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Anvisninger far ferdiggjøring av utbyggings-direktiv,
til åse.

Som du ser består direktivet av tre deler :
A. Innledning.

H. Allmenne oppgaver.
C. Særskilte oppgaver for distriktet.
Del A og B er greie - de er vedtatt og kan skrives ut som de står
('s 1 - 5).

Del C. Her er det du må holde tunga rett

i

kjeften! Her må det

skrives ut særskilte direktiver til hvert enkelt DS. Anvisninger
om vilke' pålegg som skal til vilke dser står markert i klammer
over hvert punkt.
Her skal det m.a.o skrives ut direktiver til
hammerfest, troms, nordland nord & sør, trøndelag, m

r, førde,

Nordaland, rogaland, telemark, vestfold, buskerud, Østfold,
akershus, oslo, - dvs femten varianter, hvorav ingen er helt like
(trur jeg).
Jobben er mindre enn den kan virke - en del av dem vil være svært
korte (f.eks ska/ førde ha bare punkt 11).
Eks. på hvordan dette blir seende ut :
Særdirektivet til oslo består av : 3 + 4 + 7h + 7c + 8 + 11.
osv.
Til vestfold har vi ingen særskilte pålegg - her får de bare et
ark stifta - ved der det står
" C. Særskilte o222aver
DS gis ingen særskilte pålegg.

fR

Kopien til oss og til au må ha kopi av samtlige særdirektiver.
Jeg forutsetter ellers at vi sender ett eks av direktivet til
hvert ds - ikke mer! Sjøl om det er lagt restriksjoner på utforminga
står det jo litt av hvert i det!
I aller værste fall, vil jeg ha anledning til å gjøre en del med
dette sjøl når jeg kommer tilbake, men det hadde jo vært svært
hyggelig am det lå en sirlig bunke direktiver på femten i tallet,
(MD5'£e ‘irk.irki)

femten kopier av del ADB uten særdir:pamt to eks av A+B+ kopi av
samtlige særdirektiver... !
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DIREKTIV OM UTBYGGINGSPLAN.
Til alle distriktsstyrer.
...

GIONI

Fra sentr,alkomiteens arbeidsutvalg.

xxxkmmiewatmxmcsx

Distriktsstyret pålegges å utarbeide en plan for utbygging av
partiet i distriktet. Planen utarbeides i samsvar med de allmenne
målsettingene og særskilte påleggende

mmWem*mr

som gis her og ved

å ta hensyn til de lokale særegenhetene innafor distriktet.
p lanen utarbeides i samband med tillempinga av den allmenne partiplanen, skal gjelde for samme planPeride og er å oppfatte som en
del av den allmenne partiplanen.
A. Innledning.
Siden partiet i -74 med sin første organisatoriske plan gjorde
opp med revisjonismen og planløsheten i partibygginga fra partistiftelsen, er den organisatorikke situasjonen endra drastisk til
det bedre.
-74-planen fastla ei hovedsaklig riktig linje for utbygginga av
partiet med særskilt vekt på bedring av klassesammensettinga og
utbygging i storindustrien. Over halvparten av partimedlemmene hører
idag til proletariatet og over en tredjedel er industriarbeidere.
Partilaga i industrien utgjør en ganske stor del av alle partilag
og det fins partilag på mange store industribedrifter.x Sammen med
en del wikti andre viktige resultater gjør dette at vi nå kan se
-74-planen som i hovedsak innfridd.
Sjøl om vi vil fortsette å legge hovedvekta på å bygge ut partiet
i industrien, er ikke dette lenger med utgangspunkt i at vi er et
lite parti med svake røtter i industrien. Partiet har idag ee
størrelse og nok krefter til at vi kan stille oss større og mer
omfatterffle målsettinger for den videre utbygginga av partiet.
Det er ikke lenger nok å prioritere utbygging i industrien. Vi
må bruke flere krefter på å bygge ut partiet i en rekke klasser
og grupper og ellers der vi trenger

