
TIL ALLE AVDELINGSTYRER 
FRA SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG 
februar 1989 

Partiets vårkampanje for Klassekampen er nå igang.Stoff om kampa
nja har stått -og vil følge- i "Opprør" og i avisa sjøl. De som er KK
kommisjonærer vil også ha fått ett nr. av "Kommisjonærposten" som gir 
informasjon og forslag til kampanjearbeidet. 

Vi må satse på å komme skikkelig igang med kampanja i løpet av feb
ruar. Konferansen med DS-lederne viste at det var få distrikt som 
hadde lagt konkrete planer for kampanja før opRStarten. 
Det ble anbefalt å satse på bestemte, handfaste tiltak. Som både samla 
avdelinga om kampanja og utnytta ressursene til "KK-ekspertene" våre: 

-Komme ut på gata gjennom jubileumsnummeret 11.febr , "tariffekstra" 
sannsynligvis lørdag 25.febr., B.marsnummeret eller spesielle dager 
som avdelinga velger å satse på. Viktig her også å knytte KK
spredninga til det massearbeidet vi ellers driver framover våren. 

-Bruke avdelingsmøter i februar/mars også som arbeidsmøter i kampanja. 
Eks. at det til møtet som skal forberede kampanja legges opp til at 
folk pA forhAnd skal sette opp lister over aktuelle abonnenter. Og at 
avdelingsstyrer sikrer stopplister e.l.-og ordner aviser og verveblok
ker mm. At endel av møtet settes av til ringing. At resten går ut på 
døraksjon i nabolaget. 
Folka vi ikke rekker over på ringinga den kvelden, fordeles og skal 
være kontakta til neste møte f.eks. 

Det som er sendt ut i partiet til nå er liste over aktive abonne
nter og stopplister fra 1985. De som vil ha de nyeste stopplistene •A 
kontakte salgsavdelinga pA KK og bestille 

Distriktstyra har fått vervemålsettingene for sine distrikt. 
Avdelinger som ikke har fått sin andel ennå, har ingen grunn til å 
vente på dem før de setter igang. Sett egne mål i første runde! 

Vi varsler her at i neste nr. av "Opprør" blir det lagt fram et 
diskusjonsopplegg for en partidiskusjon om vår valgstrategi. Den tar 
opp aktuelle problemstillinger knytta til va l gkamparbeidet vårt nå • 
Men, også om linjene for arbaidet etter dette valget. Og prøver å se 
valgkamparbeidet i sammenheng med det helhetlige arbeidet vårt for 
sosialisme og kommunisme i dette landet. 

Avdelingene må derfor ta dette med, når de legger opp planene sine for 
arbeidet utover våren. Mye av debatten på dette kan gå i "Opprør". Vi 
vil også vurdere interne oppsummeringer og debatthefter. 
Det er viktig med oppsumeringer fra avdelingsdiskusjonene. De som vil 
ha et ord med i laget til den sentrale oppsummeringa, må levere sin 
rapport til distriktstyret innen ca 1.juni. 
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