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DIREKTIV:

-Dir-juni 1982

RETNINGSLINJER FOR HVEM SOM KAN STÅ PÅ DELTAKERLISTENE
TIL KURS I STUDIEFORBUNDET "NY VERDEN"
I direktivheftet til lags- og distriktsstyrer for mars-82
varsla
vi om at det ville komme retningslinjer for hvem som kan
•
stå på "Oppropsliste -skjema 2" (Dvs. skjemaet som er grunnlaget
for statsstøtte til studievirksomheten )
For å få statsstøtte må det fylles ut et deltakerskjema. Dette
vil bli sendt ut i løpet av juni ,via "Studieforbundet Ny Verden",
sammen med retningslinjer for utfylling. Det kan også bestilles
fra Studieforbundet , adr: Stdieforbundet Ny Verden
Postboks 6561 Rodeløkka
Oslo 5
Tlf. nr til studieforbundet er: 02-35 35 61
Disse skjemaene blir oppbevart av Studieforbundet ,men Departementet har krav på tilgang til skjemaene. Derfor må vi ha retningslinjer for hvem vi Ønsker offentliggjort over staten på denne måten.
Sommerleirene er den første store anledninga til å kunne få endel
statsstøtte til studievirksomhet. Det arrangeres også en del offentlige seminarer ol. ,som også kan få statsstøtte.
Vi sender her retningslinjer som DS skal følge ,men som må diskuteres , fordi det er ikke lett å gi enkle regler for dette.
Vi ønsker i utgangspunktet å være restriktive. Er det tvil om noen
skal stå på deltakerlista , så skal reglene være at det ikke skal
føres opp.
Retningslinjer:
Medlemmer som er gradert 1.1 ,og som fungerer som talsmenn/
kvinner kan automatisk stå på deltakerlista.
Medlemmer som er gradert 1.2 , og som er offentlig kjent
utafor sitt lagsområde, kan stå på deltakerlista.
Dvs. kamerater som har vært navngitt i Klassekampen eller i lokalaviser i partisammenheng eller i sammenheng som er nært knytta til
partiet , som har tillitsverv i fronter , som er radikale fagforeningstillitsmenn/kvinner o.l. Eller kamerater som på annen måte har
deltatt i offentlig debatt under fullt navn (møter, valgkamp, RVlister ol.)
1.2 -medlemmer som ikke er kjent utafor arbeidssted ,boligstrøket,
og som det kan være tvil om ikke er registrert, skal ikke stå på
deltakerlista.
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Medlemmer som er gradert som 2.1 skal ifølge klassifiseringsinstruksen opptre som sympatisører av partiet. Regelen er at 2.1
ikke skal stå. på lister. Unntaka er når de er offentlig kjent som
progressive i sammenhenger som nevnt under 1.2 (i pkt 2) og hvor
det er naturlig at de er deltakere på Ny Verden-kurs i kraft av
dette.
Tilsvarende regler gjelder for ikke-medlemmer.
Andre medlemmer skal ikke under noen omstendigheter stå på
deltakerlister.
Hvordan

avgjøre dette konkret ?

Kurs - og leirledelser vil som regel kjenne en del av deltakerne
og på den måten kunne plukke ut endel til å stå på lister og også
avgjøre at endel ikke skal stå på lister.
Kurs- og leirledelser kan også legge dette fram for deltakerne
men at partiet har et klassifiseringssystem skal ikke under noen
omstendi(jheter nevnes i sånne sammentler7.ger.
Det må legges fram sånn at kjente partimedlemmer ,som med sikkerhet er registrert, kan stå på lister. Progressive sympatisører , som
i kraft av at de er kjente progressive på grunn av et tillitsverv,
kan stå fram. Dersom de er i tvil om de er registrert,skal de ikke
stå. Med registrert på forhånd mener vi at de som vil regisLrere
partimedlemmer og folk som står oss nært ,følger med i Klassekampen,
endel lokalaviser, valglister, større møter av ulike slag. Vi skal
ikke regne folk for registrert om de selger Klassekampen ofte ,
har vært aktivister i 1.mai-sammenheng, front-sammenheng. el.
Av de som etter en sånn utgreiing mener de kan stå på deltakerliste ,bør hver enkelt sjekkes for seg.
Som sagt ønsker vi fra starten av å være tilbakeholdne og skaffe
oss en del erfaring på dette området før vi gir endelige retningslinjer for dette.
Dette betyr at DS må diskutere disse retningslinjene konkret før
sommerleire eller kurs/seminarer som kjøres i Ny Verden-regi. Vi
ønsker at uenighet med retningslinjene og problemer med praktiseringa blir innrapportert , sånn at direktivet kan revurderes når det
har fungert ei tid.
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