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Dette er en gjennomgang av tidligere direktiver om parti

diskusjoner som skal gjennomføres i løpet av høsten. Vi frisker 

opp dette fordi det viser seg at partiet har kommet nokså 

ujamnt avgårde i g jennomfØringa av denne delen av planen. 

l. ~E~~!9§EE2~E~~~ii De laga som ikke har gjennomført denne 

diskusjonen må gjøre den ferdig og sende inn rapport og endring~

forslag innen l.oktober. 1~fNN i ~· ~ . 

2. [2E§Y~E§E21!i!§~_g!§~~§j2~i Samme pålegg som for Arbeids

programmet. 

3. :gy~-æ~-~j~E~§Z::§i~9!~~~i Få lag har kommet igang med disse 

studiene. Utfra dette må studiene av "Kommunistisk arbeid på 

. jobben~ som var lovt til etter l.oktober,utsettes inntil videre. 

Dette gir bedre rom til planlegging og gjennomfØring av "Hva må 

gjøres?". Studiene prioriteres høyt i partiet og bør kunne 

gjennomføres i lØpet av oktober/november. IMMMJJ , """'/ ~~- <>:; 
~vvra~·, 

4. ~2~i!~~~~i~E~~!9~ii Materialet i TF for juni skal diskuteres 

av alle lag og må være gjennomfØrt til l.desember 

5. ~2~~1-~~E~Q§~~Ei Dette er en fortsettelse av Forsvarspolit

isk diskusjon. Materialet vil komme i slutten av oktober og 

diskusjonen må være gjennomført i lØpet av 1981. 

DS har adgang til å tillempe tidsfristene som er gitt her, 

forutsatt at alle diskusjonene er gjennomført innen årsskiftet 

og at fristene for rapporter fra Arbeidsprogramdiskusjonene 

overholdes. 

II. DIREKTIV OM VERVING 

I forrige rutine meldte vi om at en ny grunnsirkel er under 

utarbeiding. Vi regner med at den vil være til salgs i lØpet 

av oktober. FØlg med i Kl-assekampen om nar den korc.mer. 

Organi s a sjonsra pportcn som stod i forrige TF viste at med

lemstallet går nedover. Dette oåde'fordi flere mel~er seg ut 

enn fØr og fordi rekrutteringa er mye mindre en4 for et par år 

tilbake. Mens vi i topp-perioden 1977/79 hadde en vervefrekvens 

hvor hvert lag verva i gjennomsnitt over et. medlem pr. termin, 
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så blir det nå verva mindre enn et medlem pr. femte lag pr. 

termin. Dvs at vi verver mindre enn en femtedel av det vi 

gjorde på det beste. Dette er en drastisk nedgang, som det er 

fullt mulig å gjØre noe med dersom laga kaster litt krefter 

inn på å få folk på sirkel og rekrutterer derfra. 

Vi skal ikke unnlate å slå fast at det er flere problemer 

med å rekruttere til partiet nå enn i perioden 1977/78. Vi har 

problemer i partiet, mange lag fungerer ikke så bra og kvier 

seg for å ta opp nye medlemmer fordi de kan bli skremt bort 

fra partiet osv. I det planforslaget som blir sendt ut nå 

(TF-aug-81) er dette en av problemstillingene som vi ønsker at 

' partiet skal diskutere for å rette opp feil ved partilivet. 

Men, vi gjØr en feil dersom vi venter på at partiet skal bli 

perfekt før vi tenker på å rekruttere. Vi trenger å gjøre 

partiet større allerede nå og vi trenger nytt og friskt blod 

inn i rekkene. Å gjØre partiet bedre og å verve må gå hånd i 

hånd. 

Det finnes folk til sirkler. 

Det finnes positive tendenser som gjØr det mulig å få folk 

på sirkel. Debattene på sommerleirene, i Klassekampen og i valg

arbeidet viser at det er Økt interesse for teori. Grunnsirkelen{ 

sånn som den blir utforma nå ,prøver å ta hensyn til dette. Den 

er utvida med to møter om politisk Økonomi og to møter om sosia

lisme og kommunisme. Dette er to populære debattemaer. Disse 

møtene er i tillegg til de møtene som er kjent fra den gamle 

sirkelen. 

Fra endel av omlandet vårt får vi kritikk fordi vi ikke gjØr 

nok for å mobilisere de til politisk arbeid. Denne kritikken, 

som vi har fått noen steder, bØr vi merke oss. Et av de tilbuda 

vi gir til venner av partiet bØr være studiesirkel. 

Start tidlig med å forberede sirkelen. 

Den nye grunnsirkelen kommer ikke før i oktober, men laga 

må nå begynne forberedelsene av sirkelen, fØr valget er over. 

RV-aktivistene vil være en viktig kilde til å finne folk til 

sirkelen. La ikke disse forsvinne fra oss etter valget, mens vi 

venter på sirkelen. 

Vi må også søke blant folk vi samarbeider med i fagforeninger 

og klubber, div. organisasjoner, KK-arbeid osv. Uten dristighet 
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og initiativ kommer vi kort. 

