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Det 8< partiets langtidsplan som legger grunnlaget for prior

iteringer og innretting , når DSer og avdelinger skal legge opp 

arbeidet for 1986. De lokale var i asjonene må være innafor de 

rammene som denne planen setter . 

Etter denne planen, og de tillempinger som SK·har gjort for 1986, 

vil det være to hovedsaker som preger partiarbeidet i 1986: 

- ARBEIDET MED AVISA KLASSEKAI1PEN 

- ARBElD KNYTTA TIL " DEN STORE KAPITALISMEDI SKUSJONEN" . 

Diss8 oppgavene vil også i denne perioden være de sentrale i 

forhold til Målsettinga on å STYRKE GRUNNORGANISASJONENE. 

De stiller krav til utvi kling av det kvalitative massearbeidet 

t~l avdelingene, om å politisere avdel i ngene og sette både avdel 

ingene kollektivt og de enkelte kameratene bedre istand til å 

spille en politisk rolle i sine organisasjons områder . 

I. ARBEIDET r1ED AVISA KLASSEKAHPEN . 

SK har vedtatt en egen plan for "KK- året " 1 986 . Den lølger her : 

"Måhe:t:t io<J .:. 

Må l settinga for KK - året skal være tØlgende: 

l) A heve n~vaet på partiets KR-arbeid varig -ikke bare gjennom

føre ei mer intensiv kampanje for g K enn el l ers . 

2) A bedre avisas kvalitet som kommunistisk arbeideravis. 

3) A knytte partiet og avisa sterkere sammen . Dette må bety to 

ting: - å styrke partimedlemmenes innflytelse over avisas redak

sjonelle linje. 

-å gjøre KK til et fast ledd i partiavdelingenes lokale 

arbeid . 

4 ! A styrke partiets kvalitative massearbeid , knyttc ~terkere 

bånd til omlandet vårt. 

5) Få distriktene og avdelingene til å bruke KK som redskap i en 
langsiktia lokal plan for utbygging av partiet. Knytte KK - arbeidet 

sammen med arbeidet med klasseanalyse oq strategisk plan. Dette 

betyr at en ~å le~ae en konkret plan for opptrapp~nga av løssalg, 

verving av abonnenter on iorny~ngsarbeidet 

-på vikt1qe arbcidspl~sscr 

- boligområder 

-skoler . 
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6) ?å våre venner med ~ arbeidet med KK. 

Målet er å heve avi~as opplagstall til 84UO i 1 9 86 

(~ålsett~nga for landsmøteperioden er satt ned fra 9500 

9COC } . 

a)Ledelse av kampanja : 

Det er helt nødvendiq at det på a lle n~vå fins KK-utvalg/ 

KR-ansvarlige til å lede arbeidet med KK . Hen, for at dette virk

elig skal bli en høyt prioritert oppgave , må kampanjen som hel 

het ledes av part~ledelsen på a ll e nivåer: 

-SKAU må lede hele arbe i det ved hjelp av org.utvalget og KR

utvalget . 

- DSAU må lede arbeiuet pd ctistriktsniv å ved hje lp av KR- ansvarlig 

ag org . ansv (evt . org . u t v) . 

-Lagstyret må lede den enkelte avdelings arbeid. 

Oppfølq ing , med oppsummeringer , kontro ll og diskusjon for videre 

utvikling av arbeidet , blir en vikt i g del ctV kampanja. 

SK må ta opp KK på hvert møte i KK-året. Det samme bor DS og 

avdelingene gjøre . 

Alle part imedle~~er , bortsett fra en kategori , kan selge KK på 

ett eller annet nivd (jfr . klassifiseringsd~rektivet). 

I dag er det 2t fåtall partinedlemmer som jobber med avisa . En 

viktig del av XX- året må være å mobil~sere flertallet av parti

medleJ~ene til å bli KK - aktivister . SK vil kjøre ut en defini 

s j on på hva det vil si å være " KK- akt~vist" av l., 2. el ler 3 . 

grad (etter mønster av valgkampen) og setter målsettinger for 

hvor stor del av partiet som skal opp på de ulike nivåene i 

løpet av KK-året. 

