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I.) DIREKTIV OM AVSLUTNINGA AV UNGDOMSKAMPANJEN.
Innleiing.
Vi står foran innspurten av ungdomskampanjen. Hensikten med dette
direktivet er 1) å sikre gjennomføringa av det vi er istand til
å oppnå innafor ramma av kampanjen, 2) konsolidere det vi har
oppnådd, 3) sammenfatte det vi har lært gjennom kampanjen og
4) legge orunnlaget for det fortsatte ungdomsarbeidet i en periode
der dette ikke lenger er den høyest prioriterte oppgava i partiets
arbeid.
DIREKTIV.
Det er nå begrensa ting som kan gjennomføres innafor rammene av
denne kampanjen. Kreftene må derfor samles om et fåtall oppgaver
og ikke spres på alt mulig. Planen stilte tre mål. Det første var
å utvikle en revolusjonær ungdomspolitikk, det andre å sette breie
masser av ungdom i bevegelse og det tredje var å utvikle RU og NKS
breie kommunistiske masseorganisasjoner. Kampanjeinnspurten
må bestå i at dere lokalt tar sikte på å oppnå det som er mulig
ut fra deres egne forutsetninger på disse områdene innafor
planperioden.
Laget/DS skal sammenfatte sine erfaringer med tillempinga
av den politiske linja for ungdomsarbeidet som blei lagt fram på
ungdomskonferansen. Har dere viktig kritikk eller endringer, må
det komme fram skriftlig. (Se anvisning.)
De lokale ungdomsaksjonene som laget evt. DS har vært oppe
i må sikres, slik at de konsolideres og fortsetter der det er
grunnlag for det. Der aksjonene ikke har oppnådd måla sine og
truer med å gå i oppløsing, må det diskuteres hva som kan' gjøres
for å sikre at aksjonen i det minste fører til ei bedre organisering av massene. Aktivister i aksjonene bør forfremmes og folk tas
vare på i så stor utstrekning som det er mulig. Det er viktig å
mobilisere massene sjøl til å sammenfatte erfaringene sine. Der
lag eller DSer har vært oppe i ungdomsaksjoner, må erfaringene
rapporteres. Studiesirkler må sikres.

c) Det viktigste ungdomsarbeidet i april må for de fleste
stedenes vedkommende være arbeidet for å vinne de ungdommene som
er reist gjennom aksjoner til å slutte opp om FFF-toga og dessuten
vinne nye ungdomsgrupper. Husk at partiets forslag til parolegrunnlag i år åpner for stort lokalt initiativ til utforming av
loakle ungdomsparoler. Dette må utnyttes fullt ut, og ikke minst,
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det må gjøres kjent i stor målestokk for skoleungdom, unge arbeidere.
studenter osv.
Nøkkelleddet for å sikre at ungdomskampanjen kommer vel i
havn er å sikre gjennombrudd for oppslutninga om våre ungdomsleire.
Om vi for det første er i stand til å øke masseappellen i sjølve
opplegget for og mobiliseringa til leirene og for det andre få med
mye uorganisert ungdom, vil utgangspunktet for det nye året (skoleåret, semestret) bli betydelig mye bedre enn om vi står ved det
gamle. Denne oppgava må for all del gripes.
I det anti-imperialistiske frontarbeidet er SKAU blitt enig
med ledelsene i RU og NKS om at RU fortsatt skal prioritere PAC
på topp og at NKS skal prioritere Eritrea på topp. Dette er
retningsgivende for det lokale arbeidet om ikke helt spesielle
forhold krever ei annen prioritering enkelte steder.
f) Lagsmøte.
Det forberedes et lagsmøte som gjennomføres i mai. Møtet skal
diskutere gjennomføringa av ungdomskampanjen. Møtet tar utgangspunkt i de tre måla for kampanjen og diskuterer hvordan laget/
partiet har løst dem. Altså
Hva mener dere om partiets ungdomspolitikk. Kritikk av linja
fra ungdomskonferansen og den politikken som er ført ut i
partipressa.
Har dere gått i spissen for å utløse noen ungdomsaksjoner.
I så fall, lag ei kort, punktvis sammenfatning av de positive
og negative erfaringene med aksjonen.
Hva er oppnådd i forholdet til målet for RU og NKS?
Hva bør være ungdomslederens oppgave i tida som kommer?
(Dersom dere har eller skal ha en ungdomsleder.)
(De laga som ikke har hatt ungdomsarbeid som hovedoppgave og har
lite eller ingenting å vise til innafor punktene 2 og 3, rapporterer
dette kort. Vekta legges istedet på følgende spørsmål, - Hvordan
har det fungert for dere at dere har hatt ei annen hovedoppgave
enn partiet som helhet?)
ANVISNING.
Lagsdiskusjonen må forberedes i god tid. Den som t e kal innlede
må sette seg inn i linja fra ungdomskonferansen. Hun bør velge ut
deler av klassikerheftet om ungdommen som studier til møtet. Det må
legges stor vekt på å få fram politiske motsigelser og problemer
til diskusjoner. Innlederen kan bruke metoden med å snakke med
mange kamerater på forhånd og spørre om meningene deres, slik at
hun veit hva slags spørsmål som trenger debatt.

