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1979 var et avgjøren4e år for dagsavi~a. Vi startet det 

med konkursen hengende over hodet og . avisa berget i ~ørste 

omgang livet takket være en storstilt innsamlingskampanje. 

Seinere bidro inn?paring og abonnementsverving til en betydelig 

bedring av situasjonen . Dette var imidle~tid ikke nok. I siste 

instans ble vedtaket om å nytte retten til statsstØtte helt 

avgjØrende for å kunne fortsette. 

Sentralkomiteens vedtak om å fortsette med Klassekampen 

som dagsavis ble fattet på grunlag av at driften var kommet i 

balanse. Innsamlinga gikk som }~ jent ikke helt i mål. Like før 

jul fikk imidlertid Klasaekampen, pa tross av for sein søknad, 

innvilget produksjonsstøtte på etterskudd for 1978. Takket 

være dette er den gamle gjelda fra 1978 s kåret sterkt ned og 

driftsunderskuddet for 1979 sarnlet vil bli relativt beskjedent, 

Regnskapstal lene vil være ferdig i midten a v februar og vil da 

bli offentliggjort i avisa. Omlegging til ukeavis ville i 

sammenligning betydd r,jkonomi sl\ ruin for både Klass.::kar.1pen , 

Duplotrykk og dermed også for Oktober forlag. 

Når vi nå tar fatt p& nye Ar med dagsavisa, er det grunn 

til å minne om avisas betydning som propagandist og agitator 

for den progressive og revolusjonære bevegelsen . Tenk over 

det siste halvåret qg tenk over hvilken rolle avisa har betydd 

under opprullinga av nazi-attentatet, Alta-kampen og same

aksjonen, tariffoppgjØrsbevegelse n, i Kampucheadebatten og 

akkurat nå: for å bygge opp fronten mot Sovjets okkupasjon 

av Afghanistan . 

~et kan ikke v~re tvil om at avisa har en stor taktisk 

slagkraft og dette gir AKP(m-1) et politisk initiativ i mange 

spørsmAl som vi ellers ikke ville hatt. Vi understreker dette 

spesielt idet vi er kjent med at enkelte kamerater ennå er 

av den oppfatninga at det beste for partiet ville være å få 

dagsavisa lagt ned. Avisa stilles opp i mot det å drive 

"lokalt arbeiq" og framstilles !?Om "en sentral oppgave" som 

mer eller mindre står i veien for lagas eget massearbe id. 

Det er sannsynlig at det vil komme forslag i tråd med dette 

til landsmøtet. 

SKAU mener denne oppfatninga er prega av økonomistiske 

ideer. Hvor langt ville partiavdelingene komme i den lokale 
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klassekampen uten at · partiet drev en landsomfattende propa

ganda og agitasjon ? Tenk over behovet for raske og samlende 

paroler i f .eks. den faglige og anti-imperialistiske kampen. 

Husk behovet for analyser og kommentarer som partimedlemmene 

og sympatisørerr trenger når den politiske situasjonen virker 

inflØkt . 

Akkurat nå spiller d8n faglige kampen og solidaritets

arbei~et for Afghanistan og Kampuchea en særlig stor rolle. 

Ut~n en landsomfattende avis kunne vi ikke spille noen ledende 

rolle i denn8 kampen. Ikke minst ville det lokale arbeidet 

lide av mangel på informasjon og oppmuntring fra kampen andre 

steder. Klassekampen kan støtte opp om det faglige arbeidet 

på jobben. Salg og abonnementsvervini er både her og i bolig

strøka en del av vårt eksterne arbeid, vårt massearbeid. 

Og ikke minst har det betydning at Klassekampen er et verktØy 

for vårt arbeid som et revolusjonært parti, med et perspektiv 

langt utover den lokale dagskampen. 

Det er sjØlsagt at det koster oss arbeid å drive en dagsavis. 

I og med at vi har vedtatt å fortsette dagsavisa, har vi også 

vedtatt at partiet skal drive et visst arbeid med den. I starten 

tok vi oss vann over hodet. Men etter at Økonomien er rettet 

o pp og avisa redaksjonelt har blitt langt bedre, er mulighetene 

for framgang stor. Desverre utnytter vi ikke denne muligheten 

nå. På tross av nedlegginga av budsystemet utafor Oslo, drives 

det i store deler av landet et svært dårlig KK-arbeid. Det 

verves nesten ikke abonnenter og enkelte plasser har løssalget 

nesten stoppet opp. 

Vi er klar over at det på mange felter er ei krise i partiet. 

