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Direktiv for ungdomslederne i DS.
- Direktiv om salg av Oktoberbøker.
Direktiv om arbeidet med streikestøttekomiteene.
- Melding om skoleringskurs.
MELDING OM AT DET ANDRE MoSTET OM ARBEIDERKLASSEN OG KRISA GIR UT.
Det andre møtet om arbeiderklassen og krisa som er satt opp på
planen i høst, strykes som obligatorisk avdelingsmøte. Dette gjres
på grunn av møtetettheten og den store men gden internt arbeid i laga.
Møtet erstattes med kaderkonferanser o.l. om de særskilte virkningene av krisa i distriktet, f.eks. om boligpolitikk, spesielle
bransjer o.l. DS fritas dermed ikke fra ansvaret sitt med å analysere virkningene av krisa i sitt distrikt, og
sette partiet i
stand til å reise kampen lokalt.
DIREKTIV OM VALGET.
Forutsatt at vi går inn for å stille til kommune- og fylkestingsvalget høsten -79, og at vi stiller i Rød Valgallianse, ber
vi DS om å komme med ei innstilling til i hvilke kommuner/fylker
i deres distrikt RV bør stille til valg.
Vi ber DS om å melde fra om hvor mange stemmer som trengtes ved
siste valg for å ta mandat i de kommunene og fylkene hvor dere mener
RV nå bør stille.
3) DS må vurdere og gi rapport om det noen steder er ønskelig og/
eller mulig å stille til valg i andre allianser enn RV.
DIREKTIV FOR UNGDOMSLEDERNE I DS I FORBINDELSE MED RUs ÅRSPLAN

78/79.

Distriktsstyrets ungdomsleder skal sette seg grundig inn i RUs
årsplan og legge den fram til diskusjon i distriktsstyret.
Der RU har distriktsstyre skal ungdomslederen sette seg inn i den
lokale tillempinga av planen og gi partiets synspunkter til RUs DS.
3) Der RU ikke har distriktsstyre skal ungdomslederen gjennom de
lokale ungdomslederne

8Lki-e

seg kjennskap til hvordan planen er

Nettpublisert av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

blitt tillempa for distriktet.
Ungdomslederen skal vurdere om tillempinga av planen er i samsvar
med intensjonene i planen og de lokale forholda. Dersom han mener
dette ikke er tilfelle skal han ta opp saka med rette organ.
Planen har skolering og studier som oppgave nr. 2. Ungdomslederen
må betrakte denne oppgava som sin viktigste innafor RU i år, og
det feltet partiet må kaste inn E-mest krefter på.
Ungdomslederen må spesielt sikre gjennomføringa av de to fostringskursa, det ene om spesielle politiske spørsmål, det andre om organisasjonsspørsmål. Der det fins distriktsstyrer skal ungdomslederen
i samarbeid med dem tillempe det sentrale opplegget sånn at det blir
mulig å gjennomføre uten at RUs DS gli pper hovedoppgaven på planen
sin. Der det ikke fins DSer av RU må ungdomslederen gjøre dette
sammen med kontaktmannen for RUs sentralstyre.
Ungdomslederen skal sørge for at partiet stiller tilstrekkelig
med dyktig kader til disposisjon, inklusive Seg sjøl for kurs, seminarer og studiemøter sånn at skoleringa holder nivå.
Gjennom undersøkelser skal ungdomslederen avgjøre om det er
behov for ytterligere lokale opplegg og tilbud til RU og i såfall
gi hjelp til å gjennomføre disse.
Ungdomslederen skal sjøl og gjennom de lokale ungdomslederne
skaffe seg en klar formening om hva som fins av kommende, unge
parti- og kaderemner til partiet og RU. Han skal treffe spesielle
tiltak, sånn som å følge opp deres arbeid osv. for å fostre disse.
Slike tiltak og oversikt over sånne folk er parti-interne. Det
betyr ikke at disse trekkes ut av RU-arbeid.
Når det gjelder RUs hovedoppgave, skal ungdomslederne på basis
av den lokale tillempinga av planen avgjøre hva partiet skal satse
mest krefter på å gi hjelp til. Generelt bør dette være gymnasarbeidet.
Der gymnasarbeidet blir prioritert, skal un gdomslederen skaffe
seg oversikt over RUs stilling på gymnasene i distriktet, den taktiske stillinga, viktigste problemer og bli enige med RUs distriktsstyre om en slagplan. Det er viktig at partiet stiller krefter til
disposisjon for sånne ting som åpne møter med konfrontasjon mot
UH, SU osv.
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Ungdomslederen skal gjennom de lokale ungdomslederne og RUs DS
eller direkte gi hjelp til landsmøtebevegelsen i de tre elevorganisasjonene NGS, YLI og NSEL. Hun skal sette seg inn i taktikken
den sentrale taktikken og om nødvendig følge lokallaga direkte,
legge oppp lokal taktikk før delegatvalg og gjennomføre diskusjoner
med medlemmene for å gi dem argumenter.
Der det fins arbeidsplasslag av RU skal hun p å se at det lokale
partilaget gjennomfører diskusjon med dem med sikte på å samordne
de eksterne oppgavene, dog på en sånn måte at RU retter seg inn på
de unge arbeiderne.
Ungdomslederen skal, der det fins soldat-lag, påse at det fins
kontakt mellom RU og soldat-laget, og om det ikke fins, at den blir
oppretta.(Her henviser vi også til seinere direktiv).
Generelt er det viktig at ungdomslederne på alle nivåer bestreber seg på å lede og gi rettleiing på en slik måte at RU-styrene
blir fostra til å greie oppgaven sin bedre oq ikke på den måten at
ungdomslederen overtar RU-styrenes oppgaver. Dette strir mot målsettinga å gjøre RU og NKS til tjenlige redskaper for vår politikk.
Generelt bør våre meninger til RU-styrene gis i form av råd oq
ikke i form av pålegg eller direktiver, dersom det ikke er abslolutt
påkrevd. Dersom RU-styret mener en ting og vi noe annet, vil det i
de fleste tilfeller være riktigst å gi kritikk, evt. la dem få gjøre
feilen, og så være raskt frampå med å summere opp sammen med dem
med sikte på at de skal lære noe av det.
Ungdomslederen skal i løpet av oktober gjennomføre en diskusjon
med alle de lokale ungdomslederne om RU-planen og ungdomsledernes
arbeid på basis av dette direktivet, tilsvarende direktiv til de
lokale ungdomslederne og RU sin årsplan.
DIREKTIV OM SALG AV

