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TIL ALLE AVDELINGSSTYRER 

REDEGJ0RELSE TIL ALLE PARTIMEDLEMMER. 

Redegjørelsen, som følger nedenfor, skal lese~ opp på avdelings

møter, av avdelingsieder elier et styremediem. 

Når den presenteres i form av et opplest skriv, er det av hensyn 

til sikkerheten. Deler av innhoidet ønsker vi ikke å sette pA 

trykk med muligheter for at det kommer på avveier. 
Redepj0relsen skal makuleres etter at den er 9j ort kjent f or 

medlemmene. 

SKAU ber om reaksjoner p~ denne meldinga ,spesielt aerso n avde1-
inger eller enkeltpersoner er uenige i innhoidet. 

Det er ikke lagt opp ti .l en obligatorisk større diskusjon av 

redegjørelsen i avdelingene. --...., 

R E U E G J Ø R E L S E N: 

A. Over tj_d har det forekommet flere eksempler på brudd på 

gjeldende instrukser for sikkerheten i partiet. SKliU har sin 

del av ansvaret for dette. Med denne sjølkritikken vil vi mark

ere at dette er avvik fra ei linje partiet må kjenpe for, ikke 

en gra~vis utglidning partiets ledelse kan stille seg passive 

overfor. 

B. SKAll gjør sjølkritikk for at kanpanja for verving av 

gratisahonnenter lil :Klassekanpen foran valget ble utforma sånn 

at en stor del a"~.r partiets hemroeleige nedlernmer kunne blitt 

registreYt av våre notstandere. 

I verveoppropet hle leserne oppfordra til å skrive navn o pa 

mulige gr&tisabonnenter på ei liste som skulle sendes til a v isa 

i posten. Ettersoni de potensielle abonnentene ikke s kulle spør

res på forhånd , .i.nv:t terte vi til at våre hemnelil)e r 'e '.=!.lenrer 

kunne komme på disse listene. 

Vi har retta opp denne feilen nå. De som blir satt på slike list

er ble spurt fØr de ble skrevet på. Det vil si at åe hadde sjan

sen til å si nei før de kom på lista. Det ble gjort minimal 

skade ,fordi feilen ble retta opp. 

Det er ei nødvendig forutsetning for å utvikle hlas~ekanpen, 

at avisa kan komme i poste.m og at verving av abonnenter kan skje 

gjennom offentlig tilgjengelige kanaler som post. Initiativet 

med å få inn navn på mange nye, potensielle abonnenter er et 

nødvendig og riktig tiltak. Feilen var at det ikke ble under-
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streket ut ko~mendc gratisabonnenter skulle spørres fØr lastene 
ble sendt i posten til Klassekampen. 

C. SK.P.U gjØr også sjølkri tikk for at vi ikke forhindra at 

de konkrete kronemålsettingene for RVs valgkampinnsamling for 

hvert enkelt fylke ,ble kjørt ut i 11 RV-kontakt '' på den måten det 

ble gjort. RV-kontakt spres i posten og har abonnenter langt 

utafor RV-aktivistenes rekker. Denne feilen bidro til å avdekke 

sider ved partiets organisering som vi ikke ønsker at våre mot

standere skal kjenne til. 

D. Enkelte fylkesledelser vurderer å opprette eksterne nett 

til kjente partimedlemmer i d.istriktene. Dette er et initiativ 

vi støtter, også fordi regulerte, gjennomtenkte kontaktnett av 

denne typen gir en bedre sikkerhet en splntane , ukontrollerte 

kontakter som blir oppretta,utifra at det stadig vil være behov 

for kontakt utenom de reqelMessige kontaktene gjennom organisa

sjonsledda. 

Når det gjelder hvordan eksterne nett skal bygges opp ,konkret, 

vil SK utarbeide nærmere retningslinjer for de1n. Inntil disse 

foreligger, skal SKAU godkjenne slike lokdle nett fØr de blir 

tatt i bruk. 

E. SK arbeider med materiale til en diskusjon i partiet om 
det elementet i vår partimodell som knytter seg til legalt og 

illegalt arbeid. Materialet er ikke ferdigbehandla. Det er sendt 

en redegjørelse til DSa om hvorfor den cbligatori~kc avdelings

~ehandlinga , som var planlagt til i høst, er utsatt. 

Et:terso~n feilen vi gjorde ,med å åpne for at partiets henunelige 
medlem.'1ler skulle kur.ne bli registrert , kan reise tvil om hvilk·-

en plass de 11ar i arbeidet. vi driver og planlegger ,vil vi slå 

fast på denne måten at ~K har vedtatt at arbeidet med våre h2rn

melige medlernmer skal få høyere prioritering ..i. dt::n vedtatte f i re

årsplanen enn tilfellet var ~ forrise landsmøteperiode. SK har 

·tatt initiativet til ei oppsurr.mering av våre erfaringer r.1ed dette 

arbeideL , som skal legge grunnlag for å utvikle det videre. 

SKAU 

august-85 
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