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DIREKTIV
OM TIBET-ENSEMBLET.

Til distriktsstyret.
Det store Tibet-ensemblet kommer til stedet
Arrangementet skjer i regi av Vennskapssambandet Norge - Kina.
Besøket er en stor hending. Den er viktig for å skape vennskap mellom
det norske og samiske folket og det kinesiske folket og for å styrke
den proletariske intrenasjonalismen. Særlig viktig er besøket nå når
Kina angripes både fra albansk og vietnamesisk side.
Partiets ansvar lokalt blir derfor ekstra stort. Partiet må ta
på seg ansvaret for at alt går bra og ikke overlate dette passivt til
vennskapssambandet.
DS må være ansvarlig for gjennomføringa av arrangementet. Dvs.
at DS sjøl må diskutere gjennom opplegget, oppnevne en kommisær som
leder fraksjonen i VSNK-avdelinga og hjelpe til og kontrollere at alt
går som det skal.
DS må gi den nødvendige hjelpa til VSNK og samtidig respektere
sambandets uavhengighet. DS må gå i spissen for en demokratisk og
fast stil og arbeide for å styrke sambandet.
4. DS må sikre eh storstilt mobilisering til arrangementete i og
rundt partiet. Det må legges opp en mobiliseringsplan og sikres et
solid bilettsalg på et tidlig tidspunkt. Dette arbeidet må startes
umiddelbart, tida er knapp.
Bi må gå inn for å trekke inn nye grupper, kulturfolk, samer og
folk som tilhører nasjonale minoriteter. Vi må gå bredt ut og gjøre
besøket til en anledning til å mobilisere vesentlig breiere enn
tidligere.
Vi må prøve å få støtte fra fagforeninger, klubber og andre
masseorganisasjoner.
Av hensyn til bredden av arrangementet er vi ikke tilhenger
av at det holdes parti-hilsen. Dette utelukker likevel ikke blomsteroverrekkelser fra representant fra partiet.
Vi må bruke anledningenetil å propagere vennskapet med Kina.
Vi må være oppmerksomme på mulige provokasjoner, krefter som prøver
å kjøre fram den reaksjonære historieforfalskinga om at Kina
okkuperer Tibet, ol.
10. Vi må legge særlig vekt på mobiliseringa blant samene på
stedet. Vi må også prøve å få de samiske organisasjonene til å
uttale seg positivt om besøket offentlig.
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