Dette rammer mange arbeidsfelt, også arbeidet med avisa . Nen 

d iskusjonen om dette må ikke hindre at rein neglisjering på 

ny fører avisa opp i Økonomiske problemer. For fortsatt for

utsetter avisa at vi driver et regelmessig salgs- og vervings

arbeid, akkurat som ukeavisa i sin tid gjorde. 

SKAU har nå sendt ut målsettinger for KK-arbeidet i 1980 

t il distriktsstyren~, som gir oppgavene vi rnå lØse mht lØssalg 

o g hvilket abonementstall som må opprettholdes. Hensikten var 

opprinnelig å sende dette ut fØr jul, og vi beklager at dette 

e1~ blitt forsinka. Distriktsstyrene vil · på grunnlag av dette 

g i målsetti~ger og retningslinjer for lagas arbeid med KK 

(enten sammen med denne meldinga eller i annen sammenheng). 
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De målsettingene som blir gitt overfor distriktsstyrene 

representerer et minimum i forhold til hva srnn trengs for å 

drive avisa. Laga m!t derfor· t<· i.: .~r-u ~ ig på .~ legge :..·;_Jf> sitt 

arteia med KK slik at ~e virkelig cp~fyller de sålsetti~gene 

de mot~ar f~a distriktsstyret. 

Oslo, Bergen og Trondhei~ vil sannsy~llgvis ha ei ak~jonsuke 

for å drive opp arbeidet med avisa i dagene 25/2 - l/3. Dette 

vi::_ falle sanunen med e::. reklctmekampanje for c~visa i dagspr~ssa , 

trykking av plal~a t o .l. All0 som har m'tllighet til det 1 utenom 

de tre nevnte byene. oppfot=d:rer vi til og s å §. b1·uke denne uka 

til å ta et skritt fram i KK-arbeidet. 

Landsmøtet utgjør en betydelig økonomisk ekstrabelastning 

på partiet , og som ikke ka~ dekkes over partiet vanlige drifts

budsj r::!tL. . I sams >:ar med ti.9~-i-=Jere prak~3is skal landsm~!-tet derfor 

f ina ~!$$eres gj enno:n at alle medlemmer re. legges en landsmøte-

avg ifo.:. 

Lands!:1Ctet blir son r1eldt i dette nr . a\' 'I'F forberedt 

gjer!nom distriktsvis'.; konferar!s:2r av landsr.tøted·elesate:.::- . 

Dis ti_- H:ts s t~'rt2n8 e:r: de;.· for gitt a!"'.lednins til om nt;>.id•.'enC:i':J 

A pålegge et distriktsvis Lillegg ! landsm~teavgifta for ! 

finansiere distr~ktskonferansen, 

LandsmØi:eav g ift :.: o ~ ?1 ·.rert m•.}dlem er: 

- til sentralt 

- til di8triktet 

Totalt 

Denne avgifta skal 

for l.t~rRin 1930 

i neste sending). 

]~r 35 

kr 

inndrives og innbetales S<'<lTL'!len med kor. t.!.nge•1t 
l 

( Bruk kontinsentrap~ortskjema so~ kot~er 

!-:·:::l:Enga under :rkt l } referer:::s f~r.· lagsmøte • Eller s :~ år 

styret sjØl vurde r e or1 det er ønskelig å ref•erere noe fra pkt ~ ) 

i denne meldinga. De~som det e~ ka~erater i deres partilag 

som prøver å skaffe seg jobb p~ Svaltard, ell~r får sAnn jobb , 

melj fra cm dette omgående a ,J.nn C~.. t vi kan ta direkte kontakt 

med den/d~ det gjelder. 
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(refereres på lagsmøte) • 

Vi oppfordrer med dette kamerateJ.· s.om har anled:-ling til 

detorn å søke seg jobb på Svalbard. 

Svalbards utsatte stilling og Sovjet3 press på norsk 

~uverenit~t over denne dele~ av landet gjØr det til en hØyt 

prio ~i t ·ert oppCJave for partiet å bygge opp en ster k p,~rtiorg

anisasjon her. Tilspissinga av den i~ter~asjonale situasjonen 

i samband med. Sovjets invasjon a•J Afghanistan gjØr clenne r.)ppgava 

dest o mer presserende. Vi vil derfor markere overfor partiet 

at slik flyttin~J er :o:vært ønskelig ut fra en politisk syns·· 

vinkel oc~ pri·:>ritering. 

