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Partplanen for 1984 står i TF for nov. Distriktsstycet må 

. t..a stilling til gjenr.omfØringa av planen for sitt parti

distrikt og gi de nødvendige tilleggsopplysninger til lags

styra så snart som råd ,slik at disse blir i stand til å 

legge konkrete planer for partilaget i lØpet av januar. 

I tillegg til plandirektivet i TF, er de enkelte direktiva om 

KK-arbeidet , l.mai og notatet om det forsvarspolitiske 

arbeidet materiale for DSa sitt planarbeid. 

Det er et par ting som angår DSa spesielt ,som har betydning 

for gjennomfØringa av planen , og som ikke er nevnt i TF: 

l) DS må så tidlig som mulig diskutere opplegget for valget-85 

Vi ser helst at dette blir behandla i DS-plenum og at 

rapport om diskusjonen blir sendt inn i rutina fØr påske 

(dv~. at det blir satt opp på DS-plenum i febr.-mars) 

Det må legges opp til at rapportene fra lagsdiskusjonene 

om denne delen av diskusjonsopplegget på det parlamentar

iske arbeidet blir sendt inn i juni-rutina. Dvs: dersom 

lag deler opp behandlinga av lagsdiskusjonen , bØr de ta 

Stortingsvalg-diskusjonen fØrst. 

2) Det er en fordel om DSa raskt kan avklare hvor og når 

det vil bli lagt opp til møter i forbindelse med den 

forsvarspolitiske "uka" og sender oss en oversikt over 

det. Likeledes ønsker vi oversikt over målsettingene 

for antallet av den seatrale partilØpeseddelen som distrikt

et vil spre. 

Disse opplysningene sendes -eller ringes- direkte inn 

til partikontoret , adressert til Per Gunnar Gabrielsen. 

Rapportfrister: 

Rapport om 8.mar~: 

Rapport om rekrutteringskampanja 

(rapportskjema blir sendt ut i jan) 

Rapport fra beretningsdiskusjonen 

Rapport fra diskusjonen om det parlament

ariske arbeidet: 

-Om Stortingsvalget -85 

rutinafØr påske 

_- _____ It ______ _ 

juni-rutina 

rutina fØr påske 

fra DS-behandlin~ 

juni-rutina fra 
laga. 
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-fra resten av "pakka" 

Rapport om l. mai : 

Rapport fra 2.runde i PP-diskusjonen: 

Rapport om nominasjonene: 

Rapport om delegatvalga: 

Rapport om B-Øvelsen: 

Rapport om Kapitalenstudiene ,del 2: 

seinest o~t.rutina. 

juni-rutina 

august-ru tina 

august-ru tina 

august-ru tina 

desember-ru tina 

nyåret 1985 

Bortsett fra rapportene om 8.mars, l.mai , B-øvelsen og 

delegatvalqa til distriktskonferansene , dreier det seg om 

at lagsrapportene også skal inn til SK. DS må ta hensyn til 

dette når de setter fristene for laga. 

Konferanseplan: 

Vedlagt på eget ark , til hvert DS. 

II. QfE~~~f~-Q~-~E~~fQ~~-~~Q-~~~§§~~~~~~~ 
' 

Dette direktivet står i heftet til ~S og lagsstyrer.Mål

settinger for distriktspartiet er vedlagt i eget brev. 

l) Den politiske linja for l.mai 1984 er lagt fram i 

artikkelen i TF-nov. Avvik fra prioriteringa og den polit

iske innrettinga som er streka opp der ,må tas opp med SK 

2) Utifra den betydninga l.mai har for den politiske kampen 

(ikke bare utad ,men også innad i partiet) , må DS prøve å 

få behandla de viktigste linjespørsmåla knytta til l.mai

arbeidet , ta standpunkt til de politiske hovedmålsettingene 

og hvordan de skal nås ,spesielt for sentret/de mest sentrale 

stedene/ i distriktet. 

