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Distriktsstyret. 
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1) Vi kjenner til at det er mange kamerater som lurer på 

hvordan de skal prioritere mellom KF-leir og RF-leir. Vi vil 

derfor gi noen retningslinjer, som ikke må oppfattes som 

aksolutte. 

2) Av hensyn til at linjene fra KF-leirene skal nå raskt ut 

i fronten, ville det sjølsagt være en fordel om al l e grupper 

var representert. Men dette vil ikke all t id være mulig. Allmennt 

bør en bestrebe seg på å sikre representanter fra alle større 

KF-grupper og alle større plasser i distrikteto 

3) Av hensyn til massemobiliseringa til leiren og oppfølginga 

av uorganiserte jenter, bør partimedlemmene som kan trekke med 

seg uorganiserte jenter prioritere KF-leir over RF-leir. 

I KF-grupper der det er uorganiserte jenter som skal på 

KF-leir bør ogsl en eller flere partimedlemmer dra sammen med 

dem for å følge dem opp på leiren. 

4) Dette betyr sjølsagt ikke at det ikke er lab for andre 

partimedlemmer å dra. Kamerater som jobber med kvinnepolitikk 

o g som har lyst til å dra på KF-leir har sjølsagt anledning 

ti l. deto 

5) Det kan ikke være noe krav overfor noen at kamerater som 

drar på 1\F -leir også skal dra på RF -leir, dvts på to leirer. 

Dette må de avgjøre sjøl ut fra l yst og anledningo 

På oppdrag fra SKAU, 

Kr istian Antonseno 
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1. Ei allmenn retningslinje om at alle som har kvinnepol. som 

hovedoppg o skal på kf-leir betyr a~ ""i går inn for at en stor 

del av p.medl skal det, uansett om det spiller noen rolle for 

massemobiliseringa eller for å "kjøre ut" linjene fra leiren. 

Og det er vel disse to forholda xi retningslinjene må prøve å 

ta vare på. 

2. Vi må passe oss for å gi stivbeine direktiver. Ifjor ble det 

gitt direktiv i oslo om at ett p.medl fra hver kf-gruppe skulle 

på kf-leir (og dessuten på RF-leir før eller etterpå). Dette førte 

til stor fortvilelse bl.ao i KF-gruppa til kona. Der var de to 

p.medl som dreiv gruppa pluss noen ikke-p.medl, hvorav ingen av dem 

skulle på leiro Begge hadde jævla lyst til å dra på RF-leir og 

begge hadde tre ukers ferie og syntes dette var harde bud! 

3. Wi kan ikke ha samme retningslinjer over alt, både der det 

er KF-leir og der det ikke er Kf-leir. Jeg veit ikke hvor det 

blir KF-leire (sjøl om det er jobben min å vite det), men ~ex 

i distrikter der det ikke er, bør vi vel overlate til deres ega 

vurderingo (Forbehold, viss det ikke blir leir i troms, må vi 

prøve å få inn noen fra tromsø, ool.) 

4. For å antyde noen lause forslag til retningslinjer, 

- kvinneansvarlig (noe som iværtfall sikkert fins i alle mellom

store byer) bør oppfordres til å dra, 

- minst en fra hver kf-gruppe der det er uorganiserte som skal 

på leir, av hensyn til at det skal være noen til å følge dem opp, 

- minst en fra hver plass i områder der det er leir, av hensyn 

til å få ut linja (med forbehold for svake plasser), 

- folk som kan få med seg uorganiserte jenter som de kjenner, 

for å trekke dem med, 

- prøve å sikre minst en fra sentrale plasser i distrikter der 

det ikke er leir, av hensyn til å få ut linja. 

5. Jeg er ingen tilhenger av hverken direktiver eller intern 

propaganda i retning "linja er" dra på to leireo Et direktiv er 

et direktiv. Og intern propaganda om at "linja er sånn og sånn" 

fungerer som regel dit hen at det blir ''tatt kamp med" folk og 

nesten jamgodt med et direktiv. Jeg er ikke mot forbud heller, for 

det fins folk med lang ferie som syns det er ok. Men det fins også 

folk med vanlig ferie som syns det er ok og med all respekt for 

disse kameratene, dersom en skulle gi dem noen bestemt oppfordring, 

syns jeg en burde oppfordre dem til å ta seg en fjellferie eller 

campingtur sammen med uorganiserte venner o.l. (Forbehold for 

vandreleir.) (Dette har jeg krangla med folk i sk om før.) 
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6o For A sammenfatte dette i en kladd til retningslinjer: 

RETNINGSLINJER FOR HVEM SOM SKAL DRA PÅ KF-LEIR. -----------------------------------------------
1) Vi veit det er mange kam. som lurer på åssen de skal prior. 

mellom kf- og rf-leir., vil derfor gi noen retningslinjer (må 

ikke oppfattes som absolutte) . 

2) Av hensyn til at linja fra leiren skal nå raskt ut i fronten, 

vil det sjølsagt være en fordel at alle grupper er representert. 

men dette vil ikke alltid være mulig. a l lmennt bør kam. bestrebe seg 

på å sikre repr. fra alle større kf-grupper og fra alle større 

plasser i distriktet. 

3) Av hensyn til massemob. til leiren og oppfølginga av uorg. jenter 

bør p.medl som kan trekke med seg uor g. jenter prior. kf-leir o ver, 

og i kf-gro der det er uorganiserte kf-medl som skal på kf-leir, 

bør også en el. flere av p.medl dra, for å følge dem opp på leiren. 

4) Dette betyr ikke at det ikke er lov for andre A dra, kam. som 

jobber med kvopol og har løst kan sjølsagt dra. 

5) Det er i kke noe krav at kam. som drar på kf-leir skal dra på 

t~ leirer. Dette avgjør de sjø l ut fra anledning og løst. 

XX 
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