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Innledning. 

I lØpet av det siste året har Klassekampens nettoopplag vi.st 

en synkende tendens. Abonnernentstallet har fØrste halvår 1985 

ligget 2-300 under tallet for samme periode året fØr. Løssal g E ~.. 

gjennom egne kommisjonærer har gått enda mer merkbart tilbake. 

Dette er en landsomfattende tendens, sjØl om det finnes noen f~ 

unntak. Alle undersøkelser og rapporter viser at hovedårsaken 

til svikten er en rneLkbar reduksjon av antallet KR-aktivister . 

Ettersom ikke bare salgsinntektene ,men også statsstøtten avhen 

av nettoopplaget, vil avisa raskt kunne få nye Økonomiske prob1 

mer dersom dette fortsetter. 

HØstens målsetting for KR-arbeidet er derfor å snu denne ut-
--------------------------------·----·-
VIKLINGA. 

Fo~utsetninga er at OSer og avdelinger følger opp det stående 
KR-direktivet om regelmessig og fast arbeid med avisa. På land s 

b~~ls må langt flere folk mobiliseres til å selge avisa og ver v 

abonnenter. Klassekampens valgkamptilbud ,presentert i KK lør

dag 25.mai, må utnyttes til å komme i kontakt med ~~ leser e 

og, mulige abonnenter. 

Den ' faste hØstaksjonen for avisa vil foregå i perioden ~~ug . 

l.november" 

Målsettinga er å verve 1500 nye abonnenter (to ukers gratis v aL 
~ 

karnptilbud regnes ikke med her ) 

I planhøringa , som nå er oppsummert, er det stor oppslutning c -

partiet skal prioritere propaganda-agitasjonsarbeidet hØy~re c' 

det nå gjør , med KK "i spiss".Partiplanen,som legges fram i 

august, vil også ta keosekvensen av dette. 

Med bakgrunn i den utviklinga som er skissert ovenfor, og d e n 

innrettinga partiplanen vil få, må partiorganisasjonen ogs å s e ~ 

tes kraftigere inn på høstaksjonen enn hva opplegget tidliaere 

år har forutsatt. 

Det gis derfor fØlgende 

DIREKTIV. 

l) Alle distrikt får i denne sendinga tilsendt mål for antall 
nye abonnenter som skal verves i kampanja. DS skal forde l e 
't".ol.tt::.. .... ~ p~ .....-;--o: ~"'·-- .J . .. -· 

Avdelinga skal verve . . ...•.....•.. abonnenter 

J fylles ~~ av _J2§_L 
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2) Alle distrikt får også her tilsendt mål for lØs~~e-t:. i 
distriktet -gjennomsnitt for hele hØsten. 

DS fordeler også denne på avdelingene. 

Avdelinga skal i gj.snitt selge 
h~sten 1985 (~Xlles ut av DS) 

aviser pr.uke 

3) DS og avdelinger må fØlge opp KKs valgkarnptilbud etter 

fØlgende faseplan: 

-~!'~-~!1_!.:.~9-9'9-e.t.:. innsending av nav~ på folk som bØr til.

bys valgkamptilbud på avisa. Alle som tilbys. tilbudet skal• 

på forhånd spørres om de ønsker å få avisa gratis .i 2 uker. · 
r 

Ved siden av at dette er god folkeskikk ,så er det ogsa ·av 

sikkerheesmessige grunner svært viktig at dette blir gjort.. 

(For å sikre at kamerater med lav klassifisering ikke skal 

bli sendt inn og få avisa tilsendt) . 

At folk skal spørres ,er en omlegging av opplt\gget som stp 
i KK 25.mai. Der var det lagt opp til at vi ikke nødvendig

vis skulle spørre folk før de ble ført opp på lista som skulle 

sendes til KK. 

Det er en fare for at denne omlegginga fØrer til at KK får 

inn færre navn. Det må partiorganisasjonen motvirke ved å 

legge Økt vekt på å mobilisere partiet til innsats. En god 

metodd kan være å organisere tilbud om gratis prøveabonnem~nt . . 
i viktige m~ljøer ,på viktige arbeidsplasser, kvinnemiljØer, 

ungdomsmiljØer osv. 

-fra_l.augsut_til-~alget~ direkte verving av valgkampabonnenter 

fra stand osv. 

-~tter-~alget: skal de som bare tegner seg for to gratis

uker spørres om abonnement. 

4} Etter valgkampen (da gratisab . ikke gjelder lenger) begynn~r 

abonnementsvervibg etter "vanlig modell", bl.a. med kvartals-
1 

tilbud p 

det opplegg med å gjenverve tidligerq 
' abonnenter ,utsending av avisa til folk som har fått den stappa .. 

siste årc!t. 

