
Til alle Distriktsstyrer. 

Direktiv om PAC-innsamling~ 

INNLEDNDfG : 
Et ter ·Et P AG-inns aml inga fram ti l l. l. 78 . tiJ.sammen var k ommet opp i 

litt over 300 000 , har 3vk lansert e t nytt mål for kampanja: 

500 000 til PAC innen høsten 19 78~ 
Dvs. 200 . 000 i tillegg til det som er samJ.a inn opp ti1 1 .1.78 . 
D IR--:EKT IV: 

DS nar ansvaret fo r a t 3vk i hvert enkelt distrikt får hjelp ti l å 
oppnå målsettinga. 

Målsettinga for deres distrikt er: .• . ••••••.• . ••••••••••.••••••••• 
Skaff rede på målsettingene til viktige lokale 3vk- er . 

FORKLARING : 
Situasjonen i Azania skjerper seg stadig. Tusener av ungdommer strøm

me r ut av landet . PAC har svære korts i ktige beh"@V for å kunne ta seg av 
dem og for å nytte de s tadig s t ørre mulighetene til arbeid i landet sjøl . 

Penger trengs derfor nå . ( I nnsamlinga vil trolig holde på permanent 
ov er flere år sånn s om innsamlingene t1l FNL gjorde. l1en vi skal raskt 
slå result at ane av innsamlinga til FNL) . 

Støtte til PAC er også politisk viktig . 3vks og FAG-representantenes 
kampanjaarbeid i Norge har ført til at regjeringa og h jelpeorganisasjoner 
nå også gir noe hjelp til PAC . Det er ikke bare vikt i g økonomisk , men 
også polit isk . Vi ser det som viktig at den norske regjeringa gir en viss 
anerkjennelse av PAC , bl. a . ford i de t motvirker s osiaJ.imperi alis t enes 
fors øk på å bygge opp organisas jonen ANC (rev isjonistfløyen, må i kke for
veks les med ANC - African Nationalist som har positive sider) ti l å gjøre 
samme jobben som I1PLA g jorde i Angola. Den norske regjeringa er vårt 
part is fiende, men samt idig er de t bra om folket i Nor ge og Afrika kan 
tvinge den til å støtt e PAC og ta ei stilling s om skaper noen v ansker 
fo r sosialimperialistene. Dette er en politikk av samme type s om den vi 
hadde da vi krevde at regj eringa skulle anerkjenne Den Demokratiske 
Republikken Vietnam, PRR i Sørvietnam og GRUNC , den anti-imperiali s tiske 
regjeringa i Kampuchea. Innsamlingskampanja med bra resultat, brei opp
slutning og propaganda legge r press på regjeringa og vikt i ge organisa:" ~·,o:nl 
sjoner. 

Et s tøttepunkt for SV-r evisj onistene og s osi alimperialismen er det 
såkalte "Fellesrådet f or de t sørlige Afrika" . Det støtter cubanerne i 
Angola og det pro-Sovj etiske ANC i Az ania . Ved å styrke 3vks arbeid med 
PAC kan vi svekke det t e imperialistiske agenturet ved å stille det i 
s kyggen og vinne over ærlige anti-imperialister som har blitt forvirra 
av revisjonistene . 

PAC i Afrika og representant ene i Eur 9pa og Norge har stor tillit til 
norske anti-imperialister og kommunis t er. La oss vise dem at tilliten 
er berett iga! 
ANVISNING: 

Når det gjelder løsninga av oppgava henviser vi til ae~b.estege ;fl>f:a3?
d:ngene t !ra nå og direktivet om "handslag" - innsamllnga . (Bruk lag og 
medlemmer som jobber med 3vk , gå bredt ut osv.) 

Det er sær skilt viktig at de fylk ene som gjorde de t dår l i gs t og som 
kraftig underoppfylte målsettinga får et bedre resul t at denne gangen. 

Erfaring viser at det er mulig å gå svært breitt ut med PAC og t a opp 
spørsmålet om bevigninger med fagforeninger , kris t el i ge hjelpeorganisa
sj oner, f å innsamlinger på skoler osv. (Hjelp til PAC kan øremer kes t il 
re int humanitære formål - mat , k l ær, medis iner og sko l egang i flyktinge 
leirer - dersom noen or ganisasjon spesielt ønsker det. I nformasjoner om 
PACs prosjekter kan 3vk skaffe) . 

