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DIREKTIV OM 21. AUGUST: -----------------------
l. Når det gjelder den politiske situasjonen 

og det politiske grunnlaget for 2l.augustmarkeringene, viser 

vi til artikkel i TF for juni. 

2. Det skal avholdes demonstrasjonstog i minimum 

Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. 

3. Formen på markeringene de øvrige stedene, er 

det opp til DS og avdelingene sjØl å avgjØre utfra ei politisk 

vurdering. Noen steder vil det være naturlig å fortsette inn

arbeida brede enhetsopplegg, andre kan ha bedre nytte av f.eks. 

åpne møter. Men felles for alle lag og distrikt skal være 

at solidariteten med Tjekkoslovakia, folka i Polen og Afgha

nistan · er - utgangspunktet for arrangementa og det som skal stå 

i sentrum. 
4. Omfanget av markeringene må ikke bli slik at de 

trekker krefter Yekk fra og svekker valgkampen i distriktet 

urimelig. 
5. Situasjonen i Polen nødvediggjør, og også mulig

gjØr, en styrking av det faglige innslaget ved 2l.august

markeringene. Det må legges vekt på dette i mobiliseringa. 

Direktiv: 

DS må ta tiltak for å organi sere støttearbeid og 

innsamling av penger til de streikende rørleggerne i Bergen. 

DS MÅ FORDELE MÅLSETTINGER FOR UKENTLIGE BELØP 

TIL HVER ENKELT AVDELING , I SAMSVAR MED DEN VEDLAGTE MÅLSETTINGA 

FOR DISTRIKTET SOM HELHET. 

DS må spesielt fØlge opp støttearbeidet innafor 

avdelinger i Bygning. Ved siden av det Økonomiske støttearbeidet 

, er det her spesielt viktig å reise motstand mot ledelsen i 

Bygningsindustriarbeiderforbundet sin eksklusjon av Bergensrør

leggerne. 

DS må også fØlge opp støttearbeidet innafor andre 

deler av fagbevegelsen , og sørge for at avdelingene tar initiativ 

til støttevedtak , listeinnsamlinger m.v. på arbeidsplassene. 
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Begrunnelse: 

RØrleggerne i Bergen har nå i flere måneder streika for rett

ferdige krav, uten at motstanderne har greid å knekke streiken. 

Denne streiken har landsomfattende betydning og utgjør for tida 

det eneste virkelige slaget mot NAFs direktiv mot lokale tillegg. 

Forbundstoppen i Bygning har prØvd å knekke streiken gjennom 

eksklusjoner. Den kampen BergensrØrleggerne fØrer er derfor et 

viktig bidrag til å avsløre at det klassesamarbeidssystemet, 

som ledelsen i Bygning representerer, tjener NAF og ikke de 

fagorganiserte. 

Det Økonomiske støttearbeidet som har vært gjort til nå, 

har ikke vært tilstrekkelig. Vi kan ikke tillate at denne vikt

ige kampen tapes pga sviktende Økonomi. Vi kan ikke la NAF og 

kapitalistene få lov til å sulte ut streiken! 

Arbeiderklassen trenger en seier nå, mot NAF-offensiven. 

Dette vil være av stor betydning for kampen framover for alle 

fagorganiserte. 

III. DIREKTIV OM OPERASJON DAGSVERK 1981. ------------------------------------
Operasjon Dagsverk 1981 ( OD 1981 ) ,som gjennomføres 

omkring 20.oktober i år , skal gå til et skoleprosjekt for 

afghanske flyktninger i Pakistan. Prosjektet ble fremmet og 

kjempet fram av elever i og omkring RØd Ungdom. Mot forslag 

på prosjekter i Nicaragua , Sri Lanka og sørlige Afrika , vant 
' Afghanistan en klar seier både på gymnas og på yrkesskoler. 

Detter er en viktig seier som legger opp til en Økende politi

sering av Operasjon Dagsverk og som plasserer årets aksjon 

som en klar oppfØlging av fjorårets til Eritrea i kampen mot 

Sovjets verdensomspennende aggresjon. 

HØyrekreftene innenfor NGS ønsker et "upolitisk" OD. Det er 

vår oppgave under forberedelsene og i gjennomfØringa å Øke 

forståelsen for Sovjets imperialistiske politikk og rette søke

lyset mot solidariteten med Afghanistan som en viktig del av 

kampen for verdensfreden. 

I 1980 samlet elevene gjennom OD inn 50 % mer enn året fØr , 

over 6 mill. kroner, Dette hadde utvilsomt sammenheng med arbeidet 

som ble gjort for å informere om Eritrea og frigjØringskampen 

der , og sette OD inn i en større politisk sammenheng. I år 
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må vi se det som vår oppgave, i nært samarbeid med RØd Ungdom 

og kamerater som jobber i Afganistankomiteene , å sikre en 

sterk aktivitet om Afghanistan på skolene og i lokalmiljøene 

forut for OD- både for å samle inn en større sum enn fjorårets 

og for å styrke det lokale afghanistanarbeidet blant skoleungdom. 

Partiet har til nå spilt en avgjØrende rolle i å bygge 

opp Afghanistankomiteene over hele landet. I dag driver vi i 

Norge det mest omfattende solidaritetsarbeidet med Af0hanistan 

i verdensmålestokk. Sammenlignet med behovene i Afghanistan og 

alvoret i stuasjonen er allikevel arbeidet altfor begrensa. 

OD 1981 er neste milepel i Afghanistanarbeidet i Norge. 

