-1-

F

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

DIREKTIV OM UTBYGGINGSPLAN.
Til alle distriktsstyrer.
Fra Sentralkomiteens arbeidsutvalg.
Distriktsstyret pålegges å utarbeide en plan for utbygging av
partiet i distriktet. Planen'utlIllaides i samsvai med de allmenne
målsettingene og de særskilte pilifique e som gis her og ved å ta
hensyn til de lokzi.ie seeregenhetarna inn for distriktet. Planen
den, allmenne partiplanen,
$a
utarbeides i. samband med til
g r å itipp fatte som en del av
Vital gjelde fr samme planeper
den allemenne partiplanen.

♦

Siden partiet i 1974 med sin første organisatoriske plan gjorde
opp med revisjonismen og planløsheteni partibygginga fra partite

44;telsen, er den organisatoriske

sluasjonen endra drastisk til

det bedre.
-74-planen fastla

ei hovedsaklig riktig linje for, utbyggihga av
partiet med særskilt vekt på bedring elt klassesammen-settinga og
. Over hal,arten av partimedlemmene h
ntb i i torin
dag til prqletariatet og over en tredjedel er industriarbeidere.

1

Partilaga i industrien utgjør en gamike stor del av alle partilag
og det fins partilag på mange store industribedrifter. Sammen med
en del andre viktige resultater gjør dette at vi nå kan se -74-pl
som i hovedsak innfridd.
Sjøl om vi vil fortsette å leggovedvekta på å bygge ut partiet,
i industrien, er dette ikke leiger mad utgangspunkt i at vi er et
tø parti med heiet svake røtter i industrien. Partiet har idag
Og krefter nok til at vi kan stille oss større og *er
settinger for den_vide e utbygginga av partiet. -

lengØr nok å priorite utbygging i industrien. Vi
re krefter på å bygge ut
tist i en rekke klasser
x

og ellers der vi trenger

tiorganisasjon, og ut fra.

4Iirtiet må'
tuer at vi forbereder pøftwit
30M

et ledd

i a. . fflippøre

t en rtsssisk okkupant.
e en sosialistisk revolusjon.

nødvendig å bygg, ut partiet ut fra en del særskilte

le forholda tilsier at vi legger største vekt på å bygge ut
et i bynroletart*.tet S
vi allogså bygge opp partiorganisat
t lordrukebefo*I.niuga og ,Xteke,ae, Vi må bygge ut partiet
an Mil grupper 'it bkillaåbofterskapet, som de intellektuell
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og kulturarbibiderne. Vi må bygge iblant a ungdommen, bl.a.

Studentene

og skoleelevnene innafor forksjellige skoleslag. Vi må bygge ut
pariet med sikte på å samle krefter innafor alle disse gruppeneve
for å bli istand til å løse de strategiske oppgavene våre.
- De politiske forholda stiller o bl.a. overofsr målsettinga å
or anisasjon der de fortsatt
slå revis.lonistpartietene definitivt
hensyn til hvor fienden
er sterkere enn oss. Vi må også ellers
har stor styrke i måten vi bygger ut partiet,på.
- De nasjonale motsigelsene stiller utIggingsoppgaver. Det er ei
målsetting å bygge opp sterk partiorgazdeasjon i de samiske kjerneområdene. Utan dette kan partiet ikke bli noen virkelig± ledelse
for den samiske nasjonens kamp i Norge, Vi må bygge it partiet
blant de forskjellige nasjonale minorietene blant innvandrerne.
Faren for krig gjør at vi må ta alvorlig påå forberede partiorganisasjonen på illegalitet og okkupason. Dette stiller oppgaver
for utbygginga av partiet. Et parti uten organisasjon på landsbygda
vil f.eks. være dårlig forberedt på å tåle okkupasjon.
Dftte krever at vi legger større vekt på å bygge ut partiet i
bredden.enn før. Uten at DSene har egne planer alt, utbygging av
partiet i sitt distrikt kan vi heller ikke oppnå den allsidigheten
og bredden i utbygging av partietsom trengs nå. Derfor må DS ta
alvorlig på dette direktivet.
En del utbyggingspppgaver vil være felles for alle distrikter.
Andre oppgaver vil være forksjellig alt etter landsdel og distrikt
Utbygging blant fiskeribeforlkninglvil være ei viktig oppgave i
kystdistriktene, men ikke i innlandet.- Utbggging blant jordbruksbefolkninga må tillegges stor vekt bl.a i østlandsbygdene. Utbyggingsarbeidet blant samene vil være ei oppgave som må prioriteres
særskilt høyt i Nord-Norge osv. Isams liar med dette består 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 hsert.

