
Til Distriktsstyret. 

Direktiv om sommerleir. 

1) Distriktet deres pålegges med dette å organisere Rød Front-sommer

leir i år. DS avgjør sjøl om det trengs 1 eller flere leire, utfra det 
antall en venter og utfra kr ave t om effektiv og r a$jonell organisering . 

Distriktet pålegges også å organisere Rød Front -nr:arlril:lteleir. 

Hv~~ge vandre l e ire som skal organiseres og i hva s lags geograf isk 

omr å de avgjøres av DS i samrå d med SK/ AU. 

2) DS s kal r apportere til SK/ AU innen l. april (1. 4.) om hvor mange 

leire de planiliegger, ås s en det går me d arbeidet for å finne leir s t ed ( er) 

hva slags til tak s om er tatt for å !ib;vbe.ll??·de leirene praktisk/ organi

s atorisk, hvilke tiltak som er planlagt for å mobilisere delt akere til 

leiren(e), og det nøyaktige tidspunkt for leiren( e ). 

3) DS skal innen 1.4. utarbeide en det a ljert plan for kad~ en ønsker 
å nytte i forberedelsene til leiren(e) og på leiren(e). Dette gjelder 

oppgaver som leirledelse, brigadeledere, teknisk komite, pionerledere, 
helsepersonell, barnehagepersonell osv. 

Leirledelse, brigadeledere og ansvarlige skal informeres om a t de er 

s att på slike oppgaver på morhånd. Det er obligatorisk at DS tar initi
ativ til at de kameratene det gjelder f år høve til å diskutere det pol

itiske opplegget for leiren og hva. oppgava innebærer f ør leiren. 

4J SK/AU vil innkalle en sentral sommerleirkonferanse til siste ha~Ydel 

av mai. Denne konferansen vil diskutere det politiske opplegget for 

leirene, og den vil diskutere endel prinsipper for organisering. Kon

feransen vil dessuten diskutere rapporter om mobilisering, rapport om 

stoda i forberedel s ene og sikkerheten. 

Detaljert innkalling følger i neste rutine. 

5) DS på legges å ut arbeide budsjett for leiren(e) innen 1.4. Det bør 

nyttes en standardpris på kr. 300 ,- i leiravgift for voksne deltakere. 
Budsjettet skal oversendes SK/AU til godk j enning snarest r å d etter 

rapportfristen. 

6) DS er ansvarlig f oiD at det tas et ledende grep over sommerleir

arbeidet til RU , NKS, Kvinnefronten og Rø de Pionerer i ~di.striktet. 

Dette gjelder enten disse organis asjonene h ar egne leire i distriktet, 

h ar egne brigader på partiet s RF-leir e ell er oppgava. består i å mob i li

s ere til leire andre plasser i landet. 

7) DS på l egges å utarbeide et godt og fleksib elt t r ansportopplegg til 

leiren(e) å slik at br uk av privatbil blir redusert til et minimumQ 
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Dette forutsetter at deltakerne god tid i forvegen får klar besk jed på 

sikkerhetsforsvarlig måte om hvor/når de skal møte for å komme seg 

til leiren. 
Det beste er at deltakerne ved påmelding f år oppmøtested/tidspunkt 

for avreise. Dette forutsetter sj øl s agt at de samme opplysningene sent~a 
traliseres, slik at transportopplegget konkret kan utarbeides på grunn

lag av dem. Så sant det er mulig bør offentlig ann~nsering om reise
opplegget unngå s. Dette forutsett er samtidig .at deltakerne er godt 

orientert om å ssen de skal forhØlde seg. Byråkrati, sjusk og kaos som 
fører til at folk står igjen uten å bli henta, som fører til at f olk 

føler seg usikre om hva de skal gjøre osv. må for enhver pris unngå s. 
DS må sjøl utarbeide transportopplegget konkret. Men det må være 

fleksibelt, samtidig som det ivaretar sikkerheten. Kompliserte/kryptiske 
transportopplegg som fuggerer som et hinder for brei mØbilisering må 

i alle tilfelle bannlyses. 