De t er svært viktig å sende inn opplysninger om gode resultater, ~~
b orgerlige personligheter/organisasjoner, f agforeninger osv som h ar støt
ta kampanja f ordi de t gir gode argumenter til å vinne mer støtte fra 
or anisas ·oner og personer som er usikr e og er på "vippen " . 

-uc: r_ ammen- fatning : Erfaring viser at vi kan oppnå svært gode re sul tater 
med PAC ved å gå bredt ut. Vi må kvitte oss med vår gans ke kraftige 
sekt erisme , i kke være redde for folk v i misliker eller er uenige med og 
gå enda bre i ere ut. 

Tidspunkt: Noe spes ielt tidspunkt for innsats f r a partiet i denne 
kamuPr4q er det i kke pålegg om.Partiet lokalt f år sjøl avgjøre om de t 
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tvinge den til å støtte PAC og ta ei stilling som skaper noen vansker 
for sosialimperialistene. Dette er en politikk av samme type som den vi 
hadde da vi krevde at regjeringa skulle anerkjenne Den Demokratiske 
Republikken Vietnam, P~~ i Sørvietnam og GRUNC, den anti-imperialistiske 
regjeringa i Kampuchea. Innsamlingskampanja med bra resultat, brei opp
slutning og propaganda legger press på regjeringa og viktige organisa ;one 
sjoner. 

Et støttepunkt for SV-revisjonistene og sosialimperialismen er det 
såkalte "Fellesrådet for det sørlige Afrika". De t støtter cubanerne i 
Angola og det pro-Sovjetiske ANC i Azania. Ved å styrke 3vks arbeid med 
PAC kan vi svekke dette imperialistiske agenturet ved å stille det i 
skyggen og vinne over ærlige anti-imperialister som har blitt forvirra 
av revisjonistene. 

PAC i Afrika og representantene i Eurppa og Norge har stor tillit til 
norske anti-imperialister og kommunister. La oss vise dem at tilliten 
er berettiga! 
ANVISNING: 

Når det gjelder løsninga av oppgava henviser vi til ae~hestegerfr.f:aF
d:.hgelle t !ra nå og direktivet om "handslag"-innsamlinga. (-Bruk lag og 
medlemmer som jobber med 3vk, gå bredt ut osv.) 

Det er særskilt viktig at de fylkene som gjorde det dårligst og som 
kraftig underoppfylte målsettinga får et bedre resultat denne gangen. 

Erfaring viser at det er mulig å gå svært breitt ut med PAC og ta opp 
spørsmålet om bevigninger med fagforeninger, kristelige hjelpeorganisa
sjoner, få innsamlinger på skoler osv. (Hjelp til PAC kan øremer kes til 
reint humanitære formål - mat , klær, medis iner og skolegang i flyktinge 
leirer - dersom noen organisasjon spesielt ønsker det. I nformasjoner om 
PACs prosjekter kan 3vk skaffe). 

De t er svært viktig å sende inn opplysninger om gode resultater, ~c
borgerlige personligheter/organisasjoner, fagforeninger osv som har støt
ta kampanja fordi det gir gode argumenter til å vinne mer støtte fra 
or anisas·oner og personer som er us i kre og er på "vippen" . 

--~~· -ammen-fatning: Erfaring viser at vi kan oppnå svært gode resultater 
med PAC ved å gå bredt ut. Vi må kvitte oss med vår ganske kraftige 
sekterisme, ikke være redde for folk vi mislike r eller er uenige med og 
gå enda breiere ut. 

Tidspunkt: Noe spesielt tidspunkt for innsats fra partiet i denne 
kampanja er det ikke pålegg om.Partiet lokalt får sjøl avgjøre om det 
vil sette inn en inns ats på et særskilt tidspunkt for å få unna meste
parten av oppgava eller jobbe gam::b over et lengre tidsrom. (Erfaring 
viser at det går lettest og best å angripe s ånne oppgaver som ei kort 
kampanje. Ei s ånn kampanje må sjølsagt ikke kollidere med lokal innsats 
i "handslag" -innsamlinga). 

Sentralkomiteens Arbeidsutvalg 
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