HØsten 1981 betyr fØrst og fremst en stor sjanse til å bygge ut 

arbeidet i den videregående skolen. Med et godt forberedel s es

arbeid har vi sjansen til på mange plasser å trekke store 

ungdomsmasser med i aktivt solidaritetsarbeid i tråd med hva som 

skjedde under Vietnamkrigen. OD kan gjØres til startskuddet for 

dette arbeidet og ikke til et enkelt blaff på skolene . Men, skal 

dette lykkes må partiet sammen med RØd Ungdom arbeide systemat

isk allerede fra skolestart i august. 

Grunnlaget for arbeidet med Afghanistan 

varierer fra plass til plass. 

l) Der hvor det er en aktiv Afghanistankomite er det sjØlsagt 

at det påhviler kameratene som arbeider her et spesielt ansvar . 

Likeså hvor RØd Ungdom er representert på skolene. 

DISTRIKTSSTYRET MÅ I SAMARBEID MED DISSE LEGGE PLANER FOR 

ARBEIDET PA DE ULIKE PLASSENE OG SETTE DRISTIGE MÅLSETTINGER: 

2) På steder hvor grunnlaget for dette arbeidet ikke er gitt 

gjennom lokale komiteer eller RU , må det vurderes ulike fram

gangsmåter for å få innpass på skolene og knytte kontakter med 

krefter som er soesielt interessert i å drive Afghanistanarbeid . 

På mange plasser v i l dette kunne bety kimen til en ungdomsbeveg

else som på sikt også kan styrke partiet. 

Målsettingene 

med Afghanistanarbeidet i forbindelse med OD 1981 må være flere: 

l) Det skal sikres et best mulig Økonomisk resultat. Erfarings

messig skjer dette først og fremst gjennom en politisk forstå

else blant elevene. 

2) Der nest må vi flest mulig plasser arbeide for å etablere 
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grupper som fortsetter solidaritetsarbeidet på skolene også 

etter at OD 1981 er over. Skal vi lykkes her er det viktig å 

starte allerede i august og tidlig bygge opp studiegrupper 

som setter seg inn i problemstillingene omkring Afghanistan. 

Afghanistankomiteen har gitt ut endel materiale som egner seg 

som studiemateriale og et opplegg til studiesirkel vil komme 

før · sommerferien. 

Framgangsmåtene for dette arbeidet vil variere. Viktig blir 

det å spre materiale fra RØd Ungdom og Afghanistankomiteen. 

Det kan også være en ide i større distrikt å organisere foredrags

turneer på skolene i uka forut for OD. Det er mulig at det vil 

komme noen afghanere på besØk til Norge i denne perioden , 

i tillegg finnes det flere foredragsholdere innafor Afghanistan

arbeidet. 

Uansett på hvilket nivå DS velger å gjennomfØre dette arbeidet, 

vi~i understreke viktigheten av å planlegge i tide. Det meste 

bØr være fastlagt og startet opp allerede medio august, samtidig 

med skolestart. 

Vi ønsker lykke til med arbeidet! 

IV. DIREKTIV OM PYRAMIDESPILL. --------------------------
Det er kjent at i radikale miljØer , inklusive blant intelekt

·uelle, DNA-folk osv., blir det spilt pyramide flere steder i 

landet. Slikt spill har nå også forekommet blant våre sympati

sører. 

Vi gir OSene , der slikt forekommer, direktiv om å fØre 

politisk kamp mot dette. 

Denne formen for svindel er selvfØlgelig helt uforenelig med 

medlemsskap i partiet. Dersom enkeltmedlemmer mot formodning 

noe sted skulle ha tulla seg inn i det , må partiet ta initiativ 

til å få dem til å stoppe og dersom de ikke gjØr det, ekskludere 

dem. 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



.. 

l 5 l 

For 1981 gjelder planen som ble sendt ut i fjor i september 

og direktivet om tillemping av planen som ble sendt ut i mars-81. 

DS må utarbeide lokale planer ut dette året på dette grunnlaget. 

Partiledelsen har nå et planutkast for resten av Landsmøte

perioden under utarbeiding. Dette blir sendt ut til hØring i 

partiet i høst. 

VI. MELDING OM "DEAD-LINE" FOR TF FOR RESTEN AV ÅRET. -------------------------------------------------
Vi må ha innlegga i hende innen fØlgende frister: 

Aug.-nr: 27.juli 

Okt.-nr: 28.sept. 

Des.-nr: 16.nov. 

VlL OM RV/AK P-I N ~SAM LI NG~ 

Det t e direktivet 8 r et til l eg g til artikkelen i 

direk t ivheftct til DS/a v d.s ~yrer om sommeri nns aml i nga. 

1. DS s om h ar s umrner l eire , helgekurs o .l. rnA ta et 

f '-' S t g rep 0 111 i n ns nm .linga på di s s e . 

2 . DS må d røfte e t oppl e g :;J fcr .innsan1linga med RV-

l ~ de l s en i. f ylk e t. . 

J . DS er An s varlig f o r A lede innsa~linga i s itt rlis -

trik t o v ·:? r fo r l ag .J , o rJ ta nø d venr! j t]P. ini t.i.ativ for at laga skiJl 

n /'i •n11J s etti n ga . 
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UKENTLIG INh SAiv~LING0MÅLSET'.L' I NG 

Som det står i direktivet om r ørleceerstreika i 

Be r ge n , avhenge r xiRr seier elle r n ede r lag i streikA 

av om v i gre ier å samle i nn penger . 

Denne pengeinnsamlinga må foregå i fast e o~ 

organiserte former de r som det ska l V <'~r e noen hj e lp i dEm. 
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