
~ r :·· . . 
ANUAR 

1984 

OG SEIE 
~ 

LEDER: VINTERKAMPANJA FOR KK ............ S 2 

KOS - KRO NIKK •...•...•••.•.. .• ........•.•. S 3 

PLAN FOR DISTRIKTSS TYR ETS ARBEI D 19B4 ... S 4 

KVINNEKONFERANSEN I DISTRIKTSP AR TIET .... S 7 

8, MARS 1984 S 9 

REKRUTERINGSKAMPANJA ..•.••.............. S 11 

HVA SKAL KANIDATT I DA BRUKES TI L ......... S 12 

l::NDE-l.JG ET r=r
LW1E8LAD 1::11::.1 
SOMTI\R..OPP 
PoUTISl(f: 
Sf'ØR..S~I... 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



LEDER: 

■ KLASSEKAMPEN .. 

EN KAMPANJE VERD? 

Ja , mene r v i det? Er ~K verd en egen seks uk e r s ka m

panje?' Og h va mener vi i denne forbindelsen med " kampanje" ? 

Kampanje er ikke å fortsette det arbeide t vi til vanlig 

driver. Det er heller ikke å virkelig gjennomføre det KK 

arbeidet vi til vanlig skulle ha gjort ! Vin te rkampanja skal 

være en seks - ukers per iode med konsentrert KK - arbe ide m. h.p . 

å oppfylle en best emt må l setting . I denne perioden e r KK 

hovedopp ga va ! Det betyr at ikke bar e de som til vanli g dr iver 

KK - arbe i det, men alle i avdelinga (bortsett fra 2 . 2 1 ere) skal 

drive aktiv, ukentlig abonnements - vervin g u t fra en personlig 

målsetting' 

Tilbake ti l spørsmå l et i overskriften. " Naturligvis er 

KK verd e n slik kampanje " . Det e r svare t alle g i r når de får 

spørsmå l et. Det er også svaret til de som i p r aksi s står for 

d e t mots a tte . De t er sva r e t ti l de so m 1 5 . feb ru ar p lu tsel i g 

vakner med et :" Jøss , er k a mp anje a lt b egy n t? !", e ll e r med e t : 

"Ja, ja . Je g får s e å få g jo rt no e je g også ". 

VI NTERKAMPANJA AVGJØR! 
Sjøl om vint e r k ampanja er plassert helt i beg ynnelsen 

av året, er likevel denne kampanje helt avgjørende for res

ultatet av ~K-arbeidet det året. Det gjel d er for distrik t et 

som h e lhet, og det gj elder for de enkelte o mrå dene. Det 

seinere arbeid e t fr a m til sommeren o g under "høs t -aks j onen" 

er i hovedsak oppfølging av resultatene oppnådd under vinter

k ampanja,- fø rst o g f remst fornyin gsarbei d e. 

De stedene som derfor gjør en god vin t erkampan je , ha r 

sikra mye av årsresultatet. De avdelingene som derimot gjø r 

en dårlig kampanje skal slite med å hente s eg inn i gj en. 

Derfor: Sat s nå! Set t alle kluter til i vinterkampa n ja! 
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---------•----------
'Kos' - KRONIKK: 

ET "KK" ER ET ER ET "KK': ER ET oeu 

****** * 
AKP hadde en partid elega

sjo n på r eise i Sør -Amerika 
hø sten 8 3. De legasjonen kom i 
konta k t med ko mmunistpar t ier 
i flere av l anda,- partier 
svært store i forh o ld ti l vårt, 
og som leder titusner i kamp. 

Det fortel les at represen
tante ne for d isse partiene 
sperret øynene vid åpne da de 
fikk hør e at det lille partiet 
fra Norge hadde egen dagsav is . 

"Dags av is !?",- det var et 
av de største ønskemåla. Hva 
kunne ik ke de ha utrettet med 
en av is s omkom ut hver dag! 
Det norske partiet måtte ha 
stor innflytelse med en slik 
propagandamuligh~t. 

Det er rart med det en 
blir vant til. Uansett hvor 
utrolig eller merkelig tingen 
er , den blir en selvfølgelig
het. Ta f.eks. · avisa " Klasse
kampen", Egentlig s kulle det 
aldri ha fan\es noe slik t som 
en ko mmuni stisk dagsavis i 
Norge i 198 4. Egentlig skulle 
et lite parti som AKP ikke 
hatt denne muligheten til å 
propagandere sine sine syns
pu nk t er og analyser i arbeider
klassen o g Ellers. Det er mot 
al le politi ske 11 na t urlover 11 ,
en a v de størst e merkverdi g
hetene i nyere no rsk po litisk 
hi sto rie! Et langt større 
parti som SV har ikke greid 
det. 

