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V INNLEDNING o -----------
Hlvordan skal vi løse det store antallet oppgaver i vår, hvordan 

skal forholdet mellom oppgavene være og hvordan skal vi prioritere 

arbeidet? Disse spørsmålene må vies. stor oppmerksomhet på alle plan 

i partiet denne våren. 

Vi har oppnådd en hel del resultater av ungdomskampanjen~ men 

vri har ikke løst hovedoppgava i årsplanen. Samtidig melder det seg 
' 

viktige oppgaver i massekampen : 8. mars, 1. mai. ~ariffoppgjøret, 

de faglige årsmøtene, sommerleireneo Om vi ikke gir ungdoms kampanja 

ei klar innrett~n g og løser problemet med forho l det mellom oppgavene 

fins faren for at ungdomskampanje blir "klemt ihjel " mel lom andre 

oppgaver og at vi ikke .klarer å løse hovedoppgava. 

Det fins fortsatt store feil i måten SKau leder partiet p å. 

Vi har sagt at oppgavene m~ skjære s ned til be inet. Men det er e t 

faktum at denne våren har vi flere oppgaver enn før~ uten at vi 

kan si at vi har løst dette. Denne våren vil derfor sette både oss 

og hele partiet på prøveo Vi vil her peke på noen nøkkelproblemer : 

1) Vi må holde fast på hovedoppgava. Ungdomskampanjen må gis ei 

klar og konkret innretting på hva som skal oppnås. Så langt som 

mu l ig må de kameratene som er satt av til å jobbP. med kampanjen 

få lov til å fortsette å jobbe med den. 

2) Vi må holde fast på anti-byråkrati-kampanja. Vi har sagt at 

"u t en å kvitte oss med byråkratiet og skape ei st~r k ma sselin j e 

innad i partiet og utad, vil vi ikke være istand til å løse noen 

av oppgavene i planen." (Årsplan-direktivet.) Dette gjelder fortsatt . 

Særskilt viktig nå er å jobbe for å frigjøre flere krefter til 

massearbeid og å kritisere SKau. Kampanjen er ba re vellykka dersom 

vi kommer "ut av stua" og ut til massene og sam tidig lærer oss 

bedre metoder for ledelse. 

3) Folk utafor partiet må gjøre en større del av jobben. 

Vi har ingen mulighet til å løse alle oppgaver sjølo Vi må trekke 

inn krefter utafor partiet, slippe dem til og la dem få jobbe. Vi 

må ikke være redde for å gi dem viktige og ledende oppgaver. Dette 

gjelder bl.a~ KK-kampanjen, som går dårlig. Vi har ingen muligh ~ t 

til å nå målsettinga uten at vi trekker med mange folk uta fo r 

partiet. Det gjelder i 1. mni-arbeidet og på andre omr cj deru 

4) Laga og distriktsstyrene m~ gjøre ei hard priorite r ing av 

oppgavene sine. De m~ konsenterere ~reftene om rlet so m er vikti gs t 

for dem å få løst. De må gjøre ei streng arbeidsde lin q SOlli ~'.ikrr:n 

de oppgavene som er viktigst og ikke være redde for ~ prioritere 

mindre viktige saker ned. 
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5) Vi m:å gripe an 1 o mai~arbeidet på ·en riktig måte. Dersom vi 

ikke klarer å bygge opp en reell front med et reelt demokrati der 

vi slipper til folk utafor partiet og gir dem armslag, vil 1. mai 

raskt bli ei oppgave som k~eler alt annet arbeid. 

6) Vi må ta et fast grep om ungdomsmobiliseringa til 1. mai. 

Dette spiller en stor rolle for om vi skal klare å snu tendensen 

til tilbakegang 1. mai. Ungdomsseksjonens vil være en viktig 

målestokk for om vi har løst hovedoppgava i planen bra. 

I.) DIREKTIV OM UNGDOMSKAMPANJEN. ---------------------------------
Ved starten av ungdomskampanja formulerte vi denne målsettinga 

"Hovedmålsettinga ·ror ungdomskampanjen er å mobilisere hele 

partiet for å utvikle en revolusjonær ungdomspolitikk, mobilisere 

breie ungdomsmasser til kamp og gjøre RU og NKS til sterke 

redskaper for partiets ungdomspolitikk." (Årsplan-direktiveto) 

I den seinere tida har kampanjen vært på vei inn i ei bakevje. 

