
TIL ALLE DISTRIKTSSTYRER: 

DIREKTIV OM FORELØPIGE RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET MED KLASSEKAMPEN. 

Dette direktivet erstatter inntil videre kampanjedirektivet for 
KK fra februar 79. SK vil seinere i år behandle KKs framtid og dens 
plass i partiarbeidet. I mellomtida gjelder de retningslinjene som 

blir lagt fram her. 
Vi har nå drevet kampanje for å redde dagsavisa mer eller mindre 

sammenhengende et helt år. Gjennom intern rasjonalisering og inn

sparing, abbonements- og løssalgskampanje og statsannonser er vi nå 

kommet til et punkt hvor avisa siste del av året kan oppnå drifts
messig balanse. 

Fortsatt er ikke målet med å dekke KKs gamle gjeld nådd. 
Imidlertid har KKs bedra økonomiske situasjon gjort at vi har kunnet 
forandre de økonomiske målsettingene noe. Dette har også vært nød
vendig ut i fra innsamlingstrøttheten i partiet. I stedet for å samle 
inn 1.7 mill. fram til l.okt og deretter l mill. fram til nyttår,er 
det nå tilstrekkelig, men absolutt nødvendig, å samle inn l .7 mill. 
fram til 1 .12. Oslo, Trondheim,Bergen og Tromsø må også holde jule
messer for KK. Andre steder,særlig større byer, kan sjølsagt også 

vurdere å holde julemesse. 
Men 1.7 mill er heller ikke noen enkel sak. Vi er fortsatt bare 

litt over halvveis i innsamlinga-og det er nødvendig å nå målet. 
A bli kvitt gammel gjeld for både KK og RV er særlig viktig for 

trykkeriets økonomiske stilling. 
Dagsavisa vil hele tida kreve at vi arbeider med den. Vi har engang 

før- i 1977/78- brent oss på å la avisa seile sin egen sjø når kamp

anjemålsettinga var nådd. Vi trenger en permanent og stramt organ
isert KK-arbeide. Det skal drives med færre folk- fortrinnsvis folk 
som har evner og lyst til å drive med det. Derimot skal vi ikke drive 

i den formen vi har gjort til nå ved at hele partiet skal ha det som 
oppgave over lang tid. 

Vi trenger kontinuerlig abbonementsverving og løssalg som drives 
av aktivister. Vi trenger et systematisk og stramt fornyingsarbeid 
for ikke å miste alt vi verver,men legge grunnlaget for økning. Vi 
trenger også et salgsarbeid overfor kiosker og butikker- og enda en 
god stund må vi jobbe hardt med å nå innsamlingsmålsettinga. 

Vi informerer DS om at for å opprettholde det nåværende abbon~ ? t

nivået regner vi med at dette krever at det verves omkring ... ~~ .. 
nye abbonenter o distriktet i tida 1.10- 1.1. Dette er ingen mål
setting som skal brytes ned på laga! 
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Ut fra dette gjelder følgende ret ningslinjer: 

l) I byer skal det organiseres fast salg og verving for avisa en 
dag i uka på bybasis , fortrinnsvis på lørdag. 

2) Dette arbeidet skal drives av en fast kjerne folk under en 
permanent ledelse og skal ikke være oppgave for hele partiet. Det 
er mål å trekke med folk fra ungdomsforbunda og uorganiserte i 
dette arbeidet. 

3) Det må legges vekt på at de som skal jobbe fast med dette 
s tørst mulig grad er folk som har lyst og evner i den retning. Det 
gjelder også ledelsen. Alle i gruppa bør ha det som hovedoppgave. 

4) Det skal organiseres salg/verving på universitetene og student
byene under samme ledelsen som ovafor. Om det er de samme folka som 
har bysalget som s kal gjøre det avgjøres lokalt. NKS tre kkes med 
arbeidet. 

5) Nå r arbeidet så langt er sikra, er det mål å få flest mulig 
boligavdelinger til å drive KK-salg og verving som en naturlig del 
av arbeidet sitt. 

6) KK-ansvarlig må sørge for at avisa finnes i Narvesen og i 
sentrale kiosker, i samarbeid med den nyansatte salgsjefen i avisa. 

7) Det må hele tida drives et sentralisert og systematisk fornyings
arbeid. Stopplister vil bli sendt med hver rutine ( Noen distrikter 
vil fi: etter spesiell avtale få stopplister oftere). Vå r oppfatning 
er at fornyingsarbeidet bør gjøres av en egen gruppe folk og ikke 
spres rundt på avdelingene, men dette kan fravikes hvis lokale 
f orhold taler for de t. Allerede i oktober kommer den store prøve
steinen i dette arbeid e t fordi flere tusen abonnenter løper ut da. 
Uten et skikkeli g fornyingsatbeide hjelper ikke all verdens verve
kampanjer. 

8) DS/avd e lin gss ty r en e må gjøre sitt beste for at innsamlinga går 
i må l ifølge de nye må ls e ttingene. I direktivet i aug. ble alle lag 
på lagt å diskuter e SKAUs rapport om den økonomiske situasjonen og 
hvordan avd. s kulle jobb e for å klare målsettinga si. Dette direktivet 
innskjerpes nå . De a vd. som e nn å ~ikke har drøfta innsamlinga, skal ta dt 
dette oppsom et pkt på første avd. møte. Det er helt avgjørende i 
arbeidet med da gsavi s a at vi klarer å samle inn 1.7 mill til 1.12. 
Det er særlig et s tort problem at de som ikke har v~rt på leir,mange 
steder ikke er trekt skikkelig med i innsamlinga. Dette må drives i 
avdelingene og særlig blant folk som ikke har vært på leir. 

9) Oslo,Bergen,Trondheim og Tromsø skal holde julemesser for KK. 
Også andre kan gjøre dette. Julemesser kan gi hundretusener til avisa, 
men må baser es på f rivillighet. Det skal ikke gis direktiver til laga 
om at alle sk a l gi og kjøpe for så og så mye. Ei velykka messe forut
setter at arbeidet begynner tidlig. 

Oktober -79 
Sentralkomiteens arbeidsutvalg. 
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