DS/DSAU , og lagsledelsene på stedene utafor distriktssentret, 

må ikke delegere bort det politiske ansvaret for l.mai, 

sjØl om bestemte kamerater tildeles hovedansvar for arbeidet 

i l.mai-frontene. 

3) Som både l.mai-oppsummeringa 1983 og artikkelen om l.mai 

1984 tar opp , må det settes egne målsettinger for å styrke 

massearbeidet gjennom l.mai-arbeidet til våren. 

Det betyr både at vi trekker med l.mai-aktivistene mest 

mulig med i den politiske kampen omkring l.mai, at vi er 
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offensive med utspill (ikke lar forhandlingssituasjonen 

fØre til at l.mai-linja vår er kjent bare overfor motparten 

ved forhandlingsbordet) og at vi setter oss mål om å knytte 

Ilest mulig . nye kontakter gjennom l.mai-arbeidet. 

4) TF-artikkelen setter opp 20.mars. som frist for når 

reelle komiteer for klassekamptoga skal være igang (I de 

større byene tidligere) . 

Det har de seinere åra vært en tendens til å drØye ut med 

igangsetting av komiteene mange steder. Dette henger nøye 

sammen med det som er tatt opp under pkt 3 (mindre vekt på 

massearbeidet) . Dessuten fØrer det til at forutsetninga om 

å forhandle utifra styrke blir undergravd. Det stiller oss 

i situasjoner hvor vi blir svakere for politisk press og at 

alternativet brudd vil kunne bety at vi ikke greier å reise 

noe klassekampalternativ i det hele tatt. 

Spesielt i fagbevegelsen blir det mange steder fatta viktige 

beslutninger om l.mai tidlig på nyåret. DS og lag må ta 

hensyn til dette og legge opp forberedelsene sine utifra 

det. 

5) Alle lag skal arbeide med l.mai, sjØl om det vil være 

ulikheter når det gjelder omfang o~ h~ordan. 

Laga må også legge vekt på å diskutere de politiske mål

settingene for l.mai på sitt sted, hva dette vil kreve av 

utspill og paroler. Dessuten skal de særskilt drøfte hvordan 

massearbeidet skal styrkes i l.mai-arbeidet. 

Endel av denne diskusjonen kan knyttes til lagsmøtet som 

drØfter den aktuelle politiske situasjonen, dersom laget 

benytter se~ av dette opplegget. 

6) DS må innstille overfor laga om hvor vi skal ha demonstra

sjoner og partifester , og evt. fØlge opp uenigheter. 

Det må også sikre at laga legger opp arbeid med KK på l.mai. 

Ellers må DS fØlge opp særskilt der hvor det er vanskelige 

enhetsforhandlinger pågang. 

7) RU og NKS må tas med i l.mai-arbeidet på de nivåa som er 

aktuelle (distrikts- og stedsnivå). 
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8) Rapportering: 

-DS oversender til SK innstillingene sine på hvor det 

skal være demonstrasjoner og partifester, innen l.mars. 

(dersom de ikke får ovelevert direkte , så sendes de inn til 

partikontoret) . I rutina i slutten av mars sendes det med en 

kort kvantitatijfver~ikt over situasjonen i l.mai-arbeidet. 

Viktige politiske motsigelser/tendenser meldes fra om , 

dersom SK på annen måte ikke er blitt gjort kjent med dem. 

-DS må ta opp med de enkelte stedene i sitt distrikt at 

de ringer inn resultatene til KK om ettermiddagen.l.mai. 

-Oppsummering av l.mai ,på grunnlag av rapportknrv som 

blir sendt ut seinere, sendes inn seinest i juni-rutina. 

