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OSLO 27/7-77

DIREKTIV TIL DISTRIKTSSTYRENE

Direktiv om plan for partiarbeidet fra stortingsvalget
fram til sommeren 1978.
Direktiv om medlemsopptak
Suppleringsdirektiv om tariffoppgjøret
Direktiv til DSne om tillemping av årsplanen
Direktiv til DSne om kaderskolering
Direktiv om forbundslandsmøter

Vedlegg:
3 vedlegg om forskjellige forbund som skal ha landsmøte
Diverse andre vedlegg til de enkelte distriktene

Sentralkomiteens arbeidsutvalg

ta,
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Ln-flr;'

Sentralkomiteen har vedtatt en ny plan for partiarbeidet
fra stortingsvalnet fram til sommeren - -M e Planen i rInebærar,
viktige endringer i forhold til de målsett-i_ncene som bla sendt
ut i samband med direktiv om oppgavene i vår.
Som før meldt er ungdomspolitikken hovedoppgava gjennom
hele planperioden.
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Planen må vi se på bakgrunn av situasjonen i verden og
i Norge.'
Alle de grunnleggende motsigelsene i verden skjerpes.t
Faktorene for revolusjon øker. Folka i den tredje verden
rykker fram og retter viktige slag mot imperialismen ogt
de to supermaktene.Samtidig øker faktorene for krig raskere.
Rivaliseringa mellom supermaktene øker. Faren for en
tredje verdenskrig rykker stadig nærmere.' Norge vil unngåelig
bli trukket inn i en imperialistisk omfordeliskrig.
Særlig sosialimperialismen har tra p pa opp provokasjonene
mot Norge.
Klassekampen i Norge skjerpes. Streiker og aksjoner
i proletariatet og grupper av det arbeidende folket viser
større bredde. Den kommunistiske og revolusjonære bevegelse
ø leda av AKP(m-l) har styrka seg betydelig.AXP(m-l)
er blitt i stand til å lede proletariatet og dets
allierte på stadig flere områder av klassekampen.
Samtidig har de moderne revisjonistene, først og fremst
SV, store problemer, og er i dag sterkt svekka i forhold til
for bare et par år siden.
I denne situasjonen griper borgerskapet , arbeider aristokratene og revisjonistene til sterkere tiltak for
å kue arbeiderklassen og deres allierte . Opprustning av
politi, yrkesforbudskampanjer, hetskampanjer mot kommunister og radikale dokumenterer at stadig flere fasciserings-tiltak blir satt ut i livet. De fascistiske grupperingene
kommer åpent fram.
C11.1191emme_;
I denne situasjonen med skjerpa klassekamp/og
krigstrussel, må det kommunistiske partiet påta seg et
stort ansvar - for arbeiderklassens interesser, for nasjonens
framtid, for proletarisk internasjonalisme i form av uselvisk
støtte til alle verdens undertrykte

folk og nasjoner.

Det krever av oss at vi må styrke partiet kraftig - både
kvalitativt og kvantitativt i tida framover. Klassen
trenger tre våpen for å seire i den proletart-ke revolisjonen og seire i den nasjonal-revolusjonære frigjøringskrigen: partiet, enhetsfronten og folkehæren. Vi må
det ene våpnet
kraftig i
styrke
tida framover.
Uten en kjempende nrc. domsbeve g el g e og ungdomsmasse vil
Ungdomsforbunda og
dette ikke være mulig.
er bade reservoarer og redskapet for partiet. Tørker disse kildene inn, tørker
også partiet inn. Partiet må ha
ungdomsmassene
,t

•

•

på
sin side,
må ha for
kjempende
ungdomsforbund.
D ette
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av strategisk betydning, for revolusjonen, for

er.
frigjørings-

krigen.'
Vi trenger samtidig

et parti som er leda etter kommunbstiske prinsipper, med sterk masselinja både innad i
partiet og utad i massene.
I korte

trekke

er

dette

bakgrunnen for

denne årsplanen.

•
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Årsplanen skiller seg fra tidligere planer i metoden. Den
lineholder langt færre oppgaver enn før. Den har langt
færre
obligatoriske lagsmøter enn
tidligere planer. Oppgavene i p lanen er gitt en klar
priori terin€
Partiet har hatt stor framgang etter at o ppgjøret med
høyre-opportunismen skjøt fart i hele partiet. AKP(m-1)
er ilag den politisk:
ledende krafta for proletariatet i Norge, Denne store framgangen EXX må vi ta som utgangspunkt når vi _-:-etter
kritikk mot viktige sider ved vår måte å jobbe på.

T

J-71,
sc;›-

byråkratiske trekk i partiets ideologi og arbeidsstil.
Disse dårlige trekkes stammer i hovedsak fra sentralkomiteen
og vår måte å lede partiet på.
Noen eksempler på den feilaktige stilen. Det er for mye
møter.' Kameratene og laga har for mange oppgaver.Det
finnes en stil med at alle medlemmer skal jobbe med alle
oppgaver. : Følgen av dette er at vi får gjort alt for
lite massearbeid. Kamerater som søker medlemskap blir ikke
tatt kontakt med. Sym patisører x som vil jobbe sammen med
oss blir ikke tatt hand om og gitt mulighet til å gjøre
en innsats.
ideologien og stilen er uttrykk for
Denne
at oppgjøret med høyre-opportunismen også på dette områdwt
må fortsette.:
3entralkomiteen ømå ta hovedansvaret for at sånne forhold
har fått bre seg i partiet. Når sentralkomiteen lager så
omfattende planer og sender ut direktiver til laga i slike
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mengder at
mange oppgaver ikke blir løst godt
nok, da er det noe galt fatt.
At dette har vært vanlig, viser også t det er for stor
avstand mellom partiledelsen og laga. Når vi
des guten sender ut direktiver uten å gjøre undersøkelser
og oppsummere underveis, blir også veiledninga til laga
om hvordan oppgaven skal løses dårlig og ledelsen blir
byråkratisk.
D ette er ikke hovedsaka ved situasjonen i p artiet. Hovedsaka er at det er mer studier, mer kritikk og sjølkritikk\
bedre
disiplin of; sikkerhet, at partiet vokser og jobber hardere enn noen gang. Åien dersom de feilakrige tendensene får lov til å fortsette, vil det
sikkert føre til stagnasjon og tilbakegang for
partiet. D erfor må vi rykke byråkratiet opp med rota.
Uten 3 kvitte oss med byråkratiet og skare ei sterk masselin
innad i partiet og utad — vil vi ikke være istand til

