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I. MELDING OM PARTIPLANEN 

Sentralkomiteen har begynt å sammenfatte reaksjonene på 
høri.ngsdirektivet om planene for partiets virksomhet.På gru~n
lag av dette vil det bli vedtatt en ny partiplan som skal sendes 
ut i begynnelsen av oktober. 

Det blir tatt sikte på at underdistrikter og avdelinger 
først skal behandle planen etter at distriktsstyret har tillempa 
planen på distriktet som helhet. Tidspunkt og opplegg for lokal 
planbehandling vil derfor bli lagt opp av de enkelte OSene. 

OSene må allerede nå sette planbehandlinga inn på sin egen 
arbeidsplan 

SKAU 

II.OM SOMMERINNSAMLINGA TIL RVs VALGKAMP OG KAPITALEN PA NORSK 
( BI ND I ) . 

Til nå er det vesentlig sommerleirene og kursa på Dokka som 
har drevet innsamlinga. Kontanter og gjeldsbrev for alle leirene 
og kursa på Dokka utgjør til sammen knapt 250 000 kr (pr. 06.08) 
Erfaringene våre er at de aller fleste betaler gjeldsbreva sine. 
Derfor gjenstår oppgava å samle inn noe mer enn 250 000 kr blant 
de som ikke har vært på leir eller kurs , samt at folk betaler 
sine gjeldsbrev. Oppslutninga om årets leire har svikta kraftig, 
slik at det er et mindretall av partiets medlemmer og nære symp
atisører som hittil har samla inn nesten halvparten av målsettinga. 

Innsamlinga varer til l .oktober. Det betyr at en kan nytte den 
ekstra mulighet som tilbakebetalte skattepenger gir for de fleste. 

Resultatet av innsamlinga på leir og kurs er bra. Gjennomsnitt
et pr deltaker har ligget på nesten 300 kr. Diskusjonene har vist 
klar oppslutning om innsamlinga til RV , mens det har vært mer 
motsigelser omkring innsamlinga til Kapitalen~ Dette har konsen
trert mye av diskusjonen om Kapitalen. Men vi må huske at hoved
innsamlinga er til RVs valgkamp og ikke miste dette av syne 
oppe i uenighetene rundt Kapitalen. 

Noen kommentarer til spørsmål og uenighet som har vært oppe til 

giskusjon. 

-RV og statsstøtte: 
RV sentralt har ikke rett på statsstøtte ifølge reglene. Til 

det kreves 3% av stemmene. RV har lokalt rett til statsstøtte 

mange steder. For 1980 er disse pengene satt på sperra konto 
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rundt oiTJkring. Det er tilsammen ca 160 000 kr. For 1981 vil det 

dreie seg om ca 270 000 kr. Landsmøtet i partiet avgjør spørs

målet om statsstøtte til RV. For å finansiere valgkampen og det 
løpende RV-arbeidet trengs met enn både de 400 000 Q_9_ det vi , har 

rett til i statsstøtte. Dette understreker at vi alltid må drive 
innsamling. Statsstøtte løser ikke våre økonomiske problemer. 

Dersom landsmøtet vedtar ikke å ta imot statsstøtte, må disse 

midlene skaffes på an~et vis. 

-Kapitalen: 
Noen sier at Kapitalen alt finnes tilgjengelig på norsk.Det 

stemmer ikke . 
Pax-oversettelsen er et utvalg som omfatter ca l/3 av Kapitalen . 

Utvalget er gjort av Jon Elster . Oversettelsen er svært dårlig. 
Erling Falk sin oversettelse : Noe e r fe i l oversatt.Noe er ganske 

fri tolkning av Marx.Noe er hoppa over. Og vikt i gst er at den 
ikke er å få tak i. 

