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Kamerater.
DIREKTIV OM INNSAMLINGA HÅNDSLAG TIL FRIGJØRINGSBEVEGELSENE:

l.mars starter 3vk innsamlinga "Håndslag til frigjøringsbevegelsene".
Innsamlingskampanja skal gå fram til 17.mai.
Hensikten med innsamlinga er å skape et fond som gjør det mulig for
3vk å gi en del støtte til andre frigjøringsbevegelser ved sida av FAC,
som hovedinnsamlinga går til. Eksempler på slike andre frigjøringsbevegelser er frigjøringsfrontene i Eritrea, ZANU - Zimbabve ("Rhodesia"),
politiske og faglige organisasjoner og fanger i Latin-Amerika, geriljabevegelser i Asia. Samtidig gir det utmerka høve til å drive propaganda
for flere frigjøringsbevegelser ved eida av PAC, noe mange har kritisert
3 vk for å forsømme til nå.
3vk kommer med ei grundigere redegjørelse for opplQ,7,gget av kampanja
og vi skal derfor ikke ta for oss dette grundigere her. Les pertipressa
og 3vks tidsskrifter.
Partiets distriktsledelser har hovedansvaret fra partiets side for
å'hjelpe 3vk med å gjennomføre denne kampanja slik at de økonomiske
målsettingene blir oppfylt til rett tid, og slik at det politiske resultatet av kampanja blir framgang for 3vk.
DERES DISTRIKT ER.
DS bør videre skaffe seg kjennskap til hva som er de forskjellige
lokale målsettingene til 3vk-ene i distriktet og hjelpe dem med å gå i
mål til rett tid. (Sånne opplysninger skaffes ved å henvende seg til
kamerater i 3vk og/eller ta kontakt med styret lokalt, tilby samarbeid
og be om informasjon).
MÅLSETTINGA FOR

FORKLARING:

AKP(m-1) har på programmet at partiet stør revolusjoner i andre land
og folk som kjemper for frogjøring. (Om den proletariske internasjonalismen se f.eks. programmet s 11,12,13, s.57, s.64, s.125-6.) Det er en
plikt for oss å gi politisk og materiell støtte til frigjøringsbevegelser. Særlig gjelder det nå, ettersom vi arbeider under fredelige og
legale forhold som gir oss store muligheter som våre kamerater i frigjøringsbevegelsene mangler. Handslag-innsamlinga betyr altså at vi
oppfyller forp liktelser vi har etter partiprogrammet.
_zulafor.-ISFplanen 1977-78 er anti-imperialistisk arbeid og utviklinga av 3vk også gitt prioritet. Erfaringene med PAC-kampanja nå viser at
mulighetene er gode. Særlig høsten 1977 har 3vk blitt svært mye større
og sterkere. Den metoden for å utvikle 3vk som krever minst ekstra-arbeid av Distriktsstyrene og laga,og som gir best resultat, er å gjøre
det gjennom å delta i de store offentlige kampanjene 3vk sentralt
starter. Dette kan også gi gode lokale reslutater og breie ut massegrunnlaget for den progressive rørsla. Handslag-innsamlinga gir partiet
hjelp til å op p fylle oppgavene i årsplanen med å bygge ut 3vk og samtidig til å bedre massearbeidet lokalt.
3vk har h-d.TT-6nr framgang i. arbeidet sitt for ?.k kontakte frigjøringsbevegelser. De setter pris p å at 3vk støtter dem uten baktanker i motsetning til revisjonistene. De set t er også pris på at 3vk gir dem konkret
hjelp og ikke bare kommer med løfter. Handslag-innsamlinga gir 3vk mulighet til å bedre forholdet sitt til enda flere frigjøringsbevegelser.
Dette avslører også revisjonistene, både - f 'NI uff som åpent g-r mot mange
frigjøringsbevegelser (F.eks Eritreas) og SV, som prater om sitt'olidaritetsarbeid" men i virkeligheten ikke gjør noe sjøl, men prøver å
sabotere arbeidet til 3vk. Handslag- : innsamlimga er derfor en hjelp til
å avsløre ledelsene i SV o: "NKP" o • ir en :.runn for virkeli e antiimperialister til . bryte med disse partia.
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(NB: Nettopp for å hjelpe menige SV og "NKP"-tilhengere til å se hvem
som er virkelige anti-imperialister, ønsker vi helst ikke å bnke kampanja som plattform for kraftige åpne angrep på disse partia. Vi vil
ha minst mulig som hindrer menige tilhengere av revisjonistene i å
støtte denne kampanja. Da blir det også vanskeligere for dem å skjønne
hvorfor partiledelsene i SV og "NKP" bekjemper 3vk.)
Arbeidet med å spre informasjon om frigjøringsbevegelsene, møter med
representanter for dem osv. vil også være god, praktisk folkeopplysning
som kan lære både massene og kommunistene mer om situasjonen i verden.
De fleste representanter for frogjøringsbevegelser er ikke marxist-leninister (og vi har sjølsagt heller ikke noe ønske om åi' få dem til å legge
fraø vår marxist-leninistiske politikk). Men ved at folk får høre på
det de sier, kan de øke forståelsen for nødvendigheten av væpna. frigjøringskamp, den 3. verdens ledende rolle, sosialimperialismens stadig
mer aggressive karakter, faren for verdenskrig osv. Vi stiller ikke
disse problemene på dagsorden og skyter ikke våre synspunkter ned i
halsen på folk på disse møtene, temaene er ikke vårt program, men stoda
i forskjellige frigjøringskamp er. Men nettopp rapportene fra dem (og
ikke alltid fullstendig, og slett ikke utforma sånn som vi gjør det),
konkret og fra f.eks en representant for ei frigjøringsbevegelse (eller
en annen med spesielle kunnskaper om landet) - nettopp sånne konkrete
rapporter virker mer overbevisende på folk som veit lite eller er usikre.
At alle våre slagord ikke blir brukt er bare bra, til gjengjeld blir
publikum mer mottakelig for hele vår analyse etterpå. Våre kamerater
får også konkrete eksempler og behøver ikke lengre nøye seg med en reint
abstrakt forståelse av hva frigjøringskamp er for noe.
Dette er noen av dd viktigste grunnene til at DSene, lag som samarbeider med 3vk-er, ansvarlige kamerater osv bør ta godt vare på "handslag"-innsamlinga, sørge for at den får et godt resultat og at 3vk og
hele bevegelsen lokalt får mest mulig nytte åv den.
3. ANVISNINGER:
Oppgava bør løses gjennom å arbeide med de parti og ungdomsforbund-medlemmene som har som oppgave å jobbe med 3vk, hjelpe lokale 3vk-er,
styrke dem ved å fylke rundt dem folk som vil støtte frigjøringsbevegelsene, men gjerne står fjernt fra oss, og gå bredt ut til massene. (Innsamlinger blant partikadern er ikke forbudt, men det er politisk viktig
at mest mulig blir samla inn blant massene, evt. at p artikadern når
den gir penger, gir p å møter sammen med massene).
Det er viktig at partilaget og de ansvarlige kameratene går fram
skikkelig og kameratslig overfor 3vk-avdelinga. Den er ikke underordna
partiet og kan ikke kommanderes rundt av oss, den har medlemmer som kan
stå langt fra partiet og være skeptisk til det. Åpent, kameratslig og
likeverdig samarbeid er nødvendig, og å tre noe ned over hue på 3vkavdelinga og ikke byr seg OM.Å samarbeide godt med de som står fjernt
fra oss, er en meget grov og skadelig feil.
Kampanja gir en utmerka grunn til å danne 3vk-er på steder der det
er særs viktig eller mulighetene er s p esielt gode, men organisasjonen
ikke er kommet i gang ennå. I distrikter der det slett ikke er 3vk-er
er det ønskelig at det blir satt av enkelte kadre og partiet hjelper
denne organisasjonen i gang.
Kampanja bør gjennomføres på en sånn måte at den styrker 3vks lokale
organisasjons. Partikadre, ungdomsforbunds-medlemmer og sympatisører
bør sjølsagt jobbe der, men det er også viktig å få med anti-imperialister . fra andre partier, gjrne f.rks. kristne ungdommer, utlendinger
(flyktinger, fremmedarbeidere, andre) osv. Erfaring viser at vi oppnår
størst erfaring ved å satse på ungdom.
Kampanja bør nyttes til å invitere utlendinger fra en eller flere
frigjøringsbevegelser til stedet (tilbud kommer fra 3vk). De kan
brukes på åpne møter som kameratene sørger for blir godt mobilisert, med
mye kultur og politisk brei støtte (vi er helt imot å gjøre sånne
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om mulig få frigjøringsbevegelsens re presentanter inn på skoler,
arbeids p lasser, i ulike organisasjoner, evt. p å møter med utlendinger
(landsmenn eller andre) og allment jobbe dristig, gå inn for å komme
nye steder og knytte breiere kontakter i dette arbeidet enn det partiet
kan (ja tilmed breiere enn det partiet vil). Intervjuer i lokalpresse
og radio er bra.
Både når det gjelder utvikling av 3vks organisasjon, og sjølve
kampanja er det viktig å utnytte de positive lærdommene som er vunnet
i støttekampanja for PAG.
Vi har mye å hente blant ungdom og særlig på skoler. Kameratene og
laga som jobber med dette må så tidlig som mulig trekke med lokale RUog NKS-kamerater i arbeidet.
.
å utnytte både
Kampanja starter før l.mai. Eaameratene bør derfor pøke
de politiske kontaktene som blir vunnet i denne kampahja og de som er
vunnet i arbeidet for PAC til å mobilisere til breie anti-imperialistiske seksjoner i l.mai-toga. Det politiske grunnlaget for sånne
anti-imperialistiske'seksjoner vil ganske naturlig ha mye til felles
med det politiske grunnlaget for "handslagukampanja.
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