lese noen

av oppgavene i planen.
samband med arbeidet med årsplanen har sentralkomiteen
artikkel om metoder

trukket viktige erfaringer fra å studere

for ledelse. Mao lærer oss her bl.a. at dersom en pålegeer partiorganisasjonen et utall av oppgaver uten 3

angi vilken vekt de

har og i vilken rekkefølge og hvordan de skal

løses, oppstår det

forvirring og uorden i partiorganisasjonenes arbeid og ingen
endelige resultater blir oppnådd. Vi er ikke i tvil om om at
denne kritikken rammer oss med stor tyngde! Vi må derfor begynne
med å sanere våre egne planer og direktiver. Derfor er planen
skjært ned til beinet.
Det er ikke meninga at partiet m gjøre mindre enn
vil også gå skarpt mot

ethvert forsøk p3

før. Vi

rehabiltere narti -fal

vanlig folk—linjak, som var et revisjon:stisk

angrep på pari—

disiplinen og arbeids— og møteplikten I partiet.
Det vi mener er at partiet kan o p pnå mye mer og få løst fle:
oppgaver dersom vi lærer oss n jobbe sammen med massene. Vi kan
o p pnå større resultater med mindre omfattende planer, færre
direktiver og bedre metoder for ledelse. Ved å utnytte nartikameratenes krefter bedre og føre on bedre kaderfostring
lære opp langt flere dyktige partikadre.

kan vi
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Nye metoder

for

ledelse vil kreve mye av oss. At vi prøver

å kvitte oss med byråkratiske feil fører ikke automatisk til
at vi klarer å utvikle korrekte metoder for ledelse.
La oss antyde tre problemer:
At vi her ei hovedoppgave i hele plen p erioden, betyr
ikke at alle i hele partiet skal jobbe på samme måten
med den. Heller ikke betyr det at den kan ta like mye
tid og krefter hele tida,
-Jet trengs undersøkelser, eksperimenter og studier for å
utvikle metoder for å løse de mange andre oppgavene som
kommer i tillegg til hovedoppgava og de endre viktigste
oppgavene. Et eksempel: D et er ikke uten videre gitt åssen
1.mai skal jobbes i p ertiet.Her må vi prøve oss fram. En
måte å gå fram på er: at SK i på høsten sender ut oppsummering av 1.mai 1977, og forsla£ tiiJL paroler for 1.m i
1978. Så bestemmer laga sjøl åssen de vil planlegge

Assen ws.a.J. unuersøAeiser ulant massene lokalt gjøres, åssen
saker, osv. Videre
finner vi fram til riktige lokale
må laga finne ut åssen resultatet av diskusjoner og
undersøkelser skal rapporteres sentralt. ( her vil det

bli gitt

en frist for rapport). Etterpå kan

partiledelsen sammenfatte resultatet, lage det enedelig
1.maidirektivet, og sende det ut. i
1- )
- t avgjørende er at vi gjennomfører en stil som
samsvarer med prinsi p pet om " fra massene til massene" i
partiet og i forholdet til massene utafor partiet

1.maiarbeidet fortsatt
J et må også være helt klart at
blir ei stor oppgave i en periode, la oss ikke tru noe
annet!'
rorholdet mellom k oppgavene er dialektisk, ikke stivstatisk. Underordna oppgaver kan .
beint og
støtte opp under arbeidet med hovedoppgava,

og

omvendt.

i vi i 1.meiarbeidet legge
For eksempel må :
stor vekt på å mobilisere ungdomnrn. D ette vil i si. n
tur

sjølsagt styrke 1.maimobiliseringa.:. Videre: n ersom sosialimperialismen oppunder jul går til drastiske provokasjoner i Barensthavet og i
Svalbard, vil denne
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saka utvilsomt dominere arbeidet vårt for ei tid.
Det som er viktig blir å holde fast på
at vi har en
strategisk plan som vi følger, og at vi ikke blir
planer.
slaver av spontane

Hovedoppgava fra valget og

frem til som'neren —79

er

ungdomspolitikken.