Dette m3 v~re hovedmetoden for a heve niv~e t for partiets arbe i d 

med J<K varig. 

b) 

l1 Det holdes konferanse for nK- ansvarl ige nå i høst. 

2) ~~ re$serunden om partiets 4 - år~plan (nå i høst) 

drøftes med en rekke DSer aq avdelinger. 

skal KK 

3) Til bruk i partidiskus]onen lages det en pakke med bakgrunn-

stoff for diskusjonen ( Den som kommer som vedlegg til des-TF) 
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4) I nuvember vilSK legge fra~ e n opr3ummering av utvikllnga 

av motsigelsene i Kl( fram til nå . (Dette er tenkt som materiale 

til avdelingsmøter o~ det t e i partiet. Det er ikke palegg om noe 

nytt obl i ga t o ris k møte. Men, noen steder er det gjort vedtak om 

at slike møter sk3l gjenno~føres . OSer og avdelin~er avgjØr 

sjøl dette . MØtet m& i ti lfell e være yjort unna før jul , fo r ikke 

å komme p~ kollå~jcnsk~rs med igangdraginga av KK-året ) . 

5) StØtteringen f or KK utbygges fra 1200 til 1800. På grunnlag 
av Økt o ppl3g eg utbyggingen av støtteringen,legges det et g runn~ 
lag for rcd3ksjonell ~atsing og utvikling . 

6) Det skal lages kvan titaive målsettinger pl fØlgende områder: 

-LØs s alg 

-Utbygging av kommisjonærnett 

(Mål f o r hvert d i strikt vil her komme i des - ruti!1~,::;cincst) 

7 )V i!1te rkarnpa n ja for KK kjØres fra ~idt i januar -midt i mars . 

M~lsettinga settes til 1200 abonnenter . Kampanja bygger pl for

nyingsarbe i d , opple~g for A få ukeabonnenter over til dagsavis 

8\Storstilt satsing pl salg og verving over hele landet pl l. nai . 

9) Det holdes en konferanse for KR - an s varlige på forsommeren. 

hvor bl . a . vinte r kamoanja oppsummeres . 

lO)KK · blir et av tem~ ne på sommerleirene - 86 . He r må bl.a . 
avisas redaksjonelle linje tas o pp . 

ll)Det gjennomføres en stor høstoofensiv i 1986 . Målsett i nga 

settes til 2000 abonnenter. Offensiven omfatter også redaksjonelle 

forbedringer . 

l2)Julemesser prioriteres høyt høsten 1986 . Målet e r å =å f l ere 

og større messer enn t idligere. 

l3)Det arrangeres en KK - korrespondenkonferanse i løpet av l . halvlr 

1986 . Deltakerne plukkes ut i samråd med OSa. 

l4)SK vil også ~jennomfør e en reisermnde for A oppsummere KK 

å fet . SK vil o ""psummere kampan ja på første møte i 1987. Her ml 

det fattes vedtak om v i dere oppfølging . 

Il . ARBEID KNYTTA TIL "DEN STOREl KAPITALISMEDISKUOJONEN" 

Dette gj elder både teoretisk arbeid , partidiskusjoner og poli~ 

tisk-taktiske utspill og initiativer pA grunnlag av linjer og 

standpunkter som blir utvikla. 
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·-Partidiskusjonen om "Omstillingene i Norge" , som. sto rå 

1985-progra~et , ser forelØpig ut til å bli noe ujevnt gjennomført 

i pa~tiet. Dette var en '' dra i qang '' -diskusj6n , son fØrst og fremst 

skulle tje~e til å skaffe oss en helhetsoversikt over situasjonen 

0~ stimulere til videre ~r~eid. Bl.e. so~ rettesnor for arbeieet 

ned lokale klasseanalyser . 

net er i.kke lac;t ":':' til noen ny ~elhetsC'. iskusjon ;_:>å dette te::laet 

i 1~86. ~~en, det er I"\ulig at dette =·lir det 2no2: hovedtenaet på 

sommerleir<"nE' i 1986 likk:.e fatta endelig vedtak om dette ennå) . 