I. Allmenne op2gaverA.
1.~2g_i_imsluatrien.
Utbygging i industrien prioriteres høyest

i alle distrikter.
Dette samsvarer med den allmene prioriteringa i partiplanen for
perioden og er en del av hovedmålsetting a for planen.
DSene må rpioritere store industribedrifter i distriktet og ha

eom målsetting å ±mmx opprette partilag på alle bedrifter i dtstrikte
som ør å regne til storiadustrien i landsmålestokk.
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c, Store jern og metall-bedrifter
Arbeiederne i jern og metallinduattien utgjør en stor del av kjerneproletariatet og har en stor politisk og faglig tyngde. Samtidig MÅ
det tas hensyn til distriktsvise forskjeller og at det i noen diet
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 ti"Ifeller 0g1-$4 'prioritere mindre industri-

bedrifter høyt. Dette kan gjetel bedrisfter som spiller en særskilt
viktig rolle lokalt eller bedrifter der det ved å konsentrere en del,'
krefter på kort sikt er mulig å utvikle kampforeninger.
DSene må også prioritere høyt å ko'N2sentrese mye krefter em
enkelte eksisterende industrilag rn sikte på å gjere claxA1Alg7..
sterke. Dette vurderes ut fra samme type prioriteringer som ovat

Målsettinger for utbygging på en del særksilte arbeidsplasser
vil bli oppgitt ved seinere høve,
som ikke V214
være høyt prioritert for DSene allment, men som likevel må mark4Mili
særskilt. Alle DSer er ansvarlige for å opprettholde kontaktmed Og
rapportere om medlemmer og nære sympatisører som er sjøfolk med
sikte på at det skal være mulig å hjelpe dem sæ=k51t,
Max Handelsflåten og k'stfarten Dette er ei oppgave

Arbeidet blant jordbrusbefolkninga og fiskerne vil ikke vie
høyt prioriterte oppgaver for alle distrikter. Men alle DSer må
ta særskilt ansvar for å gi medlemmer som driver sånt atbeid
silt hjelp til å utvikle arbeidet sitt,

-Medlemmer og

sympatisører med samisk bakgrunn eller hjemstavn
i . d. samiske områdene som kan tenke seg å flytte tilbake hit må
oppmuntres til dette og det er forbudt å holde tilbake folk Moa
ønsker å flytte til disse områdene,
6. Irt- i øt fot

44~4~
4 ' fr4~11!W

å bygge ut partibet på

sterkt til å bli

sjukehusene. Leger og

i yrilt.

sjuke

nå også ha målsettinger forå bygge partilag

(byer, tett*teder, bygder), mett dette prioriteres allment
& bygge partilag i storindMiltriefl. ZAlle DSer bør ha et kart
prioritert liste over steder der det er ønskelig å bygge nye

låm

8. mene må

samarbeide med RU med sipte på å opprette partilag
på steder der RU har lag, men der pa4*tiet ikke finnes. Denne type*

•
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j'I.;.--t...,,.:'.,
.L

,' ,.,.: vi
.

opprettIng av nye partil.

,: ;
v

er ansvaY1L,': for å drive utlini,-; av

NI.:::)-)r[guisast,)(1,

p:::,:l.terer vi (foruten univeritetene)

Jtbyggin

og sosialskoler
.
. 1-ersk r.)ler, d:-.striF..tsøgskoler
å bygge lag på .
nye NKS-lag må drives i saiarbeid med partiet,
høyest. OppretLiu
del 1)S: : å1 ha e._;ne målsettin g. er for dette arbeidet.

sentr1t.

(En del J)3er vil .-:›einero få særskilt direktiv om ledelsen av NKS;)
Jtyngv
høest,

-net

Då [:elene

•/2. jrkesskoler. Vit ige skolesentra

;;ærJ .1

g 3.mb:: store rni.lronj.ne:r bør prioriteres ~skilt. En del
spesielle skoleslag bør Gr:3å prioriteres ,,;wrskilt, bl.a. land-,
brusskolene. Eniel Wer

måtte h egne planer for dette arbeide

ttinor fr opprtting av

DSene må

ide Pionerer

større byer og ta initiati-J til o .p prettin av PP-lag så snart grunn. laget for dette er til stede. AllmentLbør RF-lac organiseres i
knytning til partiets boligavdelinger.

p artiet plikter

å stotb_, opp under

utbygginga av frontene.

må derfor ha dette på planen. 113.1ment er det særskilt viktigå støtte utbygging av Tredje verden-komiteen, Kvinnefronten og
e**)

Iptrøikestøttekomitene.
'14 Wen° må ha egne målsettinger forverVing. både til partiet og
sdomiorbunda, i fornold til de sentrale målsettingene for
pleprioden. De

sentrale må1settingne fbr øking av

US vil bli oppgitt, '1T4

seinere høve.

,....