Initiativer for å drive den vider~ har mangla. Hensikten med dette 

direktivet er å peke på de viktigste problemene i kampanjen nå og 

gi et bidrag til å gi arbeidet videre ei riktig innretting. 

Vi har oppnådd en hel del resultat~r når det gjelder de to første 

ledda i målsettinga. Partidiskusjonen har brakt en helt annen 

forståelse for betydninga av ungdomsarbeidet. Ungdomskonferansen 

slo fast en del prin~ipper og en rekke konkrete paroler som ga et 

godt utgangspunkt for å begynne å utforme en revolusjonær ungdoms

politikko Etter dette har vi gjort en god del undersøkelser og 

massearbeid blant ungdommen og det rapporteres om en god del 

aksjoner der vi har fått testa parolene i massekamp. 

Men det fins også viktige uløste prot;>lemer og feil i denne delen 

av kampanjen. Blant studentene cig i NKS er oppgava med å utvikle 

en revolusjonær ungdomspolitikk bare.så ~idt stilt. Vi mangler en 

virkelig partidiskusjon am linjene i ungdomspolitikken, trass i 

at det fins reelle uenigheter i partiet, bl.a. i synet på karaktere~ 

Det fin~ viktige områder der vi ikke gjør noe særlig. Dette gjelder 

• bl.a. store .deler av skoleungdommen, arbeidsledig ungdom og de 

unge jenteneo Dette vil vi sikkert være istand til å rette på~ 

Viktigst nå er likevel at vi har gjort lite eller ingenting med 

å gjøre RU og NKS til sterke redskaper for partiet. 

Om vi oppnår gode resultater innafor de to første ledda av mål

settinga men ikke løser det tredje leddet, vil vi ikke ha nådd 

målsettinga. Partiet kan ikke bruke like mye krefter på ungdoms

arbeidet som nå i all tid framover~ Det som avgjør resultatet av 

kampanjen er derfor om vi klarer å bygge opp sterke ungdomsforbund . 
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som er forent me~ ungdomsmassene og kan jobbe sjølstendig med A 

sette partiets ungdomspolitikk ut i liveto Om vi klarer dette 

avgjør om vi klarer A løse partiets hovedoppgav i denne perioden. 

Direktiv. ---------
A) pet overordna spørsmålet i ungdomskampanjen nA er a hjelpe 

ungdoms~orbundene. 

1 ) Vi må hjelpe dem med å endre stilen innad og utad. Vi må j ebbe 

for å bedre miljøet i og rundt demo Vi -må jobbe for å live opp 

lagsmøtene. Det mA lages en plan for møtene i RU ut fra hva 

medlemme.ne har lyst til å ta opp. Vi må gå inn for mer kul tur pA 

møtene, mer kameratslig samvæt, mer halv-Apne møter, mer helgekurs 

og hytteturero Her må vi rådføre oss med de vanlige RU-medlemmene. 

2) Vi må hjelpe dem med å verve medlemmero Aksjoner fører ikke til 

at ungdomsforbundene vokser av seg sjøl. Vi må ta spesielt godt 

vare på n~e RU-medlemmer og prate mye med dem. 

3) Vi må hjelpe til med å bygge RU inn på skolene, gymnas, 

yrkesskoler og ungdomsskoler, alt etter forholda på plassen. 

Vi har dårlige erfaringer med at RU er organisert på samme måte 

som partiet. Vi må gå inn for at RU skel ha større lag knytta til 

lokalmiljøene. 

4) Vi må hjelpe dem landsmøtene i skoleorg:.anisasjoneneo for RU 

blir særskilt landsmøtene i NGS og YLI viktige. Vi må hjelpe til 

'-

med taktikken og argumentasjonen. I forbindelse med NGS-landsmøtet 

blir "Operasjon dagsverk" ei viktig sak nå (se ega melding om dettr ' · 

For NKS må en vurdere lokalt hva som er viktigst (noen steder kan "---" 

det være studentersamfunn, noen steder LNLv osv.). 