Hele partiet skal derfor delta i
en stor ungdomskampanje som vil gr3 g jennom p lanen fra begynnelse

til slutt.
Hovedm'llsettinga for L;ngdomskampenj

t,r

mobilisere

hele partiet
utvikle en revolusjonær unadomspoli-tikk, mobilisere
breie ungdomsmasser til kamp og gjere Rod Ungdom og NKS ti.1
sterke redskaper for partets ungdamspolitikk.
C) Vi har alltid hatt en viktig styrk('

den kommunistiske

ungdomsbevegelsen. RU og NKS har tusener ev lojede og fine
medlemmer. Dette er en verdifull resurss som partiet må ta
gadt vare på. Men over flere år har det utvikla seg alvorlige
problemer i ungdomsarbeidet, som setter vår stilling blant
ungdommen i fare.
Sentralkomiteen c

har oppsum-ner 4at eituasjoren

for ungdomsforbundene idag er kritisk og at vi står i fare fo::
å miste det vi har oppnådd. Sentralkomiteen ser
nå ungdomsarbeidet som den mest 'rennende viktige o:-peava for

p artiet overhodet.
Vi mangler i dag en

virkelig revolusjonær

ungdoms-

politikk. Dette må partiet ta ansvaret for.

Mangelen
RU og NKS gjenspeiler bare at

på ungdomspolitikk hos
partiet mangler en revolusjonær politikk for arbeider-

ungdommen og ungdomsmassene.Vi har politikk for deler av
ungdommens kamper. Men vi mangler en helhetli,c, revolusjonær ungdomspolitikk.
Denne stoda uttrykker at hwre-evviket ikke er
bekjempa på dette viktige området.
Et resultat av dette avviket er at partiet mangler virkelig
sterke redskaper for å føre ut partiets politikk blant
ungdommen. RU og NKS må styrkes kraftig for å 'old sånne
redskaper.
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RU og NKS er i dag
for lite i stand til
ta
ledelsen på
mange områder. De driver med en del
bra aksjoner, men stilen med aksjoner er altfor lite
utvikla. De har lite frontarbeid. De er i dag
for lite forankra i ungdomsmassene. De er mye Preu av
sekterisme og klikkvesen og av byråkrati og møtekor,munisme
innad.
Det at vi har neglisjert ungdomsarbeidet har også,
gjort det lettere for ,demagoger av forskjellig slag å
skaffe seg en viss oppslutning. Fascistiske grupper har
dukka opp enkelte steder. Reaksjonær og anti-konmunistisk
demagogi har fått et visst fotfesk9onistene har
klart å oppnå bedre resultater på gata enn på mange år,
nettopp ved å mobilisere blant skoleungdommen og studentene.

de samme ung domsgruppene har også trotskister og anarkister et lite oppblaff.
Dette er riktignok ikke hovedsaka ved situasjonen

T

blant ungdommen.Hovedmassen av ungdommen er sunn og vi
kan vinne store grupper av ungdommen i løpet av kort, tid.
ilen dette krever at vi blir i stand til å gripe de
særskilte problemene som ungdommen står overfor, tar den
oss til å snakke dens eget språk.
som den er og larer
Lenin sa at seieren følger den som Lar ungdom-en. For
oss betyr dette at ungdomsnr'ne5det er reservoaret for partiet.
Tørker dette ut vil også partiet tørke ut. Ungdom-en må utgjøre
hovedtyngden i revolusjonshæren. Vi må derfor ha som målsetting
å vinne hovedmassen av ungdommen.
Derfor er den situasjonen vi nå er i livsfarlig for partie
Dersom vi mister vår styrke blant ungdommen v51 dette være
uo p prettelig strategisk ned.12,-,,.
Vi kan heller ikke gjøre et nytt gjennemhr ,2dd i
ungdomsarheidetuten å prioritere det svært `'.ost i n lang
periode å prioritere høyt å utarbeide politiske linjer og

finne

fram til metoder for n nærme oss un:;do=en. Derfor må denne
i planperioden.
l. dette i viktighet
Ingen andre oppgaver kan stille: orp mo

oppgava prioriteres over alt annet

Dersom vi prioriterer på en annen måte for å onpnå større
framganger på et annet område, vil en slik framgang helt
sikkert være for dyrt kjøpt. Ungdomsarbeidet er det området
der vi har mest å vinne og mest å tape.

av Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010
D *Nettpublisert
underordna
målsettinc for kampw:jen er P: skape ,!.t
sterkt apparat av u-Igdomslodere nom :3ik= p-,rtiets ledelse
av unt;domsarbeideto
En feil i unGdomalederinstruksen utforna i tid' ligere
direktiv er at lederne ikke skal drive eksternt ungdoms
z.-/rbeirl* De viktigste framgangone i ung.domsarl,ei,3t
seinere) t:Wa( 304 blant Stovner . og T-banoungdoalmen) er
resultatet av at nettopp denne feilaktige linja i?rke er
fulgt*.
Derfor vil sentralkomiteen trekke tilbake den ujel~.1de
iruBtruizEsØr for uncdorv.:31edore og smIC:.; uLt en ny intruks
seinere*

_

Partiet vil tidlig til hasten gjelr,,,: on lan~zonfe,ransø
am ungdomspolitikken*.
konferansen skal det gjennomføres on taslcisjor i 1~
hele par tint om hovedlirdene for itiagelmig rr:1 ungt1ori..mens
rolle og hovedlinjene for ungdomspolitikken*.
Våre71, 1978 vil det bli gjennomført er ny stor r)ar*1
tm.;?-Ooriisarbeidet>:4
rlisku3jon
Kam:lanjen av3luttes med at det iTIkalles en ny parti«
koni"oranse qamlneren 1978 som sammenfatter resultatene
av un,L;domskarapanjen*

X

^
f)

_,. • ,_

nen oppgava/skal prioriteres s. om nummer to gjennom hele
perio~ er ei kampanje mot byråkratiet i partiet.
s'

A.

