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Til lagsstyret.
SIKKERHETSINSTRUKS
Retningslinjer for behandlinga i laget.
Styret får utlevert ett eksemplar av instruksen. Den skal ikke
kopieres. Instruksen leses av alle medlemmer før lagsmøtet som
behandler instruksen. Det kan skje ved at styret bringer med seg
sitt eksemplar av instruksen til gjennomlesning samtidig med
at innkallinga til møtet leveres til lagsmedlemmene. Lagsmedlemmene bør ta notater mens de leser instruksen.
På lagsmøtet gjennomgås instruksen punkt for punkt. Styret bør
forberede forslag til vedtak som sikrer at laget gjennomfører
instruksen, ikke bare diskuterer den.
Vi foreslår at diskusjonen konsentrerer seg om disse punktene
i instruksen:
Pkt 1: Partisaker skal diskuteres i partiorganisasjonen.
Pkt 3: Behandling av skriftlig partimateriale.
Dette er begge viktige punkter som det ser ut til at det syndes
mye imot.
Instruksen oppbevares av styret på et trygt sted. Ca 2 ganger i
året bør instruksen og vedtaka fra møtet tas fram og gjennomføringa av dem kontrolleres.

Målsettinger med diskusjonen.
Det er lenge siden sikkerhetsrutiner for laga sitt arbeid har
vært diskutert i partiet, og mange partimedlemmer kjenner ikke
til de retningslinjene som ble brukt tidligere. Vi må derfor i
første omgang ta sikte på å diskutere og gjennomføre visse
minimumstiltak , som vil representere et framskritt i forhold
til situasjonen nå. Vi tar altså sikte på å lage rutiner som kan
beskytte oss i dagens "fredelige" Norge -samtidig som vi må
holde det klart at vi må forberede oss på hardere tider.
Her , som på andre områder, er det viktig å prøve å se situasjonen
allsidig, ikke hefte seg opp i en ting og drive den utover alle
rimelige grenser. Det er ikke slik at om vi f.eks. kutter all
brUk av telefon i partiet, så har vi gjort store framskritt. I
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støree grad enn hva vi har klart tidligere, må vi diskutere
dette ut i fra hva det er vi først og fremst vil beskytte og
hvilke metoder som benyttes i etterretninga mot oss. Vi kan
ikke lage detaljerte retningslinjer som kan gjelde for alle lag.
Bruk fornuft og spør dere hva som skal vernes og mot hva/hvem.
Det vi først og fremst ønsker å beskytte er slikt som de hemmelige medlemmene, organisasjonsstrukturen, medlemstall, forbindelseslinjene mellom laget og DS, mellom DS og SK, styrene
på alle plan i partiet og de interne partidokumentene.
Vi skulle gjerne visst mer enn vi gjør om hvordan ulike fiender
driver etterretninga mot oss, men vi vet da noe, både ut fra
forholda her i Norge og ut fra erfaringene i andre land.
Det er metoder som klipping i aviser, fotografering og annen
kartlegging i demonstrasjoner og andre åpne arrangementer.Innbrudd er en mye brukt metode av alle etterretningsorganisasjoner.
Dette kan gjøres uten å etterlate spor, eller det kan kamufleres
som et "vanlig" kriminelt innbrudd.
Videre brukes bevisste og ubevisste rapportører i de miljøene
vi ferdes i, slike som drar nytte av ubetenksom skravling fra
vår side. Dessuten direkte infiltrasjon i de organisasjonene
der vi jobber og i partiet sjøl. Mange revolusjonære organisasjoner legger stor vekt på det problemet infiltrasjon representerer.
Det vil være dumt å tro at vi ikke har vært/er utsatt for infiltrasjon . Vi mener ikke at det er grunnlag for "panikk". Men vi
må innse at vi har en relativt åpen organisasjon, vi arbeider
under nokså "idylliske" forhold og årvåkenheten er liten. Arbeidsforholda burde derfor være "gode" for dyktige infiltratører.
Mange husker sikkert "IB-saka" fra Sverige i 1970-åra ,der det
kom fram at en hemmelig svensk etterretningsorganisasjon hadde
infiltrert Palestina-arbeidet i Sverige.
Hva slags instruks er dette ?