Og likevel, også " Kl as se 
kampen" blir etterhvert en 
sjøls agt ting,- også for oss 

kommunist er. Det e r alt lenge 
side n r otasj on skampanj a feide 
ov er : andet , og det haste r 
i kke leng er så mye med å ut
n ytt e de store mulighetene ~or 
propaganda som avisa represen
te rer. "Et KK er et KK" , synes 
å være tankegangen som sniker 

. seg in n . 

Hver~ numm er av 11 ~lasse
kampen11 inneholder vik tige ar
ti kler som ikke ko mmer igjen! 
Det er artikler og stoff egna 
til å a vsløre kapi t alismen og 
imp erialismen , som forklarer 
fo lk sam menhe ng ene og gir RV 
og partiet stadig flere sym
patisører . Men det er også 
ulempen ved dagsavisa : Uansett 
hvor mye godt og avslørende 
sto ff, - det som ikke sprees 
idag, er utilgjengelig i merra! . 

Tar en for seg KK for en 
hel uke får en se hvi de går 
glipp av som i kk e abonnerer på 
avisa . Dm Afghanerenes eller 
palestinerenes kamp . Om kapital
ismens naturødeleggelser eller 
om salg av helseskadelig medi
sin til ulenda, i det hele tatt 
kapitalismen sitt vanvittige 
jag etter profit t i alle sammen
hen ger! En mengd~ stoff og 
artikler egna til å spre klasse
bevissthet. Det er da en blir 
pinli g oppmerksom på at betyd
nin ga av avisa "kl assekampen" 
er propos jonal me d spredninga . 
Og spredningo,- den er opp til 
os s! De rfor: STA PA I VINTER
KAMPAN JA - VERV ABONNENTER ! 

NB: NODVENDIG MED CA. aox O V EROPPFYLLINQ 

AV MÅLSET"rlNGENE I VINTERKAMPANJA I 

ALLE MÅ TA MED I BEREGNINGEN AT ERFARINGSMESSIG FALLER CA. 30% AV, 

DE VERVA ABONNENTENE FRA PGA. MANGLEN DE FORNYING . FOR Å FÅ ET NETn□-

RtSULTAT LI K MÅ LSETTINGA ER DET NØDVENDIG MED 30 % DVEROPPFYLLING! 
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-----------•----------
PLAN FOR DISTRIKTSSTYRETS 

ARBEID I 1984 

Hovedmåla DS vil arbeide for i 1984: 

Den vik t igste oppgava fo r DS er å drive fram diskusjonene om pri nsipp
programmet og arbeide for å bevare enheten i partiet. 

Andre-v iktige saker er: 
- Styrke studiene og sko leringa i distriktspartiet 
- Dreie partiets arbeid mot arbeiderklassen (s tyrke klasseinnrettinga) 
- Fortsette kampen mot kvinneundertrykkinga internt i partiet og ellers 
- Styrke grunnorganisasjonene som ledende organer 
- Bedre DS sine metoder for ledelse, korrigere det byråkratiske avviket 
- Styrke den eksterne profilen til DS 
- Få igang beredskapsarbeidet og få grep om 2.2erne 

Konkretisering av de enkelte måla: 

Styrke studiene og skoleringa 

DS vil jobbe for å opprette et studieutvalg i distriktet. A styrke studiene er 
et viktig ledd i en langsikti plan for å styrke partiet som konmunistisk parti 
og sette det bedre istand til å løse de strategiske oppgavene. 

