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DIREKTIV OG MELDINGER 

TIL ALLE AVDELINGS- OG DISTRIKTSTYRER 
FRA SENTRALKOMITEENS ARBEIDSUTV~~G 

desember 1985: 

INNHOLD: 

I. Direktiv til avdelingstyrene om KK-året ••••• s. l 
Il. Melding om partiskolen .....•..•.•.••••.•••. s. 3 

III. Direktiv om årsmøtene i fagbevegelsen •.•••.. s. 3 

IV. Vedtektene og forholdet mellom partiet og 

Rød Ungdom (orientering ) s. 4 
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Innlednina. 

En vellykka gj ennomfør'inc; av KK-året krever en s tram org"n.iser:

ing ;>å alle plan. De t krever også forplil<tend~ personlig ledel

se ~! alle ?lan. SK for sin del har vedtatt å diskutere utvikl
inga av KK-åre~ på alle SK-rnøtene i 1986. SK-rnåål~~mene v i l og

så f~. personlige målsettinqer for arbeidet med KK , som vil kon

t rolleres oq følges or~ av SK . 

Nå r det g~elder organiseringa og gjennomføringa av KK-året. har 
SK nedsatt et dat;rlig taktisk-noli tis k senter sorn ledes av S:fCi\U 

'g som jobber t~tt sammen med KK-utvalget oq partiorganisasjon

en . Dette "KK-Ir-sentret" vil stå i direkte kontakt med alle KK

ansvarlicre i DS ene oq Med ll.lle cffent.ligoe DS-ledere. Sentret 

ledes av o rg. nes +:leder i partiet og SK.riU tar sikte p·~ utstrakt 

•Jirksomhet i KK- aret .. for å undersøke, følge opp og kontrollere 

atvikling-a a.v a r be; det. 

Oversikt over Y.K-året. 

des-85 

ian-86 

febr-86 

Mars-86 

mai-86 

mai/juni-86 

jnli/aug-86 

aug-86 

DS-diskusjon n!'l KK-lret. Tillemping av avdelings

m~tet om KK-året. 

Obliqator isk avdelin<;smøte Ol!l KK. 
18. jan : sta.rt på KKs vinterkarnpanje. Målsettin<;~ 

1200 abnnnenter. Går fram til 23.mars. 

Utbygging av KK-støtteringen . Offentliggjøring 

av hvilket prosjekt pengene skal gå ~:il. ~1ålset

t inga er å utbygge støtter.ingen Med 50 % nye bi

draqsytere. 

8 .mars : verve- og løssalgsoffensiv. 

23~ Av.;J.utning av vinterk<~.m~anja. 

~ verve- o g løssalgsoffensiv . 

Systematisk fo rny i ngsarbeid. 

Lokalkorre~~ndentkurs . DSa må bestemme hvem so~ 

skal sendes på kurset. 

Partikonferanse for OSa sine KK- a nsvarliqe ,med 

oppsummerin'?' av KK - Aret så lamgt og planene fra.t"l

over. 

Sommerleirene. Diskusjon om KK og KY.s redaksjonel

le linje.~ ~oltisk "KK-verksted". 

St() r høstof fen s.i.v s t arter npp ~~gust:. Nålsett-

ing pl 2000 abonnenter . 
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a ug-8 6 

ok t-nov-!% 

:?rbeidet med KK må bli et hovedpunk t på a~de~~ 
ir.gs møte. Oppsummere ~Så l ang t og l eq~e p l an og 

bestemme tiltak f o r de t videre a r be idet . 

:Fo rbe r edel s e av j uleme sser. 

dP.s-8 6 : Avslutning a v KK-året . 

Flere og større julemesser e nn tidligere. 

l. Alle p~rtiavdelinger s kal gjennom!Øre diskusjonen om KK 
ISe TF-bilaget) på a vdelingsmøte i løpet av januar . 

Forbe~P,d~lsene til det te møtet må settes igang snares t 
' av avdeligstyre t · De :~edlemmene som skal gjØre spesielle 

unåers6kelser i =orbindel s e med møteopplegget , må rettlede~ 

om dette tidliq på nyåret . 

D!! cs0m avdel::.ngs:nøtet er etter 18. jar;, må allikevel avdelinga 
s ikre en sk~kkelig start på vin~erka:npAnja denne lørdagen. 

2. Partiavdel,n~a må legqe planer for gje~nomføringa av KK-året 

som sar..svarer med innrettinga og de:: pol.itiske nedslagsfeltet 

til avdelinga. 

3. Part ievde~inga må sette ei målsettLng for hvor stor del av 

avdelinga som skal drive regelmessig KK-arbeid. Det b~r settes 

personlige nålsett i nger for alle pP.rt~meaJlemrner som skal dri•·e 

KK-arbeid. 

4. Laqstyret sKal lede lagets KK-arbeid. Dersom KK-ansvarlig 1 

avdelinga ikke sitter i styret ,skal hun jevnlig inn~alles 

til styremøtene og ellers ha tett kontakt med styret. 

5. !1ålset1:inqene for par~iavdelJ.nga er: 

'.'interkam:;:>anja 18.1 - 23.3: 

HØstkampan j a 23 . 8 -

Løssalg 

Abonn. 

