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DIREKTIVER OG. MELDINGER TIL LAGSSTYRET.

Fra sentralkomiteens arbeidsutvalg.

Ø DIREKTIV OM OPPFØLGINGA AV UNGDOMSKAMPANJEN.
t DIREKTIV OM ARBEIDET MED TARIFFOPPGJØRET.
DIREKTIV OM BEHANDLINGA AV BREV TIL KKP.
DIREKTIV OM INNKALLING AV MØTE MED LAGSSTYRETfl
DIREKTIV OM 1 9 MAI.
- DIREKTIV OM RAPPORTERING.
- MELDING OM PAC=INNSAMLIN6A.
- MELDING OM TF.
Vedlegg :
BREV FRA AKP(Mr-1)5 SENTRALKOMITE TIL KKP.
RAPPORTSKJEMAER~ 1XX,1-Y.)
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DIREKTIV OM OPPFØLGING AV UNGDOMSKAMPANJEN.
Til distriktsstyret/lagsstyret.
OM OPPFØLGINGA AV RØD UNGDOM.

Det misforholdet som går ut på at Rød Ungdom prioriterer karakterer 9 mens partiet nesten utelukkende prioriterer "et sted å være", må korrigeres. Det må gjøres ved
at partiet også tar ledelsen i karakterkampen og forsøker
å utvikle framskredne eksempler og utvikle spirene til
en massebevegelse. Kampen for et sted å være skal ikke
nedlegges eller dempes av den grunn. Den bør tvert om
utvikles enda mer i bredden og dybden.

n
RUs plan mor-Igler særskilt rettleiing for lagsarbeid i
Red Ungdom. Dette må kompenseres av konkret veiledning fra
DS og partilaga. Det viktigste er å gjøre arbeidet allsidig. Lagsmøter dekker bare en viss prosent av medlemmenes
ugx politiske og sosiale behov. Politisk får medlemmene
diskutert og lært altfor lite. Rmx Saker de ønsker å vite
mer om står "91ri" på dagsordenen e g ruåt. finnes 4kke rine
system for å få dem reist. Det fører til at de brenner inne
med synspunkter og tvil. Det mi skapes et klima der det
er lett å ta opp politiske spørsmål, og det må skapes
organisatoriske former for å følge opp spørsmåla. En slik
form som bør utvikles i større målestokk er helgseminarer9
men eng passelig blanding av interesoant politikk, kulturell
og idrettslig aktivitet og kameratslig samvær. Kulturelt
får heller ikke medlemmene dekt behova sine. Derfor er det
nødvendig å utvikle trimgjenger, teatergrupper, band, kor osv,
DS må også ta alvorlig på fostringa av dyktige kadre i RU
som kan stå opp mot og overgå de dyktigste av den borgerlige ungdomskaderen.
Når det gjelder RUs utadretta virksomhet er det viktig
å bruke mer åpne meter med kultur. Det er nødvendig å bruke
de mulighetene som finnes til å skape et progressivt milje
rundt laget i tilknytning til skoleavis, elevsamfunn,
idrettslag.
Styret må vise ansvar for helheten ved å fore Klassekampen og Røde Garde med reportasjer om vellykka ungdomsarrangementer. Viktige erfaringer med det indre arbeidet
sendes inn til TF.
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c c. Styret må kommisere taktikk og gjennomføring av valg
til interesseorganisasjonene. Tidligere erfaringer viser oss
at det er vanlig med elementære feil i taktikken og massearbeidet ved slike heve, som kan rettes opp av framskredne
partikamerater. Valga til NGS og YLI skjer fra og med siste
halvdel av januar. Materiale til hovedstolpene i politikken
finnes i den sentrale propagandaen. Det finnes også ei skisse
innledninga på ungdomskonferansen.

d. Styret må følge opp rekrciitteringa' i RU. Studiesirkelen
vil ikke foreligge før ei gid stund utpå nyåret, derfor
må det stilles store krav til hjelp med sympatisørstudiene
og verving.

