
Til distriktsstyret/lagsstyret. 

Vedlegg til direktiv om omprioritering av oppgavene i perioden fram 
til midten av mars. 

MELDING OM STØTTEARBEIDET TIL POLSTREIKEN. 

Deres målsetting er å samle inn kr. 
------------------- i uka. 

Dette omfatter penger som SSKene, partimedlemmer og sympatisører 
samler inn. Det omfatter også evt. innsamlinger som klubbstyret eller 
andre organisasjoner lokalt tar initiativet til, og innsamlinger på 
store, åpne møter. Det omfatter ikke bevilgninger fra klubber og 
fagforeninger, heller ikke det som de streikende sjøl samler inn. 

All erfaring viser at det er svært lett å samle inn penger til 
denne streiken. Den har stor støtte blant massene, og bare vi spør dem, 
er det svært få som ikke vil gi bidrag. Dere bør derfor legge vekt på 
å finne fram til enda bedre metoder for å samle inn blant massene. 

Innsamlinga bør legges opp sånn at det blir foretatt systematiske 
innbetalinger l gang i uka. På arbeidsplassene har støtteaktivister 
gode erfaringer med å samle inn regelmessig etter lister fra folk som 
har bundet seg til å gi et fast beløp i uka. Å ta en ekstra runde på 
lønningsdagen gir svært gode resultater. 

I tillegg, og der dette ikke lar seg gjøre, bør en selge støtte
tiere, ha faste stands med bøsseinnsamlinger på sentrale steder i 
byen/bygda. Prøv å få folk til å kjøpe flere tiere som de igjen kan 
selge videre. SSKene bør også gå på dørbesøk. 

Mange klubber og fagforeninger og andre organisasjoner har bevilget 
penger til streiken. Dette betyr mye både politisk og økonomisk.Dere 
bør jobbe for å få dem som ikke har støtta enda til å gjøre det. Det 
er sikkert også mulig å få noen til å bevilge mer enn l gang. 

Dersom dere mener at den målsettinga dere har fått er for lav i 
forhold til hva dere kan greie, er det opp til dere sj.øl å forhøye 
den. Dersom dere vurderer målsettinga som umulig å greie uten at det 
går på bekostning av andre sentrale oppgaver på planen, gis dere an
ledning til å redusere den til et rimelig nivå. 

Det er mulig at det blir tatt initiativ til et tillitsmannsopprop 
som krever at regjeringa må gi dispensasjon fra lønnsstoppen og innfri 
krava, og som tar avstand fra tvungen voldgift overfor streiken. 
Dette til deres orientering, sånn at dere er forberedt og kan ta ini
tiativ lokalt dersom det kommer et sånt opprop. 

Oslo, 08.11.78. 

På oppdrag av SKAU, 
Tor Toresen 
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