Deler av dette temaet ( "anstilling av ~l orge ") komner videre opp 
i sammeneJoe!lg med ~a~.:-en for 6-timersdagen/kampe::. for normalarbeids-

dagen og knytta til 1-:a':lpen for fac;-bevec:elsen sin slagkraft (I-ri og 

uavhengig'-kar:1panja). O~, sjØlsaqt , knytta til kar: pen for a.:.:be l.U.s

~lassene. Disse felta knytter det teoretiske arbeidet sa~en med 

t~ktiske inititiativer ory handling ?å områder so~ parti~lanen blinker 

ut som sentrale. 

Både OSer og avdelinger bør strebe etter å ta opp slike emner , 

bAde for å utvikle linjene or. taktikken nq fnr å bo=e !'led eksterne 

t i ltak. 

Heftet "Norge mot år 2000 " , so~. vi desverre ikke klarte å få ferdi'J 

f~r sommeren , er nå på vei ut på markedet . Vi ber OSer oa avdeling 

styrer ta tiltak for at nedle=ene får dette, ·'s jØl ol:l avdelingsmøtet 

på temmet allerede er holdt. 

(U tifra e rfaringene , bl.a . med primsipprogranbulletinene , vil ''i 

ikke <]'å inn for å "tvangsutsende" heftet herfra . Det b~lr åpnes for 

at lag og distrikt skaffer det direkte sjøl via partikontor og 

Tronsno/Oktober . OSer kan også benytte den besti ll&ngskoden til 

internadressa som de Iikk i forb. med lagstyrekursheftet ) . 

11 0Plstillingsdiskusjonene·· vil -Arulle· vide c~ l l-!.ele pl21.P ...... ~·-i<~CE'n-

i forskjell~ge former. 

-Partidiskusjonen om internasjonalt , vil være retta inn mot 

3.verdens situa§jon og rolle , med hovedvekt på økonomiske forhold . 

Gjeldskrisas rolle vil særskilt bli tatt opp . 

Denne partidiskusjonen vil fØlge opp det 3 . verden-seminaret som 

skal være nå i november (se egen melding om dette) . Materialet 

som kommer i kjølvannet av dette (eget Røde Fane-nummer + bok I:led 

innledninger og referater fra seminaret ,son er p lanlagt å komme i 

febr .-86) vil være sentralt forberedelsesmateriale til denne parti

diskusjonen. 

Op~legget for dette obligatoriske møtet blir lagt fram for alle 

partimedlemmer i TF-desember. 
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Vi rår til at det orligatoriske partimV,tet på dette temaet ikke 
blir lagt opp fØr ut i mars-86, utifra at flest mulig skal få satt 

seg inn i materialet. Dette betyr ikke at det er lurt å vente med 

å begynne jobbinga med stoffet ! Avdelinger som har folk på seminaret 

nå i hØst, bør få disse kameratene til å legge fram rapport for 

resten av avdelinga , "kaste inn " de sentrale probleøstillingene 

og påstandene og få igang en diskusjon og studier rundt emnet. 

(siste nummer av RØde Fane har bl.a . en artikkel om gjeldskrisa~. 

Diskusjonene og studiene rundt dette emnet må følges opp av handling 
og utspill ! -både lokalt og sentralt. Det er ingen grunn til å 

1.egge "100-milliurder'tl" fd is t.i.l neste valjkar.!p: Det ber .cøre til 
dtyrka solidaritetsarbeid. 

- Arbeidsprogrammet. 

Både "onstillingsdiskusjonen" og "internasjonalt- diskusjonen" er 

et viktig grunnlag for nyskrivinga av Arbeidsprogrammet ,som er 

satt opp som obligatorisk oartidiskusjon hØsten 1986. 

