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I. OM PARTIARBEIDET I 1987 

!)Langtidsplanen ,og ei vurdering av hvor vi står nå i gjennom

fØringa av den, er grunnlaget for den konkrete 1987-planen. 

SK har hatt ei forelØpig vurdering av situasjonen nå, snart 

midtveis i planperioden, og mener at det for 1987 ikke er 

grunn til å gjØre større endringer i planen , i forhold til 

hvi lke hov~dmål vi skal slåss for. Dvs. at _rekrutteringsa:r::_?eide~, 

spesielt, må trappes opp i 1987- og at KK-arb~idet fortsatt må 

ha stor vekt ,også etter "KK-året". 

2) Med utgangspunkt i dette,har SKAU hatt en fØrste gjennomgang 

av de, konkrete oppgavenec i 1987-arbeidet. Det legges fram her 

for at OSer og avdelingstyr~r skal vite hvilke rammer de skal 

legge opp de lokale planene for 1987 innafor . 

DS-ledelsene skal drØfte 1987~planen på en konferanse i hØst. 

Endelig vedtak om planen blir ikke fatta fØr etter denne konfer

ansen. Det blir lagt fram for hele partiet i desember-rutina . 

3) Grovtrekka i 1987-planen -l.utkas~: 

a) Arbeidet med verving må trappes kraftig opp i 1987. 1987 
gjØres til et "verveår" , hvor arbeidet med å legge grunnlag 

for verving,og også å få §nudd me d lemstilbakegangen til en 

klar Økning i medlemstallet , blir hovedsiktemålet for parti

arbeidet dette året. 

(Det som kan rokke ved denne innrettinga av 1987 , er om 

"Bakken-forslaga" i stor grad går gjennom allerede i dette 

statsbudsjettet ) . 

HØste-86: DS-lederkonf. ,hvor gjennomgang av planene for 1987 

og gjennomfØringa av "verveåret" blir eb hovedsak. 

Jan/febr Obligatorisk lagsdiskusjon om "verveåret", som tar 

-87: utgangspunkt i AKPs rolle i det norske samfunnet ida 

betydninga av partiet og mulighetene for en ny giv 

for partiet .Knytte an både til kapif:alismmanalysn, 

og hva slags parti vi skal være. 

9.mars- Frivillig vervefase fra mars til august. 

l.mai - Offisiell start på"vellveårct" like etter 8.mars. 

sommer l, - - Etablering av sentralt "vervesenter". J~vnlig propa -

i juni/ ganda om vermng i Klassekampen,og nøye organisa~ori ~ 

juli/aug: oppfØlging gjennom partistyra. 
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Partilaga jobber opp et sympatisØromland,ved bl.a. å bygge 

på erfaringene fra KK-arbeidet. Viktigst i denne fasen er å 

kartlegge og aktivisere omlandet gjennom å knytte politiske 

og sosiale kontakter. Legge grunnlag for varig massearbeid. 

Tilby og aktivisere venner av partiet rundt KK-salg, l.mai

arbeid, sympatisørorganisering,sommerleirdeltakelse,RV

arbeid. Studiesirkel og direkte verving for de laga som 

mener de har kapasitet og nivå til det. 

Sentralt må det jobbes fram et godt sommerleirtilbud som er 

innretta på nye folk. 

Etter 
leirene-

valget 

medio 

septemb: 

Medio 

· sept.-

ca mars 

-87: 

Trekke venner og sympatisører rundt partilaget 

med i RV-arbeid. 

Start på intensiv vervekampanje for hele partiet. 

Målsetting for hele verveåret: Øke medlemstallet 

med 10 % fra 1.1.87. 

Generelt for hele "verveåret": 

Det må legges en særegen plan for verving av kvinner. SK 

mener det bØr settes av spesielle ressurser,både folk og 

penger til dette arbeidet. 

I fasen fØr den intensive verveY:ampanja bØr det også "·;bre

merkes" miljØer og grupper hvor det satses på rekruttering 

med en gang. 

b) KK:::~rb~_ddeL vil fortsatt være en "tung" sak, også etter 
KK-året.Både for å kunne nå landsmØteperiodemåla ,og for den 

videre omstillinga av partiet mot mer strategisk innretta 

arbeid. 