5) Vi må hjelpe til med informasjon, skoleringstiltak og diskusjoner 

for å løse motsigelser i ungdomsforb~ndene i samband med 

motsigelsene i den internasjonale bevegelsen. Dette gjelder særskilt 

NKS~ Partiet må forplikte seg overf~r ungdomsforbundene til A gi 

sånn hjelp. 

I arbeidet med å hjelpe ungdomsforbundene må alle fo~mer for 

kommandering, "kommisering", beskjedgiving eller overtaking av 

ledelsen være bannlyst. Dette vil ikke hjelpe dem noe i det hele 

tatt og bare være til skade. 

Partikameratene må hjelpe ved a vise gjennom personlig eksempel 

hvordan saken skal gjøres og ved å samarbeide nært med kameratene 

i ungdomsforbunda. Dersom en mener at RU bør ha et helgekurs, må 

en ikke "gi pålegg" om dette, men for~slå rlet for dem, høre med dem 
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B) Vi må ha mer debatt om linjene f6r en revolusjonær ungdoms

politikk og m~r utprøving av linjene i aksjoner. 

1) Vi må ta et særskilt grep om studentpolitikken. Her må det 

gjøres undersøkelser raskt med sikte pl å finne fram til d~ 

oppgavene som står sentralt (hva slags økonomiske krav, hva med 

karakterer og eksamener, fagkritikk, hva slags politiske initiativ 

må vi ta blant studentmassene?). Ut fra dette må det lages lokale 

aksjonsplaner. 

2) Vi må ta et særskilt grep om skolekampen. Til våren vil det 

kunne være mulig å utløse aksjoner mot normerte prøver, tentamener 

og eksamener som nå kommer i tur og orden. 

3) Vi må ta et særskilt grep om ungdomsmobiliseringa til Bo mars 

og 1o mai. Vi må ut i skolegårdene og ungdomsmiljøene med konkret 

agitasjon som treffer ungdommen hjemmeo 

4) Så snart tidspunktene for sommerleirene foreligger må vi 

begynne å mobilisere til dem, få sympatisører og omlandet til 

ungdomsforbunda til å sette av tid i ferien til å dra på leir. 

Dette må knyttes til det øvrige arbeidet. 

5) Partikameratene ~å engasjere seg h~rdere i diskus.jonene om 

linjene for ungdnmspolitikken sånn at vi kan sammenfatte erfaringer 

og løse motsigelsero . 

C) Retningslinjer for ungdomslederne. 

Vedlagt sender vi ut et forslag til retningslinjer for arbeidet 

til ungdomslederneQ Kamerater som har denne oppgava og andre må 

ta alvorlig på å sammenfatte sine egne erfaringer, kritis~re 

utkastet og sende dette inn, sånn at det blir mulig for oss å 

utarbeide endelige retningslinjer for ungdomslederne ut over 

kampanjen o 

D) Ny obligatorisk partidiskusjon om ungdomskampanjen. 

Innen påske skal det avholdes et nytt møte om ungdomskampanjen. 

M0tet skal diskutere disse to spørsmålene 

1 l Hvordan er situasjonen i ungdomskampanjen på plassen i forhold 

til målsettinga for kampanjen og de tre ledda i m~lsettinga ? . 

2) Hva kan gjøres for å hjelpe RU og NKS på plassen ? 

forberedelsematerialet til møtet er TF Ungdomsekstra (bilag til 

TF 1/1978) og NKS-planen (TF 1/78)w 
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Il.) DIREKTIV OM ANTI-BYRÅKRATI-KAMPANJEN. 
------------------------~-----------------

Det fins fortsatt store feil i måten SKau leder partiet på. 

Årsplanen var et viktig skritt i rikti~ retning. Men vi har ikke 

klart å følge opp årsplanen godt nok. Vi driver fortsatt for lite 

undersøkelser. Vi kjenner fortsatt partiet for dårlig. 

Det er sendt ut noen direktiver uten begrunnelse og uten anvisninger 

for hvordan oppgaver skal prioriteres og løses. Direktivene er 

s jeldnere enn før, men de er ikke færre og det er heller ikke 

færre oppgaver i lagao Arbeidsdelinga mellom laga er fortsatt lite 

utvikla og det gis for lite veiledning. Dette gjør at vi må opp

summere at vi ikke har innført grunnleggende nye metoder for ledelse 

av partiet. 