Etter planen skal diskusjonsutkastet til nytt Arbeidsprogram være 

ferd ig i løpet av sommeren 1986 . 

III. lJT:<"YLLENDE KOMt.IENTARER OG OPPLYSNINGER OM ØVRIGE SAKER PÅ 
1986-PLA"lEN , ~1ER KORTFATTA : 

-Øvrige tiltak for å styrke grunnorganisasjonene: 

Som snqt tidligere, vil arbeidet med å styrke grunnorganisasjonene 
i 1986 v~re sterkt knytta til KK - arbeidet og arbeidet rundt "den 

store kapitalismediskusjonen " 

Ellers vil arbeidet med å styrke lagstyra også fortsatt settes 

høyt . Både ved at styrer som ikke gpennomgikk kurs i 1985 blir 

kursa , og ved at styrene utnytter de gev i nstene som kursa ga- ikke 

leqqer ideene on li'!rdomene "på hylla " igjen etter kurset . . 

A utnytte resolutt de mulighetene for rekrutterina som gis, må 
også være en "med~sin" som brukes . Erfaringene sålangt viser dette 

tydelig . 

En grundigere gjennomgang av situasjonen i grunnorganisasjonene, 

og om det videre arbeddet med å styrke dem, vil komme i TF for des 

(el . febr-86) ,etter at det har vært en kaderkonf$ ranse om dette i 

høst . 
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- Uj:hygginqa av i<vir..nefronten: 
~ette arreicet starta opp nå i høst ,i samban~ med den obligator

iske partidiskusjonen o~ kvinnespørsmålets strateqiske retydn~ng. 

Den l . etappen f or lands~~teper iode-~ålsettin9a skal nås innen 

jul l98fi . 

- Partimodellspørsmå l: 

Her inngår den oh lrigatoriske avdl!!lingsciskusjonen om legalt-illeaa l t . 

'laterialet til denne vil ,~tter p l anen , være klart til i auqust-86. 

~Sa vil utpå vinteren- SF få utkast til organisasjonsplan for partiet, 

so~ hl.a. vil innebeore en m.er organisert diskusjon on retningslinj

ene f or lagsorganisering . 

-Parti skolen: 

Det Qbl iga,.toJ;isl>e oppl egget betyr her 

o fullf olr ing av lagst~resl.:o l er inga l "sta i: trunden ". Deretter skal 
det være år lise bkulerin~er av ~ styremedlemmer) . 

o '1ed lems ko lekurs f or alle r.'.ed lemmer son er rekruttert etter 

l.januar 1984 i Filosofi (trinn I P.) , våren l98fi 

Po litisk økonomi (trinn I B) , høsten 1986. 

I hvor sto r grad " e ldre "medlemmer skal få delta på d i sse kursa , v il 
avhenge om det blir l edige p lasser på de kursa som må settes i gang , 

og om det er forenelig med kaderdisponeringene til de l aga som 

de aktuelle kandidatene kommer fra . 

Når det g3elder ~tilbudskurs", så vil progran for disse bl ~ lagt 

fram seinere .i h~st. 

- Det parlamentariske arbe idet: 

En dehatt om linja vår for det par l amentariske arbe idet vil tli 

prior itert i TF det nærmeste året . 

fi Lokalt hØr det så snart son råd avklares hvem som ska~ . 
U ~andicater ved kommune- og fylkestingsvalga i - 87 . 

topp-

Part~et og RV må legge vekt på å markere seg i det politiske land-

ska?et , og toppkanidatene må kjøres fram i spiss. 

- 8 . mars -8 6 : 

Direktivet on 8.wars vil bli sendt ut seinere i :-,øst , før n e ste 

rutine. 

Vi viser ellers til artikkel å dette nr. av TF , so!'1 lanserer en 

"T2. "' - tin e rsC.agaksjof'" på 8 . mars (nærmere bestemt 7 . mars ). 
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B.nars-bevegelsen ~å n~s~ sAes i nær tilknytning til arbeidet med å 

verve KF-medl~ner og starte nye ~P-grupper. 

