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Oslo 10/10-1981 

Til alle Distriktsstyrer 

Situasjonen i KK-arbeidet blei · diskutert pa en konferanse for 
KK-ansvarlige i DS-ene i ,juni OL~ lag t fram for partiet i TI<' for 
august.Sjøl om det kan vi~H:s til framganger er utvikLinga etter 

l.mai uro vekkende. 

Lø3salget har bedra seg siden høsten l9bU.Målsettinga er 112~0 
.. ., 

solgtq aviser pr.måned.~i ligger over dette i januar-april,som 

var en ~ od periode. I•b i-augu~>t vi ser Cf): nok s/.i stor nedgang .i 

forhold til dette. 

Oppgava er a stabilisere l øssalget på nivåe t for januar-apfu..l 

og driv~ mer kKalitativt,mer sikta inn på å verve kjøpere 

som abonnenter. 

Hoved~roblemet er nå anta ll dagsavisabonnenter, Det er vedlagt 

ei grafisk framstillinE av utviklinga av abonnenter på dagsavisa 

for 1980 og 1981.1 praktisk talt hele 1981 ligger vi under nivået 
for l980.Høsten 1981 starta med god verving.Men vervekampanjen 

har dabba raskt etter valget,og etter stoppen 6.10 ligg er vi 

klart und er nivået for 1 980~ 

Vi har stilt som målsetting å ha et gjennomsnittlig abonnements

tall på dags 8visa på 7056,som var tallet etter stoppen 8.1.1980. 

Det vi ill gi avisa. et bra økonomisk grunnlag. Jbi lå ktftrt under 

denne måls e ttinga i l9oO.Ved sparetiltak klq.rte vi ~å drive i 

balanse.I 198 1 må nødvendigvis det økonomiske resultatet bli 

då rligere dersom vi ikke ~larer en markert oppgang de 3 siste 
m~nedene. 

KK-utvalget mener det er to ting som må bedres dersom 
Il 

abonnementstallet skal o;;p.Det ene er at vi må 11 tette hiHet i 
bånn" og ' fo r bedre fornyingsarbeidet.Det er vedlagt en oversikt 

ov er antall dagsavisabonnenter som ikke har betalt ved forfall 
· ' 

og som d.er.rfor blir stoppa. Det e1., svært høye tall for både 1980 

og l981. 0g det er en klar økning i antall som er stoppa i l981 

sammenli gna med 1980.Hittil i ei!' er det ztoppa 4856 dagsavisabonnerut 
Fo r hele året vil tall~t ligge over 6000. 

fl. t en abonnen te blir stappa betyr ikke det samme rom at han faller 

· fraoFor det første er det en god del som betale~y~ første 

14 dagene etter a t avisa blir steppa. 
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For det andre er det en del som melder seg sorn abonnenter seinere, 

blir hekta på igjen ve .< ei l:ampanje, far brev .fra KK til tidligere 
abonnenter og blir abonnent pa ny.Vi veit oni abonnenter sou1 er 

registrert som stoppa b~de 3 og 4 ganeer i løpet av et år.Det er 

med andre ord en betydelig grad av girkulasjon og resirkulasjon i 

abonnementsmassen.fntall stappa er derfor et tall som er en god del 

høyere enn an tall son! fa:L ler fra. Når dette er to. t t hen syn til er det 

likevel slik at det faller fra et stort antall abonnenter.hange av 

dem er nære benner av partiet som det er svært viktig å drive 

politisk arbeid blant,og som det ofte skal lite til for å få 

til å fortsette å abonnerc.På budrutene i Oslo er f.eks. frafallet 

betydelig lavere enrt andre steder.pga at det der drives mer 

oppfølgingsarbeid overfor abonnenter som ikke betaler ved forfall. 

Problemet er at den typen kvalitativt politisk arbeid drives det 

altfor lite av i partiet.Dette må det gjøres noe med og det vil 

ikke bare komme KK til nytte. 

Pga.det store frafallet mener KK-utvalget at det nå er helt sentralt 

å ta et fast grep om fornyingsarbeidet og planmes~:;ig følge opp 

de ut send te lister over a bonn en ter som er s toppa. Alle 1JS må 

diskutere dette spørsmålet med sikte på å treffe tiltak for å 

" te t t e høl e t i bånn 11 
• 

Den andre saken KK-utvalget vil trekke fram er at partikameratene 

må mobiliseres til jevnt og trutt å verve abonnenter i sitt 
11 nærmiljø";Vervekampanjen i februar viste på ny at det her er 

et stort potensiale.Alle kamerater har venner,kjente,arbeidskamerater 
som kan verves som abonnenter.Alle kamerater jobber på bestemte 

politiske felt:i fronter,på -arbeidsplassen,i boligorganisasjoner, 

i andre organisasjoner som gir politiske kontakter som det er mulig 

å prøve å verve som abonnenter.Dersom vi klarer å mobilise~e 

kameratene til å brette ut sin kont~ktflate så har vi kontakter 

nok til å skaffe mange flere KK-abonnenter.Her er vi også 

plaga av svakheter i partiets politiske massearbeid generelt. 

KK-konferansen i januar og juni oppsummerte begge at DS-ene 

nedprioriterer arbeidet med KK.Konferansen mente at denne ned

prioriturinca er et politi~k avvik,uttrykk for ei ncdprio~itering 

av prop<J.gandaarbeidet.Vi vil peke på noen viktige forhold når 
avviket skal korrigercso 
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). 

Bekj emp delegeringsUl:~e scne t. Det h.::tr vært viktiG cJ. f å KK-ansvarlig i 
DS-ene.Men KK er en høyt prioritert oppgave for DS som helhet.Det er 

DS som kollektiv som skal lede arbeidet med KK .Det må inngå i DS 

sine planer,det må tas op p på formannskonfcranser osv.DS kan ikke 

delegere arbeidet til en KK- ansvarlig og ferdig med det .Dett e er en 

tendens som en også finner igjen i laga . 

KK-arbei de t er en politi sk oppgave.Den kan ikke lø ses tekni sk. 

Spe~ielt abonnementsverving krever politisk forståe l s e og argumentasjor 
Det e r DS sin oppgave å drive politisk mobilisering i ~itt parti 

distrikt f or arbeidet med KK,slik at kameratene får den rette 

forståel s en for avisas be tydning i partiarbeidet og blir bedre i 

stand til å oppnå resultater i sitt arbeid. 

Når en diskuterer problema i KK-arbeid e t med KK- ansvarlige i DS og la~ 

kommer spørsmålet om liberalisme op p. 

Det er sikkert som amen i kjerka.'A være liberal overfor liberalisme 
e r feilsiått.Det kreves at spørsmålet stilles skarpt overfor dem 

som unndrar seg . Bruk metoden med kritikk og sjølkritikk. 

' . 
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