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

II.) MELDING OM ANTI-BYRÅKRATIKAMPANJEN OG VERVEKAMPANJEN.
Om anti-byråkratikampanjen.
I direktiv om anti-byråkratikampanjen fra januar i år
oppsummerte vi at vi "fortsatt har igjen å løse de to grunnleggende
oppgavene for anti-byråkratikampanjen : å forbedre metodene for
ledelse og frigjøre krefter for massearbeid." Vi må nå regne med
at kampanjen ikke kommer til å løse noen av de problemene den
har tatt sikte på å løse fullt ut. Vi vil derfor måtte følge opp
kampanjen i en eller annen form under neste årsplan.
Vi vil her peke på at det nå er særskilt viktig at laga/D5ene
summerer opp erfaringene sine fra kampanjen og sender dette inn
som bakgrunnsmateriale for utarbeiding av nye retningslinjer for
hvordan kampen mot byråkratiet i partiet skal føres videre.
I denne forbindelsen må en legge vekt på å sammenfatte erfaringer
med problemer som en har klart å løse under kampanjen og kritikk
av SKau og kritikk av kampanjen.
Om vervekampanjen.
Ut fra ei foreløpig oppsummering av medlemssituasjonen i
partiet rundt årsskiftet, ser det ut til at vi er godt på vei til
å onnfylle målsettinga for vervekampanjen. Dette vil i så fall
være første gang vi oppfyller ei vervekampanje. Vi ser dette som
et tegn på at kampen mot byråkratismen har gitt positive resultater,
sjøl om det står viktige nroblemer igjen å løse. Ei sånn oppfylling

av vervekampanjen har stor betydning for partiet.
Av hensyn til den endelige oppsummeringa av vervekampanjen,
må laga være svært nøye med utfyllinga og innleveringa av
medlemsrapporten for de fire første måndtene i år.
Husk endelig at rapporten ikke skal omfatte 1. kvartal, men
de fire første måndtene av året (se melding om endring av rutiner
for innbetaling av kontigent og innsending av medlemsrapporter
i januar-direktivene). Ranportene skal med andre ord tas opp
og ra p portere status pr. 1. mai, og omfatte perioden januar april.
Inntil videre kan laga bruke de gamle kvartalsranportskjemaene,
men marker særskilt nå skjemaet det tidsrommet rapporten gjelder.
Rapportene skal sendes inn som vanlig på slutten av mai
eller etter de anvisningene DS nir for dette.
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III.) TILLEGGSDIREKTIV OM 1. MAI.
Dette direktivet er et tillegg til 1.mai•direktivet fra januar,
som utfyller det på noen punkter og endrer det på ett punkt.
Om hovedparolene.
SKAU har merket seg en del kritikk av det nye forslaget til
hovedparoler (se januar-direktivet). Særskilt gjelder denne
kritikken at hovedparolene ikke kaller Sovjet og USA imperialistiske
supermakter, at parola om kamp mot krigsforberedelsene ikke er tatt
med, at ingen paroler retter seg mot imperialismen allmennt og at
DNA/LO-ledelsen og regjeringa ikke er nevnt.
Vi er enig i at det nå trengs ei parole som retter seg mot
regjerin g a, etter at den de par siste måndtene har kasta maska helt
og slått inn på en tradisjonell krisepolitikk med massearbeidsledighet og flåing av arbeidsfolk. Vi vil derfor endre parola
NEI TIL LØNNSNEDSLAG til
- MOT REGJERINGAS KRISEPOLITIKK - NEI TIL LØNNSNEDSLAG !
Når det gjelder den øvrige kritikken, mener vi de parolene som
er foreslått er de som svarer best til den politiske og taktiske
situasjonen i øyeblikket, og vi vil ikke gjøre noen endring i
disse parolene. n ette senet er girart nærmere rede for i lederen
i TF for mars - 78.
Om taktikken.
Vi har slått fast tidligere at det må være rom for diskusjon
av parolene i fronten og at det vil være feilaktig å pukke på dem
og ikke være villig til å gjøre nnPn endringer.
På hakgrunn av erfarin g ene fra 8. mars i år, der det etter vår
oppfatning er gjort en del feilaktige kompromisser og kommet med
reaksjonære paroler i grunnlaget noen steder, vil vi igjen understreke at vi ikke kan godta at kampen mot sosialimperialismen
fjernes fra hovedplattforma. Vi kan heller ikke godta Helsinkiparoler av typen mot all opprustning, som retter seg like mye mot
rusting til rettferdig krig som til urettferdig krig, eller paroler
mot stormaktene, som retter seg både mot supermaktene og det.
sosialistiske Kina. Dersom vi slipper innrettinga mot Sovjet eller
lar oss utpresse av pro-sovjetiske krefter, gjør vi en svært
alvorlig feil.
c) Dersom vi skal byg g e en virkelig front 1. mai, er det
nødvendig at vi kjenner situasjonen godt og fører en taktikk som
svarer til den.
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Dersom det er mulig å drive propaganda mot krigsforberedelsene
ut over hovedgrunnlaget, gjør vi en feil om vi ikke utnytter denne