Likevel er situasjonen i partiorganisasjonen en del bedre enn 

føro Det er lettere å kritiaere ledende organer og det er mer 

kritikk og sjølkritikk enn før. Det er færre eksempler på at 

henvendelser ikke blir besvarto Mange lag har gjennomført arbeids

deling eller jobber med å gjøre det, Kaderpolitikken er blitt 

bedra og det er ført kamp mot stilen med "harde slag" innad i 

partiet. Som resultat av dette er d~ indre forholda i partiet 

blitt bedre og vi har ei bedre mas~elinje innad, Men vi har oppn~dd . ' 

færre resultater når det gjelder å bedre masselinja utado 

Vi må derfor oppsummere av vi fortsatt har igien å løse de 

to grunnleggende oppgavene for anti-byråkrati-kampanjen 

å forbedre metodene for ledelse og frigjøre krefter for masse

arbeid, . 

Direktiv. 

Direktiv om anti-byråkratikampanjen fra oktober står fortsatt 

ved lag. Men særskilt må oppmerksomheten nå rettes inn på følgende 

problemer : 

1) Laga og distriktsstyrene må drive mer kritikk av SKau, Særskilt 

gjelder .dette kritikk av direktiver og metbder for ledelse. 

2} Laga må gjennomføre ei ny streng arbeidsdeling mellom medlemmene 

med sikte på å sikre de viktigste oppgavene. 

3) Laga må jobbe for å frigjøre flest mulig krefter i laget fra 

internt arbeid til å drive eksternt massearbeidQ 

4) Alle lagsmedlemmer må ha oppgaver i massearbeidet for laget, 

med de klare ~nntakene som finnes for dette. Disse unntakene er 

kjent og skal ikke endres på. Men det fins ikke noe generelt 

"frikort" fo:t kamerate-r med oppgaver utafor laget til å bruke 

disse oppgavene som påskudd til å unndra seg massearbeid for laget. 
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~J lagssiyrene rnA ikke bare være møteledelser men ogsA lede laga 

mellom møtene. Det betyr at .de må ·bestrebe seg på å være politiske 

ledelser for laga og at kameratane i styrene går fbran i masse

arbeidet, i taktikken og i lokal kamp •. 

6) Vi må slippe massene til i arbeidet. Folk utafor partiet må 

trekkes med i arbeidet, gis ansvar og oppgaver. Vi må ikke være 

redde for at de skal gjøre feil eller ikke klare alt bra nok, 

men lære oss å jobbe godt sammen med folk utafor partieto 

Ill.) DIREKTIV OM 1. MAio -------------------------
!l-~~~~~e2!~!~E~ 

SK har diskuteret kritikken fra partiet på det utsendte for

slaget til hovedparoler 1G mai~ Kritikken gjelder først og fremst 

at parolene er for allmenne og endringsforslagene er for en stor 

del forslag til konkretiseringero SK har merket seg denne kritikken. 

Videre er det kommet noen tilleggsforslag. De viktigste av disse 

~r også tatt hensyn til. 

På grunnlag av dette har SK vedtatt disse parolene som 

hovedparoler 1o mai 1978 : 

- STØTT ERITREAS FRIGJØRINGSKAMP - SOVJET UT AV AFRIKAS HORN 

- STØTT FRIGJØRINGSBEVEGELSENE I DET SØRLIGE AFRIKA - USA OG 

SOVJET UT 

- NEI TIL LØNNSNEDSLAG 

- {LOKAL KRISEPAROLEu Eksa Oslo : Nei til nedlegging av skips-

byggeriene ! ) 

- (KVINNEPAROLEo Ekso Oslo : Parole mot porno.} 

- (UNGDOMSPAROLE. Eks. Harstad : For alkoholfri ungdomskafe ! ) 

- FORBY NAZIPARTIET NORSK FRONT ! 

- AVVIS SOVJETISK PRESS PÅ SVALBARD OG I BARENTSHAVET 

FOR ET SOSIALISTISK NORGE ! 