:lirektålv<;!t on l.r.e>.i-'3 6 konner i desember-rutina . 

Det vi vel allerede n~ kan si ganske sikkert, er at 6-tinersdag

kaMpen ,tariffO['_J:'gj~r"!t ':>'J kan9en .. fur å styrke fagbevegelsens 

egen kam~kraft,frigjøring fra DNA-misbruket, vi.l bli viktige 

stridsspørsmål denne l.nai. 

<'->:teet ser fortsatt på l.rnai sen en stor polåtisk ]<anpanje, son 
.ligvis bare o•Jerg!i.<= av valgkanpene . P.t den derfor fortsatt skal 

~rioriteres høyt. De fleste stedene vil den v~ro. cter. viktigs te 

politiske la"'rsaka oc: viktigste arenaen for r-, assea~heidet vårt , 

i hele april ~åned. 

-TariffoBpgjøret: 

!~'E=.ere retnir.<eslinjer 0!'1. c'l.ette vil bli sendt ut seinere i hØst. 

-JI.fghanistan uka : 

DSer og avdelinger J'1a dr~fte hva de kan få til i forbir.delse ned 
denne . 

-Sonunerleirene: ./ 

S~JIJJ vil qå inn for a': somrnerleirene skal få Økt politisk innflyt

else ,i tråd med utviklinga siste året. 

Det er allerede uedtatt at den ene hoveddiskusjonen blir på avisa 

~~lassekampen",hvor bl.a. den redaksjonelle linja b lir tatt opp. 

!ligens blir deb a!'dre hovedtemaet knytta til "Omsti lling av Norge" 

-utviklinga av den r.crske ~~apitalåsnen. 

-Konferanseplan: 

Egen plan over større konferanser i 1986 vil korr~e til DSa i des
rutina. 

(ArbeidsprograMkonferanse, høsten 1986, er allerede fi'.stlaqt i 

parti:olaruo<u ) . 

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



- 8 -

TILLEGG TIL PLANARTIKKELEN: 

OPPLEGGET FOR LAGSDISKUSJONEN OM KK PA NYÅRET 1986: 

Lagsmøtet må ta opp to punkter: 

a) En relativt kort diskusjon /vedtak på lagets plan for KK-året. 

Det foruisetter at styret/evt . en egen gruppe legger fram et ferdig 

forslag til oppl~g for hvordan laget skal drive kampanja. 

Lagsmøtet må fatte vedtak om opplegget. 

b) Hoveddiskusjonen skal dreie seg om KKs redaksjonelle linje. 

TF fur des. vil ha et eget KK-bilag, hvor foruten planen for 
Y.K-årct og s å materialet til lagsmøtet blir lagt fram for alle 

medlemmer. Også avisa sjØl vil ha grunnlagsmateriale knytta til 

lagsdiskusjoo en. 

Vi legger allikevel her n~ fråm noen momenter for styrene , som 
kan være nyttige i forbindelse med forberedelsene . 

SK har slutta seg til intensjonene i dette: 

En metode for å forberede diskusjonen på den redaksjonelle rolla: 

I god tid før mØtet skal noen lagsmedlemmer ta fo r seg KK og 

to andre xiksaviser fo e ei uke. Oppgaven blir å vurdere KK i 

forhold til disse avisene : Hva er KKs styrke og svakheter ? 

Hva slags stoff behandler KK, hva behandles ikke ? Kan KK vurderes 

i forhold til de andre avisene på saker som 

- faglig ,kvanne , utenriks , kultur , nyhetsstoff , partiprofil (Dette 

er ment som eks. Også andre områder kan sjølsagt vurcer es ) . 

Vurderinga skal legges fram til diskusjonen på lagsmøtet. 

Laget må prøve kort å komme fram til ei vurdering som seinere 

oversendes KK-redaksjonen. 