muligheten. Dersom sånn propaganda skaffer oss fiender i fronten
som ikke ser det som riktig å bruke FFE på denne måten, gjør vi
en feil dersom vi driver sånn propaganda.
Å bygge front betyr at vi må evne å utnytte uenighet blant
motstanderne våre, som i SV og DNA. Dette kan gjelde uenigheter
i synet på Sovjets rolle i Barentshavet, på Afrikas horn,
krisepolitikken, lønnsnedslaget eller Orkla-utbygginga. Å utnytte
sånne uenigheter betyr at vi må bruke dem til å vinne over SVog DNA-medlemmer. Vi vil gå inn for at enkelte sånne folk tilbys
en plass på talerstolen, dersom de er villig til å holde seg
innafor ramma av frontgrunnlaget.
Skal en vinne over sånne folk, er det nødvendig å oppsøke dem,
diskutere med dem og be dem delta i hovedkomiteen eller i fronten
ellers. Uansett vil sånn kontakt bare lære oss mer om de politiske
forholda innafor disse partiene, noe vi kan dra nytte av.
Den politiske og taktiske situasjonen er ikke uforanderlig.
Vi må derfor være våkne for alle endringer og ikke være stivbeinte,
men føre en taktikk som svarer til de virkelige forholda.
(Som eksempler, studer partiformannens polemikk med Molde SV
og det åpne brevet til formannen i jern og met, Lars Skytoen.)
Vi har tidligere understreka at det må legges stor vekt på
å skape et breit og virkelig demokrati i fronten. I tillegg til de
anvisningene som er gitt før, vil vi peke på at massekonferanser
av aktivister og andre vil være et bra tiltak og gjennomføre
en del plasser.
Om prioriteringa av 1. mai-arbeidet.
1. mai-arbeidet er hovedoppgava for hele partiet i april.

Dette svarer til den vekta årsplan-direktivet legger på 1. mai :
"1. mai blir som før ei svært viktig og stor o p pgave som i en
periode vil kreve størstedelen av partiets arbeidskraft."
Dette endrer sjølsagt ikke den allmenne prioriteringa av oppgaver
og målsettinger i årsplanen. Det understrekes også i årsplandirektivet at det at vi har ei hovedoppgave i hele planperioden
ikke betyr at den kan ta like mye tid og krefter hele tida.
At 1. mai nå i en kortere periode gjøres til hovedoppgave, betyr
at vi må kaste hovedkreftene inn på dette og for ei tid prioritere
andre oppgaver ned.
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MELDING OM AVLYSING AV MUE OM MOTSIGELSENE I DEN
INTERNASJONALE BEVEGELSEN.

I årspiandirektivet meldes det at det vil bli gjennomført to
partidiskusjoner før Og etter jul om motsigelsene i den internasjonale bevegelsen i løpet av kampanjefasen av planen. Ett av
disse møtene er avholdt. I tillegg er det også avholdt et ekstraordinært lagsmøte i hele partiet.
På bakgrunn av arbeidssituasjonen i partiet Og ut fra at vi
nå ikke ser det som svært påkrevet å holde dette møtet, har SKAU
beslutta å avlyse det andre av de to møtene som ble meldt i
årsplandirektivet. SKAU vil derfor ikke ta noe initiativ til møtet.

MELDING OM BEHANDLINGA AV BREVET TIL KKP.

I samband med brevet til KKP (tidligere behandla i partilaga)
vil vi gjenta at det er fri diskusjon av denne saka innad i partiet.
Partilaga har også høve til å informere kameratene i RU og NKS
om brevet og diskutere saka med dem.

VI.) DIREKTIV OM INNSENDING AV ABBONEMENTER PÅ MAO-SERIEN.
Av hensyn til sikkerheten skal abbonementer på Mao-serien så
langt det er mulig sendes inn gjennom de interne kanalene. De skal
så langt det er mulig ikke sendes via kommisjonær/Oktoberbokhandelen eller via post for øvrig.
Det må sjølsagt opprettholdes tilbud om å sende via post og
via kommisjonær/Oktoberbokhandel for ikke-medlemmer oo interesserte
som ønsker dette, eller som ikke har noen annen mulighet.