Tre ·av parolene (kriseparola, kvinne- og ungdomsparola) er ikke 

gitt noen konkret utforming her., Hensikten er at kameratene skal 

gjøre ei lokal utforming av disse parolene alt etter de lokale 

forholda og hva som st~r sentialt ~ massekampen~ 

Hovedparolene skiller seu strekt fra hva sum har vært vanlig 

tidligere år med star vekt på å fastlegge ei allmenn ramme for 

demonstrasjonsgrunnlauet. Ei plattform av denne typen svarer ikke 

til behova v~re n~. Vi har istedet lagt sto~ vekt p~ ~ finne fram 

til konkrete og aktuelle paroler som tar opp krav som st~r i for

grunnen i massebeve!]elsen og· som er egna for brei massemobilisering. 
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Dette er ikke å gi prinsippene på båten. Plattforma rette+ seg 

' " fortsatt mot supermaktene og sær lig sosialimperialismeno Parol~ 

om krigsfaren er strøket. Men plattforma peker pA noen av de 

viktigste forberedelsene til krig som skjer nå internasjonalt og 

overfor Norgeo Dette vil være lettere for folk å gripe enn ei 

allmenn parole om krigsforberedelsene. Plattforma retter seg bgså 

fortsatt mot DNA/LO-ledelsen og DNA-regjeringa, sjøl om de ikke 

blir nevnt ved navn. For politikken deres er nettopp nedlegginger 

og lønnsnedslago Å mobilisere mot dette er å mobilisere mot 

regjeringa og DNA/LD-ledelsenG 

Ut over dette står partiet fritt til å ta opp andre paroler. 

(Noen steder vil få pålegg om å ta med særskilt viktige paroler ut 

fra forholda der. Dette gjelder bloa. fremmedarbeider- og same

parola.) 

På dette grunnlaget ønsker vi å forene oss med flest mulig folk, 

også folk som er uenige med oss i de langsiktige måla og i mange 

konkrete spørsmål. Vi er villige til å gjøre taktiske konsesjoner 

overfor sånne folko Det må være rom for diskusjon av hovedgrunn

laget. Hovedparolene er partiets forslag til plattformo Men å pukke 

på dem og ikke være villig til å gjøre noen endringer er feilaktig. 

Det vi ikke kan godta er at kampen mot supermaktene, sosial

imperialismen, DNA/LO-ledelsen og klassesamarbeidspolitikken blir 

fjernet fra hovedplattforma~ Vi kan heller ikke godta at noen a~ 

disse parolene ut~lukkes fra toget. Det vil være å gi over initi

ativet til revisjonistene og et høyte-avvik. 

Men den viktigste faren 1 1. mai-taktikken er faren for "venstre~ 

feil, at vi ikke går breit nok ut, ikke gjør nødvendige konsesjoner 

og er villige til å inngå kompromisser,definerer fienden for breit 

og ikke konsentr~ r er slagene mot hovedfiendeno 

Vi må gå inn for å gjøre FFF til en brei grassrot-bevegelse så 

tidlig som mulig. Lokale kampsaker og saker som spiller en viktig 

rolle blant massene på stedet må gis en stor plass. Vi m~ mob ilisere 

massene til å fremme sine krav, gjø~e und~rsøkelser blant massene 

og utforme lokale paroler nå grunnlag av dette. Dette rnA vies stor 

oppmerksomhet i partiet og p~ nlle pla~ i fronteno 

Vi må trekke med folk p5 bredt grunnlag i 1w mai-ko~iteene p& 

alle plan. Dette gjeld e r hovedkomiteer, bransje- og loka lkomiteer. Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016
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Vi må la sånne folk slippe til og spille en 

fronten. Det betyr bl.a. ~t vi må la ~Anne fo l k f~ l edend e opp gaver 

i fronten og ikke kreve å få lede alt sjøl. Vi må respek t ere dem 

fullt ut og innafo r FFF må vi gå i spi~sen far at front e n skal 

respekteres. 

Komiteene på alle pl an m5 ikke være bare et anst a ltma keri, men 

prega av virkelig demakratio Hovedkomiteene må h o ld e møte r der det 

er politisk diskusjon og ikke skyves til side så snar t plattforma 

er offentliggjort. På grunnplanet i fronten må vi gå in n f or a l l 

mannamøter med reell ~iskusjan. Vi må ikke tre vårt syn ned over 

hodet på folk , men argumentere for det for å overbe v i se folk. Det 

må drives løpende info rmasjon fra fronten til aktiv is ten e . 