OKTOBERBOSKER.

Direktiv om økonomiarbeidet til distriktstyra fra januar 1978
slår i pkt. 3.5 om Oktoberbokhandlene fast DS sitt ansvar og oppgaver i drifta av Otkoberbokhandlene. I dag blir ikke dette fulgt
av DS. Dette fører til uheldige følger og tap for Oktoberkjeden.
De viktigste svakhetene er at kader som driver i bokhandlene ikke
blir leda og hjul pet av DS, enkelte steder blir kadern trukket ut
av arbeidet uten at de blir erstatta, eller kadern blir skifta ut så
ofte at det ikke blir noen kontunitet i arbeidet. Det arbeides ikke
med salget av bøker. Sekterismen i butikkene får eksistere, mange
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butikker ser ut som aktivistsentra for de mest hardbarka aktivistene,
som massene ikke tør bevege seg inn i. Bokhandlene utvikler stadig
større gjeld til forlaget, butikkene betaler ikke til frontene som
de selger blader for osv. Alt dette fører tilbake til trykkeriet
som ikke får betalt sine kreditorer. Dette er en utvikling som fører
til økonomiske vansker for partiet.
DS må derfor sette følgende direktiv ut i livet:
1) Alle steder som har Oktober-bokhandel skal ha et Oktober-styre
på minst tre personer.
Lederen av styret skal være partimedlem oq ha dette som hovedoppgave, de andre i styret kan være fra studentor g anisasjonen eller
studentforbundet og ha dette som hovedoppgave eller høyt prioritert
oppgave.
Styret skal være drivende både i drifta av bokhandelen og annet
salgsarbeide.
c) Uten å knytte masser til drifta av bokhandelen kan vi ikke nå
de måla vi har satt oss med bokspredninga. Derfor skal Oktoberstyret drive massearbeid i samband med oktober-arbeidet.
2) Hvem skal vi selge til?
Det interne salget er det viktigste, og det er pA dette området det
drives dårligst arbeid de fleste stedene.
Det må sikres boksalg på interne møter og direkte til kameratene.
Når det interne salget er sikra, kan en gå i gang med å utvikle
bokhandelen til å bli en bokhandel for massene. FA bokhandelen
til å se ut som en bokhandel og bli kvitt det sekteriske preget.
c) Annen utadretta virksomhet. Det vil si dørsalg, standssalq,
kulturkvelder osv.
Partiet har ansvaret for drifta av bokhandelen, og må kontrollere
omsettinga og økonomien oq kontrollere utviklinga av boksalget. Det
må være kontinuitet i Oktober-arbeidet, det mA bli slutt på at folk
blir nappa ut og nye blir satt inn støtt oa stadig.
Det har vært en tendens til å hope opp gjeld i bokhandlene. Dette
kan vi ikke ha noe av. Det må drives et jamt økonomisk arbeid. Betalingene må prioriteres. Oktober og Mai skal betales først.
5) For å utbygge Oktoberkjeden tren g er vi flere kommisjonærer. Kommisjonærer er det første skrittet til å starte bokhandel, men mange
steder hvor det allerede er bokhandel kan flere kommisjonærer som selger for bokhandelen øke salget. Først og fremst kan det styrke det
interne salget i partiet og øke leselysten hos partimedlemmene. I
tillegg bør vi utvikle kommisjonærnettet på arbeidsplassene. Det
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finnes enkelte gode erfaringer med stort salg på arbeidsplassene.
Dette er alt for lite utvikla i dag, og her ligger det en stor mulighet til å øke salget. Kommisjonærer i boligstrøk er en metode
å bringe bokhandlene ut til folk som sjøl ikke vil gå i bokhandelen.
For å Øke salget av bøker må bokhandlene og kommisjonærene drive
et offensivt salgsarbeid.

