
Til avdelingsgtyrene 

OPPGAVENE I HØST: 

Etter at avdelingene er ferdige med landsmøtediskusjonene 

vil det stå. igjen vel tre måneder av året. I flere · distrikter 

blir det arrangert årsmøter i denne tida med obligatoriske 

oppgaver for avdelingene. D~rfor· har S~ begrensa de lands

omfattende part i diskusj anene t i l en, n emillig valgkampen 1981 .• 

t:ateriale for denne diskusjonen foreligger i oktober ... 

nummeret av Tjen Folket. Det er meninga at resultatet av 

denne diskusjonen skal oppsummeres på en konferanse for 

DS-representanter på nyåret. Derfor er det viktig at avdeling

ene rapporterer videre til distriktsstyret så snart de 

har gjennomført diskusjonen. 

Ellers er det to landso~fattende oppgaver som SK har stilt 

for pArtiet i høst. For det 1ørste å gjenreise salget og 

abonnementsvervinga av Kl a s s ekRmnen. Det dreier seg om å 

gjennomføre dire~tivet om Klassekampen. For at det skal skje 

må avdelingsstyrene diskutere direktivet og legg~ fram forslag 

for avdelingsmøtene ~ om hvordan direktivet skal gjennomføres. 

Den andre oppgaven er å utvikle det anti-imperialistiske 

arbeidet, og spesielt Afghanistan-arbeidet. Her er det også 

sendt ut et direktiv, som legger særlig vekt på å trekke 

fagbeve gelsen med i motstanden mot Sovjets aggresjon. 

Muligheten for skjerping av den lokale lønnskampen i 

retning RV nye streiker og sit-ned aksjoner krever ~t i det 

minste DSene diskuterer konfliktberedskapen. Alt tyder på 

at en god del av de avdelingene som ikke er organisert 

etter ~rbeidsplasser kan og bør trekkes mer med i streike

støttearbeid enn det som skjer i dag. 

SK vil varsle at en nyutgave av P.rbeidsprogrammet vil 

foreli pge i oktober-novemhero Det vil ikke bli oblie Atnriske 

pArtidiskusj oner R.V det ennå, men Avdelinp;er som øns ker det 

kan sjølsagt legg e opp møter med ~iskusjoner av utva l g t e 

emner. SKAU 
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