OM OPPFØLGINGA AV NKS.
Situasjonen krever at NKS' hovedoppgave blir datt
ut i livet etter planen. Rekruttering er mulig med en gang
og trengs sterkt. Det er riktig at bla. aksjoner er ei
forutsetning for å nå enda breiere ut med rekrutteringa,
men det må ikke bli et påskudd til å utsette vervinga.
gjennom sin ungdomsansvarlig sørge for at

Styret

det legges op planer for aksjoner på grunnlag av undersøkelser i massene. Når aksjonene er i gang *xRmgm har de krav
på ansvarsfull rettleiing fra alt*a*xx DS og partilaga.
NKS medlemmene må delta aktivt i undervisninga og
knytte kontakter mye fastere på institutter og i klasser.
NKS må få hjelp til å utvikle kommunistisk fagkritikk,
holde seminarer og forelesninger

cui§

viktige faglige og

politiske emner.
Det må

skapes et ledigere og triveligere lagsmilje

i NKS, Det må påsees at det blir mindre flying. I arbeidet
må det

legges vekt på å oppnå virkelige resultater framfor
ei utvendig og forme/1 "oppfylling". Resultater må propagere.
for å øke entusiasmen,
e. Styret må kornmisere taktikk og valg for masseorganisasjonene og student/elevsamfunnene. Forsøk på borgerlig boikot

av de samfunna der det er Rød Front-styre må møtes med å
sikre innledere/motinnledere/temaer som vekker massenes
spontane interesse, slik at de overser borgerboikotten.
22.11.77 SKs arbeidsutvalg.
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DIREKTIV OM ARBEIDET MED TARIFFOPPGJØRET -78.
Til distriktsstyret/lagsstyret.
Tariffoppgjøret er nå nesten gjennom den første fasen, der
klubber og fagforeninger stdiskueterer og stiller krav foran behandlinga i forbundene. Alt nå kan vi slå fast at det har blitt
en viss bevegelse for forbundsvise oppgjør uten statlig innblanding
og harde økonomiske krav. Alt før behandlinga i forbund som
kjemisk, NNN o.e. kunne Klassekam p en o p psummere følgende
60 klubber og foreninger har stilt krav om forbundsvist oppgjør,
37 av disse har presisert at dette må skje uten noen form for
statlig innblanding. 42 klubber og foreninger hadde krevd 5 ukers
ferie, 34 hadde krevd 7 timers arbeidsdag og 37 hadde krevd lønnstillegg på 25 % eller mer.
Dette viser også at vi mange plasser har vunnet oppslutning
om partiets linje for tariffoppgjøret, konkretisert i to tidligere
direktiv. Noe av det viktigste var at partiet raskt avslørte
Halvorsens svindel om I forbdindsvise oppgjør med en viss form for
samordning og statlig medvirkning'. Dette gjorde at vi raskt kom på
offensiven. Samtidig har revisjonistene i SV og "NKP" tapt mye
terreng. Mens de før sommeren dreiv ei underskriftskampanje for
'forbundsvise oppgjør' har de etter sommeren ikke løfta en finger
for å følge opp dette kravet. Dette er for så vidt i pakt med deres
tradisjonelle linje med å ligge unna all reell kamp mot LO-ledelsen
og ikke stille lønnskrav. Men samtidig har det brekt deres egen
kader i stor forvirring. Noen steder bar revisjonistene følt seg
tvunget til å stemme for våre forslag, andre steder har de gått mot.
Ja sjøl høyre-sosialdemokraterm har noen plasser reist riktige krav
som samsvarer med vår linje og har stilt revisjonistene i klemma.
I all hovedsak er dette en gunstig taktisk situasjon. Partiet
er nå for første gang ledende innafor en såvidt tidlig fase av et

