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I. OM STYRKING AV AFGHANISTANARBEIDET TIL PARTIET 

~ OG AFGHANISTANUKA 18.- 25. FEBRUAR: 

Partiplanen oppfordrer til å stille lokale målsettinger 

på hvor Afghanistanuka skal brukes til å blåse liv i slumrende 

komiteer ,eller starte opp nye. 

Den krafta partiet,som helhet,idag setter inn i Afghanistan

arb~idet,er for liten i forhold til den betydning frigjØringskampen 

der har for utviklinga i verden. Når partiet etterhvert blir fri

gjort fra oppgaver det er i ferd med å gjennomføre i forbindelse 

med den nåværende langtidsplanen , må Afghanistanarbeidet stå 

hØyt på lista over oppgaver som må gis større plass. 

Men ,partiet bØr allerede nå utnytte maksimalt den muligheten 

som Afghanistanuka i februar gir til å begynne en opptrapping av 

Afghanistanarbeidet; til å styrke de komiteene som fins og til 

å prØve å starte nye. Spesielt m~ de sentrale utdanningsstedene 

settes hØyt på prioriteringslista for nye komiteer ,da Afghanistan

komiteen samarbeider med studentorganisasjonene om denne uka. 

Som grunnlag for å opprette faste komiteer på et sted, 

mener vi at minimum en kamerat må få dette arbeidet som hovedopp

gave. Det viser erfaringene fra andre steder. 
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./ Vedlagt denne sendinga er et brev til hvert distriktsstyre, 

hvor vi legger fram et forslag til hvor partiet bØr prøve å få 

istand komiteer med utgangspunkt i uka. DS må , i samråd med partiet 

på disse stedene, ta det endelige standpunkt til hvor det skal 

satses. Men, vi vil ha inn reaksjoner på forslaget ,for å få et 

best mulig bilde over mulighetene som fins for den samla utbygginga 

av Afghanistanarbeidet i landet. 

Vi vil ikke i denne omgang gi DSa spesielle organisatoriske 

pålegg i forbindelse med styrkinga av det anti-imperialistiske 

arbeidet ,eller Afghanistanarbeidet især, Det må komme i samband 

med utviklinga av ny langtid~plan for partiet. SKs internasjonale 

utvalg vil imidlertid gi den hjelp de kan til de DSa som bestemmer 

å opprette egne internasjonale utvalg under DS , og/eller vil 

sette igang distriktsvis regelmessig fraksjonsarbeid e.l. på 

dette området. 

NB! Etter at partiplanen ble trykt ,er Afghanistanuka for

skjØvet i uke i tld. Uka er fra 18.februar til 25.februar. 

II. NESTE RUTINE. 

I neste rutine får dere: 

-Instruks for gjennomfØringa av delegatkonferansene , inkludert 

dato ( sannsynligvis blir den i perioden medio sept.- medio okt.) 

-B-instruks til laga (som krever behandling av lagsstyra). 

Muliqens blir oppsummeringa av B-diskusjonene i 1983 lagt fram 

da -hv is ikke kommer den i junirutina. 

Når det g jelder materiale til forberedelse av B-øvelsen , så vil 

DS sin ans varlige for dette området bli informert i nær framtid. 

Dere skal sende inn: 

-Kontingent 3.terrnin-83. NB! BRUK ANLEDNINGER SOM GIS FØR DEN 

TID ;riL A FÅ SENDT INN KONTINGENTEN. NORMAL'r SKULLE DEN JO VÆRT 

INNE I RUTl NB I FEBRUAR. 

-Ars- og terminrapporter fra laga. 

-OrganisasjonsundersØkelsen 1984 

-8.mars-o ppsummeringer 

-Rappo rt om DS sin behandling av diskusjonen om valget-85 (del 

3 o g 4 i "RV -pakka" ) 

-Oppsummering av rekrutteringskampanja 

ut nå) 

-Oyersikt o ver stoda i l.mai-arbeidet. 

på skjemaene som sendes 
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