M2lsettinga for vå~ter~~mpa19~-87 må bygge på omtrent samme 
uke-snitta som hØstkæapanja-86. Det forutsetter at vi gjennom 

"KK-året" har klart ! heve "normalnivået" på partiets KK-arbeid 

flere aktivister både .!. og ~ta_~.?.!: partiet , KK har blitt en 

sentral sak i flere par~iavdelinger sitt arbeid. 

Vi må styrke støtteringen. Fra 800 000 til l mill. ? 

(Ennå mer hvis Bakken får gjennom sitt) 
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Gjennomsnittlige abb.nivået må heves også i 1987. 

2-300 i forhold til 1986pnivået ?? (Westemmes av hva som 

blir det endelige 1986-nivået ,og hvordan vi skal legge opp 

det videre lØpet med opplag på 9000 ved ut l Øpet av landsøøte

perioden). 

c~ Y.~~~~mpen blir den viktigste politiske kampanja i 1987. 

Hovedoppgave for partiet fra 2.mai til valget. 

Mål: Lister i min. 114 kommuner og i alle fylker. 

Når det gjelder mål på representanter , er det ikke 

endelig avklara ennå. 

Fra nå av og framover til RV-landsmøtet 21-22.mars ??) vil 

det bli lagt stor vekt på programarbeidet og avklarmng av 

den politiske profilen til RV. 

Mye av arbeidet med listene må også gjøres i denne perioden. 

Topp-kandidater skal fra partiets side være utpekt innen 

! .oktober , på de stedene vi regner med å stille. 

Flest mulig steder må utover høsten starte opp arbeidet med 

å kontakte folk (Jfr. RVs "Aksjon spØr 10000"). 

d) "Den Store kapitalismediskusjonen'' vil fortsatt ha en sentral 
-------· --·----------· 
plass i opprustninga av partiet; Orunnlag for at partiet skal 

kunne viderutvikle den politiske og iddologiske offensiven 

vi er i ferd med å bygge opp· En forutsetning for gjennomslag 

i rekrutteringa ,vellykka valgkamp og styrkinga av partiavdelin 

ene. 

Dette arbeidet må fortsatt foregå på flere plan: 

-~~lhet~?nalysen . Allerede i høst blir det lagt fram et 

"tese-forslag" ,for å sammenfatte hvor vi står nå. 

Det vurderes en større konferanse , med evt. internasjonal 

deltakelse også , i mai el.aug-87. 

-Utviklång av standpunkter og taktikk i den daglige klassekampe 

gjennom nytt Arbeidspr~~ram og y~lgkampprogram . bl.a. 

-Videreføre lokalanalys~ne ,knytta til styrkinga av partiavd. 

-Vi skal gjennomføre en obligatorisk partidiskmsjon om 

klasse~~Fge ,målretta både mot nyskriv i ng av kap. 4 i 

Prinsipprogrammet og innrettinga av partiarbeidet. 
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e) Vi går ikke her inn på de enkelte områd~ne (kvinne,faglig .... ), 

store sakene eller store datoene i partiarbeidet. 

Det er klart at kvinnekampen kommer inn med stor tyn~de 

både gjennom rekrutteringsarbeidet ,valgkampen og "store 

kapitalismediskusjonen" f.eks. Og gjennom viderfØringa av 

KF-kampanja. 

Videre at kampen for 6timers normalarbeidsdag og mot bindinga 

av fagbevegelsen til AP ,vil bli sentrale "gjennomlØpende" 

kampsaker også i 1987. 

Og, at 8.mars og l.mai fortsatt vil være politiske bevegelser 

partiet vil legge stor vekt på. 

Generelt må partiet legge stor vekt pæ å m~~~-~~~~ med den 

politikken vi har. Både som parti, og gjennom det direkke, 

personlige opinionsarbeidet vi skal drive overfor folk. 

Dette er i tråd med å få satt ut i livet den nye legalt

illegalt-modellen vi diskuterer nå i høst. 

