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Lørdag
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t++++
....—HusEEsØK: ER BÄ
Tirsdag og onsdag gjennobført-e- Wdel av gruppene husbesøk på Herdla,
Rossland og Fauskangervåg. Dessuten ble det holdt stands ved Kleppestøferjen.
Erfaringene fra- diese.husbesøkene viser at dE;tte_eren-riktig
metode fot 'vargkamp. Folk begynner å bli nedlesset ned papir, og
de er tutet ørene fulle i radio og TV, slik at endel begynner å gå
trøtt av. hele greiå.
Da er hUsbeåøv'kUt - riktige, fordi det er en nye ner person14:g forn
for propaganda, og fordi det gir anledning til å diskutere detsom
den enkelte_er opptatt av. Men deter en viktig forutSetnng: Vi
nå ikke prate høl i hue på folk, men ta det rolig, lytte, slik at
folk får diskutert :det som folk:. s.jøIer opptatt av. Og. ikke minst
viktig:_ På den måten kan vi lære av folk_-.og få'-vite hva de er opptatt av. Dette nå senere brukes son grunnlag for løpesedler og
annen propaganda.
gIii. sitt
I mange tilfeller kunne vi merke hVordan folk kom
standpunkt mens vi snakket med den. Særlig Viktig :et det å kw=e
i kontakt ned tvilergruppen på denne n4:ten.' Vi opplevde tilfeller
hvor folk som hadde vært motstandere, vår blitt nesten ja-fIk,
.og at de gjennom diskusjonen. fikkstyrket sin motstand kraftig.
Det var veldig rih2;ige som var itvil - mange flere enn
undersøkelsene tyder på. Mange var sterkt tvilende ja-folk eller
sterkt tvilende nei-folk. Særlig utbre var følgende synspunkt:
".Lb.2 er nk ille, og det er fælt hvis Norge blirmedleM.
Men går det an å klare seg hvis vi blir stående_utenfo,
helt alene og isolert,: uten noe vi skulle ha - sagt u- Eke
det enda verre?"
Dette viser at vi er langt fra sikre på'seieren. Alt avhenger av
hva vi gjør i den tida son er igjen.
Den utbredte tvilen tyder også på at det er svært viktig å kjøre
ut parolen "Du son tviler - sten nei!" tidlig og med stor styrke.
Det er også viktig å ta opp spørsmålet "Kan Norge stå utenfor?"

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2015

i :v7

c- afe

#

Lv

på en skikkelig _rått
Stort sett gikk det bra å sikte argumentasjonen inn not sjølråderetten. Derimot var det problemer ned å få skikkelig forståelse
forParoleh "Brandt: EEC-hær i 1980". Det så ut til at den var
ny for folk, og at de var uforberedt på den. Det er tydeligvis .
nødveigåkjrnaftigusre,lik.atdn så
. rot
før folkeavstemningen.
.Det heftet mange svakheter ved-,planleggingen-av,aksjoneneher. på
leiren. En av de alvorligste var at vi ikke klarte å gjennomføre
skikkelige oppsummeringer av aksjonene. Dette nå gjøres dersom
vi på vitenskapelig vis skal kunne kjøre ut en riktig propaganda,
dvs. rette oss not de tingene som folk sjøl er opptatt av. Likevel ga aksjonene entusiasme. Det var en enstemmig oppfatning
blant aksjonsdeltakerne at husbesøk er en riktig metode for valg kamp, og at det er nødvendig å gjennomføre en svært omfattende
øk
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Vi ble tidligere i sommer utsatt for IVorlige
siden i - enhetsfrOnth. 1 den nåværende avsluttendeJfasen er det
nødvendig at alle krefter- i fronten står smilet. Kappen må hå
konsentreres meget sterkt og enhet ikaripen blir viktigere enn
noen gang.
.

Vi AKMED nå gjøre vårt til å skape denne enhet. Vi nå sette nye
inn på å etablere valgkaapsentro, swl går utover AKMED's ra me.
Ivert yalgknpsentr skal dekke et geografisk oPråde. ikgmpen.
, -Tilsammen
denå hele- det norske folk.' Skal vi klare-dette,
tre lime med alle aktivister, snten de er AKMED'ete,2B'ere
eller tiorganiserte. Vi nå trekke inn folk fra'fgforeninene.
Valgkampsentrene nå. bli , fretter., som .skal gi ossjdet konkrete
-Y;rUAnIat fr en -bred-ag . Vari,g frdnt. Vl
lege ; vekt på å favne
bredt : oikke.tråkk& - andre notstandare unødig på: tærne. Vi må være
dristWe!,
•

Kw.era'fer!
VimarxiSt:-.1eninister må-st=oss i spisum for kam.
jen
_LotY. EEC. Ansyarot 'hviler _ på ciss:fort seieren skal; -:nas. Vi
-gcal trekke til.oSs'alle "gg';C:n.o.±standere, uaKsett.tilknytninE, og
sammen føre kampen; På den måten skal .vi vinne Ifolkeavatemningen,
vi Skal skåpe fundamentet for en bred og varlj: front not fri1,3. -L,deløløsninger'or- alle andre forsok på lure Norge inn bakveien
i lionopolkvitalistenes fellesskap.
,

STYRTCI AR-2EIDERKOnITEEN!
OPPRETT. VALGKAMPGRUPPER OG BYGG U ,T EN BRED OG VARIG PRONT!
ALLE HUSSTAUDER SKAL BESØKES!
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VI SKAL VHIN. EKAlkIPEN MOT EEC!
•