I 1984 vil vi legge hovedvekta på å lage kurs, seminare, studieopplegg, 
pinseleir m.m. på disse emnene: 

- Sosialismen og UPP 
- Kapitalen (neste skritt i samsvar med planen fra SK) 

Kvinneundertrykkinga (legges opp sanmen med KU) 
- Konferanse/verksted om UPP for kvinnene i partiet 

Innrettinga på arbeiderklassen 

Vi viser til vedtaket på forrige distriktsmøte (gjengitt i beretninga fra DS for 
82-83). Om i kkeJ dette avviket blir korr igert i tide, vil partiet degenerere. 
DS må og vi l priori tere denne oppgava høyt. Dette er en langsiktig oppgave som vi 
bare er i starten av. DS vil legge vekt på : 

- Rekruttering av arbeidere 
- Få igang og følge opp KK-salg på noen arbeidspl asser 
- DS må bli mer ekstern ledelse, re i se kamp og gå akti vt ut med poli tikken vår 
- Få fram klasseperspektivet i pol itiske i niti at i v og off ent lig debatt 
- Vurdere hvordan de uli ke oppgavene partiet arbe ider med best mu lig kan være 

med på å styrke partiets innretting på ar~e ;derk l assen , og t a init i tiv som 
tjener det 

- Politisk og ideol og isk kamp internt 
- Begynne med å utarbeid2 en kl asseana lyse for fylket 
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Kan1pen mot kv inneu ndert r-ykk -nga 

Her sti l ler vi to hovedmål: 

- Fortsette kampen mot kvin neundertrykkinga internt (fo reløpi g etter de 
linjene DS trakk opp i sept. 83 (s e KOS sept.) 

- Ta konsekvensen av at kvinnene er 50% av befolk ni nga og over 50% av 
arbeiderklassen. Kvinneperspektivet må gjennomsyre arbeidet på alle områder. 

De viktigste tiltaka og metodene fra DS vi l være: 

- Styrke Kvinneutvalget og partiets ledelse av kvinn earbeidet 
- Særegne skoleringsti ltak for kvinnene i di striktspart iet 
- Starte opp ei skolering av hele distriktsparti et på kvinnespørsmålet 
- Stil le krav til mannfolka i partiet i kvinnes pørsmål , kj empe mot at alt 

som har med kvinnesak å gjøre bare er ei sak for kvinnene sjøl 
- DSAU ska 1 vurdere og ta standpunkt til vedtaka fra kvinnekonferansen i 

distriktet høsten 83 
- Forstre flere talskvinner på alle nivåer 
- 50% kvinner i det nye DSet 50 % 

Styrke grunnorganisasjonene 

Vi ktige mål er å 

K\/INNER 

DE T NH 

os 1 ET I 

- Få den demokratiske sentralismen til å fungere i laga (dvs. få laga til å 
fungere) 

- Styrke 1 aga som eksterne kamporganisasjoner ,-. som 1 ed ende organer 
- ~øse probaemet med "passive" medlemmer, medlemmer som i større eller mindre 

grad unndrar seg partioppgavene og - pliktene 
- Hjelpe laga til å lage en plan for sitt eget arbeid som så langt det går 

løser motsigelsen mellom SK's sentrale plan og lokale behov/ muligheter/ 
styrker /s vakheter, og som gjør det mulig fo r laga å jobbe konsentrert og 
på la ng .s ikt . ..., 

~ ' 
Viktige tiltak -...; metoder er: 

- Mer konkret oppfølging fra DS. DS må komme seg ut i laga (sammen med UDS 
der det fins). For å undersøke, føle laget "på pulsen", holde innledninger, 
delta i politisk kamp , gi hjelp og råd os v. til styrene og medlemmene. 

- Skolering og konkret oppfølging og hjelp til avdelingss tyrene på lags
ledel se, partiteori, organisasjonsarbeid 

- Hjelpe avdelingene å legge plan for de enkel te passive medlemmene, reise 
kamp for partinormene og mot avvik og liberal isme . Formål: Ikke drive 
folk ut, men sik te mot å få · dem til å fungere tilfredss tillende som parti
medl emmer . 

- Re ise kampen mot sosialdemokra t iseri nga av massearbe idet, for mere og 
bedre kommunistisk agitasjon og propaganda. 

Styrke DS sitt arbeid med ekstern politikk o~ markere parti et eksternt på 
, y esp an 

u~ må i langt sterker grad enne de siste åra gå i sp i ssen for å markere 
partiet i politiske spørsmål og i den offentlige debatten . DS må også ta 
politiske initiativ og utvikle linjer på eksterne politiske spørsmål som 
er ak tuelle for arbeidsfolk i distriktet. 
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-----------•--------------
Bedre DS sine metoder ffo:r. · edel se, bekjempe byråkratiet 

Målet er at DS skal bli en mer konkret og direkte ledelse, bli kvitt de byrå
kratiske sidene ved ledelsen, kjenne distriktet bedre og bli bedre stand til 
å utforme planer og linjer i samsvar med forholda i vårt distrikt. 

