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F1ti.6t n.Oll inn.leveJtlng av .6.to 6 6. .tll ne.6.te 
FK ell toJt.6.da.g 14. 4ugu~ klokka 1800" 

LeveJte.6 Ok.tabell. Bakhande.lø 6e1tdlg ma..6kin-
1.,k1teve.t og hel1.,t l god tid 6ø1t olll.6.ten. 

Vet.te gj eldeJt a..U.e.. 

FK elt de.6-0ve1t1te nllemdele4 tynt: I ne.6:te 
nummeJt ve_n.te.Jt vi .6pent pc! debatten om 
:ta1ti66oppgjø1te.:t og vålt Il.olle dell. Elle!t.6 
elt det nle1te gode. initiativ .6om ikke bli1t 
6ulgt opp - hva. med e.n 601tt.6e:t:tel1.,e på. 
Jtoma.nen 1.,om valt påbegynt 601t noen. numme.Jt 
1.,ide.n.? Hva me.d de.batten. 1.,om 1.,ta1Lta om a1Lbe.id1.,
p1Log1tam~e.t i 601t1tige. ·numme.Jt? I 11tan.~debatten. 
elt uen.ighe.:te.ne 61te.mde.le.1., 1.,ka1tpe. ... 
B1tuk de.t:te. bladet - 1.,kap en levende debatt -
ikke. lå.6 debatt og mo:t1.,ige.l.6e.1t inne. på 
lag1.,møte.1t og 1.,emina.1te.1t. 

GOV SOMMER 
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StUTT PÅ ROEN 

• • 

Lenge har det vært rolig i virt land. Mens uroen hat 
bredt seg i den 3. verden, llfbeidskamper har rast i 
Europa og store forandringer bar skjedd. sA har det 
vart fOf'holdsvis rolig i Norge. 

SA skjer det. PA noen . uker fir vi lock-out. 
regjeringsskifte. Tsjernobyl. devaluering. streik og 
nedskjæringer. Vi får demonstrert det vi alltid har 
visst. at borgerskapet i slike tider er best tjent med 
en DNA-regjering. Reallønna kan ikke senkes drastisk 
med en borgerlig regjering uten bråk, et lønnsoppgjør 

- stat, og; kommune, kan ikke Øke lømsforskjellene· med 
~,s.ooo uten ·braåk og den store··omstilllnga av norge kan 
bare· gjennomføres noenlunde smertefritt uten bråk med 
ei A-regjering. 

Tit nå har det vært · slik. Hovedspørsmålet nå er om AKP. 
ledelse og medlemmer, makter omstillinga. G_runnlaget 
har vi, kampen for en fri og uavhengig fagbevegelse. 
kampen for de lavtlønte og for normalarbeidsdagen, 
kampen for · at vi ikke skal betale for den ensidige 
oljeøkonomien og at Arbeiderpartiet er monopol
borgerskapets parti. Alt dette har vært diskutert, n6 
kommer dette i praksis. 

Utfordrrngen nå er . I gå ut I .dan politiske . kampen oO 
utvikle den opøosisjOnen som er, spre Klassekampen oO 
dr prqpaganda.: Først · da fir vi· se- hvor mye vl egentlig · 
har skjønt. Utfordringen er ogsl I gl folk svar pl 
hvorfor og . et alternativ. Reforff!latiske løsninger 
holder ikke lenger·.. vi kan Ikke langer -peke på- ol► 
milliardene. Utfordringen er ogs4· å se klarere hva·• IOffl . 
kommer framover, p6 kort og lang sikt. 

Dette er et ansvar for _alle partiavdelinger. Spre -
Klassekampen, foresUi- · uttalelser og ta -opp debatten. 
Gjør avdelingene til politiske sentra. Lock-outen vlate 
at dette . var mulig. 

Nå trenger ·folk vArt parti. Nå trenger partiet folk. NA 
trenger vi at politikken utvikles i partiet. ikke bare 
ved siden av partiet. 
POLITIKK - PROPAGANDA - ORGANISASJON. 

Leder. 
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S 0 R - T R Ø N D E L A G 

I N N I 
SOMMIBINNSAMLINGA: 

25 1. av det som blir samlet inn vil gå til oss i 
Sør-Trøndelag. I tillegg får vi alt_so~ samles inn 
her over 40.000 kroner·. . 'Vi nar stil.it ei mål.
setting på 50.000 kroner, sHk at 20~000 kroner går 
lokalt. ·· · · '~ · . . · ' 

Disse pengene har vi ikke tenkt å bruke . til den 
daglige drift. Ditt bidrag vil gi oss mulighet til 
å skaffe oss datamaskin med skriver og mulighet for 
telefonisk overføring av tekst. · · 

.. i; 

DATAMASKIN .BETYR: 

1. Oppbygging av klipparkiv fra aviser. Her kan 
folk hente informasjon til avisartikler, løpe
sedler, innledninger og radioprogram på en 
rask og enkel må.te. 