Vi går også inn for at lagsMedlemmer som ikke sammenligner KK med 

andre aviser spør 2-3 som leser KK fast om deres syn på avisa: 

styrke/svakheter/hva ønsker de mer av/hva syns de er mindre viktig? 

11aterialet fra denne undersøkelsen kan også brukes som grunnlags 

materiale for en samla vurdering av avisa. 

"KlassekaMpen -en ressurs for laget": -------------------------------------
"Uten ei revolusjonær avis, ikke noe revolusjonært parti" . Denne 
tesa av Lenin kan vi trygt skrive om til å bety: 

Uten et større o~ mer om~attende KK-salg -ingen nye kommunister 

e ller større partilag . 

Det er ingen tvil om at arbeidet med KK vil koste krefter. Vi 
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konkurerer med et mektig borgerlig mediamonopol ,vi har ikke 

næringslivet e ller LO-millionene i ryggen -og vanlige folk , de som 

først og fremst er våre kunder , synes prisen blir høy når boutgifte~ 

matpr iser og a ll e slags avgifter stadig stiger . 

Likevel v il vi påstå at innsatsen for KK vil være den viktigste 

investeringa partiet kan gjøre for å nå de måla vi har stilt oss. 

Fo r partilaget vil KK være et av de v iktigste redskapene i mQsse
arbeidet og i arbeidet med de andre store oppgavene på partiplanen: 

-gjennom KR-salget knytLer bi kontakter og verver folk til 
studiesirkler. 

-gjennom KR-salget verver vi folk til Kvinnefronten 

-gjennom KK-salqet driver vi den politiske kampen på mange 

områcer , -mot sosia$demokratiet , for lØnnskamp , mot sovjetisk 

ag~eesj on 

En av de store sakene på partiplanen for 1986 er "den store kapi

talismediskusjonen" . KK er det redskapet som skal gjøre våre 

standpuukt kjent , som sk al sikre at dette blir e n av de store 

norske debatttenaene i året som kommer. Det er KK som mer enn noe 

annet kan sikre at vår politikk kan bringe oss på banen , i 

angrepsposisjon 

I KK-året skal vi smi dette våpenet stadig bedre . Men, viktigst 

av alt er & t av vi bruker KK som det redskapet det kan være 

i klassekampen. 

Slik har KK ei stuutegis k betydning for det revolusjcnære arbeidet, 

som vi ikke kan vurdere høyt nok. 
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II. 2~-Y~~Q~~-:_§~~!~~~--1~~-=-~2~-~Q~~~~~~ 

Som meldt i Klassekampen lørdag S .okt. , vil partiet arrangere 

en stor konferanse om den 3.verde•1 , den 15-17.november i Oslo. 

Dette er blant d~ største arrangement av slik type som er holdt 

i Norqe det :::>..i.s t e lO-året , ~uw ::;aml ei. 8u stur Uel av de !~test 

t(;n';:!ctnCJ i ve !lUe kref Ltue i J. verclt:!n-deba t ten 1 dag . 

Det gir store muligheter til å få påvirka premis sene for ) . verden
debatten i Norge ; få skjØvet de helt sentrale spørsmåla fram i 

raml)elyset. 

Det er også en gyllen anledning til å få skolert både oss sjøl, 

og ikke minst den opin lonensom ~ar vist ø~ende interesse f o r 

3.verdens skjebne. 

Som tatt opp i notatet om 1Q86-arbeiddt , vil den obligatoriske 
partidiskusjonen om internasjonale sp~rsmål fØlge opp hovedtemaene 

fra konferansen . Vi oppfordrer derfor alle partiavdelinger som 

har muligheter til det om å sende folk til konferansen. I Oslo

området burde dette være mulig for de fleste.(Det vil bli laga 

reisefordeling ,slik at alle partidistrikt skal kunne ha folk 

med, uten å måtte qå konk.). 

Det må sendes pålue l<.li.ng til konferausE:n. (Se i Klassekampen 

Konferansen arrangeres av Røde Fane og Klassekampen. 

Det forelØ pige programmet for konferansen ser slik ut: 

Fredag: ÅPNING. 