Vi må holde fast på og bygge ut den store br e d den som har prega 

FFF før om ~rao . froMter ~g massearganisasjoner må ha ful l anl edning 

til å slutte seg t i l FFF ut fra sympati med FFFs hoved gru nnlag under 

en eller flere hovedparoler eller under egne paroler uten at de m ~ 

ta stilling t i l hele grunnlaget eller.hver enkelt parole . De t må 

være frihet til å føre fra m en vilken som helst p a role i t o ge t så 

sant den ikke strir mat hovedgrunnlaget. 

Det må drives et djupt ma ssearbeid blant ungdo mm en for ~ 

mobilisere dem til toget. Vi må ut i skoleg ;jrden e o g mobilisere 

mot karakterer, normer te pr øver , eksamener osv. Vi må mo b il i sere 

gymnasiastjentene mot porno og kvinneun dertrykkin g . Vi må u t i 

ungdomsmiljøene og mobili s ere for et sted å være, mot a rbei ds 

ledigheten. Vi må mobilis e r e ; ung ~ arbeide re for kra v o;n minstelønn. 

osv. Bare ved å j o bb e p å d~nn~ m~ten kan vi s i kre store un gdo ms

seksjoner i t oga. 
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IV.} DIREKTIV OM KK-KAMPANJEN. 
-------------------------~----

Kampanjen g~r d~rlig og dette truer gjennomføringa av planen 

for ~ gjøre KK til ei brei kdmmunistisk masseavis. Ansvaret for 

dette ligger først og fremst hos partiledelsen. Å gjennomføre ei 

så pass omfattende kampanje med begrensa krefter i partiorganisa

sjonen krever sjølsagt god ledelse i enda større grad en ellers, 

mens kampanjen i virkeligheten er blitt leda d~rligo Å skape en 

dyktig ledelse for kampanjen er forutsetninga for at den skal 

komme ut av dødvannet. 

Følgende retningslinjer gjelder for lagas og distriktsstyrenes 

arbeid med kampanja framover 

1) Lag og distriktsstyrer som har oppnådd g~de resultater 

eller har viktige erfaringer p~ noe omr~de eller kritikk av 

kampanjen m~ sende dette inn til KK-redaksjonen. 

2) Lag og DSer rnA sette av mest mulig rom for innsats i KK-uka 

i februaro Flertallet av medlemmene b:ør delta i ukao IY!ovedvekta nrå 

legges p~ aksjoner for ~ verve abbonenter. Send rapporter til KK. 

uka m~ rapporteres til KK. 

3} Både i KK-uka og i KK-arbeidet ellers må de kameratene som 

er ansvarlige jobbe for ~ trekke med ~lest mulig folk utafor 

partiet i abbonementsverving og laussalgo 

4) KK-kampanjen forlenges med en måndte, dvs. til 1o april. 

Vo) ENDRING AV BQ MARS-DIREKTIVET. ----------------------------------
I det tidligere utsendte .direktivet om B. mars finnes det 

et forbud mot ~ ha kontakt med Kvinneforbundet. Kritikk fra enkelte 

lag og distriktsstyrer og erfaringene fra B.mars-arbeidet til 

har vist at dette punktet i direktivet er feilaktig. 

o na 

Vi har oppfatta Kvinneforbundet tar mye som en partiorganisasjon 

under "NKP" og ikke vært oppmerksom på at det har utvikla seg 

motsigelser innafor forbundet og folk som vi kan vinne over. 

Direktivet trekkes derfor tilbake p~ dette punktet. Forøvrig 

opprettholdes direktivet som det står. 

VI.) MELDING OM ENDRING AV RUTINER FOR INNBETALING AV KONTIGE~ T ---------------------------------------------------------------

Kontigent om medlemsrapporter ska! lever~s hver fjerde m~ndte , 

dvs- tre ganger i ~ret. Tidspunktene for forfall av konti ge n t og 

for opptak av medlems rapporter blir : 1. mai, 1Q se~tember og 

1. januar. (Se ogs~ nyutsendinga av konti s ent-direktivet.) 
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