
DIREKTIV OM FEIRING AV FOLKEREPUBLIKKEN KINAs 
30-ARS-JUBILEUM 1. oktober 1979. 
---------------------------------------------------------------1 

I år feirer. Folkerepublikken Kina sitt 30.-års-jubileum. 
Vi må markere jubileet i Norge også. Det er viktig å slå fast 
og utdype vennskapet mellom det norske og kinesiske folket i 
e~ tid da angrepene på Kina er blitt flere. Grensekrigen med 
V1etnam er en faktor som har økt angrepene, spesielt fra revi
sjonistene. 

Samtidig er mulighetene til å få flere venner av Kina blitt 
større. Forbindelsene mellom Norge og Kina har øket og blitt 
utvidet. Kina vinner sympati for sin konsekvente kamp mot sosial
imperialismen. Det er en del av den proletariske internasjonalismen 
å delta i feiringa av jubileet til verdens største sosialistiske 
land. 

Vennskapssambandet Norge-Kina (VSNK) har allerede lagt om
fattende planer for markeringa, både av dagen, og for andre 
arrangementer i uka før og etter. Den viktigste oppgaven er å 
gjennomføre vellykkete festmøter på de stedene der VSNK har lokal
avdeling. 

For deres distrikt gjelder det ........................... . 
DS har et ansvar for at VSNKs festmøte blir bra. Dette betyr 

at det må finnes ansvarlig for dette i DS. Vedkommende bør så 
snart som råd sette seg inn i de planene som fins lokalt, og 
situasjonen i arbeidet. 

At DS har et slikt ansvar betyr også at partiet må være villig 
til å yte en viss hjelp dersom VSNK-avdelinga lokalt ber om det. 
Dessuten bør partiet bidra til å mobilisere til møtene. 

Metodene i arbeidet og prioriteringa av kreftene må DS avgjøre 
ut fra ei samla vurdering av forholda i distriktet . 

Møtene skal foregå i VSNKs regi. Det opplegget som VSNK har 
lagt opp til, skal i all hovedsak følges. Når det gjelder talere 
på møtene, foretrekkes det talere med så stor politisk bredde 
som mulig. Vi ønsker ikke at det holdes partihilsener. Partifolk 
bør derimot kunne holde tale når det er naturlig ut fra deres 
posisjon ellers. 

Det bør ikke prioriteres å lage egne partimarkeringer i 
tillegg til VSNKs arrangementer. 

Dersom det kommer henvendelser om jubileumsmarkeringer til 
medlemmer av VSNK andre steder i deres distrikt, gis ikke direktiv 
til DS om ansvar for å hjelpe til med slike arrangementer. Evt. 
markeringer bør vurderes av DS i samråd med folka på de.stedene 
det gjelder. 

Kameratene som jobber i VSNK sentralt er informert om hvilke 
steder DS er gitt et slikt direktiv. 

VSNK vil sende ut fyldig materiale til lokalavdelingene om 
gjennomføring av feiringa. 

Oslo, l. august -79 
På oppdrag av SKAU, 
Mari Mo. 
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