Som et hjelpemiddel til å se viktige interne partioppgaver 

i sammenheng med større "begivenheter" i samfunnet rundt oss, 

som vi skal blande oss opp i , har vi på slutten av denne 

artikkelen satt opp en "årsoversikt". 

f) Samespørsmålet: 

I fØlge langtidsplanen skal det være en samekonferanse 

våren-87 og en partidiskusjon høsten-87 ,som skal ta for seg 

v~dereutvikling av partiets samepolitikk . Landsmøtet i -88 

skal så konkludere disse diskusjonene. 

Dette arbeidsområdet ligger av fl~re grunner etter tids-skjemae 

Hva som settes opp 'På 1987-planen, vil ikke være klart fØr 

til des.-uxkjØret. 

g) De obligatoriske partidiskusjonene: 

Utifra langtidsplanen og vedtaket som er fatta i forb. med 
"verveåret'' , ser oppsettet for obligatoriske partidiskusjoner 

slik ut: 

l.halvår:_Partistrategien- spes. retta inn 
mot "verveåret" 

-Folkekrig/s-instruks 

-Klasser i Norge 

2.halvår:-Samespørsmålet 

( jan/febr) 

-Evt. vedtektsspørsmål/oppfØlging av partimodellGpm. 
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Det l&gger au til å bli et hardt press på !.halvåret. Siden 
vi her også må behandle yalgkatnpen ,både politisk og organisa-

-----
torisk. 

Materialet til jan/febr-møtet blir sendt ut i des-rutina , 

pluss sannsynligvis noe i tillegg på ekstraordinært vis i 

lØpet av desj beg. av jan. 

Materialet til Folkekrigsdisk. blir lagt fram i februar-TF. 

Sannsynligvis blir også materialet til "Klasser i Norge" lagt 

fram da. 

h)Medlemskursa i parti~kolen: 

Se s. 9 i TF-august-86. 

4) Tillempinga av planen. 

Partidiskråkt og -avdelinger skal legge opp til lokale 

tillempinger av landsplanen. 

Distrikta får,som nevnt, anledning til å diskutere planen 

fØr endelig vedtak blir gjort. Avdelinger som har innvendiger 

oppfordres til å sende inn disse innen midten av nov. 

5) Tillegg: "Arsoversikt" (jfr. pkt e)) 

Se siste ark i dette heftet. 

Il. PARTIØKPN0MIEN. --------------------------------------------------------------
Lagskassererne : Ryggrada i partiØkonomien ! 

Økonomiutvalget satser o na på å informere og utdanne de 

enkelte lagskassererne -over hele landet. 

Det er kjØrt endel kQnferanser for lagskasserere i Oslo og 

et par andre fylker. Det blir her redegjort ganske detaljert for 

hva kontingenten blir brukt til-hvordan partisentralen og 

partikontoret bruker midlene, om partibedriftene ,om hvorfor 

innsamlinger er nØdvendige ,og om nye måter å styrke partiets 

Økonomi på. 

Ronferansene har også diskutert konkrete problemer med å 
praktisere kontingentdirektivet 

Vi oppfordrer OSa til å arrangere slike konferanser for 

lagskassererne . ØkU stiller gjerne opp på dem ,både for å 

hjelpe til med innledninger og for å delta i diskusjonene. 
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KLASSEKAMPEN JULEMESSER 

Dei årlege julemessene i Oslo og 7-8 andre stader 

i landet er etterkvart vorte ei viktig inntekts-

kjelde for Klassekampen. I kjølvatnet av Bakkenut

spelet har vi måtta byrje å sjå oss om etter alter

native inntektskjelder for å kompensere det vi evt 

taper ved fråfall av annonseinntekter. Ei 

styrking av julemessene kan bli ei av fleire slike 

inntektskjelder. 

Å arrangere julemesse kan vera arbeids

krevande. I foreks. Oslo er det eit svært apparat 

som må setjast i gang ; leige av lokale,annonsering, 

mange folk som er i sving i månader med å lage ting 

til messa, osv osv. Dei færraste stadene som arran

gerer julemesser har høve til å satse så stort. 

Nokre stader nøyer seg med eit vanleg loppemarked 

med kaffe,kaker og kanskje litt underhaldning. 