IV.MELDING OM SITUASJONEN I AFGHANISTANKOMITEEN --------------------------------------------
Gjennom massemedia er alle gjort kjent med at landsstyret 

i Afghanistankomiteen i Norge har innlevert anmeldelse på 

to av sine tidligere fremste tillitspersoner, med mistanke 

om Økonomiske misligheter. Foruten Pål Hougen ,tidligere 

formann i landskomiteen (fram til mai i år) dreier det seg 

om AsbjØrn Liland ,som satt som formann i Afghanistankomiteen 

i Oslo fram til for en måned siden. 

Begge to har trukket seg fra alle verv i komiteen på bak

grunn av det som er hendt. 

Den informasjon som gis her er til distriktsstyrene, slik at 

de har kunnskap som kan korrigere det bildet som kan oppstå 

bl.a. gjennom massemedia. 

Anmeldelsen er innlevert på bakgrunn av flere forhold, ikke 

slik det kan framgå av enkelte aviser kun ut fra manglende 

kvitteringer på en overfØring til Afghanistan på 45 000 US $. 

-Hver for seg har de to impliserte betalt tilbake til Afghan

istankomiteen i Norge og Afghanistankomiteen i Oslo kr.l50 000. 

Dette for å dekke ulegitimerte uttak som de dermed har er

kjent å ha foretatt. Disse belØpene dekker det en pr. dags 

dato (15.11) konkret kjenner til som omfanget av underslag-

ene. 

-Det er til nå ikke levert inn bilag/kvitteringer for over

levering av 45 000 US $ i Afghanistan hØsten 1982 ,på tross 

av purringer om dette i et år. Vi skal allikevel ikke ute-

lukke at det k~n skaffes tilveie vitner som bekrefter over-
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levering av hele dette belØpet , slik at det kommer. ut av 

verden i denne saken. 

-Komiteen · ha~ ikk~ kunnet få oversikt over innbetalinger 

til komiteen som har kommet i form av kontanter, sjekker og 

utbetalingskort t"ra bank som ikke er kommet inn på konto. 

Det er klare holdepunkter for at slike beløp finnes, men det 

er kun gjennom en offentlig etterforskning at omfanget til

nærmet kan bringes på det rene. 

Situasjonen med et erkjent underslag på 150 000 kroner på 

hver og fortsatt stor usikkerhet om hvilke summer som fort

satt kan være skjult, var bakgrunnen for at landsstyret i 

Afghanistankomiteen enstemmig gikk til anmeldelse. 

Det skulle være opplagt at en slik avgjØrelse ikke kommer 

spontant. Lengre tids arbeid med å finne en lØsning innad 

i komiteen fØrte ikke fram, og en valgte da å ta de negative 

konsekvensene en anmeldelse kan fØre med seg for arbeidet , 

framfor å risikere avisomtale hvor komiteen blir framstilt i 

et forsøk på å dekke over det hele. · Den siste situasjonen 

ville etter all sansynlighet gi langt mer negative fØlger 

for Afghanistanarbeidet. 

Vedtaket er fattet på bakgrunn av konsultasjon med jurister. 

Vedtaket er fattet med et Ønske om å rydde skikkelig opp i 

den situasjonen som er oppstått og bevare komiteens rennome' 

i opinione~. Omfanget av saken slik det etterhvert ble av

dekket, ville gjort det umulig å holdt det innafor 4 vegger 

i svært lang tid. 

Alle lokalkomiteene og kontaktene til Afghanistankomiteen er 

informert. Informasjonene kom seint, bl.a. fordi pressa fikk 

nyss om saka raskere enn man ventet. 

Anmeldelsen har resultert i forskjellige reaksjoner innad i 

komiteen -fra full støtte til fortvilelse . Endel har hevdet 

at landsstyret mista hodet og handlet overilet. 

Gjennom diskusjoner som har vært gjennomført, synes det nå 

som om komiteen som helhet forstår situasjonen og nØdvendig

heten av anmeldelsen. Landsstyret har støtte. 

Kanskje viktigst er hvilke konsekvenser denne situasjonen 

skal få for Afghanistanarbeidet på kortere og lengre sikt. 