,

..
H -',--,r,.(--,:,...1:) ': :.., 3„ dniie måten kan f..,...ånne kontaktet

et arbeid 1-_ , /.'t
også være k:

.-,:..',,

'..:. •,•

1.3ariet, RU

og

4

S :.-•Ih

•
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0. Særskilte opyEaver for Førde.
Partiæedlemmer som jobber ved teatrene må så raskt som mulig
Orgap iseres leget lag. Slikemed3,emmer ølkal ikke delta i boligavdelinger så sant det er mulig å orffilisere dem etter arbeids-

plass.

n.
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av

på landsbygda. Me:
4» bygder som består

aajonsområde, oc
som'høved- eller svær_
organist
Zikg u
landarbeidei-e).
tssicteom mul:
delta i bo

em etter arbeids
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C._Seerskilte_upzaver for Østfold.
DS må legge planer for å omorganisere st distriktspartiet bedre
til bedriftslag. Distriktet sti har idag for få lag på industriarbeidsplasser. DS må derfor lage plan4r som tar sikte på å skille
ut medlemmer som jobber på samme sted tra vanlige lag og organisere
dem i bedriftslag på arbeidsplassen. Der dette er nødvendig, må
en evt. prioritere raskt å styrke en del sånne plassser med sikte
på at det blir oppretta bedriftslag.
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 partimedlemmer innafor lagets organisasjonsområde, og som
har arbeidet blant jordbrukdsbefolkninga som hoved- eller svært
høyt prioritert oppgave. Vi er mot at Sånne lag organiseres på
grunnlag av klasse (dvs, bare bønder o landarbeidere).

10.11C.INCONEWITn11•11.4.11111n•••n11.......-......
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C. Smrskilte .alpdger_for

Inndela£.

DS må ha målsettinger for å rekrutter og evt. opprette lag av
og blant frelimedarbeidere.
DS må ha målsettinger for å opprette ett eller flere lag på store
typiske "hvitsnipp"arbeidsplasser, tva, kontorer, butikker osv, med
ator konsentrasjon av folk i arbeiderklassen.

Dama ha

landsbygda. Med

dette
mener vi lag i ei eller flere ttigrailtnde bygder som består av
alle partimedlemmer innafor lagets Orillanilasjonsområde, og som har
arbeidet blant jordbruksbefolkninga eem hoved- eller svart høyt
prioritert oppgave. Vi er mot 4Anne lag organiseres etter klasse
(dvs bkbare bønder og landarbeidere).

3.

planer for opprit~jelv lag på

4. DS må ha planer for oppretting av lag i fiskevær med arbeidet
blant fiskeribeftlkninga som hovedarbeidsområde.

'

5. D# må ha planer for å bygge ut partiet i de samiske bosattingskområdene. DS må prioritere å drive jamnlige salgsaksjoner av Samild
Hilat i disse områdene (i samsvar med tidliger direktiv om dette).

4-.

1113.må åkre at det drives arbeid i de Ratxklit samiske miljøene i
byen, særskilt universitetsmiljøet, med sikte på å verve og opprette
4ag. av og blant samer dersom det er grunnlag for det.

7. DEBmi jobbe for å styrke partiorgnisasjonen blant intellektuelle.
Dette gjelder i universitetsmiljøene og andre forskermiljøer og
kulturarbeidrene. Det må satses, på å bygge opp partiet innafor
vitenediapene og på å få fram kommuniekiske intellektuelle ledere
801 jobber innafor sånne miljøer.

rn

11 ha

som målsetting å bygge opp partilag i de største
ir~legningene. DS må nedsette Pserksilte g ledelser for
1 militarforlegningsne.

D$

partielt i
har en viss styrk og

ha på planen å styrk.

~satt

en del områder i distriktet
der partiet er svakt.

•

•

.44øød,,,smmer som jobber ved teatrene må så raskt som mulig
i 1 eget 1.,ag. Slike medlemaer skal ikke delta i bolig«
r *Å sant det er mfilig å organisere dem etter arbeidsplass.

J.,
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Særskilte

o2paver_forNordlandf_sør.

1. DS må ha egne planer fr opretting av lag pø landsbygda. Med dette
mener vi lag i ei eller flere tilgrensende bygder som består av
alle partimedlemmer innafor lagets orgni.sasjonsområde, og som har
arbeidet blant jordbruksbefolkninga som hoved- eller svært høyt
prioritert oppgave. Vi er mot at skate lag orgniseres på grunnlag
av klasse (dvs bare bønder og 39~beere).

Zag i fiskevær med arbeidet
blant fiskeribefolkningisom hovidarbel4sområde•
DS må ha . planer for å bygge ut pert4et i de samiske bosettings.
L

DS må ha planer for opprettL ay

- 'oerådene. DS må prioritere å drive jamnlige salgsaksjoner av Samtid
Hilat i disse områdene (i saevar med tidligere direktiv om dette).
DS må ha på planen å Jumga styrke partiet i en del områder i

tiisttiktet der "NKP" fortsatt har en iVss styrke og der partiet
er svakt.
5. PartimedleMmer som kobber ved teatrene må så raskt som mulig

organisses i eget lag. Slike medlemmer skal ikke delta i boligavdelinger så sant det er mulig å organisere dem etter arbeidsplass.