Illsenck

partiorganisasjon,

og ut fra flere hensyn enn før.
Utbygginga av partiet må ses i sammenheng med de strategiske
oppgavene vi står overfor. Vi forutsetter at vi forbereder partiet
på å lede en nasjonal-revolusjonær krig mot en russisk okkupant.
Vi ser dette som et ledd i å forberede en sosialistiske revolusjon.
Dette gjør det nødvendig å bygge ut partiet ut fra en del særskilte
hensyn.
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— Klasseforholda tilsier at vi legger størst vekt på å bygge ut
partiet i i3 7. oletariatet. Men vi må også bygge opp partiorganisasjonen
blant jordbruksbefolkninga og fiskerne. Vi må bygge ut partiet
blant en del grupper innafor bysmåborgerskapet, som de intellektuelle
og kulturarbeiderne. Vi må bygge ut blant ungdommen, bl.a studentene
og skoleelevene innafor forskjellige skoleslag. Vi må bygge ut
partiet med sikte på å samle krefter innafor alle disse gruppene
for å bli istand til å løse de strategiske oppgavene våre.
—

De politiske forholda stiller oss bl.a. overfor målsettinga å

slå revisjonistpartiene definitivt i organisasjon der de fortsatt
er sterkere enn oss. Vi må også ellers ta hensyn til hvor fienden
har stor styrke i måten vi bygger ut partiet på.
— De nasjonale motsigelsene stiller utbyggingsoppgaver. Det er ei
målsetting å bygge opp sterk partiorganisasjon i de samiske kjerneområdene. Uten dette kan partiet ikke bli noen virkelig ledelse
for den samiske nasjonenns kamp i Norge. Vi må bygge ut partiet
blant de forskjeellige nasjonale minoritetene blant innvandrerne.
— Faren for krig gjør at vi må ta alvorlig på å å forberde partiorganisasjon på illegalitet og okkupasjon. Dette stiller dppgaver
for utbygginga av partiet. Et parti uten organisasjon på landsbygda
vil f.eks være dårlig forberedt på å tåle en okkupasjon.
Dette krever at vi legger større vekt på å bygge ut partiet i
bredden enn før. Uten g at Wene har egne planrir for utbygging av
partiet i sitt distrikt kan vi heller ikke oppnå den madwelpiEligm
allsidigheten og bredden i utbygginga av partiet som trengs nå.
Derfor må DS ta alvorlig på dette direktivet.
En del utbyggingsoppgaver vil være felles for alle distrikter.
Andre oppgaver vil være forskjellig alt etter landsdel og distrikt.
Utbygging blant fiskeribefolkninga vil være ei viktig oppgave i
kystdistriktene, men ikke i innlandet. Utbygging blant jordbruksbefolkninga må tillegges stor vekt bl.a. i østlands—bygdene.
Utbyggingsarbeidet blant samene vil være ei pusicxxi* g xt oppgave
sasxzkiix som må prioriteres særskilt høyt i Nord—Norge, osv.
samsvar med dette består dette direktivet i en allmenn og en
særskilt del.
Når det gjelder en del særskilte målsettinger for de enkelte
distriktene, vil dette direktivet bli supplert muntlig etter hvert.
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B. Allmenne oppgaver.
1. Utbygging i industrien.
Utbygging i industrien prioriteres høyest i alle distrikter.
Dette samsvarer med den allmenne prioriteringa i partiplanen for
perioden og er en del av hovedmålsettinga for planen.
DSene må prioritere store industribedrifter i distriktet og ha
som målsetting å opprette partilag på alle støre bedrifter i distriktE
som er å regne til storindustrien i landsmålestokk.
Store jern og metall—bedrifter skal almennt prioriteres høyt.
Arbeiderne i jern og metallindustrien utgjør en stor del av kjerneproletariatet og har stor politisk og faglig tyngde. Samtidig må det
tas hensyn til distriktsvise forskjeller og at det i noen distrikter
er arbeidere i annen industri enn jern og metall som utgjør den
største tyngden* (f.eks kjemisk industri). Store anlegg bør også
prioriteres høyt. DSer som ber om det vil få tilgang på oppsummerte
erfaringer om arbeid på store anlegg.)
DSene bør i enkelte tilfeller også prioritere mindre industribedrifter høyt. Dette kan gjelde bedrifter som spiller en særskilt
de t
viktig rolle lokalt eller bedrifter der en ved å konsenterer en del
krefter på kort sikt er mulig å utvikle kampforeninger.
e. liSene må også prioritere høyt å konsentrere mye krefter om
enkelte eksisterende industrilag med sikte på å gjøre dem veldig
sterke. Dette vurderes ut fra samme type prioriteringer som overfor.
2. Saxskiite Målsettinger for utbygging på en del særskilte arbeids—
arbeidsplasser vil bli oppgitt ved seinere høve.
Gjennomgås muntlig : Plasser som skal prioriteres særskilt —
NSB, luftsektoren, televerket, kv, oa. — au vedtar liste. Retningslinjer om å legge deler av sånne lag spesielt lavt, bl.a med tanke
på kurertjeneste mm.)'
3. Handelsflåten og kystfarten. Dette er ei oppgave som ikke vil
være høyt prioritert for DSene allmennt, men som likevel må markeres
særskilt. Alle DSer er ansvarlige for å opprettholde kontakt med og
rapportere om medlemmer og nære sympatisører som er sjøfolk med sikte
på at det skal være mulig å hjelpe dem særskilt.
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4. Arbeidet blant jordbruksbefolkninga og fiskerne vil ikke være
høyt prioriterte oppgaver for alle distrikter. Men alle DSer må
ta særskilt ansvar for å gi medlemmer som driver sånt arbeid
særskilt hjelp og også hj&lpe kontakter i denne delen ab befolkninga
hjelp til å utvikle arbeidet sitt.
5. Medlemmer og sympatisører med samisk bakgrunn eller hjemstabn
i de samiske områdene som kan tenke seg å flytte tilbake hit må
oppmuntres til dette og WaiSix~1~4g4wKalgILAt4RM~
ønsker å flytte til disse områdene.
[Understrekes muntlig at vi særskilt ønsker at sånne folk flytter

