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I part~planen for fØrste halvår 1983 skal arbeidet med 

Klassekampen gjennomføres som en av de to hØyest priori

terte oppgavene. Hovedmålsettinga e r i lØpet av denne tida 

å få at gjennombrudd for det fa s te KK-arbeidet og sikre at 

det stående direktivet om partiets arbeid med dagsavisa 

blir satt ut i livet av DS og laga. 

Vinterkampanja for å styrke Klassekampen er partiets 

hovedoppgave i perioden l.januar ti l l.mars. 

l) Et avdelingsmøte i januar - fortrinnsvis første halvdel 

av måneden- skal diskutere KKs betydning og plass i parti

arbeidet. I uttalelsen fra KR-konferansen (se TF-spesial 

for desmber) heter det bl.a: 

" Vi mener det er viktig for alle distriktsstyrer, 

avdelinger og medlemmer å være klar over at denne utviklinga 

har fØrt til at dagsavisas eksistens er truet for fØrste 

gang siden storkrisa i 78/79. Også neste år vil gi realned

gang i direkte og indirekte statsstøtte. A fortsette i sam

me spor som nå , vil få katastrofale konsekvenser. Derfor 

mener vi det har stor betydning at hele p a rtiet gjØr seg opp 

en mening om dagsavisas betydning og plass i partiarbeidet" 

"Etter vår oppfatning er hovedproblemet at det eksister

er politiske strømninger i partiet preget av Økonomisme og 

reformisme. Mange arbeidsplassavdelinger og bransjelag ser 

intern møtevirksomhet og daglig fagforeningsarbeid som til

strekkelig. De stiller det ikke som en oppgave å ; nå ut med 

det allsidige politiske stoffet ,avslØringene og debatten 

som Kk tar opp. 

Denne konsentrasjonen om reint lokalt og Økonomisk arbeid 

svekker partiets politiske innflytelse , minsker mulighetene 

for Økt oppslutning og rekruttering . Disse motsigelsene må 

fram i lyset og det må tas et oppgjØr med dem" 

"I stedet for å melde uenighet og få debatt om KR-direkti

vet, er det bare lagt til side. At propaganda- og agitasjons

arbeidet kuttes ,betyr at avdelinga ikke kan fungere som ei 

kommunistisk avdeling" 

Disse påstandene ,som er sitert ovenfor, må stå sentralt 

i lagets politiske diskusjon om KK. 
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2) For det andre skal lagsmøtet diskutere vinterkampanja 

for KK på grunnlag av opplegg fra styret. 

Hoveqoppgava her er \ å verve ~~onnenter og nå vervemål

settinga. 

VERVEMÅLSETTINGg FOR LAGET ER 

(Fylles ut av distriktsstyret) . 

I tillegg vil vi framheve FORNYINGSAEBEIDET. 

De fylkene som har hatt størst frarngansr i netto abonnement

tall i hØst , kan all e, , vise til planrnes.qig fornyingsarbeid 

ved at aktivister oppi~ker abonnenter qom blir stoppa og 

prøver å motivere dem Fil å fortsette . Særlig Oslo har patt 

fin utvikling i netto abonnementstall i høst og framgangen 
l 

må i stor grad forklares ut fra bedre fornyingsarbeid. 

3) For det tredje må laget behandle fo~slaget fra Georg 

Vaagen om en støttering for avisa. 

Minimum er at det tas opp med alle lagets medlemmer, 
'!'· ,, . 

Den planlagte vinterkarnpanja er det første skrittet 

for å kunne nå den målsettinga som er stilt for arbeidet 

med Klassekampen. Men skal vi oppnå va~ige resultater, 
l 

må det første ' halvåret også sik~e at srjennombrudd for det 

faste KK-arbeidet. 
·l 

På mange måter er qet jevne, ~aste lØssalget mye av mot-

oren. Det gir grunnla9 for jevn ·· verving gjennom hele året. 
' 

Det gir mange nye kon~akter osv ~ Vi må derfor sikre at det 

stående direktivet bl ~r satt ut , i livet. Det er dette som 

avgjØr avisas framtid' 
' 

MELDING OM SOSIALISMEDISKUSJONEN ---------------------·----------
Plane for våren inneholder ikke noe obligatorisk lags-.,. 

møte om sosialismen. ~aga oppfqrdres imidlertid til å av-

holde et møte dersom det er rom for det~ Det er allerede 

kQ~et , og vil i tida framover komme mye materiale om de 

mest sentrale problemstillingene i sosialismediskusjonen , 

i RØde Fane. I nr 4/1982 er det flere artikler som tar opp 

både sosialismens Økonomiske problemer ,spørsmålet om sos

ialistisk demokrati og partiets rolle , og de historiske 

erfaringene med sosialismen til nå. Både nr 5/1982 og nrl/ 

1983 vil ha mye materiale om ulike sid~~ ved sosialisme

diskusjonen. 
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RØde Fane nr 1/1983 vil inne holde en artikkel av PAl. 

Steigan som i tesemessig form tar sta ndpunkt til en rekke 

av de spørsmola som har vært o ppe i sosialismediskusjonen 

til nå. Denne artikkelen anbefa les som utgangspunkt for 

lagsmøtet. 

III.MELDING OM STUDIEHEFTE OM PARTIMODELL OG DEMOKRATISK 

SENTRALISME 

Studieutvalget vil gi ut et studiehefte om partimodel

len og demokratisk sentralisme , som v il foreligge rundt 

årsskiftet. Heftet tar opp Rosa Luxemburgs kritikk av 

Lenins partimodell , og inneholder artikler med ulike syn. 

Heftet anbefales brukt av lag og distrikter som skal disk

utere partimodellen/demokratisk sentral·isme. Det egner seg 

o'gså som støt tel i tteratur til vedtektsdiskusjonene. 

IV. FAGLIG PLAN FOR VÅREN 1983. 
--~------------------------

Plandirektiv for det faglige arbeidet våren 1983 står 

i TF for desember. 

TF inneholder d~nne gangen to bilag ,ett om KK og ett 

om våre oppgaver i en krigssituasjon. 

Hensikten er at disse bilagene kan rives ut og .oppbevares 

lengre enn det som er vanlig for TF. 

Medlemmene kan rive ut bilaga og bruk dem i forbindelse 

med lagsdiskusjonene om disse emnene. Det er også hensikten 

at de kan oppbevares lenyre enn det som er vanlig for TF , 

fordi · innholdet er interessant utover disse lagsdiskusjonene 

KR-bilaget inneholder bl.a. revidert utgave av stående dir

ektiv om KR-arbeidet. Bilaget om våre oppgaver i en krigs

situasjon bØr graves ·fram igjen ved seinere diskusjoner om 

dette emnet. Vi ber styr ene gjØre medlemmene oppmerksom 

på dette. 
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