Vårt viktigste argument for å gi ut Kapitalen på norsk er 
følgende: Vårt parti har store ma ngler i vår analyse av kapitalis
men i Norge . Vi skjønner ikke godt nok de økonomiske lovene som 
styrer utviklinga av kapitalismen . Overalt etterlyses det litt

eratur om økonom i ske forhold og økonomisk utv i kling i Norge: Vi 
må utvikle en indus t ripolitikk - e n datapolitikk. Hva skal olje
pengene brukes til ? Til stadighet ser hele det norske folk 

følgende paradoks på TV : Først en smørblid statssekretær som 
legger ut om at statsinntektene på olje har økt med noen milli

arder.Neste innslag er om sykehusnedleggelser-innskrenkninger 
i sosialsektoren o.l. Denne rikdommen og denne fattigdommen. 

Men vi klarer ikke å utnytte dette til et virkelig hardt angrep 
på sjølve det kapitalistiske systemet- vi har ikke en klar nok 
politikk for hvordan~ vil at oljepengene skal brukes. For å 
slåss bedre mot kapitalism)en i Norge , må vi ta opp våpnet som 
Kapitalen er. 

I Kapitalen viser Marx hvorfor kapitalismen må gå under og 
erstattes av sosialismen. D~tte gjorde han utelukkende ved å 
analysere de økonomiske utviklingslovene for kapitalismen. Men 
Kapitalen er ikke bare grunn l eggende for å forstå utviklinga av 
kapitalismen. Dens betydning består også i at den lærer oss 
metoden for å undersøke et samfunn , metoden til å oppspore de 
indre utviklingslovene i samfunne t , den dialektiske materialism
en anvendt på samfunnet. 

Vi tenker oss utgivelsen knytta til en studiebevegelse med 

studieopplegg, kurs for kursledere på Dokka osv. Med et slikt 
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opple9g h~p~r vi at endel partimedlemmer vil studere hele 

Kapitalen~ Noen hundre studerer deler av den planmessig ut fra et 
st~dieopplegg - kurs-sirkler. Noen leser mindre deler. Noen kjøper 
den og setter den i første omgang i bokhylla. Det er ikke bo~t

kastet, fordi Kapitalen lett kan brukes som oppslagsbok. Når 
en kommer over begrepe( og uttrykk , eller sammenhenger en ikke 
fbrstår i den økonomiske litteraturen, så er Kapitalen helt ut
merka til oppslagsbok og lett å finne fram i. 

Dersom vi skal ha håp om å få til en slik studiebevegelse, 
så må boka finnes på enkelt og lett norsk. Svensk holder ikke. 
Folk som har lest den svenske oversettelsen sier at den er god, 
men tysk og tung og vanskelig å lese. 

Vi har planer om følgende oppfølging i KK- vi mottat svært 
gjerne forslag om andre måter å følge opp på: 
lørdag 09.08: RVs planer sentralt og fylkesnivå for valgkampen. 
lørdag 16.08: Intervju med Pål Steigan og studieansvarlig i partiet 

med stor vekt på studiebevegelse/studieoppl~gg på 
Kapitalen og hvorfor den gis ut nå. 

Alle distriktsstyrer fikk i mai målsetting for innsamlinga, 
som de skulle bryte ned på avdelingsnivå. Alle avdelinger skal 
med andre ord ha målsettinga for sin avdeling. Dersom noen 
distriktsstyrer ikke har gjort dette ennå, så må de umiddelbart 
ordne det. 

DIREKTIV TIL ALLE LAGSSTYRER: 

Innsamlinga skal tas opp som punkt på første lagsmøte. Det må 
holdes ei kort forberedt innledning på grunnlag av stoff her og 
i KK. Avdelinga må drøfte innsamlinga, hvordan avdelinga skal nå 
målsettinga si og gjøre de nødvendige tiltak, som avdelingsstyret 
seinere må kontrollere. 

0 

SKAU 

o 
III.DIREKTIV OM KK-ABONNEMENT FOR MEDLEMMENE AV PARTIET ---------------------------------------------------

l. Ihhl~dhfhg. 