5) Etter at KK-aksjonen er avslutta ,skal den oppsummeres, slik 

at KK-ansvarlige i DS stiller vel forberedt på den landsomfat

tende KK-konferansen som skal planlegge arbeidet i 1986. 

Konferansen arrangeres i Oslo og tidspunkt kommer til DS i 
neste sending. 
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6) DS må i nov/des gjøre de lokale forberedelsene til vinter

kampanjen 1986 ,slik at avdelingene får presentert opplegget 

før jul. 

II. KORRIGERING AV RETNINGSLINJER FOR INNSENDING AV SYMPATISØR-

~ :r~or±:gB-.:.-------------------- ----------------.---------------

I forrige dir.hefte ble det gjort en todeling av innsendings

måten for folk som tegner seg fior sympatisørstøtte til partiet. 

Kamerater som utad ikke legger sjul på at de støtter partiet, 

og som sjøl ikke har noe i.mot det, ble det oppfordret til å 

rappor~ere direkte inn til postadressa som var oppgitt. 

Det er påpekt at dette kan åpne for vilkårligheter og for mye 

skjønn~ ' , som spontar:t kan trekke i retning av å sende inn for mange 

på dette vi~et. Siden partiavdelingene uansett skal kontakte 

disse kameratene ,for å få de til å tegne seg for støtte, vil 

det heller ikke medføre noe ekstraarbeid å sende inn navna internt. 

Innsendingsreglene endres d~~ftir til ab 
inn gjennom organisasjonsapparatet. 

III.VALGKAMPOR~ANiSERTNGA : 

alle navn skal rappor~eres 

LIDGG VEKT PA VA LGKAMPAKTIVISTER OG PERSONLIG STEMMEVERVING . ~ 

Ett av de viktigste problemene i paPtiets arbeid er svakhete~ i 
massea~beidet yårt. Skal vi klare ~ rette opp dette , mA parti
medlemmene mobiliser~s til aktiv innsats i de oppgavene partiet 
arbeider med , ' under ledelse av laga. Dette gjelder ikke minst 
i val~kampen . I de forrige to valgkampene var det bare en brøkde l 
av de partimediemmene som hadde anledning til å drive valgarb ejd~ 
som virkelig gjorde det. Det m~ vi rette på i år . 

Valgkampinnspurten etter sommeren blir kort og hektisk. Skal 1d 
bruke. tid i innspurten P<~ å mobilisere aktivister , kommer vi til 
å snuble i våre egne føt~eir'• Mobiliseringa må foregå nå og gjennom 
sommeren. 

Dett~ skal gjøres: 

l) Alle lag skal mobilisere valgkampaktivister. En valgkampaktJvist 
er en person som forpli~ter seg til å bru ke minimum 4 kvelder i 
perioden .l.aug. til 9 . sept. på å dr.ive valgkamparbeid for R\j 
( V ~ s_k a l i k k e d er m e d gi b 1 a f fe n i f o l k som f o rp l i k te r s e g · ti .l .3 
g jø'r·e_;'tn ini:::Jre • men vi. skal satse særskilt på å trekke til Dss 
de t s k i k t e t som e r v i l l i g ' t i l å j o b be så p a s s ) • 
Alle partimedlemmer (som ikke av sikkerhetsmessige grunner skal 
avstå fra å drive valgkamp) skai som hovedregel forplikte seg 
til å bli valgkampaktivist . Stvret ha;. ansvar for .at dette bUr 
ta t t. op p m e d a 11· e· d e t g j el. r::l e T ~ 

Vi skal sjøls~gt også ta sikte på å verve valgkampaktivister utafor 
partiet. Men, det første skrittet er å mobilis e re partimEdlemmPne 
til .. dette. 

··.i 
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2) All erfaring viser at personlig st.emmeverving gjennom samta le r 
er det som gir de beste resultatene. Laga m~ derfor legge en v a J ~ 
kampplan med hovedvekt på dette. Alle lag skal avholde minst et t 
11 hu s m ø te " i l ø p e t a v va l g kam p e n , d v s . e t m Ø't"e" de r en i n v i t e r R-r

folk som kan tenkes ~ stemme RV til diskusjon og litt hyqqe. 

3) Alle lag må avtale et første møte over ferien, som kan brukes 
til å samle troppene til valgkampinnspurten . 
Dersom det skulle være lag hvor alle medlemmene skal drive åo e n 
valgkamp ,er det ingen grunn tilåQjøre dette t.i"l et intsrnt. 
partimøte :alle RV-aktiv t er innkalles. 
Men, uansett. må partilagsstyrene fungere som en egen ledelse i 
valgkampen. 