De viktigste metodene framgår av denne p 1 ane ri. I ti 11 egg m~ DS oroani sere 5eg 
annerledes oa aiennomaå sine interne rutiner oq instrukser. 

og vil •ta sikte på etter hvert å komme seg ut i laga som nevnt foran. 

Korte merknader til de enkelte punktene i SK's plan ·(se også org.planen): 

Prinsipprogramdiskusjonene: Omtalt foran. 

Kapitalen: :Omtalt foran. 

RV og parlamentarisk arbeid: Blir tatt opp på et DS-møte, men stort sett over
latt til laga. 

Klassekampen: Ledes som hittil med egen KK-ansvarlig. Holde stillinga og nå måla 
1 vervekampanjen(e). Konsolidere fornyingsarbeidet. Der vi står sterkt, få ·igang 
arbeids~lassalg. 

f
' Innrettinga på arbeiderklassen : o~talt foran. 

Anti-imperialistisk arbeid: Noen lag får pålegg og blir fulgt opp, i hovedsak i 
samsvar med t1dl1gere vedtatt arbeidsdeling . Tas opp på DS-møte. 

Kampen mot krigen, forsvarspolitikk m.m.: Forsvarspolitisk uke gjennomføres på 
steder der det er v1kt1g av hensyn til 8.mars og l.mai eller viktige fagforeninger. 
Beredskap: Må settes av kader til å jobbe med åta igjen etterslepet. 

Vervinga: Blir fulgt opp av egen ansvarlig i DS. 

Kontingenten: DS må skjerpe krava til kontingentbetaling . De restansene som fins, 
må ordnes 1 løpet av våren 84. 

Unådommen: Opprettholde regelmes sig kontakt med RUDS i samsvar med tidligere 
ve tak. Opprettholde parti kontakt-systemet. Trekke Rød Ungdom med i partiets 
eksterne arbeid og jobbe med å korrigere avviket i synet på Rød Ungdom. 

KV INNE KONFERANSEN i AKP(ml) 3.12,83 mener alle 

lag skal gjennomføre obligatoriske studier i 

grunnlaget for kvi nne unde rtrykkinga og kvi nnens 

strategiske betydning for sosialismen og kom 

munismen. Denne diskusjonen må med i planen for 

1984 og før LM. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020



• 
VEDTAK 

FRA 

DISTRIKTS-

PARTIETS 

KVINNEKONFERANSE 

KVINNEKONFERANSEN i AKP(ml) 3.12.83 krever at 

innledninga som ble holdt for oss, om "Hva det 

styr for et parti som vårt at kvinnene utgjør 

halvparten av arbeiderklassen", blir offentlig 

g jort og sendt avdelingene. 

Vi vil o gs å at Jorun Guldbrands en s innlednings 

f o redrag om familien også offentliggjøre s. 

Partiets linje i spørsmålet om g runnla get for 

kv inn e undertrykkinga har skifta d rasti sk på kort 

t id. Dette får store konsekvenser. Vi kreve r 

de rfor et kvinnenummer av Rød e Fan e bl.a. for å 

s kolere våre egne medlemmer i d e n ny e politikken. 

KVINNEKONFERANSEN i AKP(ml) 3.1 2 .83 op p fordrer 

jentene i partiet til åta på seg nye oppgaver, 

særlig viktig nå er å kaste seg ut i diskusjonene 

fors laget til nytt prinsipprogram~ For oss jenter 

er det viktig å s loss mot all kvinneundertrykking 

- også sjølundertrykkinga! 
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------------0 ':------------

KVIN NE KON FERANSEN i AKP (ml) 3.1 2 . 8 3 oppfordrer 

enstemmig menn i partiet til å me lde seg inn i 

" Mannfolk mot porno". Vi oppfor dr er dere til å 

fremme uttalelser i fagforeningene deres mot 

pornografi, og særlig mot k vinnesynet i pornoen. 

Dette som et konkret u ttrykk for at dere deltar 

i kam~e n mot kvinneundertrykkinga nå. 

KVINNEKON FERANSEN i AKP(ml ) 3.12.83 oppfordrer 

alle avdelinger i distriktspartiet til åta os · 
sine retningslinjer for å styrke kvinnene i 

partiet alvorlig. Se "kamp og Seier sept. 83. 