1

9

og mellom laga for å utvide muligheten til massearbeid:'
Direktivene må bli f=o og sjeldnere * Laga må fr' . fure
oppgaver sånn at de kan oppnå bedre resultater.
Ledende partorganer må innføre en stil med å gjare undersøkelser for å bli bedre i stand til å lade partiarbeidet
og Gi rettlei±ing til laR;a*
Kan pen moiyråkratisra&mA- være den 'Ç:iktigste underordna
oppgava, og viktigere onn for eks. verving, som er den tredje
oppgava Dersom vi settamx= fortsetter å ta inn folk uten å
løse disse problemene, vil de nye kameratene raskt bli
trukket inn i den samme byråkratiske arbeidsstilen og vi
får utrettam like lite massearbeidii
D Novechuotorlort må være at sentrza komiteen legger fram kritikk

og sjølktikk og at laga og partistyreao aktivt kritiserr
og partihistorie
andre partiE4tyrers
arbeitl.
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t, sentmlkauiteenz
lagas
Sentralk«mit een vil derfor znaltxm .:tarto kampanjen w.,e
legge fram on slik kritikk oesjølkritLzk:
en viktig rortsett r)lse tw
E. Kampen mot byråkrati smer
kampcm mot høyre...avviket.
DEN TREDJE OPPGAVA

ER VERVING

4) Verving er den oppgava som skal prioriteres som nummer
tre gjennom planen.

g)

Mao sier at aktivister som vokser fram i løpet av

kampen uavbrutt må forfremmes for å holde den ledende
gruppa frisk. Verving mx til partiet er et sånt spørsmål
om å forfremme klassek4empere til partiet. Partiet må ta
inn friskt blod og kvitte seg med det dårlige.

Mao sier også at når linja er fastlagt, avgjør kaderen
alt. Idag er det nødvendig å øke partiet kraftig for å
øke vår innflytelse blant massene f og

for å løse en rekke oppgaver

Dersom vi ikke trekker inn friskt blod, vil partiet

bli meT
bare hindres i å drive mer massearbeid, det vil også by råkratisk
og fjerne seg fra massene.

dag går SV fra krise til krise. Let moderne revisjonistiske partiet
står svakt.Dette er en ekstra grunn for oss til å verve medlemmer til det
kommunistiske partiet.
C) Det fins et stort antall folk som står svært nært partiet
og som raskt kan tas inn. Naturligvis skjer ikke dette uten
arbeid fra vår side. De må gis anledning til å studere
arbeid? og vi må overbevise dem personlig om at de bør blå
medlem. Vi må overvinne motforestillingene til disse kameratene
mot:

å gå inn i partiet

ogdenne oppgaven kan

aldri koste oss for mye arbeid.
Men vi må også

overvinne motstanden

i

partiet mot å

ta inn friskt blod. Det fins kamerater som søker om medlemsskap som går i måndtesvis uten å bli tatt inn. Kamerater som
•

interessert i å bli med-i partiet el'-er vil være med på en
studiesirkel eller ønsker å jobbe sammen med oss blir ikke

kontakta. Det fins mange kamerater som aldri

spurt om
å bli med i p artiet. Uet drives mye dårlig ar`-/eid med de
nye medlemmene o g en del av dem går ut ev part et igjen°
Vi må her ikke først og fremst .7film*ke skyve skylda for
at sånne saker skjer over de kameratene som ikke kontakter
folk som de burde kontakte og ta hånd om. Vi må rette
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skytot mt hva nlagebyråkratismet er i partiet ou
at
X:a= sa!cAr i!:ke
nrbe7U!sstilen vr som
hare l'o:?okommer, men er tenmelir; vanlig..
ord an at
' .(u% er J,Å c,ot på 31.n. plata å niln(.?
filv3 :r eAl: i n..3nevis" . . Det *tr
n c'Jet ?/1.1e 1..!cel folk*. °L
i ;=tiot or c.N31; for fh folk Ul lime alle c'e
Yfnmar.n.bnza
or)pcavone som klassekam pen e7Aillar
flunes 6at ra ~a~tnA ma~xis av felk uta.
oreen.Ganti
for ~,tiet som kunne ~ct mot' O last Cisse
r()?zrut,ters il .:arttet.
dersou vl bare inng i at c742,

Målsettimger for vervekampnn;en.
Vi må verve et stort antall. nedi emner i løpet ,w pinnen.
(MålsttinÇjer_yj,/ bli op p gitt i kamparedirktvet.)

Vi må rakkt trekke inn kamerater som lenge har stått nære partiet.
Vi må forbedre arbeidet med grunnsirkiere, hi. ,e veid å
sikre at de gis svært høy prioritet i lage, sånn at vi k-in
rekrutter4Wra grunni • klene enn det vi gjør nå.
Vi må arbeide særskilt For å løse prblemene, mer!
rekruttere i industrien med sikte på å orInnå konkrete resultater.
Vi må arbeide særskilt for at tallet på nye medlemmer sol
går ut av partiet igjen I minker.
Vi må arbeide fnr. å Forbedre klassesawfiensettincja til
partiet gjennom vervearbeidet.

