skyve vedtektsdiskusjonen til hØsten , må sette den opp 

såpass tidlig på hØsten at de kan få inn rapportene fra laga 

i beg~ av oktober ) 

Rappportene fra laga skal inneholde endringsforslag, 

vedtak om endringsforslag som er sendt ut til begandling, 

og et referat ft' d. c.li.::;kusjonen om § l (spm. 3) 

III. DIREKTIV OM SIKKERHETEN OG RV-LISTENE -------------------------------------
I arbeidet med å sette sarn1nen RV-lister til valget i 

hØst må vi ha som målsetting å ikke offentliggjØre flere 

partimedlemmer enn nødvendig. I tillegg vil vi sette en 

øvre grense for hvor stor andel som kan offentliggjØres. 

Som utgangspunkt bør vi ha at minst 50 % av listenavna 

ikke er partimedlemmer. 

Som regel skal bare inntil 2/3 av medlemmene i et lag 

kunne stå på RV-lista. Denne grensa er en øvre grense , og 

ikke et signal om autmmatisk å bruke denne andelen medlem

mer på lista. 

Videre gjelder de reglene som er nedfelt i klassifiserings

direktivet. (Dersom klassifiseringa av medlemmene i laget 

krever at over 1/3 ikke kan stå på lista , så er det klassif

iseringskrava som er overordna . "2/3-regelen" ) • 

Den største faren ligger i å oppklassifisere kamerater som 

i dag er relativt godt skjult som partimedlemmer. 

Medlemmer som er gradert 2.2 er sjØlsagt utelukka fra å stå 

på liste. Medlemroer som er klassifisert 2.1 må vi også vurdere 
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nøye fØr de settes opp på lister. Det må være en målsetting 

3Fjøre færrest mulig partimedlemmer som ikke er offentlig 

kjente fram i forhold til deres nåværende funksjon. 

IV. DIREKTIV OM GODKJENNINGA AV RV-LISTENE --------------------------------------
DS må vurdere situasjonen i sitt distrikt og undersøke 

mulighetene for å få kvinner på topp der hvor det overhodet 

er mulig og forsvarlig. Ingen listetopp eller liste skal 

offentliggjØres fØr SKAU har hatt anledning til -i samarbeid 

med DS- å vurdere resultatene. 

Vi understreker på nytt at det må være ei kampmålsetting 

for alle DS å prøve å få ~nnvandrere hØyt opp på lista (blant 

de fem fØrste) - fØrst og fremst innvandrere fra den tredje 

verden, i de kommunene hvor de finnes. 

V. MELDING OM ARBEIDET MED RV-LISTENE TIL VALGET -83 -------------------------------------------------
l) Orientering om situasjonen. 

Sentralkomiteens RV-utvalg har gått gjennom arbeidet med 

listene til kommune- og fylkestingsvalget til hØsten. Med 

utgangspunkt i resultatene fra DS-hØringa fra i sommer, og 

de målsettingene hvert distrikt stilte, ser det ut til at 

mye av arbeidet er i rute. Fylkeslistene er sikra de fleste 

stedene , mens det gjenstår endel viktige byer og tettsteder 

hvor vi mangler tilstrekkelig kunnskap til å slå fast om det 

blir liste eller ei. Enkelte steder ser det ut til at det trengs 

litt "dyttehjelp" for å komme skikkelig igang. 

Noen tall på hvor vi står i beg. av febr: I overkant av 

40 kommunelister er så godt som sikra. Til sammenlogning 

stilte vi i 32 kommuner forrige gang. I tillegg fins det ei 

gruppe på 15-20 steder der det enten er foreslått på et tidlig 

tidspunkt å stille, eller hvor en nå vurderer mulighetene for 

ei liste. Blant disse er det rimelig å regne med i alle fall 

50 % uttelling , sånn at vi totalt skulle begynne å nærme oss 

50 kommunelister. I tillegg fins det også noen ulike typer 

felleslister som er sikra, samt noen slike som det jobbes med. 

Ellers, så ser dere av KK at kvinneandelen blant toppkandi

datene er uakseptabelt lav. Dessuten vil RV-utvalget peke på 

at det k an se ut som om mulighetene for å stille alternative 

lister k an være for dårlig vurdert enkelte steder. Alt dette 

skal vi utdype nedenfor. 

.. 
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2) Partiplanen og prioriteringa av RV-arbeidet. 