til de samiske kjerneområdene i finnmark og at det må rapporteres
om sånne folk sånn at det er mulig å kontakte dem og diskutere
flytting.):]

7 64 DSene må også ha målsettinger for å bygge partilag på nye plasser
(byer, tettsteder, bygder), men dette prioriteres allmennt lavere
enn å bygge partilag i storindustrien. Alle DSer bør ha ei kort
prioritert liste over steder der det er ønskelig å bygge nye partilag.
W. DSene må samarbeide med RU med sikte på å få oppretta partilag
på steder der RU har lag men der partiet ikke finnes. Denne typen
utbygging må absolutt skje i samforstand med RUs organer på lokalt,
distrikts— og sentralt plan og ikke på tvers av dem, Det er forbudt
drive egenrådig rasering av RUs organisasjon: Forutsatt at dette
overholdes, kan HU mange steder være en viktig kilde til oppretting
av nye partilag.
9 Q. DSene må prioritere arbeid med kontakter. Dette dreier seg om
steder der partiet ikke find, men der det fins en eller flere
sympatisører av partiet. DSene må skaffe seg oversikt over slike
folk, holde regelmessig kontakt med dem og hjelpe dem til å utvikle
et arbeid på plassen. Behandla på denne måten kan de sånne kontakter
også være en viktig kilde til oppretting av nye partilag.
9¥xkillsxxxø4xxtikupltigirmg
1

Vi er for å bygge ut partiet på sjukehusene. Leger og sjukepleiere
må oppfordres sterkt til å bli i yrket.
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10 9. Utbygging av NKS. DSene er ansvarlig for å drite utbygging av
NKS' organisasjon. Allmennt prioriterer vi(foruten universitetene)
å bygge lag på lærerskoler, distriktshøyskoler og sosialskoler
høyest. Oppretting av nye NKS—lag må drives i samarbeid med partiet

11

sentralt. En del DSer må ha egne målsettinger for dette arbeidet.
(En del DSer vil seinere få særskilt direktiv om ledelsen av NKS.)
113 Utbygging av RU. Allmennt prioriteres utbygging på skolene
høyest, og særskilt gymnas og yrkesskoler. Viktige skolesentra og
store militærforlegninger bør prioriteres særskilt. tn del spesielle
skoleslag bør også prioriteres særskilt, bl.a landbruksskolene.
En del DSer vil måtte ha egne planer for dette arbeidet.

12

11.

DSene må ha målsettinger for

gav Røde Pionererx

i større byer og ta initiativ til oppretting av HP—lag så snart
grunnlaget for dette er til stede. Allmennt bør RP—lag organiseres
til tilknytning til partiets boligavdelinger.
1'3. Partiet plikter å støtte opp under utbygginga av frontene.
DSene må derfor ha dette på planen. Almennt er det særskilt viktig
å *ahlsexibsxxk*Iitifmt« støtte utbygging av Tredje verden—komiteen,
Kvinnefronten og streik estøttekomiteene.
114 /2.