(Normer vil bli oppgitt i

kamparjedirektivet.)
Søknader om medlemsska p og henvendelser fra folk som
ønsker

bli med i partiet, må priritereS

høyt i alle partiorganer. Se eget direktiv om detf.e.
V)

Fostringa av de nye medlemmene må ses som en viktig del

av verveasheidet.
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AN?E
tr.rif.n.T.ZOrt.r.:1\IA. OP Pedk‘rniZ P PL=1.1 0

A.° Den oopsava som skal prioriteres se:2 .numer
føre kamp mo), failaktie:e terWenser i rl en interllasjenalo
ko=unistioko beveelsøn og å skolere hele partit i.
sa~d ned (!ist3n ten6en8ene.
Studiene er 1 samband med ~ta en svart ht
onnxwo under hole plan . Stuc;.ione vil fon,lt oj f?,ant
s‹.31Qtrnr deg om =tsiselsene i Len internasjonale
1.) ,,vor.;olcien ellers kiyttos n:nrt til lo [3ore 0,),.rane

i planen.'
T$; river dotte er :et noveneig åtsz.-o k=p,Ç)n
e-avviket på tre viktige oture',or
mot
0,,N;jøret (lcd r'();; faglie høyro-a—tnt
met utgAngspuvIct i oartiets namAt3mxr.1 utkast til far<lii,;
manifest, ~skilt med vekt på å korriere nasE-xlinja nå
cusbeideplassone og i fagforenineneo
Vi nå fortsette kampen mot høyreavvikt p kvi7rnepolitikkene
:evz.,d sikte på å :'orbedre situasjonen. i
omrUcl,
Kvinnz)fronter.4
Vi må fortsette Iciimpen mot høyre-avviket på 6et anti.
imPeria/Astioke områet• Vi må styrke kamneu not ee to
supermaktene, særlig stnx sosialimperialismeno Vi må se clett‹,
i lys av at krigsfaren øker r.lskt.
Vi m-3. ,;.tyrket rien preltariske inten.tamjowatismen,
gi økt støtte til km.jImpontrim kjempene() fr12.,joring8
ved
boveolsero

Dette er et viktig område i kampen mot den moderne revisjonismen.
et antiimperialistiske arbeidet må styrkes i arbeiderklassens rekker
og inn på arbeidsplassene.
Dette er o p pgavene på planen - de oppgavene hele partiet må jobbe for å
løse i året som kommer.
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DEL OPPGAVER SOM MÅ LØSES I TILLEGG.

illogg tit dntte c:r
ner4vonOig
arbcet på en lang reUce
er.
dette vil ikke p3xwmx*Icals~
opgaver for hele
partiets i form av at hele partiet bkal Lak;tez ut 4
kampanjer el,Ler gjeunomføre partidiskuser på c.!isn
feltene&
J
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B. Videre nrocramarbeid
ret t3.

emskelig
utarbei c! e og vedta nytt hanrililpr3ram og
~program.
Revidero og nut ;i part7lts kri;m1(/tok.

StuC,ione:m
Ut over studieplanen ror h ele parti.et for planper.iueen
er det RI målsetting å utarheide langsiktige studiepregramler
for hele partiet og smrskiltc stl)dieerogram-ier for deler av
partiet.
C) Sikkerheten.

samband med kampanien mot hvråkrdtiet i narliet er det
ei målsetting

n lose sporsmålet om klassifisering av merqemmene,

som har stått uløst siden utgivelsen av sikkerhetsinstruksen.

fl) Mkonomien.
VI må forbedre kontigent—arbeidet og gjenn3mføre nye
innsamlinger, og her særskilt legge vekt på 5 forbedre stilen
med å samle inn utad.

a
-N.

1

••••••n

+.1 • N ••• n,
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Sikringa
dagsavisa er den viktigste oppgava. Vi må sikre
en løpende diskusjon om innholdet i avse, hygge ut ar!-)eiderkorrespondentnettet og innarbeide rutiner for fornying.
av

Videre eI det viktig å sikre oppfyllim7e av nktnherinnsamlinga og utgivelsen av oktobers store klessikernien.
- '
Vi må sikre utgivelsen av fremmedarbeiderutgaven av
Klasekampen og starte utgivelsen av et bondeblad og e. samisk
(‘‘-

•

s'•

S 1 3. 7.

blad.
Vi må joboe for å forbedre agitesionsar11r:de4,,
lopesedolene.
-74

'

—

•

Idretten.

Vi må forbedre oartilinja For idrettserheidet, jnbe for
å st y rke den fysis4ke fostringa i pertet og arbeidet i masseorganisasjonene innafor idretten.
G)

Kulturen.

Vi må forbedre partilinje for kulti;rpolitikken og
grunnlag for frontorganisering0

11)

Frontarbeidet.

Vi må ta et særskilt grep om å hjelpe. Kv:inefrontcn med
verve og styrke stu4ene i marx5smen-lenjnismen hlEnt parti
kameratene i Kvinnefronten,
Vi. må hjelpe til med verving og utbyggir;g av 3. verdenkomiteen. .
n1.1=-.2
Vi må propgere riktige linjer for ,;.treikestøttek,,Imiteenes
ar!-)e5d.

Vi må hjelpe til med n byggu ut Rode Pinnerer.
Vi må jobbe for å hjelpe andre progress.jve fronter og blant
annet hjelpe dem med å verve.
Oppgavene på planen må løses i samband med et krigsfaren
(Aker.

•••

tidligere har vi inndelt planene i faser etter hva som har
vært
hovedoppgava
til for
enhver
tid. (www.akp.no)
Nå må vi2010
dele inn fasene
Nettpublisert
av Forvaltningsorgan
AKPs partihistorie
et ber *gzemm de naturlige fasene i hovedoppgava - ungdomskampanjen. ia

-b,kLi./

(--=

;2

til ok toer
OPPSTARTINGSF A SEN : PROPAGADA OG C?RGASER1JjG (Fra aunu."V
Det vil bli avholc't konferanser om .f3rsplanen r3ed alle
partistyrer i august. (Se særskilt inrk3l1ir,q.1
Landskonferansen em ungdo ,;+spolitikken¥ vil bli wierrinmf
Det skal gjennomføres mm oblgaJorske la2self.eT om
ungdommens råne og linjene for ungdomskamoen. Denne diskusjoner,
vil være startsskuddet for den neste -r osen

a

!ampanjefneen.