2. Direkte overføring til Klassekampen. For deg· 
kan det bety. mer aktuelt stoff fra Trøndelag. 
For oss betyr det at flere kan sende stoff . på 
en enkiere må.te. 

J. ~ t blir enklere og raskere å- lage løpe
sedler. Vi forenkler kontorarbeidet · og !_can 
bruke mer tid på politisk arbeid...' I disse 
nedskjæringstider trengs vi overalt. 

DATA 
A·L DER E;N 

l 

D!ltamaskiner ·en del av_øn ~tørre plan ror å bygge 
opp et akt_i_vt . politisk senter i Prinsensgt 14, 
Trondheim. ·. He;-: holder AlCP, Radio RV, Rød· Valg-
allianse og _ungdomsorgånisasjonene våre til. Her -
har vi åpne møter og studievirksomhet. _ Vi håper å 
få bygd oai huset .til et større, mer trivelig sted 
og også rå plass til Oktober Bokhandel. 

Dette ber vi om .ditt bidrag til. Gi oss mulighet 
til å slåss med de S8Jlllle moderne redskap som . våre 
fiender. Vær med å bygge opp et aktivt, opprørsk 
senter i Sør-Trøndelag. 

Vennlig hilsen 
AKP(M-L} i SØR-TRØNDELAG 

Prinsensgt 14 
7000 Troniheim 
Telefon (07)525278 

ARNE BYT _ 11', LEDER 

,, 

Pengene sendes: 
Sommerii:insaml~ 
HANDSLAG TIL AKP 
Boks 83 Bryn 
0611 OSLO 6 

Postgiro nr. 
2157840 
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S O " ft E R L E I R 
AJLetJ.i J.iommefLleifL afLfLangefLef.i ~ tida 

a~edag 15. auguA-t (6Jta kl. 1800) til 

.t.øndag 11.: auguA-t (J.ilu.tt kl. 1600). 

STEV: 
T!Liangelheimen, MefLåkefL 

PRIS: 
KJLonefL 200,

BARN: 
Ikke bafLnehage (ingen opp6ofLdfLing til å 
ta med bafLn) ·. 
TEMA J : 

NofLge mot åfL 2000. 

INNL EVER: 
Anny Vr . a 

TEMA II : 

Kla.-0-0 ek.ampen 

INNLEVER.: 
Sigu.Jtd Al ILn (litt u.-0Ikke1Lt, det blifL i 
alle 6all en 6Jta Kla-0-0ekampenf.i fLedakJ.ijon). -~ 

PAMELVING: 
Til O~tobefL Bokhandel ellefL Phln-0enhgt. 14. 

PAMELVINGSFRIST: 
Påmelding innen 6Jtedag 8. a.u.gu.f.it. 

SE FORØVRIG VEVLAGTE LØPESEVVEL 

BLI MEV 
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I R A N - S V A R 

T I L G o TE 

1: Je~ har_ikke tatt sjølkritikk på 
m~ten Jeg gikk ut mot RV-radioen pa. 
Jeg har tatt sjølkritikk på at 
kritikken ikke ble overlevert våre 
kamerater _i RV-radioen, slik at de 
hadde mulighet til å svare før den 
gikk ut til medlemmene. 

2. Jeg har ikke argumentert for et 
dobbeltstandpunkt på møte i RV
radioen. Jeg argumenterte for et 
dobbeltstandpunkt slik det ble 
definert (Iran fungerer anti
imperialistisk og undertrykkende 
innad og det er unødvendig å si noe 
om hva som er viktigst)er et umulig 
standpunkt. Vi må slå fast at det 
viktigste er hvordan Iran fungerer i 
forhold til imperialismen. Jeg har 
argumentert for at når kameratene i 
Radio RV sier de tar dobbeltstand
punkt, så viser deres praksis at de 
mener de indre forholda er viktigst. 