Endel har uttrykt redsel for at komiteen nå må legge seg på 

været i en tid til alt roer seg. 
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Vår holdning bØr være den stikk motsatte ,noe som og~å har 

vært konklusjonen på flere av møtene komiteen har hatt i!mad. 

Denne vanskelige situasjonen krever offensiv handlin~ 

Som alle andre politiske partier har vi et ansvar for Afghan

istankomiteen i Norge. Vi har vært med på å dra den igang 

og vi har investert kader i arbeidet. Vi støtter fullt og 

helt opp om komiteens politiske plattform. 

Vi skal heller ikke legge skjul på at vi har et spesielt 

ansvar. Vi har til nå vist en langt større innsatsvilje enn 

de fleste andre. 

I denne alvorlige situasjonen for Afghallistanarbeidet i Norge 

forplikter dette. 

Vi må stille krav til partiorganisasjonene lokalt og sentralt 

om stør:ce innsats i A::ghanistankomjteen framover. Spesielt 

må det legges vekt på å bygge opp organisasjonen meeJ nye 

grupper på steder d·er det idag iK.ke finnes 1iOe arbeid, Men, 

like mye må vi styrke og strømlinjeforme de komiteene som 

allerede finnes. 

Dette er en betingelse far at liknende situasjoner ikke 

skal oppstå i framtida. 

Dette er ogs5 en betingelse for at solidaritetsarbe.det gene~ 

relt ikke skal bli mistenkeliggjort. 

Foruten en generell apprioritering av Afghanistanarbeidet 

innafor partiet ,vil. vi framheve en viktig 0ppgave som står 

foran oss i solidaritetsarbeidet med det afghanske folket: 

Aksjonsuka for Afghanistan ll.febr. til 18.febr. 1984 

Denne s ~ - jer i et samarbeid mellom Afghanistankomiteen i 

Norge og flere student- og elevorganisasjoner ,blant annet 

Norsk Studentunion (KSU) , Landslaget for norske sykepleie

studenter (LNS) og DistriktshØyskolestudentenes Landsforbund 

(DHL) . Andre organisasjoner som Landslaget for norske lærer

studenter (LNI.) er skeptiske sentralt ,men fullt mulig å dra 

med lok~lt Det samme gjelder gymnasiaster og yrkesskole- · 

elever. 

Dette kan bli den mest omfattende aksjonen for .A.fghanistan :i 

Norge til nå. Aksjonsuka kan danne utgangspunkt for en k~aftig 

s ty1~king av Afg:1anistankomi teen gjennom de komiteene som alle

rede finnes, men også gjennom å opprette nye. 

Men , skal vi nå resultater m~ vi planlegge. Og planlegginga 
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mS starte allerede i 1983 ,sjØl om det bare er noen få dager 

igjen. Distriktsstyret må derfor omgående diskutere i1vordan 

de skal prioritere aksjonsuka for Afghanistan og legge konkrete 

planer for arbeidet. Et slikt kraftLak kan være med å vende 

en vanskelig situasjon til en positiv utvikling for solidari

teten med Afghanistan. 

V. TF-FIUSTER l.HALVÅR 1984. -------------------------
Datoer for når innlegg må være kommet til vår mottakeradresse: 

Januar-nr: 19.des. 1983 

Mars-nr S.mars 

Juni-nr 2l.mai 

VI. NESTE RU'riNE. 

Som varsla i plandirektivet blir fØlgende saler sendt ut 

i januar-rutina: 

-Forslag til beretning fra SK 

-Opplegg for partidiskusjonen om det parlamentariske arbeidet 

-Opplegq for det frivillige lagsmøtet om den aktuelle politiske 

situasjonen 

Dessuten blir det sendt ut rapportskjema for oppsummering 

av rekrutteringskampanja. 

Saker som skal sendes inn til SK i januar-rutina e~: 

-Rapporter fra ~prinsipprogramdiskusjonene 

-Rapporter fra l.runde i nominasjonene til ny SK 
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