Videre vil kampanjen mot byråkratiet starte i denne fasen

hed at sentralkomiteen vil legge fram kritikk

0 g sjølkritikk

for partiet.
De-.; vil hl i sendt ut ,?.n orpsum ,lernr; av 1.mai 77 sam en
med forslag til paroler 1, ,r.al 7E med sikte f] at ?-aga og
kameratene kan komme mnd kommentarer og rorslag før 1,maidirektivet utarbeides.
7),T•
KAg PANJEFASEN (Fra november til april)

gI

denne fasen skal ungdomskampanjen drives for fullt.

På våren vil det bli gjennomført en ny stor partidiskusjon
om ungdomsarbeidet.

a Vervekampanjen

skal diskuteres på lagsmøter i hele partiet

før-jul,
Maks. 14 linjer * 55 anslag

Cl Det vil bli gjennomført to p artidiskusjoner før og etter
jul om motsigelsene i den internasjonale bevegelsen.
Vi vil ha y4ktige faglige oppgaver i samband med l særlic tariff

men ogsk

oppgjøre~-rsmøtene gjennom hele denne fasen.'
' r1,17f? et
,,,c
r.; 8, mars er ei stor ol5pgave våren 78,

7

J 1, mai blir som før ei svært viktig ømsaTe g og stor oppgave
som i en periode vil kreve størstedelene av partiets arbeidskraft, og der vi særskilt må ta sikte på et gjennombrudd
i unodomsarbeidet.

3) AVSLUTTINGS - OG OPFSUERINGSFASEN(Fra mai fram til sommeren)'
n og resultatene av
0 I denne fasen 'såa' ungdomskampanj e
planen forøvrig oppsummeres og nye planer utarbeides.
fl

h

Ingen obligatoriske

partidiskusjoner.

17. mai on sommerleirene vil være viktine oppnaver,

• •

• • •••I

y • • • •
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Det er ei løpende oppgave å verve nye medlemmer ti
partiet.' Oppgava med å forfremme aktivister fra massene
til organiserte klassekjempere er ei viktig og ansvar
full oppgave.
l'artiet vokser i dag, det blir sterkere. Men verving
er fortsatt altfor svak. En av de viktigste grunnene t
dette er motstand i
mot å forfremme aktivist
fra mm~nen massene.Denne motstanden må vi kvitte on
med!'
3: I dag går mange sympatisører rundt partiet og vil
gjerne bli medlemmer og ta del i partiets arbeid. Noen
blir tatt vare på. Men et stort antall går for lut o
kaldt vanntoen kontakter partiet, får etter ei
tid løfte om studiesirkel, og hører ikke mer. Andre
har gjennomført sirkelen, søker medlemskap, og venter
i månedsvis - ja, over et halvt år - før de hører noe.'
Andre går et halvt år og venter på partimedlemskap, og
oe p søkt til slutt av død Ungdom. osvosv.' Kort sagt,
mange venner av partiet må slå seg inn i partiet.
4. Kamerater! Denne stilen vår
er ei tvers gjennom
revisjonist i sk linje.. Den kaster vrak p å massenes offel
vilje: Den
vender ryggen til massenes rett
til å bli tatt vare på .Den saboterer partieten
setter revolusjonen på spill.
Denne innadvendte sekterismen er en plage og en sk
for partiet..
5. : Den avspeiler et feilaktig
syn p å massene. Den behan
aktivister i massene som et tilfeldig navn på en papir
lap p- som ofte blir forlagt et sted og glømt..

6. Kamerater! Vi er fullt i stand til å gjøre opp med
denne lasten!' Vi er i stand til å vende bladet- om
vi kaster bagasjen og setter i gang,' på alle plan
i partiet.'
.7.1

Dette måbety for oss alle i tida framover:

- alle som er positivt interesserte i partiet, skal
umiddelbart oppsøkes og trekkes med i arbeid,
studiesirkel ol. Nål: rekruttering.
alle som er positivt interesserte i studiesirkel, ska
umiddelbart tas vare på, sjøl om sirkelen skulle bli
liten. Bedre med få WIRX og raskt enn lang venting og
kanskje ingen sirkel.'
- Alle søknader om medlemskap skal umiddelbart
behandles. Vedkommende kmmatam kamerat skal raskt
få svar:
Det er forbudt å la søknader om
medlemskap bli liggende, Alle som kjenner -ull eksempler på
at det skjer, eller kjenner til folk som ønsker
konatkt med partiet, plikter å melde fra umiddelbart.
8. Mangler vi metoder for å løse dette problemet?
Det vil sikkert op p stå problemer. Men hoider vi fast
på målet- umiddelbar reaksjon - så vil vi bli i stand
til å finne bruene og båtene som bringer fram til
målet.