Det har kommet fram spredt kritikk på at Valgdirelctivet fra 

oktober-82 bryter med partiplanen ,ved å legge opp til for 

høy prioritering av valgjobbinga. Formuleringer som at "vi 

bØr være så dristige som mulig" mht listestilling ,kan opp

fattes som å åpne for nedprioritering av andre viktige parti

oppgaver i en temmelig tettstappa vårplan. Hvis valgarbeidet 

får sånne fØlger, er det sjØlsagt feil. 

Samtidig vil vi markere at dersom en er i stand til å drive 

valgarbeidet skikkelig, kan ei RV-liste, eller ei anna brei

ere,rØd liste styrke partiet lokalt. Derfor bØr en vurdere 

saken nØye fØr en eventuelt avskriver mulighetene for å stil

le liste. 

Når det gjelder breiere, røde lister (Sosialistiske Enhets

lister o.l) oppfordrer vi til vurdering av om det er mulig 

å få til slike lister. Hittil er det vårt inntrykk at mulig

hetene for å få til slike lister ikke er vurdert nøye nok. 

Slike lister må sjØlsagt bygge på bestemte vilkår. Erfaring

ene så langt med slike samarbeidslister gir oss noen peke

pinner: 

-Det er viktig at vi kan stille med kamerater på lista som 

evner å markere seg med en sjØlstendig profil. Om det ikke 

fins slike folk, er mulighetene sjølsagt til stede for at 

arbeidet drukner i prinsipplØshet eller rett og slett går 

i opplØsning etter ei tid 

-En annen viktig faktor er partiet lokalt. Et vilkår for at 

vi skal kunne styrke partiet og den revolusjonære bevegelsen 

på stedet , er at nettopp partiet (eller enkeltmedlemmer på 

stedet) evner å utvikle denne breie fronten , forene seg med 

venner av partiet og trekke dem nærmere til partiet. Det fins 

eksempler på at innvalgte representanter på slike breie lister 

ikke har fått noen støtte i perioden, og at det hele har rent 

ut i sanden. 

Disse erfaringene bØr ikke skremme oss fra å vurdere 

mulighetene nøye for å stille breiere ,røde lister der hvor 

det ikke er mulig å stille RV-lister. Men, de bØr minne oss 

om at det bØr ligge ei konkret vurdering til grunn for slik 

listestilling , som inkludereer ei vurdering av partiets mulig

heter for å fØlge opp slike lister. Om en slik mulighet fore

ligger, vil vi oppfordre til danning av slike lister der 

hvor RV-lister ikke er mulig å få til. 
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Vi vil trekke fram et eksempel som det er mye å lære av. 

I RisØr har RV-folk tatt initiativ til ei "brei-liste", bl.a 

etter ønske fra noen av byens SVere. Dette kan de gjøre fordi 

de nettopp har stått i spissen for ulike progressive tiltak 

som har plassert dem som aktivister i bybildet, folk som ~r 

noe. Eks. Solidaritet Norge-Polen samla 150 folk til fakkel

tog ,med byens mest kjente RV-aktivist som taler. Det samme 

gjelder l.mai, og den lokale kampen for bymiljØet. Kort sagt, 

RV går her inn i forhandlinger utfra styrke. Er de taktisk 

dyktuge vil de muligens l~kkes i å splitte byens SVere, slik 

at de mest sosialJemokratiske g~r retning høyre til DNA-samar

beid. I en slik situasjon har RV og partiet alle muligheter 

til å komme styrka u t av s amarbeidet . 

3) Listetoppene og kvinneandelen. 

Toppkandida tene ser ut til å være sikra de fleste stedene 

der listene begynner å bli klar e. Her er det et positivt trekk 

at vi har fått fram mange markante faglige kamerater, noe som 

er uttrykk for det fotfestet vi har skaffa oss i tillits

mannsskiktet . 

Men,dette dreier seg nesten utelukkende om mannfolk. Derfor 

står ofte kampen om å få jenter på topp opp mot disse folka. 

Jentene slipper ofte ikke fram fordi de mannlige kandidatene 

er så "sjØlskrevne"! Her er det en kamp på flere fronter som 

må fØres: 

-mot samfunnets holdning til kvinner som annenrangs 

-mot tilsvarende fordommer i partiet, samt en kortsiktig 

tankegang som tilsier at vi må "bruke de beste vi har nå" 

-jentenes egne sjølutslettende holdninger når det gjelder å 

påta seg store oppgaver. 

