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Direktiv om vurdering av kader til det nye landsstyret i kvinnefronten 

I slutten av november skal KF ha landsmeteo Der skal det velges et 

nytt landsstyre(ls} for fronten. Vi ber derfor alle DS-ere om f,lgende: 

# At alle som er organiserte som nå sitter i ls i deres distrikt blir 

kadervurdert i grunnorg. + en tilleggsvurdering fra DS. Leveres inn i 

begynnelsen av oktobero 

# At det for alle uorganiserte som ni sitter i ls blir levert en rap

porto At den lages av de som kjenner henne under ledelse av DSo Lev

eres inn i begynnelsen av oktobero 

# Vi ber ogsl om at ])5 leverer en forelfJdg karakteristikk av nye folk 

de mener b'r vurderes til det nye ls. Denne lista skal omfatte både 

organiserte og uorganiserteo Leveres inn i begynnelsen av oktobero 

# I tillegg ber vi om at folk utenom disse som blir innstilt av KF 

i distriktet også blir vurdert og sendt inn så fort som mulig (dvs. en

ten i begynnelsen av oktober eller i begynnelsen av november} 

Vi gj,r oppmerksom pø at disse vurderingene skal skje helt uavhengig 

av hva KF gj,r sjel og uavhengig av det KF sender inn til nominasjons

komit~en sino Hvorfor dette gjøres er for å få et så grundig vurderings

materiale om de enkelte, at det kan velges et ls som vil kunne fungere 

som en virkelig ledelse for fronten. Det er ikke tilfelle med det ls 

vi har idag. Vi vil også minne om at for de som sitter i ls er KF en 

hovedoppgaveo At det lar seg gjøre, må derfor avklares før de lar seg 

innstille av nominasjonskomiteen. Idag er det mange Is-medlemmer som i 

praksis har andre hovedoppgaver. 

Til kriteriene for valg til ls henviser vi til det som blir sendt KF

gruppene i september. Det som er viktig, er å finne fram til de som er 

framskredne i å gå ut og rekruttere, som setter i gang aksjoner, som 

mobiliserer kvinner rundt KF. De som i praksis viser at de har kjennskap 

til og tar utgangspunkt i massenes intereseer og gj~r noe med det. Finn 

fram til de KF-gruppene som rekrutterer mest, som driver med ak~joner og 

se hvem som drivkrafta i det. Det trengs også folk som kan lede og org

anisere, som klarer å skjære gjennom hindringer og få ting gjorto 

Det som ikke trengs, er de som er flinke til å innkalle mange m~ter som 

det ikke kommer noe ut av. Det vil sikkert bli innstilt mange av disse 

fordi de har "erfaring" og er "ledende". Se spesielt opp for disse og 

få det med i vurderinga. 

Det som rir KF som en mare idag, er sekterisme og byråkratio Det er 

noen som går i spissen og fremmer dette, eller som tviholder på det, 

eller som ikke evner å bekjempe dette. Disse er ikke KF tjent med å ha 

i sin ledelse. Disse feilene er svært alvorlige i KF idag. Det trengs 

derfor sterke folk med de rette egenskapene for å drive de alvorlige fei

lene tilbake og snu utviklinga, øke medlemstallet, få KF-ere ut blant 
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folk, drive gjennem aksjoner. Vi klarer ikke å få en sånn ledelse 

dersom DS-ere bruker lillefingeren på vurderingene og slipper gjennom 

de som står i spissen for KF~ alvorlige feil uten at noen er klar over 

at de gjør det. 

2. oktober 1977 

Sentralkomiteens arbeidsutvalg. 

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




