
TIL LAG OG DISTRIKTSSTYRER: 
p:i.rektiv om obligatorisk lagsmøte om .APAs internasjonal,e polemi kk . 

Alle medlemmer skal nå ha fått to viktige dokumenter: 
- I1eder i .tiE As hovedorgan Zeri i Poppull i t 7. juli 1977. 
- Kommentar f:na en kamerat til denne lederen~ 
SKs nyn er at vårt søsterparti APA haa~ s t orta en offentlig polemikk 
mot sentrale marxist-leninistiske synspunkter og korrekte marxist ... 
leninistiske partier. A:PAs syn står i mots trid til vår landsmøtevedtatte 
partil~nje . Dette er et svært alvorlig spør smål. 
Partiet må føre demokratiske diskusjoner om dette for: 
l . at hele partiet skal være med på å slå fast hva som er riktige og 
hva som er feilaktige li.njer i den internasjonale polemikken. 
2. at vi skal væpne hele partiet og alle medlemmer mot angrep på 
partiet som utnytter APAs polemikk. Slike angrep har revisjonistene alt 
begynt, og de vil helt siYJcert bli kraf~igere . 

Derfor må lagss "bJrene sikre at alle kamer atene setter seg inn i spørs-
~- måla og sier sin msning om den internasjonale poelmikken. 

For denne diskusj onen gjelder f ølgende r etningslinjer: 
l. Den interne partidiskus j onen er nå fri innafor de rammer som vedtektene 
setter. :9ette omfatter den interne diskusj onen i lag, styrer og utvalg, 
redaksjoner osv i partiet. . 
2. APA er vårt søsterparti. Vi angraper i kke APA eksternt. Vår eksterne 
hol1ni..l'lg skal følge linjer som partiet legger fram i lederartikler i KK, 
nå·sint KK 2t .. 10: "Forsvar enheten i den kommunistiske verdensbevegelsen" . 
3.. Obligatorisk lagsmøte. 
Alle lag skal holav mø~e om saka innen 1.1. 78 . På motet ska l det helst 
i kke tas opp andr3 s:U:er. Til nød kan ubetydelige evt.-saker behandles 
kort . Det er ikke t illatt å behandle andre store saker. 
4. Diskusjonen må ta sikte på å oppnå enighet og enhet på grum-qD~ti
la.g av den programi'esta part ilinja vår. Den må føres i en demmkratisk 
atmosfære sli k at alle våger å si sin mening og alle kamerater k an 
overbevise seg om kva som er rett. I løpet av møtet skal alle medlel:I!Iletr 
bli bedt om å si s in mening ("runde " ). Om noen mener det er vanskelig~ 
t a stilling, skal de bli bedt å forJ:.::la.re hva de trenger for å kunne ta \ 
stil ling. · 
5. Forberedelse • .1\Iedlemmene bør få varsel minst 3 uker før , slik at de 
får lest materialet. Styret må sikre at alle medlemmer får begge doku
menter på forhånd. Innkallinga må forklare at det er svært viktig at 
kameratene yj.rkel ig leser forberede lisene. 
6. Rapportering, s;gørsmål . Innlegg: 
- Større uenighet 1 sies 1inje skai rapporteres sånn at den ka'rl. bli 

dis utert demokratisk • 
- Lag og enlceltkamerater kan skr ive brev til s- om disse spørsmåla . 
- -~teltkamerater med større uenighet må oppf ordres til å skrive TF-

il~legg eller sende bEev til SK. 
DISI~USJONSSPØRS!>'IÅL: 

1. Sammenlign vår linje overfor sosialimperialismen, styrkeforholdet 
r.1ellom de to supermaktene,li1E!ii:B:ftlb.t~R verdenskrig, 3. verden med linj a 
i ZIP-lederen. Hvem har rett? (Ved usi kerhet om vår linje ppfordrer 
vi til å s;jekke .i prinsipp ... programmet), 

2. Er det riktig eller gærnt av APA/ZIP-lederen å angripe "tilhengere av 
teorien om 3 verdener" - 11 teoretikere f or alliansefrihet" osv ••• på 
linje med revisjonistert imperialister osv.-,.? 
Sitat : nMen i dag fre i ster i røynda dei moderne revisjoniata.ne, dei 

som stør teorien om de "3 verdene'r og teoretika.rane bak"alliansefridomeft 
~ sabotere J:øbrevolusj onen og førebu.inga for han ved å ikkje seie 
noko om det, og halda ved lag s toda i den kapitalistiske verda slik 
ho ern (ZIP-lederen, s.lO) 
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