Ved utagngen av januar var situasjonen nærmest skandalØs

nesten ingen kvinner var foreslått på topp. Etter at Kvinne

utvalget og RV-ledelsen eksternt har oppfordra til å endre 

på denne situasjonen, er det vårt inntrykk at listetoppene 

vurderes pånytt over hele landet. Men det er fortsatt langt 

igjen! SpØrsmålet om kvinner på topp og kvinnenes muligheter 

for å utvikle seg til ledere, er et strategisk prinsipp som 

vi må slåss for i et kommunistisk parti. 

Se ellers direktivet om godkjenning av RV-listene 
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4) Vurdering av situasjonen i deres distrikt. 

Vi viser her til et vedlegg ,som sendes hvert DS, hvor 

det er satt opp ei ajourført liste over situasjonen i fylket, 

som vi ber dere ta standpunkt til. Rapportfristen på dette 

er innen RV-landsmøtet (15-16.april). 

5) Påminning om saker fra direktivet i oktober-82. 

Spesielt vil vi minne om direktivet: "Vi pålegger DS å 

rapportere til SKAU om hvordan laga stiller seg til RVs framtid 

(dvs. deres evt. forelØpige syn). 

Fristen for denne rapporten: seinest 15.mars (send til intern

adressa, dersom ikke personlig overlevering mulig, prosent lag 

med det og det synet) 

6) DelegatnØkkel RV-landsmøtet. 

Vedlagt som eget skriv 

7) Sikkerheten og RV-listene. 

Se direktivet , pkt Ill i dette heftet. 

Sentralkomiteens RV-utvalg. 

Direktiv: 

DS skal drØfte forslaget om partiintern innsamling til 

m-l'erne i Afghanistan. Resultatet skal rapporteres til SK 

innen juni-rutina. I rapporten vil vi ha ei spesifikk vurd

ering av åssen dere regner med at partimedlemmene vil ta 

imot initiativet , hva som kreves fra SK av informasjon osv. 

for et vellykka initiativ ,vilken sum pr. medlem dere mener 

vi skal legge oss på. 

Vi har ikke beslutta om det skal gjennomføres ei slik inn

samling. Det vil vi gjØre etter hØringsrunden. 

Begrunnelse: 

SKAU har beslutta å sende ut til hØring i DS-ene et forslag 

om ei partiintern pengeinnsamling til den afghanske m-l

organisasjonen. Innsamlinga tar vi sikte på å gjennomføre 

mellom valget og årsskiftet 83/84. Vi antyder et belØp mellom 

100 og 200 kroner pr. medlem. 
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En delegasjon fra partiet har nylig hatt møter med tals

menn for organisasjonen i Afghanistan. Delegasjonen har gitt 

fØlgende bakgrunn for ei eventuell innsamling: 

I rapporten fra delegasjonen er det gitt en brei present

asjon av ALO (Denne rapporten vil bli sendt ut ,forhåpentlig~ 

vis i denne rutina). Som bakgrunn for ei eventuell innsamling 

v i l vi trekke fram fØlgende: 

-ALO er en seriØs marxist-leninistisk organisasjon, med med

lemmer som har omlag samme fartstid som oss sjøl. Ikke en 

dØgnflue. 

-Det er en marxist-leninistisk organisasjon med voksende 

innflytelse i alle byer og alle regioner i Afghanistan. 

-Det er en m-l-organisasjon i et sovjet-invadert land, og av 

den grunn en spesiell m-l-organisasjon. 

-Organisasjonen ber om hjelp fordi midlene skal brukes til 

å lette prosessen med å stifte et m-l-parti. 

Det ergode grunner til at de afghanske kameratene satser 

på å bygge ut baseområde inne i Afghanistan. Stikkord er 

kommunikasjonslinjer, større muligheter for politisk , mili

tær opplæring av kader ,lettelser i organisasjonsarbeidet og 

å bli mer uavhengig av de politiske konjunkturene i Pakistan. 

M-l'erne stilte sånne baseområder som forutsetning for parti

stiftelse. Det stØrste problemet i dag er ikke politisk, men 

militært. Og, fØrst og fremst trenger de våpen. Penga fra oss 

vil bli øremerka til våpen ,i tiltelle. 