Også blant endel tidligere medlemmer burde det være mulig 

å få fo l k til sirkel. Jfr. organisasjonsrapporten som slo fast 

at vi ~ister mye av medlemmene blant de som har vært medlem 

i kort tid. 

Dessuten bør vi være oppmerksom på kamerater som har vært 

medlem i NKS (og RU) og som har forsvunnet etter at de er 

ferdige med utdanninga si. 

Klasseinnretting. 

En svakhet ved vårt vervearbeid, utover at vi verver lite, 

er at vi verver få arbeidere. Dette er et større problem enn 

at det l øses enkelt og på kort tid. Men de laga som har mulig

heter for å få ned arbeidere på sirkel må legge ekstra vekt på 

dette. 

Utover dette bØr vi legge spesiell vekt på å få med unge 

folk på sirkel (jfr. aldersutvik]inga i partiet) 

Når disse to tinga er nevnt, må det understrekes at det 

overordna målet nå er å få igang sirkler uansett klassebakgrunn 

og alder. De to viktige problema det er pekt på må vi innstille 

oss på å jobbe videre med, utover sirkelbevegelsen i høst. 

Prioriter leder til sirkelen. 

En viktig sak for en vellykka sirkel er at laget prioriterer 

blant sine beste krefter til å lede sirkelen. Studieleder

oppgaven er for et erfarent medlem en oppgave som det går an 

å samordne med andre oppgaver. Dersom det viser seg ummlig for 

laget å finne leder sjØl, bØr laget søke å få hjelp fra DS, 

enten til studieleder eller innleder på spesielle møter ol. 

SjØl om studieleder kan settes bort til en eller noen få 

kamerater, viser erfaringene at hele laget må delta i arbeidet 

med å finne folk og få dem på sirkel. 

Legg vekt på vervearbeidet. 

Det blir ikke nye medlemmer av en grunnsirkel dersom sirkel

deltakerne ikke nøye blir fulgt opp når sirkelen er kommet godt 

i gang. A lede en grunnsirkel er ofte ikke det vanskeligste for 

en kamerat med litt erfaring, men nye medlemmer gir seg ikke 

sjØl, uten nitidig oppfØlging. Lagsstyrene må fØlge opp dette 

arbeidet. 
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Vi har hatt en stygg feil ved å tru at når medlemskap er 

sikra, så er jobben gjort. Denne feilen har ført til tap av 

mange nye medlemmer. Mens de gikk på sirkelen blei de godt tatt 

vare på, men med medlemsboka i handa fikk de sveve fritt. Vi må 

begynne å legge vekt på den videre oppfostringa av nye med

lemmer. Noen steder bØr det kanskje alt i hØst bli et tilbud 

til medlemmer som ikke har vært med så lenge om å få bli med 

på sirkel eller få et tilbud i laget hvor noen utvalgte møter 

fra grunnsirkelen blir gjennomført. 

Konklusjon. 

Minimumsopplegg for avdelingene er at styrene fØr valget 

vurderer mulighetene for en grunnsirkel, setter av en studie

· leder og mobiliserer laget til å finne fram til og mobilisere 

folk til en ny grunnsirkel. Målet må være at når grunnsirkelen 

blir gitt ut, så er sirkelen klar til å starte. 

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



- 5 -

DIREKTIV OH sm1!•1ERINNSA!-1LINGA 

I forbindelse med innsamlinga har det kommet spørsmål om 

arbeidet med Kapitalen. I TF for april står det: "RVs andel 

blei på litt over 330 000 kr , Kapitalens del vel 800 000 kr. 

Det er tilstrekkelig til å betale oversettelsen av Kapitalen 

bind l. Hovedoversetteren har pga dndre arbeidsoppgaver en 

periode vært hindra i sitt arbeide med oversettelsen. Arbeidet 

er nå i full gang igjen. Kapitalen er derfor noe forsinka 

og kommer ikke ut før i 1982 ". 

Det vil snart komme en artikkel i KK som legger fram 

arbeidet med Kapitalen. 

Pr 6.8 er det i årets sommerinnsamling samla inn om lag 

300 000 kr. Med innfrielse av gjeldsbrev ligger vi bra an til 

å klare målsettinga. Men det er store forskjeller mellom 

fylka. På leirene har innsamlinga gått helt utmerka, men det 

er bare en mindre del av partimedlemmene som har vært på leir. 

Det er ingen grunn til at innsamlinga skal gå dårligere blant 

"hjemmesitterne" dersom den tas opp til skikkelig behandling. 

Direktiv: 

l. DS må vurdere om det trengs nye initiativ overfor laga/RV 

for at fylket skal nå målsettinga. 

2. Lagsstyret må kontrollere og sette i verk nødvendige til

tak for at laget skal nå målsettinga si. 

3. Kamerater med ansvar for arbeidet med RV må sørge for at 

RV-gruppene diskuterer hvordan de skal bidra til innsamlinga 

og sikre innsamling ·på alle RV-arrangement. 

• 
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