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,DIREKTIV OM KK-ABONNEMENT FOR MEDLEMMENE AV PARTIET

Innledning.
I løpet av det siste året har KK mistet endel partimedlemmer
som abonnenter. Hovedproblemet er at en rekke partikamerater har
fått direktiv om ikke å fornye abonnementet.i henhold til klass_:
ifiseringsdirektivet. Erfaringene viser at mange av disse kameratene etterhvert leser KK uregelmessig , noe som svekker deres
p olitiske utvikling. Noen løser dette ved å kjøpe avisa mer eller

mindre fast i den lokale Narvesen-kiosken. Men dette er ingen
akseptabel sikkerhetslinje for disse kameratene. Vi går derfor
inn for at også disse kameratene skal abonnere på KK, men gjennom
en annen kamerat i samme avdelinga som de ellers har naturlig
kontakt med. Abonnementet står da i denne kameratens navn.
Undersøkelser viser også at i noen tilfeller dreier det seg om
partimedlemmer som pga økonomiske problemer mener de for ei tid
ikke kan abonnere, evt utnytter at de kan lese avisa et annet sted.
SKAU mener at dette er en uakseptabel utvikling. Partimedlemmene
trenger KK og KK må ha partimedlemmene som abonnenter. Dette
direktivet innskjerper denne abonnementsplikten og vi vil understreke at det e avdelingenes plikt å hjelpe til å løse problemer
som kameratene måtte ha.
Direktiv.
Alle partimedlemmer skal som regel abonnere på KK, der flere
familiemedlemmer er medlemmer med et felles abonnement.
Avdelinga skal holde kontroll med at kameratene fornyer
abonnementet og hjelpe til med å løse evt økonomiske problemer
med dette som kameratene måtte ha.
c) Kamerater som er klassifisert som 11.2 skal også abonnere på

avisa (dersom ikke partiorganer har gjort unntak), men ikke i
sitt eget navn og heller ikke til egen adresse. Abonnementet kan
ordnes gjennom en annen kamerat i samme avdeling eller gjennom
den ordinære kommisjonærordninga ( unngå unaturlig opphoping av
naboabbonter). Der dette ikke er mulig kan avdelingsstyret innvilge
unntak og rapportere om dette til DS.
SKAU