DSene må ha egne målsettinger for verving, både til partiet og

ungdomsforbunda, i forhold til de sentrale målsettingene for
perioden. De sentrale målsettingene for øking av partiet, RU og
NKS vil bli oppgitt ved seinere høve.
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C. Særskilte oppgaver for distriktet.
(Må skrives ut/klippes sammen særskilt for hvert distrikt.
Ansvarlig for dette er k*recalKix åse. Inneholder fålgende særpålegg til de forskjellige dsene.)
; ( hordaland, østfold :)11
DS må legge planer. for å mmxa omorganisere ttaxt distriktspartiet
bedre til [i) Pl g ånilag. Distriktet har idag for få lag på industribedrifter. DS må derfor laga planer som tar sikte på å skille ut
medlemmer g xx som jobber på samme sted fra vanlige lag og organisere
dem i bedriftslag på arbeidsplassen. Der dette er nødbendig, må
en evt. prioritere raskt å styrke en del sånne plasser med sikte
på at det blir oppretta bedriftslag.
oslo, buskerud, xta y allugeKx rogaland, hordaland, trøndelag :

DS må ha målsettinger for å rekruttere og evt. oppretta lag av og
blant fremmedarbeidere.

(oslo,

hordland, trøndelag

DS må ha målsettinger for å sty yskil opprette ett eller flere lag

3)

(

på s giske livitsnipp 4 arbeidsplasser, dvs, kontorer, butikker osv.

med stor konsentrasjon av folk

somvtisiNlizikre,/\

arbeiderklassen.

jnordland sør, trøndelag, møre, hordaland, rogaland, telemark,

bukerud, akershus, østfold
DS må ha planer for oppretting av lag på landsbygda. Med dette
mener vi lag i ei eller flere tilgrensende bygder som består av
alle p artimedlemmer innafor lagets organisasjonsområde, og som
har arbeidet blant jordbruksbefolkninga som hoved— eller svært
høyt prioritert oppgave. Vi er mot at sånne lag organiseres på
grunnlag av klasse (dvs bare bønder og landarbeidere).
T--

X. hammerfest,

troms, nordland nord R, sør, trøndelag

•

DS må ha planer for oppretting av lag i fiskevær, Mrxisixmlexkim
mmøRxxim5xsormxtxxx med arbeidet blant fiskeribefolkninga som hovedarbeidsområde.
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Ihammerfest, troms, nordland sør, trøndelag
DS må.ha planer for å bygge ut partiet i de samiske bosettingsområdene. DS må prioritere å drive jamnlige salgsaksjoner av
samiid hilat i disse områdene (i samsvar med tidligere direktiv
om dette).
Loslo, bergen, trøndelag
DS må sikre at det drives arbeid i de samiske miljøene i byen,
særskilt universitetsmiljøet, med sikte på å verve og opprette
lag av og blant samer dersom det er grunnlag for det.
Xos/o 8,

troms

DS må sikre at en del folk søker seg til studiene lied samisk
institutt på universitetet, bl.a med sikte på å lære samisk språk.
: )
(oslo, hordland, trøndelag,>tx4x
DS må jobbe for å styrke partiorganisasjonen blant fintellektuelle.
n d re
s ke rmiljøer
Dette gjelder saa
i universitetsmiljøen%?ae P lantor
k u ltur arbeiderne. Det må satses på å bygge opp partiet innafor vitenskapene og på å få fram kommunistiske intellektuelle ledere som
jobber innafor sånne miljøer.

(oslo, bergen, trondheim, tromsø

- muntlig

(svalbard-beredskap;)

1(hordaland, trøndelag, troms, akershus :
DS må ha som målsetting å bygge opp partilag i de største
militærforlegningene. DS må nedsette særskilte ledelser for arbeidet
i militærforlegningene.

'(buskerud, trøndelag, nordland,x)oi hammerfest : g
DS må ha på planen å. styrke partiet i en del pitisixik* områder i
distriktet der "NKP" fortsatt har en viss styrke og der partiet er
svakt.
(oslo, rogaland, hordaland, telemark, førde, trøndelag, nordland sør
il)

troms : )
Partimedlemmer som jobber ved teatrene må sa raskt som mulig
organiseres i eget lag. Slike medlemmer skal ikke delta i boligavdelinger så sant det er mulig å organisere dem etter arbeidsplass.