Rt
FOPPGJU
b'UF2Li!:RINGSDIai.!XTIV
OM for AKPs partihistorie
Nettpublisert av Forvaltningsorgan
(www.akp.no) 2010

Ianlednin
Det forrige direktivet om tariffoppret la fram v ri r linje for krava p410 forskjellige områ der
Det er siølsagt ikke meningen - o p: heller ikke mulig - at alle
skal reise alle iZE.2 krava- Kr2v vi p. !.1• i spisen for rA.
samsvare med den aktuelle situasjonen

('Je konkrete frhol(b•

innafor hvert forbund, p å hver enkelt 1-3.ss. Det er spesielt
viktig at kamer '. atene leg g er et stort arbeid i å utvikler og
reise x±a lokale krev.
DIREKTIV
W3 skal sørge for at kameratene utvikler krav i samband med massene
på plassen og innafor først og fremst følende fem hovedområder:
1. Oppgjørsformen
2e Kronetillegg a,innkludert lavtlønnstillegg
Arbeidstid
Krav for spesielle grupper arbeidere: kvinner,ungdom,fremmedarbeidere.
Må vurderes lokalt hva som er mest aktuelt.
5. Lokale krav
Sentralkomiteens arbeidsutvalg

(:) ÅSW:N ÅR-S?LkNEN SKAL SETTF6 øl' i LTVElio
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Årsplanen krever at vi utvikler kommunistiske metoder
for ledelse. Den forutsetter fast grep om ei hoved oppgave, samtidig som en rekke andre oppga i
' rer skal løses.
Planen forutsetter færre og bedre møter.Den stiller krav
til DS om å utvikle kommunistiske metoder for ledelse
og kvitte seg med byråkratiske.'
Det nytter ikke å proklamere disse metodene nå. De må
utvikles gjennom studier og praksis.
Derfor blir det en viktig del av arbeidet til DS
å utvikle korrekte metoder for ledelse i tida framover.
4. Vi_ vil foreløpig p eke på noen oppgaver som DS må gi
seg i kast med for å høste erfaring:
A. Gjøre undersøkelser. DS kan ikke løse hovedoppgava
uten å gjøre en rekk e tindersøkelser.For eks. åssen er
situasjonen i ungdomsmassene på stedet?Sosialt tibud?
Politisk aktivitet? Borgerlige og opportunistiske
organisasjoner- hva gjør de? Hva er ungdommen opptatt av?
Hva er de misfornøyd. med? Åssen jobbern-lag? Massegrunnlaget? Den indre stilen? Osv. :ssen --jobber partiavdelinga med spørsmålet? DS?
Gjøre eksperimenter, DS kan ikke løse hovedoppgava
uten å legge opp en sTil med eksperimenter.For eks.
legge opp en aksjon på en ungdomsskole, følge aksjonen
hele tida, oppsummere resultatene.Gjennomføre en stil
med aksjoner, og gjennom disse høste nyttige erfaringer.
DS kan ikke løse hovedoppgava uten å studere spørsmålet om metoder for ledelse. Det er viktig at DS som
kollektiv og DS-medlemmene individuelt gjennomfører
studier i tida framover. Aktuelle studier:
Nao Tsetung: Noen spørsmål vedrørende
metodene for ledelse, s. 210 i Skrifter i
utvalg.'
Sørg for massenes velferd- fest oppmerksOmheten
på metodene for arbeid, samme bok, s. 38.
Kinas Kommunistiske Partis rolle i den
nasjonale krigen, avsnittet om Kader p oli tikk,
samme bok, side 108.
5. DS må sjøl bruke bl.a. disse metodene for å løse
hovedoppgava. 1.,vdelingsstyrene og avd. medlemmene må
oppmuntres til å utvikle den samme stilen med
undersøkelser, eksperimenter og studier. DS må gå i
Spissen for dette. Nålet må være å få hele partiet
til å jobbe på denne måtenftxmgm
6.. De underordna oppgavene i årsplanen kan heller ikke
lxxx løses uten at vi bruker den samme framgangsmåten.
Spørsmålet om arbeidsdeling i avdelinga som sikrer et
varig massearbeid er viktig å løse. Stilen med " alle
gjør alt" må granskes kritisk. Andre metoder for ledelse
enn møter må eksperimenteres med og utvikles.

7. I arbeidet med å løse hovedoppgava og de andre oppgavene
må DS alltid jobbe for å utvikle anti-byråkratiske
metoder for ledelse. Avdelingenes måte å arbeide på,
DS' måte å arbeide på, osv må granskes kritisk. Også
her må DS gjennomføre undersøkelser, eksperimenter
og studier.
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.DS må Planlegge

arbeidet sitt godt. Det er viktig å gjøre opp

.ed en hektisk,rotete og spontan arbeidsstil.
9 . DS må hele tida tenke og arbeide med utgangspunkt i åssen stoda er hlanØ medlemmene og i laga.DS må arbeide for å gjøre arbeidet
lettere for laga. DS må blant annet rydde opp i stilen med å komme
i siste øyeblikk med store oppgaver

eller plutselig

legge om planer

.uten god grunn.
10. Alle kampanjer må drives etter en lan : De skal begynne med
politisk begrunnelse,undersøkelser og avsluttes med grundig oppsummering.
11.DS må innarbeide en stil med å svare umiddelbart på kritikk og
henvendelser.DS må gå i spissen overfor laga med å utbre denne
stilen.

12ç Et ledd i oppgjøret med byråkratiske aletoder for ledelse
er å utvikle riktige metoder for kaderfostrinF r .Et ledd
i dette direktivet er pp p legg foFTtderskoleringskurs.
( Se dette).
Et annet viktig ledd i oppgjøret med feilaktige
metoder for ledelse er å utvikle en riktig stil i
rekruttering a=e medlemmer.' Et direktiv om dette
?ger vedlagt,
oktober vil det komme mer materiale om åssen
novedo ppgava skal løses, åssen antibyråkratikampanje
kan drives, åssen spørsmålet om verving kan løses.
Dette er foreløpige retningslinjer for åssen DSene
=jobbe for å legge et grunnlag for å løse årsplanen.
ilange problemer er uløst. De løses ikke gjennom
proklaMasjoner, men gjennom undersøkelser, eksperimenter
og studier. DS må legge storvekt på å oopsumrnere
erfaringene fortløpende.