3. Radio RV stoppet effektivt et 
- hvert forsøk på å få en debatt om 

Irans rolle i verden . Fra møtet med 
Linstad .klippet de bort atl fra 
?ebatten som ikke dreide seg om de 
indre forhold. Debet.ten mellom Berit 
B ; og Peder M. L· ---Øl var et en
sidi~ kjør på AKP(rn-l)s holdning til 
de indre forholda i Iran. ·ved å 
kjøre _opp dette så kraftig , med 
redaksJonelt standpunkt og hard 
tone , ;:reide de å vri debPt.t og 
i nteresse over p& dette. r.r ,e kan 
være uenig i at de fungerte slik, 
men det er ikke det samme som at jeg 
lyver. 

s 

6 

4. Jeg har aldri hevdet dette 
dobbeltstandpunktet. Jeg har hele 
tiden ment at Iran fungerer anti
imperialistisk og at dette er 
viktigst. Jeg har nektet ensidig å 
gcv1ta eksil-iranernes versjon. Når 
G1 te siterer det jeg skriver at 
talla ikke gir grunnlag for å. si at 
Iran er et terror-regime, at det er 
rimelig at de som fører væpna kamp 
mot regimet blir undertrykt og at 
kurderspørsm..~let i Iran ikke er opp
lagt - da burde hun si tert be
grunnelsen også, at· Iran har vært 
gjennom en voldsom revolusjon og 
siden 5 års krig, den hardeste vi 
har. Da holder ikke vitr vanlige 
målestokk lenger. 

5. Gr :.e sier null om hun mener de 
to sidene er jarnns~ilt, hva som er 
viktigst. Til nå har hun virket som 
dette er et uinteressant spørsmål. 
eg tror at uten klart standpunkt her 
vil vi vakle i takt med den vestlige 
pressas kjør mot regimer. Invasjon 
fulgte etter dette kjøret mot Idi 
Amin og Pol Pot. Faktum er at få 3. 
verden land og få frigjørings
bevegelser kommer godt fra en over
sikt over deres forhold til men
neskerettighetene. Likevel er impe
rialism;n ikke bare hovedtrusselen, 
men egsa hovedtrusselen mot ei demo
kratisk utvikling. 

Ar. ~ B. 
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0 P P S U M M E R I N 6 AV LAGAS 

ARBEID MED 

Dette er ment som en mer vitenskap
lig oppsummering som tillegg til 
oppsummeringa som sto i FK for 
april. Materialet bygger på rapport
skjemaet fra SK i all hovedsak, og 
det mangler bare to lag. 

INTERNE DISKUSJONIB OG FORBEREDEI.SIB 

Ba.re 18% av laga hadde diskutert KK 
(hovedpunkt) på lagsmøter før 
kampa.nja starta; hele . 22% diskuterte 
det ikke i det hele tatt i løpet av 
kampa.nja. Halvparten av lagsstyrene 
hadde diskusjon før kampa.nja starta. 

Når det gjelder andre KK-<liskusjoner 
· er situasj onen litt bedre: 68% har 
til nå diskutert KK-innhold på lags
møte, mens 43% har diskutert 
konflikten i KK-redaksjonen. 

Det er ikke til å undre seg over at 
kampanja kom seint igang og at flere 
lag gjorde liten innsats med slike 
forberedelser. 

GJ:rnNOMFØRINGA 

43 % av laga har hatt økt løssalg 

12 7. har begynt å selge flere salgs
dager 

50 % har fått aktivisert nere 
selgere 

18 % har fått med seg sympatisører 
(ev. flere) 

Når vi ser på verva abonnenter har 
567. av laga nådd sine målsettinger, 
og når vi ser på fordelingen av hvem 
i laga som verver f år vi at: 

' (:I)% ikke verva noen 
23 % verva 1 
15 7. verva 2 - 4 
2 7. knapt verva fler enn 4. 

Vi ser her klart at det er få 
personer som verver abonnenter til 

K K I V I N T E R 

7 

KK, og at å øke dette antallet blir 
den helt sentrale saken i høst
kampanja. 

!NA SYNS LAGENE SEL\IOM SITUASJONlll 

Lagene ble bedt om å gi en vurdering 
av hvor laget sitt sto. Selv om 
spørsmålet var· stillt allment, kunne . 
det lett oppfattes som om det bare 
gjaldt KK. Men jeg tror likevel at 
resultatene illustrerer noe viktig. 
Først til fordelingen: 

18 % av laga oppfatta seg sjøl som 
framskredne. ! . . 

40 % som middels i framgang. 

18 % som middels. 

18 % som middels i tilbakegang. 

6 % som tilbakeliggende. 