4) Lagstyret m~ sjøl vurdere om det finnes plass p~ Ølane n for 
ytterligere oolitisk diskus jon om RVs politkk. 
Nå kommer det en hel del materiale fra RV (se RV-spalta i KK) , 
dessuten har KK stadig artikler med betydning for valgkampen. 
Som et minimum bør medlemmene oppfordres til å sette seg inn 1 
materialet sjøl og følge med i KK. 

I sammenkomstene mellom valgkampaktivstene må det legges vekt på 
~ få diskutert politikk også. Enten det gjelder et "hett" tema i 
valgkampen eller med utga n gspunkt i erfaringene med å få folk 
til A stemme RV ( hvilke politiske spørsmål som er mest avgjør
ende her?) • 

VI . 100-DAGEBSPLAN FOR VALGKAMPEN 

Det følgende er en hovedplan for valgkampansvarlig i SK ,som ~V 
vil behandle denne uka. Vi regner med at. denne plan~n vil bli 
fulgt i hoverltrekka. Foruten at den blir sendt ut til OSer o g 
partilagstyrer på denne måten , blir den også sendt til fylk e s~ 
ledelsene for RV , og den vil bli lagt fram i RV-kontakt i juni -

Formålet med planen er ~ sikre en rekke utspill og aksjoner/ 
bevegelser som bringer RV fram i lyset. Noen av utspilla er 
hovedsakelig beregna på media ~andre er beregna på landsomfatte nd~ 
markeringer. Dette må tillempes lokalt. RV sentralt tar sikte på 
A følge opp de fleste utspille med materiale. Ring inn ,eller 
følg med i RV-kontakt,fo r å f~ tak i dette. 

4 HOVEDSAKER: 

l) Verve RV-akti~tster. (se definisjonen i pkt III. ovenfor). 

2) Verve KK-gratisabonnenter. (Se KK-direktivet foran) . Grat i s
tilbudet starter lørdag 24.august og va~er fram til valget . 

3) Samle inn til RV-innsamlinga. Landsmålsettinga er 600 00 0 . 
Laga skal ha få t t mAlsetyinger fra OSa. 

4) Sa nke personlige stemmer til RV . 

100-DAG ERSPLAroEN: 

Uke 23-24 

(3/6-6/1) 

Uke 25 
(17-23.6) 

Støt te til Sy d Va r-an ger. RV-repr. i komm. og fy lkr::s
t i n g fremmer forsla g om politisk og økonomisk stø~tP. 
Alle }.kandi dater fremmer forslag/lager innle gg i 
f o rbin de ise ~e d fylke s tingsmøtene i juni. 

Valgkampåpning. Media "jippo" om valuttareserven e 
p~ 10 5 mi lliarder. 
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Uke 27: 
(1.-7.7) 

IM<æ 28: 
(7-13.7) 

Llke2.8-30: 
(7-28.7) 

Uke 32: 
(5-11.8) 

- s -· 
-- ·~ .. . .. --- · --

"Mannfolk mot porno". Land ~ omfattende a~sjon. RV-
løpeseddel om hvorfor RV-mannfolk er mot porrJCJ. Utri, ·' 
ing og stands utafor militærleire, mannsarbeidspl~ s~~ , 
osv. 

Sommerleir. 
verksted. 

Rød Fromt-leir på Sæbyvannet i<ro. Va1r:: 1
< o 

Fellesferie i Sør Norger Agurktid. Leserinn legg til 
avisene , pressemeldinger ,utdelinger . Legges opp 
lokalt. 

RV-filmen. Presentasjon av den i de store byene. 
Starten på langspurten. 

Uke 33: Konkret lovforslag om G-timersdag. RV-utspill. 
(12-18.8) 

Uke 34: 21 .august-uka. RV-utspill om anti-imperialisme og 
(19-25.8) forsvarspolitikk. 

Lørdag 2a.B:Gratistilbudet på KK starter. 

Uke 35: "Kvinner på traktor". RV-utspill om bygdeutvalgets 
(26.8-1.9)innstillino. Oslo . 

Lørdag 31~- ~:Ar ranger aktivisfee$er.Legg opp tiJ ciF;r: 

siste innspurten.Personlig s~emmesanking i fc:kus, 

Uke 36: INNSPURT . Full konsentæasjon om den personlige s~~ 

sankinga.Få vipp2 tvilerne. 
. ., • .. 
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