DIREKTIV OM ARBEIDET MED STREIKEST(TTEKOMITEENE.
I SKAUs planvedtak som er sendt til alle medlemmer, står
det ingenting om streikestøttearbeidet og arbeidet med SSKene.
Dette er en feil, og samsvarer ikke med andre deler av plandirektivene som er sendt DSene. I planvedtaket skulle det ha
stått at styrking og utbygging av SSKene er en viktig oppgave
som er nødvendig for å sikre streiker og aksjoner økonomisk
og moralsk støtte, og for å skape en brei solidaritetsbevegelse
rundt de kampene som oppstår.
I den seinere tida har det utvikla seg motsigelser og
uklarheter på hva som bør være SSKenes plattform og oppgaver.
Vi skal kort slå fast hva som er partiets syn på streikestøttekomiteenes grunnlag:
SSKene skal arbeide for økonomisk, politisk og moralsk
støtte til arbeidere/fagorganiserte som streiker/aksjonerer
for rettferdige krav, i Norge og internasjonalt. Støtten skjer
på de streikendes egne premisser. Dette er livsnerven og eksistensgrunnlaget for SSKene. De driver også støttearbeid for
småbønder/fiskere i streik.
I motsetning til denne linja, har en del kamerater fremma
forslag om en utvida politisk plattform som inneholder de viktigste krava til de fagorganiserte, økonomiske som politiske.
Dette bryter med linja om støtte på egne premisser, innsnevrer
fronten og blir til slutt en slags bastard mellom en "fagopposisjon" og et "fagforeningsparti".
Noen SSKer har arbeidet mye med politiske og usaklige oppsigelser. Vi er
Men det er ikke
kamp av en helt
organisering; i

helt for at det drives slikt støttearbeid.
først og fremst SSKenes oppgave. Det er en
annen karakter, og krever sin egen form for
Yrkesforbudkomiteer eller støttekomiteer rundt

hver enkelt sak. I sæskilte tilfeller - f.eks. når det ikke
finnes andre organisatoriske muligheter og det ikke pågår
streiker - kan SSKene også drive med slikt arbeid. Men det
må da aldri stå i vegen for komiteens klare hovedoppgave.
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Mange av disse motsigelsene har utvikla seg i perioder
der SSKene ikke har vært høyt prioritert av partiet og det
ikke har pågått streiker. Ofte uttrykker de også feilaktige
løsninger på problemet med å opprettholde aktiviteten i
"stille" perioder.
Vårt syn er at SSKene skal være permanente. Men vi må samtidig se i øya at SSKene ikke kan være like aktive og organisere like mange folk uavhengig av situasjonen i streikebevegeisen. Vi må innse at massene i og rundt SSKene kan deles
i tre. En kjerne av aktivister som utgjør den permanente delen.
Et omland av delvis aktive som lar seg mobilisere til aktivitet
rundt aktuelle streiker, og en stor gruppe som er villig til
å gi bidrag når det er streik. Mellom høydepunktene i streikekampen bør den permanente delen drive skolering, studere kvitbøker, lage åpne møter der en inviterer arbeidere som har vært
i streik til å holde foredrag etc. og/eller holde kontakt med
de andre gruppene gjennom Handslag etc.
Vi vil oppfordre kameratene som arbeider i SSKene til å
følge med i Handslag, der det etter hvert vil komme forslag
til studier, tilbud om filmer etc.
DS pålegges å klargjøre partiets syn på SSKenes grunnlag
og arbeid overfor de kameratene som arbeider i fronten, der
dette Pr nødvendig.
For å gjenreise SSKene viser erfaringene at det hør avsettes kader som har dette som hovedoppgave, og disse kameratene
må få en viss veiledning av DS.
I første rekke gjelder det om å styrke SSKene på by/stedsplan, for deretter å bygge ut flere og flere lokale komiteer
under by/stedsledelsen.
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Direktiv.