Det kan nok diskuteres om laga mener 
r ett om seg sjøl, men at 40% mener 
de er middels og i framgang er ikke 
noe dårlig utgangspunkt. Nå trekker 
det likevel litt i motsatt retning 
at ikke mer enn 45% tror de vil 
klare høstens målsetting SOii! vil bli 
nesten det dobbelte. 

Min konklusjon ut ifra dette og 
annet materiale, blir at hvis vi får 
gjennomslag for å øke bredden i KX
arbeidet (særlig abonnementsverving) 
så er høstmålsettinga rent tall
messig mulig å oppfylle i vårt 
distrikt. 

Men, "HELDIGVIS" HAR HØSTKAMPANJA 
FLIBE VIKTIGE MÅLSETTINGER. 
(se neste artikkel) 

For KK-utvalget 
Bjørn Å (leder) 
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K K A R E T 

KK-året gjelder ikke bare KK, men 
bygging og utvikling av partiet. I 
år er det lagt særskilt vekt på KK . 
Vi skal ikke be.re gjennomføre de 
årlige tradisjonelle kampanjene, men 
skal prøve oss på en mye større 
høstkampanje enn vi er vant til. 
Forandringen vil forhåpentligvis 
fryde, og bakgrunnen for å satse 
slik er ikke først og fremst be
grunna i krise for KK. Nei, bak
grunnen for KK-året kan stables 
sa11DDen i 6 punkter og her kommer del 

1. I de to siste årene har vi hatt 
en sakte tilbakegang i antall 
abonnenter og l øssalg for KK. I 
1986 har vi satt oss som mål å 
snu denne tendensen -og løfte 
antallet et hakk oppover igjen. 
På landsl:e.sis klarte vi vinter
kampanja og nettoabonnements
tallet krysset •i mai linja fra 
i fjor. 

2. Vi har svært få muligheter til 
å få fram partiets politikk i 
en slik bredde som KK å?ler 

_ muligheten for. Partiet trenger 
nå flere aktivister som bruker 
KK som sin viktigste del for å 
påvirke folk med partiets lin
jer. Aktivistmengden i partiet 
må øke, - på alle plan. 

3. Partiet må bli mer synlig. Vi 
har i lang tid hatt en tendens 
til å gjømme bort partiet. Vi 
må fram i lyset igjen, vi må 
synes på flere steder og den 
beste måten til framgang på 
dette omrÅ.det er å spre KK på 
flere steder og oftere. 

4. Vi trenger å få forandra ar
beidsstilen i partiet. Flere 
lag har en tendens til å bli 
møtelag. Vi må fram til en 
arbeidsstil der vi vurderer 

8 

personers og lags styrke ut i 
fra praksis. Vi må legge pla
ner, følge opp med råd og vei
ledning og kontrollere at ting 
blir utført. Dette er partiets 
omstillingsprosess, og intet 
hjelpemiddel er bedre for å få 
dette til enn KK, både salg, 
verving og skriving. 

5. I partisammenheng må vi tenke 
framover. Vi kan vel ikke tenke 
oss at et parti av vår stør
relse skal kunne føre til 
sosialismen. Vi skal ikke la 
oss gro ned i våre egne prob
lemer. Vi må tenke på å utvikle 
partiet i størrelse og kva
litet. Kan det f innes noen 
bedre metode for å f inne inter
esserte og kommende parti
medlemmer enn å bruke KK. Men 
vi har best slagkraft der vi 
ferdes til vanlig så en viktig 
del for å bygge ut partiet blir 
å bruke/selge/verve til KK 
blant våre nærmeste masse
kontakter; på jobben, i nabo
laget og blant kjente. Dette 
blir også en del av å endre 
arbeidsstilen i partiet. 

6. Vi må gjøre avisa til en bedre 
avis. KK må utvikles til å bli 
et enda bedre hjelpemiddel til 
å nå de målene vi som parti 
stiller oss. I år legges det 
særlig vekt på. å utvikle 
distriktsstoffet (det har vi 
merket i vårt distrikt), få til 
flere kronikker/spalter med 
både kunnskapsbringende og 
aktuelle saker. Dette er en ut
fordring til skriveføre 
arbeidere og intellektuelle. I 

FORTS.NESTES, 
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FRA K K - D I S K U S J O N E N 

I 

Vi hadde diskus,jon om Klassekampen 
på avdelingsmøte i februar. Her kom
mer ei. kort oppsummering a·v de gq:le 
og dårlige (flest dårlige som · er 
tatt med) sidene ved KK som kom fram 
i diskusjonen: 

- Det avsettes for liten plass til 
leserinnlegg. · Leserinnleggene er 
ofte svært lange_ qg de samme debat
tene går lenge. · Dette mente vi går 
på bekostning av bredden i debatten. 