-Den erstatter den gamle medlemsinstruksen fra 1975 ,som ble
revidert i 1978.
-Dette er ikke en ny medlemsinstruks. Den er retta til laget og
gjelder laget sitt arbeid som lag, og endel om styrene sitt arbeid. Vi mener det ikke er behov for en generell medlemsinstrtks,
fordi klassifiseringa dekker en del av det behovet. Allikevel
fins det saker her som gjelder alle medlemmer.
Juni-82
SKAU
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INSTRUKSEN

PARTISAKER SKAL DISKUTERES I PARTIORGANISASJONEN
Interne partidiskusjoner skal føres innafor de organiserte
partiforaene vi har- og ikke på tvers av partiorganisering mellom tilfeldige enkeltmedlemmer. Dette er for å hindre slarv og
fraksjonering.
Snakk aldri slik at du avslører tillitsverv du har eller oppgaver du har overfor andre i partiet eller folk utafor partiet.
Spør aldri andre hva slags oppgaver de har. Forhør deg aldri
"uformelt" om den og den er medlem osv. Diskuter ikke partisaker
med, eller gi opplysninger til, folk du tror er med i partiet i
andre lag (sjøl om det er folk du kjenner godt og mener du kan
stole på). Ved private fester og sammenkomster skal du alltid opptre som om det var utenforstående tilstede.
GJENNOMFØRING AV INTERNE MØTER
Det er viktig å sikre partimøtene godt. Her treffes folk som
er ulikt klassifisert , og her er hele laget samla, slik at et
møte som overvåkes vil avsløre mye.
Vi er klar over at dette ofte kan være vanskeligog at mange
har store vansker med å finne egnede møtelokaler. Varier møtelokalene , unngå å stivne i et fast mønster. Prøv å gi inntrykk
av at dere kommer sammen til noe annet enn til et møte (bridgeklubb, styre i idrettslag, fest ... ) Hold ikke møter hvor det
kommer hemmelige medlemmer hjem til offentlige medlemmer. Det
er bedre å være hos folk som ikke er kjent som kommunister og
heller ta tiltak for å kamuflere de kjente.
Leveres det ut skriftlige innkallinger, så sørg for at uvedkommende ikke kan få fatt i dem (ikke legg i postkassa ,sentralbordet på jobben e.l.) Bruk et eget system for tid og sted. Sørg
for at folk kommer på en måte som er tilpassa lokalet og formålet
med møtet . Kjente folk skal komme sist og gå sist. Tenk også på
at en bil er jevngodt med et navneskilt.
3. BEHANDLING AV SKRIFTLIG PARTIMATERIALE
Alle medlemmer har plikt til å verne om partiets dokumenter.
Ingen skal bygge opp private arkiver med blader, direktiver o.l.
Som hovedregel skal alle alltid ha minst mulig skriftlig materiale og bare det som trengs i arbeidet. TF o.l. blader kan alle
ha i ett år ,deretter leveres det til lagsstyret. Spesielle artikler kan skrives av eller klippes ut. Lag så lite private notater
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som mulig og lag dem på en slik måte at de er vanskelig å forstå
og bruke for uvedkommende. Innkallinger og alle andre dokumenter
som ikke er aktuelle lenger ødelegges.
Lagsstyret må opprette et eget lagsarkiv som omfatter TF,
lokale medlemsblader, stående direktiver, beretninger for laget
o.l. Avgjør i samråd med DS hvor lenge blader,beretninger o.l.
skal oppbevares av laget. Bytt protokollbok for laget minst en
gang i året.
I protokoller og annet skriftlig materiale skal det åldri
brukes virkelige navn, adresser, arbeidsplasser o.l. Gjennomfør
dekknavn som skiftes med ujevne mellomrom.
Alle partimedlemmer må oppbevare partidcbkumenter så sikkert som
mulig. De må aldri la de flyte lØst,ligge framme o.l. Forsøk å
finne steder der slike ting har en rimelig sjanse til ikke å bli
'funnet ( en låst skrivebordsskuff vil virke som det mest sannsynlige sted å leite (.
Sørg for at alle sikrer leilighetene sine mot innbrudd; doble
låser ,sikre vinduer, verandadører osv -ta minst de tiltaka politiet anbefaler alle å ta. Når noen forlater leiligheten for lengre
tid (ferie o.l. ) bør partimateriale flyttes til andre. Diskuter
eventuelle innbrudd i laget eller styret og rapporter om nødvendig.