Eutopa o~ den 3.verden ,ved Jan Myrdal. 

Presentas!jon av progl-am/innledere . 

KULTUR 

LØrdag: 3.VERDBN MELLOM REVOLUSJON OG FOLKE!'IORD. 

HVILKE UTVEIER ? 

Hovedinnledning ved Samir Amin 
Innledning ved Andre Gunder Frank (ikke helt klart e nnå) 

PANEL 

SULT OG POLJ:TIKK - HTJNGER 5011 LEVEBRØD 
Hovedinnledning ved Lloyd Timberlake 

PANEL 

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



- 11 -

S~ndag: GiELDSKRISE - TIDSINNSTILT BO!"lBE ? 

Hovedinnledning ved Cheryl Payer 

Innledning ved Oscar Ugarteche 

Innledning ved Alfred Watkins 

l'/orkshops med innlederne 

II. DIREKTIV OM KONTINGENTINNDRIVINGA. 

I direktivheftet fot aprrl-8S ble det redegjort for situasjonen 

i kontingentinndrivinga, der 0KU vurderte situasjonen så alvorl i g 

at det ble beslutta å reise til lO partidistrikt for å dr~fte 

ituasjonen. 

En våktig problemstilling var om svikten skylde est medl~ssvikt , 

eller om det var pga svikt i inndrivinga . Etter reiserunden er 

det klart at kontingentsvikten skyldes svikt i inndrivinga , ikke 

svikt i medlemstallet. Det fins en god del tilfeller der hele lag 

eller store deler av l aq skylder kont i ngent for både l og 2 

Lar;uiner. Altfor mani]e ·lag skylder kontingent for 1 - 2 Medlemmer. 

Altfor få lag har sitt kontingentforhold helt i orden . Nesten halv-

parten av partidistriktene har restanser som må karakteriser e s 

som sværx store . Dette innebærer at SK til enhver tid har mange 

hundre tusen kroner i utestående restanser ,noe som skaper svært 

store problemer for drifta av partiapparatet. 

På bakgru n n av ØKUs rapprt har SKAU nyl i g diskutert om i gjen 

partibudsjettet for 2.halvår 1985 . Problemstillinga var om det 

sentrale partiapparatet må innskrenkes. SKAU vedtok å fortsette 

ut året , som nå. ~'le n , samtidig ble det vedtatt at dersom ikke 

desemberrutina viser klar bedring i kontingentinndrivinga, så er 

det ikke mulig å unngå reduksjon i det sentrale partiapparatet , 

med de politiske konsekvenser det vil få . 

~å denne bakgrunn appelerer derfor SKAU til distrikts- og avdel 

ingstyrer om å ta et ordentlig tak for å få orden i kontingent

inndr i vinga . 

Det gis derfor følgende direktiv: 

l . DSAU må følge opp situasjonen i partidistriktet, ta tiltak 

for å rette opp de mauglene som ØKU påpeker i brev til DS i 

denne sendinga (oversikt over restanser J •. 

2. Lagstyret må pånytt gå gjennom kontingentsituasjonen i laget, 

og sikre at vedtektene og kontingentdirektivet blir fulgt . 

Vedtektene krever at medleMmer son ikke betaler kontingent på 

tross av opptordring skal regnes som utmeldt. Laget har derfor 
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ikke adgaug til å la kamerater spontant samle seg opp gjeld 
til partiet. For kamerater som allerede er i denne situasjonen , 

må det fattes vedtak om nedbetalingsplan . Plannen må så fØlges 

opp . 

3 . Både lagst~re oq DS nå etterse at overfØringsreglene fØlges på 

det punktet som krever at det skal oppgis fram til hvilken måned 

kameraten har betalt kontingent . Har kameraten stor gjeld ,eller 

det er bestemt en nedbetalingsplan som ikke er avslutta ennå på 

det tidspunkt kameraten flytter, skal det opplyses om dette i 

overfØringsmeldinga . MEN , DET BØR SATSES HARDT PA A FÅ DREVET 

INN ALL GJELD FØR OVERFØRING SKJER . 