Våpen er også den største hindringa for å utvikle den 

militære aktiviteten. Penga fra oss blir i tilfelle brukt 

til å utstyre tre nasjonale/demokratiske fronter langs grensa 

til Sovjet med våpen. M-l'erne mener disse frontene er uhyre 

viktig å utvikle strategisk. 

gy~~~~E-1~~~-2~~1~-1~~-~~~~~~-E~E~1~t-Z 

Et naturlig spørsmål , og i regelen vil vi styrke den 

politiske bevistheten også til folk utafor partiet med sånne 

innsamlinger. Denne saka er spesiell. M-l'erne i Afghanistan 

er blant de mange som formidler støtte fra Afghanistankomi

teen inne i Afghanistan. Disse midlene går til de demokratisk-
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nasjonale ~ronterie 1 og kan sjølsagt ikke brukes til parti

bygging! Det må være vår oppgave å samle inn penger til m-l' 

erne. Om vi gjorde det eksternt ,ville det likevel sikkert bli 

i konkuranse med Afghanistankomiteen. Det ville være lite 

heldig med en stand for innsamling til m-l'erne og en for 

innsamling til motstandsbevegelsen. Derfor satser vi på en 

kortvarig, effektiv intern innsamling. Vi ville f.eks. ikke 

hatt innvendinger mot at DNA sam~a inn til et sosialdemokrat

isk parti i Afghanistan ,viss det fins. Men, vi ville like 

lite at de stilte ei sånn innsamling i konkuranse med Afghan

istankomiteens offentlige innsamlinger. 

gy~_Y!!_9§E-~f§Y§_fQf_~_gj§~~2~f~E§2_2 

Vi har stor tru på at medlemmene slutter opp om dette når 

den politiske begrunnelsen kommer godt fram. FØr dette event

uelt gjennomføres, forutsetter det skikkelig informasjon til 

partiavdelingene. Det kommer skriftlig fra SK ,men OSene vil 

måtte sikre at det kommer til avdelingene og at avdelings

ledelsene blir motivert til å drive dette i avdelingene. 

I tilfelle det blir gjennomført, kan det ikke bli noe annet 

en et underpunkt på et avdelingsmøte. DS må bruke ansvarlige 

for Økonomien til å få inn penga og administrere innsa~tlinga 

Dette er ikke tenkt som ei kampanje med målsettinger, 

som vi jobber for med søyler i internpressa. Men innsamlinga 

vil eventuelt bli summert opp i internpressa. På denne måten 

skal det ikke undervurderes at dette er en mulighet for å 

heve forståelsen for internasjonal solidaritet i partiet. 

TILLEGG: 

INNSAMLING PA PARTIJUBILEUMSFESTENE 

I forbindelse med partifestene vil det være afghanske 

m-1-ere i Norge, som skal være med på noen av arrangementa. 

Der det er mulig,utfra denne veldig korte fristen,å gjØre 

noe i forbindelse med partijubileumsfestene, bØr DS vurdere 

å samle inn til Afghanistanarbeidet. 

I såfall er det viktig å ikke gi inntrykk av at dette er 

til Afghanistankomiteens innsamling. Det må opply~es at· inn

samlinga går til det arbeidet disse representantene represen

terer (Det er ikke nødvendig at en representant fra afghan

erne er tilstede på det bestemte møtet , for at innsamlinga 
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skal gå til dem l. 

Pengene skal sendes til AKP(m-l)s postgirokonto (22 14 070) 

og merk tallongen med "10-ARS-JUB. AFGHANISTAN", så vil partiet 

sørge for videresending av pengene. 

Inntil det kommer et stående direktiv som går nærmere 

inn på dette , så gjelder fØlgende: 

Det er forbud i partiet mot å lage undersøkelser som 

går til e11kel tmedlernmer. 
' 

Eventuelle søknader om dispensasjon fra dette skal DS 

sende SKAU ,sammen med undersØkelsesskjemaet. 

Grunne til dette pålegget er at vi ikke ønsker skjemaer 

som kan fungere som medlemsarkiv. 

I neste rutine vil dere få materiale til hØstplanen for 

partiet. 

Materiale omkring opplegget for sommerleirene -83 , 

vil forhåpentligvis bli oversendt på annen måte ,fØr neste 

rutine. 

Dersom dere er ajour med innleveringene av det som 

skal inn i denne rutina , så gjenstår bare innlevering av 

org.undersØkelsen-83 til april-rutina. 

( I tillegg skal dere ,på annet vis, sende inn rapport 

om "RV-modell"-diskusjonen i laga ,innen lS.mars. Jfr. 

RV-direktivet fra oktober-82 og meldinga i dette heftet) 

... 
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