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Den reviderte utgaven av klassifiseringsdirektivet a (fra juni 

82) er nå behandla i de fleste laga. Det er komme t inn alt f or 

lite rapportmateriale til at vi kan foreta en oppsuwmering nå . 

Men på bakgrunn av en del kritikk og kommentarer som vi har 

fått, vil vi gjØre noen presiseringer/korreksjoner i retnings

linj~ne for gruppe 2.1. 

I utforminga av direktivet er det lagt for stor og for ensidig 

vekt på det utadretta politiske arbeidet. som denne gruppa kan 

delta i. 

Et viktig hensyn ved nyskrivinga :u:a x av direktivet var å få slutt 

,.....--.. · på tilstanden med å bruke klassifiseringa som et påskudd til å 

unndra seg partiarbeid, som fantes noen steder i partiet. Av 

enkelte ble klassifiseringa brukt som skalkeskjul for libera

lisme og politisk sløvhet. Kampen mot dette må fremdeles fØres, 
men . dette hensynet fikk for stor vekt. Dessuten er de t. ikke i 
diskusjonen om klassifisering denne kampen fØrst og fremst 

bØr fØres, men på et rnye bredere politisk grunnlag . . 
r'-"'" 

Et viktigere mål med klassifiseringavmå være å utvikle arbeidet 

med hemmelige medlemmer. (Våre offentlige medlemmer fins det 

etterhvert gode og anvendbare retningslinjer for, og den poli

tiske oppfØl~inga og skoleringen må skje utafor rammene av 

klassifiseringsdirektivet}. Spesielt ved utforminga av retnings

linjene for gruppe 2.1 er det tatt for lite hensyn til dette 
viktige målet. Mange kamerater har· kritisert dette, og det er 

en kritikk som peker på en viktig politisk feil i direktivet, 

som vi ønsker å rette opp. 

Konkret uttrykkes dette ved .at vi har fjerna skillet mellom 

"Øvre 11 og "nedre 11 skikt av 2.1. Selv om det pekes på at 2.1-

gruppa er svært vid og også inneholder "passive sympatisbØrer,ll 

bidrar den ensidi§'e vektg.Jreg·ginga på deltakelse i de eksterne 

aktivitetene til at dette blir overordna for gruppa som helhet. 

Når direktivet i tillegg understreker den offentlige karakteren 

som alle i kategori l har, kan dette som helhet resultere i at 

flere medlemmer enn Ønskelig og nØdvendig blir kjent av fienden. 

Sånn kan direktivet fØre til ei generell opp-klassifisering som 

ikke er ønska og heller ikke tilsiktet. 
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I tillegg til det som tidligere er skrevet om gruppa 2.1, 

gjelder derfor fØlgende: 

Ved utforminga av konkrete og detaljerte retningslinjer for 

kameratene i gruppe 2.1, er det hensiktsmessig ~ foreta ei 

hoved-deling .i et Øvre og et nedre skikt. Det er Ønskelig at 

dette skillet Thlir qjort skarpt, bl.a. fordi det da er 

lettest å gjennomfØre det. 

Øvre skikt er de som deltar i mesteparten av de eksterne akti

vitetene som nevnes innledningsvis i direktivet om denne gruppa. 

Forbehold om navn på valglister og i partipressa gjelder, like-
r . . 

ledes oppfordringa om å sØke ~ unng~ ~ abonnere p~ KK i eget navn. 

Dessuten gjelder direktivet om registrering p~ Ny Verden

kurs f r a juni 1982. Det er også innlysende at disse kameratene 

aldri skal delta i reine partimarkeringer. 

Øvre skikt er viktige ttØttespillere for de offentlige med

lenroene, og spiller en betydelig rolle n~r det gjelder ~ utbre 

partiets politikk blant massene. Dersom de utnytter rolla si 

godt, kan det fØre til en reduksjon av behovet for offentlige 
l . 

medlemmer. 

Nedre sk ikt er de som iflg. direktivet"viser liten politisk 

interesse, distanserer seg en del fra partiet, men har kanskje 

en hjertesak som de jobber med og bren,ner for." Det viktigste 

skillet vil være at de ikke selger KK. De bØr heller ikke delta 

i valgkampen for RV, og først og fremst unngå å jobbe i fronter 

som vi veit at sosialimperialismens a~~N.:kJælC etterretning er 

spesielt interessert i, som Afghanistan-komiteen, Solidaritet 

Norge-Polen, 21.-august-dem&nstrasjoner o.l. 

Nedre skikt er rekrutteringsi<.ilden ·til mest hemmelige 

gruppe, 2.2., og retningslinjene for kameratene må utformes utfra 

hensyn til det. Uten et solid skikt av · nedre 2.1-medlenuner, er 

det ikke mulig å utvikle omfang og styrke på partiets hemmelige 

arbeid. Å forsØmme dette arbeidet vil være e ·t stra·l:.egisk avvik. 

Minst 50% av medlemmene i gruppe 2.1 skal tilhØ:r:e nedre skikt. 

Avsnittet om at medlemmer i gruppe 2.1 kan lede studiesirkel 

for partiet, utgår. Det er selvmotsigende at erklærte ikke-med

lemmer gjØr dette. Dersom laget har 30-40% av medlemmene klassi

fisert i kategori l, skulle det ikke by på problemer å finne 

kamerater til å gjØre jobben. 
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Øvrige korrunentarer og kritikk til klassifiseringsdirektivet 

vil vi komme tilbake til. Vi oppfordrer innstendig alle 

lag og DS om å sørge for at vi får rapporter fra behandliga 
av både dette direktivet og sikkerhetsinstruksen! 

(Underskrift av den myndighet som til .slutt behandla dett e) 

(Dette er et forslag, ufforma av 

i utvalget som steller med slikt] 

etter en diskusjon 
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