S1:øtte r inq .• . ... . .... 

LØssalg .. . ... ... . · . . 

Abonn ent . . ..•. .•• . .. . 

Støt tering •• •. . . . . . .. 

Arsmalsettinger (g j ennoms nitt for lel e å ret): 

Lø s salg •.•. • .. . . • . . . 

Abonnent ....•.. . . . . . . 

Støttering .. . .. .... . . 

Des su t e n skal dere i l øpet av 1986 sel~o 

KK på f ø l~ende a r be i dsplass: ...•• . .... .. .. . 
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II. ~~Ql~g_Q~_rbBilS~Q~&~ 

I oversiktsartikkelen i TF om "part.:.arbeidet i 1986 " s t år 

opplegget fo r den obligatori ske delen ~v partiskolen. 

Når det gjelder andre k~rs som partiskoldn kan tilby , vil 

dette bli gjort kjent offentlig: 

-I første halvdel av jauuar vil det komme en oversikt over 

åpne seminarer og kurs (se i"Klassekampen" da). 

-l.februar vil det være ferd i g en ka~alog med full oversikt 

O'.ær hva som finnes av studiernateriale • Kan bestilles gjennom 

Ny Verden eller partikontore t. 

Vi vil ikke komme med er. gjennomgang a v alle de områder 

som vi mener det er aktuelt å reise forslag på, men bare 

understreke at det fortsatt er viktig å være a llsidi g -

både ~~og politisk i de forslagene som reises. 

Vi har heller ikke grunnlag for å varsle noen ny linje i 

forhold til tillitsverv enn det som har vært praksis de 

siste par årene. Avdelingene må gjennomføre en konkret ana 

lyse av hva som er en riktig avveiing mellom å sikre av

del inga politisk og organisatorisk styrke ,og de fordeler 

e vt. tillitsverv kan ha. 

Etter disse innlede nde , generelle betraktningene, vil vi 

likevel nevne tre områder som skal prioriteres: 

1. Fri - uavhe ngig - fagbevegelse. 

l forbindelse med årsmøtene må det sikres a t di s kusjone n 

om en fri, uavhengig fagbevegelse kommer opp. Det kan 

sannsynli gvis best s ik res ved at det rei ses forslag om 

- tilslutning til FUF 

- vedtak som i standpunkter knytter seg til innholdet i 

FUF-oppropet. 

·- vedtak om at kl ubben /foreninga i året som kommer skal 

gjennomføre en grunnleggende diskusjon om det faglig-po 

li~iske samatbeidet med AP, med to innledere og begge 

syn godt presentert. 

- vedtak om at foren inga går inn for at det i forbundet 

skal avholdes uravstemning ov~r om dRt fagli g -politiske 

sa~arbeidet med AP skal fortset te. lu~tte må prioriteres 

så høyt som mulig) . 

Der hvor det er mulig bør det også arbe ides :o~ lok~l e 
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<.n·a•:sr.e~111inger , entEn veå at det arbeides med det på annen 

måte eller at det tas opp nå årsmøtet . Dette kan bli en 

viktig metode for å holde debatten levende og for å presse 

den ned på grunnplanet ~ 

2. Som et ledd i en kampanje for å bringe oss mer på offen

siven politisk i fagbevegelsen, går vi inn for at 

" omstillings-diskusjonen" skal reises i fles t mulig 

klubber og fo r eninger. 

Til årsmøtene bør det derfor fremmes forslag om at 

det i perioden skal a vholdes møter l studiesi r kler l 
kurs l seminarer e~l. hvor temaer tilltnyttet deres 

bedrifts l bransjes framtid skal cpp til diskusjon. 

Frem forslag til tema , og følg opp me1 ideer om studie

materiell og innledere med forskjellig syn etter hvert. 

Konkrete for~lag som kan sette d~skusjonen i gang allerede 

i årsmøtene, er utmerket der hv~r det er mulig. 

3. Det skal til alle årsmøter re~ses forslag i til

knytning til internaSJOnale ~emaer. In~fallsvinkler e r 

som vanl ig støtte til anti-imper!listisk kamp 

stan, Latin-Amerika, PLO, Sør-Afrika osv.) 

Afghan i-

Dessuten bør problemstillinger i forlengelsen av partiets 

3.verden-konferar.se reises. ( Fø:g med i ~et som har 

stått i KK etter konf. , Røde Fane rr1 . m.) - Sult, ·utbytting, 

gjeldsk.::-ise m.m. 

(Orienterino on\ !'1eni.ngsforskjell mellom partiet oq 

'<Ød Ungdom l . 

Som kjent er det ueni<;hete.::- mello!'< partiet og RØd Ungdon,oP.l 

hva sor.1 skal stå i vedtektene om forholdet mellom de to 

o rganisas jonene. Landsmø~et til partiet stadfesta de hoved

prinsippene som har vært tidligere· (se vedtektene ) . 