Sentralkomiteens arbeidsutvalg
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TIL ALLE DS.
I løpet av høsten skal det være landsmøter i bl.a. Norsk
Kjemisk IndustriarbeiderForbund, Norsk Transportarbeiderforbund
og Norsk Sosionomforbund. I samband med dette skal DSene gjennomføre følgende:
DIREKTIV.

(.6')

,taiizuankags.awan,

-DS skal straks

arrangere møter

medcelle som jobberinnafor de

aktuelle avdelinger/foreninger og gå gjennom hovedlinjene i
direktivet.
-DS skal påse at der blir lagt en konkret plan for mibilisering,
utplukking av kandidater og taktikken på de enkelte møtene.
Disse planene skal godkjennes av ansvarlig i DS eller ansvarlige
organer i/under DS.
-DS skal sørge for å skaffe seg

mva

forberedelsesmaterialet fra

forbundsstyrene straks dette foreligger og trekke disse bokumentene inn i forberedelsesarbeidet.
-Straks delegatvalga er foretatt, skal der sendes rapport til
SK. Rapporten skal inneholde: En politisk karakteristikk av dem
som er valgt. Hvilket grunnlag do er valgt på og avstemmingsresultatene.
FORKLARING.
LO-Kongressen viste klart betydninga av å ha en konsekvent
opposisjon på slike møter. Det gir et omfattende materiale til
å avsløre arbeideraristokratene i DNA, SV og "NKP" og gjør det
vanskeligere for dem å framstille seg som representanter for
grunnplanet.Samtidig gir det konkrete bevis for AKP(m-1)s konsekvente faglige politikk og at den er samsvar med interessene
og krava til breie lag av de fagorganiserte.
Vi har ingen illusjoner om at disse landsmøtene - særskilt
ikke Kjemisk og Transport - kan vinnes for en klassekamplinje.
Uavhengig av vår innsats vil flertallet der bestå av arbeideraristokrater.

t"311‘11~~~§~111~1~2~43,

Men MOM

det er opp til våre forberedelser, propagandaen rundt sjølve
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landsmøtet og etterarbeidet - å bryte ned sosialdemokretenes
og revisjonistenes utnytting av slike møter til A propR:gandere
borgerkkapets politikk i arbeiderklassen.
Landsmøtene har en særskilt betydnin g. - både for pampene
og for grunnplanet - i kampen om tariffop p gjøret -78. Dette
må
bli den politiske hovedsaka på alle landsmøtene og vi
må se på arbeidet som en viktig etappe_i gjennomføringa av
tariffdirektivet.
Foruteetninga for å oppnå bra resultater er at dedrives
en planmessig og åpen mobilisering til de møtene som foretar
valg av delegater. Linja med å mobilisere i det skjulte, som
ble fubgt en del steder i åremøtebeveEelsen, er fullstendig
feilaktig. En slik linje uttrykker utelukkende frykten for
arbeidersristokrs.tiet og holder vår p olitikk skjult for de
breie lag av massene. Den strider å p ent mot målsettingene for
partiets arbeid i fagforeningene. Likedan har erferinge vist
at det er farlig og feilaktig undervurdere sosiaJdemokretiets evne til å mobilisere mange til slike møter.
Retningslinjene for hvilke folk vi stiller/støtter i delegatvalga, er de samme som for valg, til tillitsverv i fagforeningene. Var linje er å gjøre val~tene til diskusjonsmøter
om de sakene som skal o p p p å landsmøtet ot' de forskjellige
kandidatenes standcunkter. Vi er ikke pritisippielt for at delegatene skal ha bundet mandat på alle saker som skal opp.
på enkelte2 større
Men det kan være gunstig å binde
saker som for eks. tariffoppgjøret. Dette må vurderes konkret
på den enkelte plassen.
De sakene kandidatene skal være talsmenn for, vil vrie±e
fra forbund til forbund, fra plass til plass, og må samsvare
med forberedende diskusjoner blant massene. Det nytter lite
å sitte på kammerset å spekulere ut omfattende "programmer"
og "plattformer" for kandidatene.
Alle skal imidlertid ta opp tariffoppgjøret; op p gjørsformen og krava. Dessuten må eventuelle tidligere vedtak om for,
bud av Norsk "Front", #41 mot Yrkesforbud,'
om Sovjet,Svalbard og Barentshavet,og støtte til PAC,følges 0;
Alle skal ta opp minst en lokal sak som de forplikter seg
I-
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til c°1 reise for landsmøtet.
Valga vil bli avholdt relativt raskt etter at forberedelses
materialet fra forbundsstyrene foreligger. Dette materialet inneholder opptrykk av alle innkomne forslag fra
delinger og forbundsstyrenes

foreninger og av-

innstilling til forslaga. Disse

dokumentene er svært viktige fordi de gir et bilde av hvilke

saker som skal opp og bredden i opposisjonen. Pampene vil sikkert ikke annonsere det når de foreligge:-..L . Snemå være årvåkne
og skaffe dem til veie straks de foreligger og trekke dem inn

i

forberedelsesarbeidot.

Kameratene må også sette seg inn i de formelle reglene for
forberedelsene og være på vakt mot fusk fra pampene.

NB. Vedlagt følger en del opplysninger op situasjonen innafor
de forskjellige forbunda foran landsmøtene. Disse er ikke del
av direktivet, men vedlegg som hjelp_ til utarbeidinga av den
konkrete taktikken.