IV. QM ARBE IDET MED 9YI~ATISØRSTØTTER T IL PART IET . 

I direktivheftet for april-85 ble det lansert en ordning ned 

å knytte endel synpatis~rer nærmere til partiet , gjennom et 

opplegg for fast økononisk støtte til partiet (I juni ble det 

gjort en endring i retningslinjene for innsending av navna på 

de som tegner seg for slik støtte , for å gardere mot for 

" slepphendte " sikkerhetsvurderinger ) . 

Til nå så har dette initiativet ik~e gitt s2. stor0 resultater, 

for å si det mildt! 

Siden dette ikke var en oppgave som var prioritert på parti

planen , hadde vi forsåvidt heller ikke de aller største forvent 

ningene , når utspillet ikke ble fulgt opp med organisatorisk 

tiltak direkte overfor DSer og avdelinger . 

~en , når resultatet til nå er blitt såpass magert , mener vi 

også at dette er et av tegna på at konta~ten med våre nærmeste 

sympatisører ikke ar særlig god . 

Det er !<onmet et ar kritikker på iverksettinga av ordninga , 

som gjør at det e_· nødvendig å ta klarere standpunkt til hva 

slags vekt vi s~al legge på den videre framover ; 

Vi fastholder at dette er et politisk riktig initiativ ; både 

i forhold til å styrke den økonomiske sjølbergingsgraden til 

den revolusjonære bevegelsen og til å knytte sterkere bånd 

mellom partiet og de nære sympatisørene . Det er i trAd med 

den vekt det er lar.t 9å 9artibyggende arbeid i langtidsplanen . 

!lår vi alliJcevel ikke vil gå inn for noe allment pålegg til 

alle lag om å " Y:jøre opp " dette arbeidet det nærmeste året , 

har det sammenheng med at ~artiet er nØdt til å prioritere og 

se det i sammenhena med tiltaka som er satt opp i partiplanen 
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(Slik sett er det grunn til å krit~sere oss for at vi ikke ga 

nærmere a nvisninger om p r ioritering og metoder i april - utk j Øret) 

IfØl~e par t i planen er det lagt o~p til et spesielt krafttak 
for a styrke Klassekampen sin str l ling i 1986 . SK har vedtatt at 

dette oasa skal onfatte en utvidelse av støtterina en for avisa . 

Vi satser derfor på at vi i 1986 først og fremst skal bruke 
kref t ene på å byqge ut XK- støtteringen . 

Når det i tilleg g er slil: a t det i svaært mange avdelinger må 

legges større tynqde i arbeidet med kontingenten , v il en "o pp

kjøring " av arbeidet ned sympatisønstøtteordninga det nærme s te 

året konrne i aanske skarp konfl i kt med hva avdelingene , o g l ags 

ka s serer ne især , skal p rioriter e k r eftene p å . 

Vi g i r derfor fØl g ende retninaslinjer for det vider~ arbeidet 

med symp a tisØrs t øtta: 

l) Arbeidet me d s ympatisørstØtte underordnes arbeidet med å 

få s k i k k på kontinCTentarheidet og arbeidet n e d å utvide 
støtteringen til Klassekampen. 

Denne prioriterin0a gjelder ut 1986 . 

2 ) Avdeling a trekker sympatisørstøtta i nn i det genere lle 
arbeidet med å styrke bånda til sympatisørskiktet og verving 

av nye medlemmer . 

Dvs :-sympatisører som det blir oppretta mer regelmessig 

kontakt med , s kal gis tilbud om sympatisør st r ~ ~ e , 

dersom det i kke pil. nær sikt e r a k tuel t med "'~:: iMedlem

s ka p . 

-i f o rbindelse me d sirkler og d is lcusjon a v -

skal de s on i kke b lir med spørre s om sympa t 

-------ooooooo - - - -----

cs kap, 

r ~tøtte . 
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