KVINNEKONFER ANSEN i AKP( ml) 3.12.83 krever a v 

distriktsstyret at det blir avholdt en kon feranse 

for kvinnen e i distriktspartiet om prinsipp 

programmet, med særlig vekt på kvinneperspektivet. 

MMJEl/)R, 
HOWE PORNO· 
GRAF/ OG 
SEK.SVAUTET 
KLART FRA 
~E.R,••NI>RE ., 

JEG 
TEN}(.ER. 
JE.& 8UR 

Sl;l>.n,-
11/NISTER- ! 
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•---------
80.MAR S 1984 

"Pliktløp" sie r noen. " 8 . ma rs 

går a v s eg se l v " sier andre. 

Hva er vits en med 8. mars? Vi 

er nå i j a nuar og februar i 

en pe riode som skul le vær e en 

bevegelse- · 8 . mar sbevegelse . 

En tid v i kan utvik l e linjer 

p 2. kv i nnespørsmål , slåss fo r 

rikt ige l injer, få de kvinnene 

som deltar på ett område

f.eks. ponokampen- til å se 

hele kv inneområdet, gj øre den 

riktige politikken til fe lles

e ie for de som deltar. 

Vi har et ansvar for ålede 

dette arbeide t. Et eksempel: 

KF på nedre Romerike har sendt 

brev til Kr isesentret samme st

ed og sagt: "Vi v il støtte der e 

på der es p remiss e r ; Hva er vikt

ig f or dere nå?" Resultat: 

Alle krisesentergruppene dikkut-

for en fin 8. marsfeiring ? Vi 

snakker om kvinneundertrykking i 

partiet- på 8 . mars er det vi som 

e r overleg-ne! GRIP 'SJANSEN! 

TA LEDELSEN! 

(At de som ikke synes de er under

t r ykt som kvinner ikke ivr e r f o r 

8 . mars , er jo mer log i s k! ) 

Hva er sentralt i politikken i år? 

Det er tre områder som må med: 

- Kampen mot porno. 

-6 timers normalarbe i dsdag 

med full l ø nnskompensasjon. 

-støtte til frigjørings-

kampen i Afghanistan 

(dette er minimum - og skillet går 

her!). Les TF okt. og des-83. 

Dessuten to kommentarer fra meg: 

-det er ikke en glipp når Afghani

stanparola mangler, men et politisk 

avvik. 

erer hva som er det v iktigste -hvis motsigelsen er a t vi ikke 

nå de 2 første å ra, ettersom Øko- gjør noe med Afghanistan e llers i 

nomien er s i k ra for disse! 

Dette er e n måte ålede på som 

v i har erfaringer fra- o g <le t 

fungere r. 

Apropos er faring . Jenter - i 8 . 

mars - ar~ei et er det v i som har 

erfa ri ngene , kunnskapen og v e t 

hvor s oen t rykker . Kort s a g t , 

vi ligge r foran gutta på dette 

området. Hvorfor griper da ikke 

flere sjansen, tar partiavdelin 

ga fatt, og diskuterer og kjem

per for a vdelingas felles ansvar 

året - så l a os s ihverfall gjøre 

det i b evegelsen rundt den inter

nasjonale kvi nnedagen ! De slå ss 

mot vår hoved fiende!! (Les gjerne 

Chakoo!) 

Utenom di sse tre hovedsake ne e r 

det mye åta opp- knytt det til, 

el l e r ta utg angspunk t i de t som 

skjer hos dere: arbeidsplasser, 

nedsk j æring i he lse og sosi a l os v 

Vi v il at det skal være tog i ~s, 

Lillestrøm , Asker, Bærum og Ul lens 

a ke r . Bli r de t flere? Kan s ~ je ~ec 
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2nn tog? Nr ~ n &,! o ss v i: cø-

tes i arbeidet, og har dere øns

ke om kontakt vet de jentene 

som var på kvinnekonferansen hvor-

l eies f e ~å r t a~ meg. 

For kvinneutvalget og DS 

- kvinneansvarlig. 
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________ ...;;.... ___ • --~------ --
VI TRENGER 
VERVING NÅ! 

Som nevn t i desember KOS er 

det satt iga ng et stort antall 

studiesirkle r i distrikts pa rtie t . 

