
uslo B.febr.-89 
TIL AVDELINGSTYRET 
OR SPREDNINGA AV "OPPRØR" 

Håper spredninga av nr. 1 har gått greit. Sjøl om flere sannsynligvis 
har fått mangelfull informasjon om hvordan den skal spres. Her kommer 
nærmere retningslinjer for hvordan den skal spres innad i avdelinga. 

Først litt om sikkerhetsproblemene knytta til spredninga 
Innholdet i avisa er ikke sikkerhetsgradert. Vi regna heller ikke Tjen 
Folket å være "tett" slik. Forskjellen er at interesserte nå kan få 
tilgang til bladet gjennom vanlig abonnement, istedet for å være 
avhengig av egen informant. Slik sett, vil det nå være mange flere som 
får tak i den. Også gru~per som ikke har så ;tore ressurser som 
etterretningsvesener o.l. 
Redaksjonen må ta hensyn til dette ved vurderinga av hva slags stoff 
som kan stå på trykk i avisa. Men, uansett: innholdet setter ingen 
begrensing for oss i spredninga av avisa til politisk interesserte i 
omlandet vårt. Dette er bevisst gjort, siden den jo også skal brukes 
til å trekke sympatisører nærmere partiet, og skaffe støtteringsmed
lemmer for partiet. 

Det som er sikkerhetsme~sig følsomt er antallet og om spredninga 
avdekker organisasjonsstruktur som vi ikke vil offentliggjøre. Des
suten, at den ikke avdekker enkeltmedle•mer som ikke skal være kjent. 

Ut i fra dette, gjelder følgende regler for spredninga hos dere: 

1. Offentlige partimedlemmer kan dere godt sende avisa til i posten. I 
lukka konvolutt. 
Med off. medlemmer menes her de som står fram som partimedlemmer i 
media, på offentlige tilstelninger og som opptrer åpent som AKPere på 
jobben og i nærmiljøet. 

2. Andre partimedlemmer må få den levert som vi leverer anna inter
nmateriale.Slik at vi ikke skal avdekker partimedlemskapet til flere 
enn de som ellers kjenner til det. 
Det •å innarbeides opplegg som sikrer at disse også får avisa raskt 
Steder som får avisa direkte tilsendt fra sentralen, får den til 
følgende datoer nå i vår: 

nr. 2 3-4.mars 
nr. 3 4-5.april 
nr. 4 5-6.mai 
nr. 5 16 - 17.juni (dobbel tnr . ) 

Steder som får den via DS må legge til et par dager. 

BRUK "OPPRØR" TIL A SKAFFE FLERE STØTTERINGSMEDLEMMER l 

Avdelingene får flere eks. enn de har "bruk" for. Bruk disse til å få 
folk til å bli støtteringsmedlemmer , som da vil få bladet fast til
sendt. Etter nåværende opplegg får støtteringsmedlemmer avisa tilsendt 
direkte fra sentralen , i nøytral konv. 
Neste nr. vil ha •ye stoff om valgka•pen. BAde o• RV-lands•øtet 7-
B.april og et diskusjonsopplegg sqm skal brukes til en partidiskusjon. 
De so• vil spre dette til RV-listefolka i ko•munen ,fra siste valg, 
kan enten be om A få tilsendt et tilsvarende antall eller sende oss 
valglista •ed adresser. Til partikontoret, innen 25. febr. 
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