DS pålegges å organisere tre kaderskoleringskurs i sitt distrikt
i løpet av høsten og vinteren/våren

1978/79.

Det første kurset skal arrangeres i perioden 24/11-17/12. Det
skal være et week—end—kurs med to fulle møtedager. Emnene som skal
opp er: 1) Kampen mot virkningene av krisa 2) Partiets militærpolitikk.
Det andre kurset skal arrangeres i tidsrommet

19.1-18/2,

og

krever også en week—end med to fulle møtedager. Emnene som skal
opp her er: 1) Anti—imperialistisk enhetsfrontarbeid (mot
supermaktene, for frigjøringsbevegelsene og 3. verden) 2) Kader—
fostring i partiet.
Det tredje kurset skal arrangeres i tidsrommet 11/5-3/6, også
dette som week—endkurs. Hovedemnet vil her være kommune— og
fylkestingsvalgkampen

1979.

DS avgjør sjøl hvem som skal delta og antall deltakere.
Begrunnelse og veiledning.
Partiets 2. landsmøte oppsummerte at vi i.lang tid hadde hatt
grove revisjonistiske feil i kaderpolitikken. I den årsplanperioden
som nettopp har begynt er det slått fast at partiets fjerde
prioriterte oppgave skal være "kaderfostring, skolering og verving"(
I planen heter det at vi som ledd i dette skal drive "intensiv
kursprega skolering av et etort antall kamerater".
De tre kaderskoleringskursa som det gis pårlegg om å arrangere
er et ledd i dette arbeidet. Emnene er valgt med bakgrunn i
årsplanen og målsettinga er å skolere mange kadre for å forbedre
vår egen praksis på disse områdene. Militærpolitikken er tatt
med på det første kurset for at vi skal få et bedre grunnlag for
debatten i laga seinere,
Som det står i direktivet må DS sjøl avgjøre hvem so r skal
delta og antallet deltakere. Vi vil anbefale at antallet holdes
mellom 15 og 25 deltakere alt etter størrelsen på distriktsorganisasjonen. De fleste deltakerene bør være kamerater som.vil
ha stor praktisk nytte av kurset i det daglige partiarbeidet.
Folk må velges ut fra meritter og det bør sikres at ikke bare
DS/utvalgskadre, men også dyktige lagsformenn og grunnplanskadre
kommer med. Emnene som tas opp gjør det naturlig med ei viss
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utskifting fra kurs til kurs. F.eks bør det være med en del
faglige nøkkelkader på det første kurset, folk som jobber spesielt
med anti—imperialistiskfront—arbeid på det andre og kamerater som
har store oppgaver i valgkampen på det tredje. Samtidig må det være
ei fast kjerne som deltar på samtlige tre kurs.
For samtlige kurs vil det bli utarbeida ferdig opplegg fra
SKs studieutvalg. Minimum tre uker før datoen kurset kan begynne
vil det bli sendt ei mappe til DS sam inneholder 1) Foredraga
enten ferdig utskrivi eller i form av utførlig disposisjon,
2) Kursveiledning for arrangøren og 3) Dagsorden og studieopplegg
for deltakerene.
DS oppfordres til å sende inn kort skriftlig oppsummering av
hvert kurs etter at det er avholdt. En bør her nevne viktige
motsigelser som har vært oppe i diskusjonen og gi ei vurdering
og kritikk av kursopplegget. Særslig viktig er det at dette blir
gjort raskt etter det f ørste kurset, slik.at vi får erfaringer
som kan forberde opplegget av de to neste.