De fleste si rklene har hatt tre, 

fire møter , og det er aktuelt å 

gjøre fram stø t m.h.p . rekruter 

in g. 

VÆR IKKE SEINDREKTIGE, MIS 

BRUK IKKE MULIGHETER TIL VERV ING, 

BRUK METODEN MED PERSONLIG OPP 

SØKING! 

Endel s irkler har alt rek 

rutert . Flere vil komme etter . 

Denne sirkelbevegelsen vil 

kunne gi dis triktspartiet mange 

nye medlemmer greier sirk l ene å 

rek r utere det de s kal. Det te 

tilskuddet trenger vi sårt i 

a vd elingene ! 

TA VARE PÅ DE NYE 
MEDLEMMENE I 

DETTE ER SVÆRT VIKTIG!! 

Det fins ingen e n tydig oversikt 

over hvor ma n ge prosent av de 

nye med l emmene sa~ går ut innen 

ett å r. Stikkprø ver viser al ike 

vel en så høy andel som~ 

Felles f or de steden e dette 

har vært tilfe l le ha r kanidat

medlemmene få t t minimal . hjelp 

og stø tte . Dette har vært år 

saken! Et visst frafall må e n 

allti d r egn e me d, men når d e t 

blir så stort som dette, er 

det misbruk av parti~ts rekru 
t o ringsmuligheter 1 

Kanidatmedlemmen es hove d 

oppgave i kanidat - tida er å 

gjø re seg kjent med partiets 

program , vedtekter og arb eids 

sti l slik at uenigheter kan 

bli avkla rt . Dette er tre om 

fattende og meget f 0 rskjellige 

oppgaver som for de fl e ste 

sikkert er uvant både teoret 

isk og praktisk . Sjøl med 

solid hjelp og god opp f ølging 

av e r farne medlemmer, er dette 

en vansklig oppgave so m stiller 

store kr av. 
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• 

HVA SKAL KANDIDAT
TIDA BRUKES TIL? 

I gjeldende instruks om kandidatmed!ensskap hete z; det: 

"I prøvetida nå s tyr.e t legge vekt pA A gi kandidatl'ledlemmer hje lp 

og rettleiing tii å sette seg inn i partiets programr:ter og ved

tekter og løse de arbeidsoppgaver hcu, b ).ir p "lagt. Kanrlidatmedlem 

skal også gjennongå grunnsko!ering i prøvetida dersoM han ikke har 

gjennorigå tt det tidligere ." ( Instruksen. pkt. 5.) 

Detbe ette1:leve s i liten grad nå . Hi vil derfor her p r øve å 

inn sr.jerpe et l!lin ir.mm av normer for kandidat-t ida. 

o Gr unn s koler ing. ma nge medlernl'le r har deltatt nylig på en grunn ... 

sirkel eller deltar når de komm.er med i partiet. Hvis et kandidat

medlem fortsatt deltar på grunnsirkel, T'lA vedkornrnende f.A anledning 

bi l å konsentrere seg om å gjøre seg ferdig. Pet samme gjelder 

sjølsagt OM kandidatl'!\edlernmet begynner en sirkel i kandidat-tida. 

Hvis det ikke er grunnlag for A drive en sirkel under laget i den 

tida vedkoml!lende er kandidateedlem. bør styret i det minste sørge 

for at det blir laga ett l'!IØte. der kandidatffiedler.miet: f.år anled

ning ti l å ta opp og få besvart spørsel! om partiprogrammet . Og 

sirkeJ. ved første a n ledning. 

(Der det ikke fins grunnlag for sirkel under laget, kan det 

likevel finnes grunnlag f.or en sirkel i regi av et UOS, beregna 

for nye rnedlel"ll'!ler fra flere lag. Dette er ihvertfal l inCJen urT1ul

ighe t. l 

o Kandidatmedler.t skal sette seg inn i partivedtektene. He1, hør det 

også sørges for at kandidatMedlernr!tet f.år anledning til å g å igje

nnom, -stille spørsmål og få svar på spørsrnA! om partivedtektene. 

o Kandidatt'ledlern skal ha praktisk politiske oppgaver i prøvetida. 

Sånne oppgaver !'lå ikke ha et slnt OM~anq at de kornner i veien for 

de sakene vi har nevnt overfor. Partiet har gode ertaringer me d 

at kandid~tmedlern settes på å. jobbe l'!led ei politisk oppgave sarrunen 
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