ta riggoppgjør. Dersom vi klarer å følge opp dette, er det store
muligheter til å vinne framgang for klassekamplinja og styrke partiets røtter i fagbevegelsen. Men det forutsetter at vi klarer å gjennomføre de minimumstiltaka dette direktivet gir for arbeidet videre.
Det viktigste initiativet vi nå støtter opp om er Tariffaksjoner
1978, som tidligere er presentert gjennom opprop og tillitsmannsunderskrifter. Denne aksjonskomiteen har foran møtet i LOs representantskap, som er varsla innkalt 18. januar, satt igang to viktige
kampanjer. Det ene er en underskriftskampanje blant faglige till.its-
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menn for det oppropet om tariffoppgjeret som tidligere er presentert
i Klassekampen. Det andre er en masseunderskriftskampanje for krava
i dette oppropet blant alle fagorganiserte. Målet er her å nå breiest
mulig ut på den eneklte arbeidsplass eller avdeling. I begge tilfella
er det bedt om mindre økonomiske bidrag som kan sikre noen større
avisannonser før representantskapsmøtet. I begge tilfeller dreier
det seg om kortvarige intensive kampanjer som fordrer aktivt massearbeid og konsentrert innsats dersom de skal bli effektive. For
nærmere opplysninger henviser vi til oppslag i Klassekampen.
Ut fra sammensettinga av representahtskapet. veit vi sjølsagt at
endelige tariggkrava til NAF vil bli elendige og forhandlingsresultatet deretter. Alt viser også at vi går mot et nytt kombioppgjør.
Dette, sammen med den elendige lønnsutviklinga det siste året, gjør
sjølsagtat motsigelsen mellom massenes økonomiske interesser og LOledelsens/DNA—regjeringas politikk vil bli ytterligere skjerpet.
Dette øker muligheten for en massebevegsle rundt tariffo p pgjøret mot
det kommende kriseforliket. Partiet vi seinere komme med offentlige
kommentarer til disse sakene, gjennom uttalelser og løpesedler.
Men alt nå ønsker SKAU å slå fast at vi i sluttfasen av tariffoppgjøret går inn for at partiet både gjennom spredning av masseagitasjon og direkte maRsearbeid skal stille seg i spissen for ei
kampanje mot lønnsnedslaget, Skal dette- bli effektivt, må DSene og
laga alt nå legge planer for dette, både med hensyn til å makte store
løpeseddelutdelinger på vårparten og forberede organisert muntlig
agitasjon på arbeidsplassene.
Endelig vil vi minne om at tariffoppgjøret -78 vil føre med seg
en egen streikebevegelse, jfr kampene i —74 og —76. Alt nå må en
analysere hvor det er mulig og sannsynlig et krav og kampvilje kan
føre til streik og forberede seg. Dette øker også betydninga av
å ruste streikestøttekomiteene til slike kommende oppgaver.
Følgende direktiv gjelder for alle arbeidsplasslag og andre
kamerater som jobber i fagforeninger og klubber,
De skal raskt sikre seg lister fra Tariffaksjonen —78 og samle
underskrifter blant arbeidskameratene for krava til tariffoppgjøret.
Det må lages en 'veiv' før jul og en ny intensiv innsamling like over
nyttår. Rapporter til Tariffaksjonen i flere vendinger. Meld
spesielt gode resultater til KK.
De skal fortsette innsamlinga av tillitsmannsundErskrifter til

Tariffaksjonens o p prop. Resulateter m.i sendes inn raskt og meldes KK.
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J) I begge tilfeller må det sikres økonomiske bidrag som straks
sendes til Tariffaksjonens postgirokonto (se deres egen løpeseddel
eller KK.)
4) P grunn av representantskapsmøtet r!) ?1 alle resultater være
sendt inn før 15. januar,

22.11.77 Sentralkomiteens arbeidsutvalg.
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DIREKTIV uM BEHANDLINGA AV BREV TIL KKP.
Brevet fra AKP(m-1, til KKF skal leses opp på lagsmøte.(Se vedlegg
Det skal ikke tas skriftlig referat eller notater under
behandlinga av dette punktet.
Dersom laget eller enkeltmedlemmer har viktige synspunkter
eller innvendinger som de ønsk-r
plikt om

frÇ,me overfor SK, har laget

rapportere om dette. Ra p portfrist er 1 n februar overfor

SK.
Brevet er

partiinternt,

og det er ikke høve til r?1 referere fra

det eller henvise til det utad.
5) Brevet (dvs deres kopi) skal leveres inn igjen til Sl< etter at
det er referert. Laget skal ikke ta kopier.
22.11.77 Sentralkomiteens arbeidsutvalg.
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DIREKTIV OM 1, MAI.
Lagsstyret må studere og diskueter lederartikkelen i desembernummeret av TF: "1. mai 1978 - Ta et fast grep om linja, vekk med
sekteriske feil!". Denne artikkelen uttrykker partilinja for
1.mai-arbeidet og laget må starte og drive arbeidet sitt i samsvar
med den. Nærmere direktiver om 1.mai vil bli gitt ved seinere
høve.
DIREKTIV OMI RAPPORTERING.
Styret må sørge for å levere årsrapport, kvartalsrapport og
studiesirkelrapport innen 1. februar. Leveringsmåte vil bli
nærmere avtalt med laget.
MELD1 ING OM, PAL-INNSAMLINGA.

Innsamlinga forlenges med en måndte og avsluttes

1.

februar°

MELDING OM TF.
Fra og med desember-nummeret kommer TF to-månedlig. Denne endringa
gjøres i samsvar med intensjonene i årsplanen om færre og sjeldnere
direktiver og mindre papir. neste nummer av TF er dermed
februm--nummeret.
Vi har mottatt en rekke klager på seih utsending av TF. Dette
skyldes uten tvil byråkrati i det sentrale apparatet. AU arbeider
med å klargjøre årsakene til svikten i utsendinga, ot§ for å
sikre rask utsending til laga. Vi vil gi en nærmere redegjørelse
for dette seinere.