. - Lørdagsportref.tenes . Innhold er 
svært varierende. i kvalitet. Vi 
skjønner f.eks. ikke hvorfor KJ(har 
portrett av typen "den nye Brå". 

-- Vi tror ·TF-sida var· bedre før, 
dessuten kan den sida t{l tider være 
svært "intern", slik at den sann
synligvis er lite morsom for f'olk . 
som kjøper KK sporadisk .og lørdags
abonnentene. 

- KK fil: blitt~ ~ .det poli-. 
1'hlr .. ;,..,.,.,,,1r1 .. +., spesielt har Finn 
Sjue hatt mange bra artikler. 

KK-ARET FRA FORRIGE 

tillegg til ·dette kqmmer KK til 
å foreta en· stor lay-out messig 
omlegging :,_,om start på kampanja 
i slutten av august. · 

Dette er mange målsettinger, det er 
lettest å kontrollere hvordan det 
går med KK blant disse målsettingene 
Men det er ikke mindre viktig av den 
grunn å vurdere hvordan de part i 
messige målene utvikler seg. Dersom 

- KK bruker krigsoverskrifter ,· på 
"alt". .Eks.: .krigstyper på at KK
jqurnalist • ikke fikk visum itil 
3<?vjet i 3 aager·w.,;:ad. •~ 

. ' . ..,, ~ : 

--,- Det er sv<!:l"t ,mange NTB-meldinger 
i ·perioder • . Det hadde' vært bedrefom 
KK hadde laga ef;Ile rapporter på bfk
grunn av NTB-meldinger. I dag s-tår 
disse meldingene_.of,te _ _helt uten kom
mentar. At det ef. mange NTB
meldinger kan . skyldes mangle~e 
kapasitet i KK; men vi· vet at lo!aµe 
korrespondenter· rn~ slåss for å ~få 
inn sitt· stoff. Hva med å . slippe dem 
lettere til? · · . , ' · , 1 

.- KK mangler ~ne,- og ungdom,s
stoff. '., 

-i, 
Til tross for · mange kritiske 
korn~entarer er samtlige i avdelinga 
enige om at dagsavisa er helt nød
venpj_g ·f~r kamMn vår, og at det ·er 
alles ansvar å slåss for at den opp
rettholdes som dagsavis og forblir 
den ·beste avisa i N'orge. 

SIDE 

9 

vf bare tenker tall i KK-året, kan 
resultatet bli at vi får oss en 
skikkelig baksmell i 1987. Vi bør 
stille ·oss som et videre mål at V1 1 
1987 skal kunne gjøre minst like mye 
politisk arbeid og det med større 
entusiasme og glede! 

Hilsen 
Bjørn Å;_ , (KK-utvalgsleder) 
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SJUIIEllUIID TIL lA~ I lltST · 

* FILOSOFIKURS 6,-7. SEPTEMSER 

PRIMÆRT FOR MEDLEMMER ETTER -82, MEN 
ALLE. KAN MELDE SEG PÅ",_ 
EN FORBEREDELSESKVELD FØR· HELGE'KURS 
PÅt-tELDINGSFRIST INTERNT UKE 3'1, 
ELLER DIREKTE TIL PEDER MAr _N 

__ Ll'"· _lL.t_ltt~EQf:L9g_ .. :_25.L-~-~-----~- -=--1 
• BØLLEKURS 19.-21. SEPTEMBER I 

FOR PARTIDAMER OG JENTENE I UNGDOMS;.. 
FORBUNDA, 
EN FORBEREDELSESKVELD FØR HELGEKURS, 
PÅMELDINGSFRIST INTERNT UKE 36 

__ fl..LfB_IlL_MAB"QtLff:.:.. .... .L;B.t-ILf_5l_~~-l8 __ _ 

* POLITISK ØKONOMI, NOVEMBER, 

ALLE MEDLEMMER KAN MELDE SEG PÅ, NYE VIL 
BLI PRIORITERT, 

.JO# 

EN FORBEREDELSESKVELD FØR HELGKURS. 
PÅMELDINGSFRIST INTERNT UKE 39/L&() 

__ fLLEB_DlBEKIE_IlL_eEth.J _f:1.1._L:{_ _ ~ØJ.. ____ _ 

INTERN PÅMELDING SKJER TIL LAGSLEDER, I 
ALLE LAG MÅ SIKRE MEDLEMMER PÅ DISSE 
KURSA, 

,n 
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