8) DS pålegges å utarbeide eget direktiv til laga om åssen de skal be

handle sommerleirarbeidet og om nødvendigheten av å starte arbeidet så 

snart som råd med å mobilisere mange uorganiserte til sommerleirene. 
DS må gi klare anvisninger til avdelingene om å ssen og nå r påmeld

inger skal overleveres til DS. 

9) Begrunnelse for direktivet. 

Sommerleirene er svært viktige politiske redskaper for partiet. 

Sommerleirenes historie viser at de har hatt avgjørende betydning for 
utviklinga av den revolusjonære bevegelsen i Norge. 

Emnene i år er oppgitt i TF nr. 1-78. Dette er politiske spørsmål 
som samler stor interesse, og som det er av avgjørende betydning for 

partiet å få diskutert på br~i basis. Grunnlaget for å skape stor in

teresse og entusiasme for å dra på sommerleir er derfor svært godt. 
Det avgjørende er at partiet griper oppgava godt på alle plan, og evner 

å mobilisere heile partiet og mange arbeidere og progressive til å 

fatte interesse for, og dra på leir. 
Det må også framheves at sommerleirene i praksis har vist seg å ut

gjøre et stort rekrutteringspotensial for partiet. Gjennom innsamlmnger 
osv. er leirene viktige redskaper i vårt økonomiske arbeid. 

Arbeidet med leirene til ungdomsforbunda har en svært viktig betyd

ning for hovedoppgava vår: ungdomskampanja. 
Den konkiliusjonen vi må trekke er derfor a t sommerleirarbeidet på 

ingen måte må undervurderes. 

Samtidig må vi finne en god del nye metoder for å l øse arbeidet med 

denne oppgava. Tidligere har sommerleirene vært hovedoppgava for partiet 
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i en lengre periode. Dette duger ikke nå, fordi et slikt opplegg 

ville stri mot årsplanen til partiet. 

Åssen løse motsigelsen mellom sommerleirenes uhyre store betydning, 
og det at vi mesteparten av våren har begrensa ressurser å sette inn 

i forberedelsesarbeidet? 
Nøkkelleddet må være å legge svært god vekt i DS på god planlegging. 

En skikkelig diskusjon i god tid, som munner ut i mange konkrete vedtak 
er mye bedre enn mange dårlig planlagte smådiskusjoner. Et annet viktig 
forhold er spørsmålet om å sette a~ kader. Her bør vi nytte prinsippet 
med så tidlig som mulig å nedsette et lite antall dyktige kadre til å 
jobbe med sommerleir. Dess mer oppgaver vi kan løse med god planlegging 
og enkle tiltak nå, jo mer kaos og krigskommunisme unngår vi i juni. 

DS må nytte stor grad av sjølstendighet og eget initiativ til å løse 
oppgava med å forberede sommerleir. Derfor er de pålegga vi gir i dette 

direktivet svært begrensa i omfang. Vi ønsker å la DS få stort spille
rom for sjølstendig planæegging av dette arbeidet. 

Samtidig er det en del tiltak vi må pålegge DSene for å kunne ha 

en god sentralisert ledelse over sommerleirarbeidet. 
En avgjørende faktor for sommerleirarbeidet er at vi mobiliserer et 

atort antall sympatisører av partiet og går breit ut blant massene 

for å mobilisere til leirene. Det er svært avgjørende at DS så tidl i g 
som mulig gjør det klart for avdelingene at enhver form for s~kter±sme 

må bannlyses i mobiliseringsarbeidet. DS må propagandere overfor avde*in 
lingene at de så snart som råd mobiliserer partimedlemmene til å disku
tere sommerleir med arbeidskamerater, venner,syrnpatisører. Samtidig 
måJ D8 sørge for at det snarest råd fins et konkret tilbud som folk 
kan melde seg på. 

Et tilleggsdirektiv om sommerleirene vil komme i neste rutine. 

Sentralkomiteens Arbeidsutvalg 
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