Dessuten gjorde landsmøtet et eget vedtak ,for å mar~ere 

hvor viktig partiet oppfatter at disse prinsippa ~r; at 

dersom RØd Ungdom på sitt land~møte endra vedtektene s ine 

på dette punktet , så var det å legge opp til et brudd mellom 

pa!:'tJ,.et oo RØd UngC.0~'. 

La~~smøtet ·j R~d Un9~om be~andla ~isse s~kene , og vi gjengir 
~er ne~La~ ~r~ bJe fatta o~ det: 
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Jtlands•-t•t oJorde f•toenøe vedtak o• det veøtektsreouterte 
forholdet •etlo• AKP <M-l) oo R•d Unodo•: 
Paraorat l 1 Rød Unoooms vedtekter behandler bl.a. rornoldet 
•ellOM AKP IM-Ll oo Rød Unodom. Paraoraten sier bl.a. at "R•d 
Unodoms oroaner er underlaot oartlets oroaner o3 samm e olan." 'l 
Rfd UnodoM er det torsklellloe svn ol om dette er et rlktlo 
orinsloo eller Ikke. 

AY-Ps landsmøte 1 vin t er fatta vedtak om at øerso~ Rød UnodoMs 
land$m0te a~r Inn to r 3 oooheve den overfor siterte delen av Rfd 
Un'ldoms vedtekter. '!r dette 3 ooofatte som et brudd mellom AKP oo 
Rfd Unadom. R0d Unadom~ landsmfte v il t& nensvn t1l 
oart1 l 3ndsmftet s v~dt&k, oa o3r inn tor J ooorettholde vedtektene 
slik de star oS dette ounktet. Samtldio vil Red Unodoms 
landsmøte mørkere at det er uenio 1 oart i ets landsmøtevedtak. 

Først vll v1 s l~ tas t at Rød Unodoms Lano smøt& ~nsker en oo l1tisk 
enhetl1a oo samla m-L bev~oelse. Forholdet mellom AKP oo Rød 
Unadom l daa er da oosa oreaa av orvnnleoaende ool1t i sk enionet. 

VI er veniae i oartllanosmøtets vedt3k 8 V tøloenoe orunner: 
11 Part iets Lan dsm øteveota~ ha r sk~~roa de motsioels~ne •am 
finnes 1 Rød unooom r undt forhol det tl L AKP oll en ml! te soll! 
beveaelsen ikke er tient med . I oraksis underoraver oert or 
vedtaket den oo l1 t 1 s~e enheten meLLom AKP oa Rød unod om. 

2J Part iers landsm0reveorak bv ooer o3 et f~il utoanasoun~t 

soørsmlllet om hvordan vi b ehandler orunnleooend~ ool1t1ske 
~oørsmal oo utvikler de n ootitisk ~ enheten mellom AKP oo Rød 
Unodom. I slike saker trenes en lloen oo reell debatt hvor blloe 
AKP oa R~d Unodom Leooer tr am sitt svn, oa o3 den maten kan komme 
tram til et telles stanaounkt. Partiets Landsmøteve dtak nar t 
utaanasounktet hind ra en slik d~Oatt . 

A ~ P har med sitt landsm0tev~dta~ l klartek st sl8tr fa st at ~~o 

Unodom er oartlet$ unoaom~oroanlsaslon . ~et toroll~t er oos~ 
oartiet n3r det olela~r ~ f~lae ooo Rød Unodom oolltisk. V1 
~nsrer at AKP ska l tunoere ool tisk Ledend! l forhold til R~o 

Unodom oi~nnom ~ l eoo~ o oo til dl sk u sion ut fra vårt oal ;<; s<e 
orunnlao oo stratea l fo r r ~vo lusl on oo s osiali sme. ~et o et v~ lt 
~et m~ holdes ievnlioe møter meL Lo m st vre r o~ alle olan ; A~~ o~ 

Rød unodom, so m diskuterer viktioe ootl tlsk e saker, 

Soørsmlllet om det vedt~ktsreo ul erte f orho ldet mellom AKP oc R~o 
Unodom m3 tas ooo til en arundto diJkus lon l oartlet oenne 
Landsmøteoerioden oa tram mot neste oartilandsmfte. 

LandSIIIflltet qjennomferte e1 or1ns1ooavstem•1no over ffllloenøe 
forslao: 
R~d unadoms lanosmøtt 3kseoterer at Rød Unodom er oroantsatorlsk 
underlaot oartlet. Men landJIIIftet tr orinsioote(t u~nlo 1 

ve~t~ktsformulerinoa "Red Unodom er underlaQt oart1ets oroaner o~ 
samme Olan." 

· ~7 orosent stemte tor torslaa,t. 
orosent stemte avnoldendt. 

oros~nt stemt~ mot, • 

FtllQend• ble vedt,.tt, o• tol,kn1na av vedtak _; -~ .. -,. , -4.,t,: ·· 
Vedtak et om l<HHI!m~·t'et s U'"' o a vedt elt t ene 11 r ~ t c- n t :5 ~c-Øl ·~ l ~ 
menlnosvtrtno tra d~n ene ' av de tre mt•oroanls~slonene oo n ar 
1kke v1rknino før ento~~t er ooønidd. U 

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



:.~~~~·-

'· 

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