Oppfordrir.ga retter seg først og fremst til medlemr:ter som 

er .f. en sltk stilling a -'-. det e:~ r &'!lttli9 for der.1, nå •.:!ller se:i.ne~e, 

å søke ~eg jobb på S?albard for kortere eller lengre tid, og 

son per~onlig kunnF ha lyst til og ' intereAse for det. Sam~idig 

er det~ e ei oppfordring t il partiet o~ ikke å stille .seg i 

v~ien for at s : ike kam9rater flytt~r, sjØl om dette midlertidig 

sku l le svekke partiet lokalt. 

K~r.1era ter sor.1 nå eJ.ler seinere vil ref h!ktere på dett:e :~an 

fA ~ilgang pA nærmere in~ormasjon hos lagsstyret. 

Svalbard g :. r :nu l igl!e ter fo r å få jobb på mange onrånE':r, 

både fcr fagL:_•rt8 og ufaglc~rt c: . ')t.:> t fins o•Jså 90de mulighett':r 

til å få jobb som fe=ieavløser/vikar. Staten ansetter vanligvis 

folk for 2 år, me'.l mulio;JhetrJI for · et tredje år , og en fl.r 

vanli<;Jvis pe::-misjon . fra jQbl!E:·n på fast1andet. Faglært .arbeids

kraft og fo l k i kvall.fi.:;erte stillinger bar gjerne gode mulig

heter t i l å få opp fam ·Llie etter fJ i tif1. Ufaglærte j ·~bber E· r 

beclre e9na for fol~'- uten familie. Jobber kan søkes bådt! gj ·~nnom 

arbeidsformidlingen l okalt el l Pr direkte t i l Store Nurske. 

c NA er det led i ge j obber 

- i g~BY! , ufaglært arbeidskraft (bl .a. indu~triarbei1cre, 

anl~ggsarbeidere, s jøfolk) 

- på t!'§!f~2~eg;jQ~~ll (Inaskinis ~~·. er, fyrbøt.ere) 

o Fra mars/~pril alarter ~nnonsering etter ~~f!!§!Y!~2~!~ 

i sruva og i andre jobber, bl.a. 
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-ele~ttikere og rørleg~ere (h~r atora mulighe~er til ~ 

få opp fam .U.icn ·3t ter ·~n stun0) 

-svuiseJ;e, ·mekaxdkr(~ , plateaJ:·beid~re - på bilv(~:tks':edet 

og ~tekken 

-i masse o g t ransporten. 

f' Jt fer ieavl~;1ser - t:~ller vikarjobb, er sjansene 

o HØsten 1930 blir det ::wnnsynU.<.;Jvi~; lcd'i·J il(~t:>n s~Uailitlger 

-tele,;rafen 

-flyt~rnet ( telegc~fist) 

risfjord Radio (kokker, mnakinl~ t er) 

-Skol •3n ( lz~rer.:~, ~'\onto.rFer ~·.::or•ell) 

:J Ellers ;t nnoa!:t•~rer St::ttel"l eg s ·t:.ort~ No.rske J edi•Je stillinger 

lØpenae, s ær liry j Nordly~, Fergensavisene og i KOf$k 

Lysningsblad. 

:~f~El!~f!:~l. .Srrf)Jq~ gjf.nr.Q•I'l i\:r:beidsi.;onton~t ~.ok alt: t.dler Jj•~rne 

gjen.-10n• Store ~~crsk~ ?/Earstad-k.:mtor~t. 

Faalært•"!' f.Øke •J:j~·nnon S ':ore Hersk~ v/Ber-gen~:kontor~ ·:. ·----,..--. ... 

4 • t:~ !91!.~~--~~ _ 2h?b ~~ ~ J:2 f i ~!t,. ~§! E!:!~~~~~! !!2~ ~IE~!~ J. 

J nr7sl;e snmUng s :~ :tdt:r· vi. ut ei Lt-;r~:r• :. '· ':c-paki<~ %Led mater i a~ e 

til et parti .~: v(1eJ.ing ::.mø t~ ')!'l kr igsfr.lr ·=-:r ~ og \ : J'I 1-:\'ordan. parti~~

fkal forben~de seg l..,il <~ jobb·! ttnder· Cl"l okk'-,l~X~t>JODss.itua~jonr 

D ·'~l1 P:t.! cHskusjotv-)n ~:.;.ke.. l gjenn :-: J ;~ft:n~s i hel~ p .:tEt :: et·. tnr.t.en en 

f ris l: som blir opp:; i t i.: t;( .:3 tL" gan·J .. 
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