I løpet av det siste året har KK mistet endel partimedlemmer 
som abonnenter. Hovedproblemet er at en rekke partikamerater har 
fått direktiv om ikke å fornye ab~rnementet i henhold til klass-

b . 

ifiseringsdi~ektivet. Erfaringene visef at mange av disse kamerat- · 
ene etterhvert leser KK uregelmessig , noe som svekker deres 

politiske utvikling. Noen løser dette ved å kjøpe avisa mer eller 
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mindr~ fast i den 16kale Narvesen-kiosken~ Meri dette er ingen 

akseptabel sikkerhetslinje for di~se kameratene~ Vi går derfor 
·-· inn for at også disse kameratene skal abonnere på KK~ men gjennom 

en annen kamerat i samme avdelinga som de ellers har naturli~ 
kontakt med. Abonnementet står da i denne kameratens . navn. 

Undersøkelser viser også at i noen tfl{eller dreier det seg om 
partimedlemmer som pga økonomiske problemer mener de for ei ti& 
ikke kan abonnere, evt utnytter at de kan lese avisa et annet sted . . 
SKAU mener at dette er en uakseptabel utvikling. Partimedlemmene 
trenger KK og KK må ha partimedlemmen~ som abonnenter. Dette 
direktfvet innskjerper denne abonnementsplikten og vi vil under
streke at det e~ avdelingenes plikt å hjelØe til å løse problemer 
som kameratene måtte ha. 

2. Direktiv. 

a) Alle partimedlemmer skal som regel abonnere på KKi der flere 
familiemedlemmer er m.edlemmer med et felles abonnement. 

b) Avdelinga skal holde kontroll med at kameratene fornyer 
abonnementet og hjelpe til med å løs~ evt økonomiske problemer 
med dette som kameratene måtte ha. 

c) Kamerater som er klassifisert som II.2 skal også abonriere på 
avisa (dersom ikke partiorganer har gjort unntak), men ikke i 
sitt eget navn og heller ikke til egen adresse. Abonnementet kan 
ordnes gjennom en annen kamerat i samme avdeling eller gjennom 
den ordinære kommisjonærordninga ( unngå unaturlig opphoping av 
naboabbonter). Der dette ikke er mulig kan avdelingsstyret innvilge 
unntak og rapportere om dette til DS. 

SKAU 

V. DIREKTIV TIL LAGSSTYRET o 

-OM SPREDNING AV IN~ERNMATERIALE ~OR RU OG NKS 
Erstatter direktiv av 05.12.78. 
------------- ~ ------------- u---------~----------------------

Det vil finne sted en omlegging av distribueringa av medlems-
blada til RU o~ NKS , som medfører at den ikke lenger vil gå 
via dere (Dersom dere ikke får noen annen beskjed av DS). 

Materiale av mindre omfang, og som ikke kan sendes pr. post, 
til og fra det lokale RU/NKS laget, vil imidlertid fo~tsatt gå 

. . 0 . 
via partilag~t. Slikt materiale vil komme til lagsstyret på samme 
måte som Tf og direktiver.Retningslinjene for behandlinga av 

dette er som tidligere: 

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



- /5/ 

-Overleveringa til ungdomsforbunda må skje så raskt som mulig 
. etter at lagsstyret har ~ottatt det og seinest innen l uke. · 

Den skal foreg1 ved personlig overlev~ring på en sikkerhetsmessig 
forsvarlig måte. D~t framgår av tekst -utapå pakken hvem dere skal 
lever til. 

-Lagsstyret pålegges å ta imot og videresende henvendelser, 
rapporter, kontingent, ·overføringer o.l. fra- RU/NKS lokalt til 
deres sentralstyrer/distriktsstyrer. Dere vil altid få opplyst 
fra DS om når det er mulig å motta og levere slike sendinger, og 
dere må ·også varsle styrene i RU/NKS om disse tidspunkta. 

S KAU 

-------
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