Slik sett kan julemesse vera ei fin avslutning på 

året l 

Vi sender dette ut som ein ide og ein opp

fordring til avdelingane. Vi vil de skal vurdere om 

det er mogleg for dykk å arrangere julemesse til inn

tekt for Klassekampen. Eventuelt kan de gjere dette 

i samarbeid med Kvinnefronten,Afghanistan-komiteen, 

eller andre organisasjonar som treng ekstrainntekt. 

Vi ber dykk og vurdere om det er mogleg at dette 

kan bli ein fast del av årsplanen og arbeidet til 

avdelinga. 

Dersom de har spørsmål og/eller treng tips for 

korleis arrangere julemesse,erfaringar frå stader 

som gjer dette mm, kontakt Åse Ribe,salgsavdelinga, 

Klassekampen,tlf.02/649360. 

KK-senteret 
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IV. NESTE GANG 

Dere får: 

-Materiale til partidiskusjonen i jan/febr 

(Partistrategie~-spes. retta inn mot "verveåret") 

-Endelig 1987-plan 

-Div. skjemaer (kontingent årsrapporter og org.undersøkelse-87 ) , 

Dere skal sende inn: 

-Rapport om Arbeidsprogrambehand~inga og konferanseavgift. 

(OSa får nærmere instruks om rapportering av fylkesutsendinger 

til Arbeidsprogramkonferansen) 

-Lagsrapporten om KR-arbeidet (som sendes ut i denne sending2 · 

-Restanser kontingent og terminrapporter t . o.m. 2/86. 
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Mnd. 

Januar 

Februar 

Mars 

Hai 

Jur.i 

Juli 

August 

Oktober 

Desember 

Jun-88 

Febr-88 

Mars-88 

l -

"ARSOVERSIKT 1987~.-UTKAST ------------------=-=------
POLITISK BEGIVENHET 

Landsmøtet Bygning 

8.mars 
RV-landsmøte 
DNA-landsmøte 26-29.3 
(DNA 100 år) 

SVs landsmøte 2-5.4 
Forb. til revidering 
av nasjoanlbudsjettet 
Tar i ff-- "mini" oppgjØr 
KK 10 år som dagsavis 

l.rnai 
Rev.na~jonalbudsjett 
slutten a·J mai. 
Regjeringskrise ? 

Sjuk2pleierlandsmøte 
17. 6·-

Va l gkampe n 
2l.august 

Valget 13-14.sept. 

Statsbudsjcttet-88 

8.mars 

EKSTERNE TILTAK INTERNE TILTAK 

Start KKs vinter

kampanje. 

"Aksjon spør 
10000" igang. 

KKs vinterkamp. 
8.mats-mobil. 

8.mars 
Ta 6-timersdag
aksjoner. 
Star"t AKPs verveår 

Verveåret-87 
!.mai-mobilisering 
KK 10 år dagsavis 

l.mai 
'Jerveåret 
RV--valgkampstart 
Start RV-innsamling 
M&l: 500000 ? 

Q) 
•• tr> 
~ ~ 
Ol O 
+JS:::Z 
"S (!J 
8 ty> ·.-l 

'tJ ·r1 
:-> ~ ~ 
n:l ...!><: Q) 
• Gl U) 

ty>...!><: U) 
·.-l .-j n:l 
M O r--1 
..n l:l. ~ 
o l l 
l 

Valgkamparbeid Valql~arnpforb. 

Sommerleirmobil. 

Sommerleit:: 
RV-leir 12-18.7 

RV-valgkampinn
spurt 16.8 
Stor Kapitalisme~ 
konf 16-17.8 ? 
Start KKs hØst
kampanje 22.8 

Valgkamp. 
Start AKPs verve
karapanj e 19 . 9 

Vervekampanje 
Buds j ettl~amper 
Slutt KK-kampattja 
17.10 ? 

Vervekampanja 

Vervekampanja 

Y.Ks vintcrkamp. 
Vervekampan!)a 

Valgk.awpaLbeid 

KKs vinterkamtJ. 

Vervekampanja 
Slutt veL·vekampctnja 
8 .n1ars 
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