4. BRUK AV TELEFON
At telefonen kan brukes til overvåking av oss, er vel en av
de tingene vi har vært klar over ,men hva er "farlig" ved telefonen ?
Det kan registreres hvilke nummer det blir ringt til. Dette er
svært enkelt for Televerket og de har stor kapasitet til det, og
det gjøres i stor målestokk. F.eks til feilsøking , når folk klager
på telefonregningene. Regn derfor med at det blir registrert
hvilke nummer du ringer til fra din egen telefon (og hvor ofte du
ringer hvert enkelt nummer) Ring derfor bare til kamerater du har
"åpen" kontakt med.
Det kan drives avlytting av samtalene som føres i telefonen.
Det fins utallige eksempler på at det blir gjort. Men det er ressurskrevende og offentlige organer har neppe kapasitet til å
drive kontinuerlig avlytting av et stcbrt antall nummer hos oss.
Gå alltid ut fra at offentlige telefoner til KK,partikontor,
Oktober o.l. er kontinuerlig avlytta. Gå også ut fra at telefonen
til svært kjente medlemmer er avlytta. Slike telefoner må derfor
bare brukes av offentlige medlemmer og til offentlige saker.
Men telefonavlytting kan også drives av andre ennn den statlige
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- 5 overvåkninga. Det forutsetter at de kan skaffe seg fysisk ad9an9 til telefonlinja mellom nærmeste sentral og abbonenten.
Kanskje er det slike "utenforstående" som har stått bak noe av
all den avlyttinga som er avslørt de seinere åra.
Telefonen kan også brukes som mikrofon for avlytting av det
rommet den står i ,men da kreves det et særskilt inngrep i telefonen (Et vanlig apparat kan ikke uten videre brukes slik) ønsker
noen å avlytte et rom/leilighet fins det mange andre måter som
dette kan gjøres på. Ta hensyn til at møter og samtaler kan bli
hørt av uvedkommende ,men bli ikke hysterisk. Det er ingen grunn
til å dra ut telefonen som fast rutine.
FORBINDELSESLINJENE I LAGET OG TIL DS
Kjente offentlige medlemmer og hemmelige medlemmer skal jobbe
hver for seg så langt det er mulig uten at det skader partiarbeidet
Offentlige medlemmer går bare unntaksvis og med forsiktighet hjem
til hemmelige medlemmer. Privat omgås de bare der det har annen
forklaring enn partiarbeid.
Styret og hele laget må anstrenge seg for at de mest hemmelige
medlemmene får den sikkerhetsbeskyttelsen de skal ha, samtidig
som de ikke må falle utenfor i lagets arbeid. Det må tas tiltak
for å gi dem KK ,annet eksternt materiale -både RF og bøker.
Videre må de få anledning til å sette seg inn i politiske spørsmål som tas opp i eksterne fora som sommerleir, eksterne kurs og
møter.
Vern om kommunikasjonene til DS og følg de retningslinjene
DS gir om dette. Det er viktig å sørge for at det ikke utvikler
seg "knutepunkter" der offentlige og hemmelige forbindelser
krysser hverandre.
EKSTERNE ARRANGEMENTER, DEMONSTRASJONER OG AKSJONER
Tøm
gjøre.
mer og
er til

alltid lommer og vesker for saker som har med partiet å
Dette gjelder også telefonnummer og adresser til medlemandre progressive. Bruk aldri slike eksterne arrangementå ta kontakt med folk ,levere beskjeder o.l. Dra vekk fra

området når arrangementet er over ,pass på at det ikke oppstår
"stamkafeer" der folk alltid samles etterpå.
Sørg for ordensvern med armbind ved alle demonstrasjoner og
andre tilfeller der det er aktuelt.
Sørg for fysisk vern av folk som skal representere eksternt,
både før under-og etter arrangementene. Vurder også om det fins
andre situasjoner der folk ikke bør være alene.
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Dersom noen skulle bli arrestert i forbindelse med slike
eksterne arrangemneter, husk ; Oppgi bare navn,adresse,alder
og yrke (ikke arbeidsplass). Det er det eneste du er forplikta
til.

