
Til alle led0re av sympatisørsirkler (enten det nA l?.r "Bli med i 
AKP(m-1) ", "Søstre kamerater", eller andre dere bruker) 

PA et sirkelm~e skal dere ta opp spørsmålet om fast økonomisk 
s tøtte t i l AKP ( rn l ) . 

Støtteringen for l\KP(ml) er nA lans·~rt .. b~de internt gjennom 
vedlegget om partiøkono~ien i l\ugust-TF, og eksterr1t gjennom 
artikkel i KK 28.11 og brosjyre ved lagt sa~ne KK. Alle partilag 
sk.::t l i l ø p et av derme høsten di !'::kut ere part i øJ~onomi en. bl . a. 
st.øtteringen. [)(' 8nl·~"?ltr:· distriJ.::ts:3tyrene k'JIM10.1:- til.!\ h"gge noe 
ulil< veJ{t p~ ar·beidet: nted denne støttr:·ringen, men uansett m~ vi 
sørge for at alle som deltar pA sirkler i verveåret blir spurt. 

For det frttrste trt?.nger partiet denne økonondske støtten. For det 
andre knyttes sympatisørene nærmere til partiet nar de -bidrar 

· økonomisk. 

"..--.. Noen ideer ti l hvordan dere kan ta det opp: 

Mater i a 1 e du kan brukr~, ti l ~ forberede deg: 
-vedlegget til August -TF om partiøkonomien 
·- den ved l agte brosjyren om støt te.t· i ngen, som de l takerne på 
sirkelen mt!l f ~- . 

Det vedlagte klippet fraKK 28.11.87 om støtteringen. 

Dere m~ markere at vi først og fremst ønsker deltakerne som 
medlemmer i partiet. men ua11set::t om de blir medlemmer eller iJ<ke 
(iinsl.-:r:.>r vi at d.et-e sJ<al støtte r.:u·tiet Øl<onomisk. 
-Fortell sa litt alment om bakgrunnen for støtteringen: Vi -
Øfi.sVerå--ul: nytt;". becii:;;;- 2ir::11 -- i-e~:;si.irsei1 ~{om-- ~:ymratTsør er t• (gj øi: vi 
er et aktivistrarti, og det rna vi v~1 · e. Vi kan ikke &rn e f0t· 

pt~ssiv":' medl,::.mnrer. Dette fører da til at maw::re som regner ~:r~g fc>r t:t 
"tilhøre" AKP ikl<e kan bli me d.lermner. Dett,::. er il-:J<e bar0 t.na. 
Passivr:.· medlemmer <?l' e n 1· e~:surs for d e andn? partiene: de bidrar 
økonomis}\, og d•:. f~Ziler en sterJ<:ere ti ll<:nytning enn om de ikke er 
med. V i ønsl-:er ~ f ~ ti l no e ti l svarende! 

----· --Si sti litt om part.iøkonomien. Du J.:.:tn støtte d •2g til det so:Jm 
st ~r i ved l egget ti l Au~tUst--TF. Legg spesiell vekt pA behovet 
f or midler lokalt. i partidistriktene. Forklarer betydninga av 
yr-kesr evo lusjonære, hvot·dan anta l l f o lk som ](an jobbe mer el l er 
mindre h e ltid for partiet er gatt drastisk ned de siste 10 -12 
&.re\; osr at t?n del ' av partiets probl e mer i en del ~r· na er hnytLr::.t 
til at det er umulig a lede et p;:~.rti av v~tr type bare ra fri! i 1. 

Dette vi l vi gjøn:~ noe med, og det er særlig rundt i fylJzen (! ·/1 

mtl fa. ansatt0. 
- Gtt litt inn pA ut.f o1dring~ nF.' vi sU\r over·for. bn.tk bl . ·0 1 . 

v~ dl ~gte brosjyren om støtter ingen. 
- spør om folJ.:: pA si.rl<e len J<: -'ln tenke seg a bidr·a økonomis!<:. 1', 

•v·,_rnh'r<:> om den 1.-::onkrete disJo.Isjon•:-n bør tas med hel e sirJ-:•"1• ' 1! l i l 
stede e ll er med en og Pil. Erfaringen til n,!\ er .:~t- 1h· ,o,J ! · : 
som blir spurt l<an tr::-nke seg fl. bidra, beløpr~ne \/CJ.l i e t · ·-~ 1 J t ' 

ti l 200.- 1-:row~r i mtineden. Forte l l det. og for es-l & gj r?JW:' l' ' ' · 
r:::orn 0t utgangspunkt. 

Sørg for at de som vi_l_gj_.f_y 11 er ut _§Jij ema _ _rned en __ S!an_g_ __ Q.9"_ q i L.!:L'2.1. 
til deg, ikke baser det pA at deltakerne sJøl sender det i 

1.12.87 Kameratslig hil.sr:-n Øhl t/ 1 

Vedlegg: - hros jyrer ti l all~ deltakerne. 
-kopi av KK-artikkel lørdag 28.11 
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- .A trenger fler~, 
~rkesre"Volusjonære 

vært inne i en diskusjons
. ~ AKE~ sitte:r:~, .. fase hvor vi har ?røfta 

, ne med så mye·/ : r ·:· ~~si:!~:::~pø:S~l\:ts~~~ ; 
politikk og har så kusjonene er ikke. avslutta, 

. . . · · men problemet na er man-
mye bra og fare gel på kapasitet til å få satt 

. tned som nå ikke diskusjonene om i praktisk 
. • handling. AKP har n:ted-

kommer ut. VI lemmer som gjør en kjem-
hindres a V man.:. pein~sats på man%e 

o · , omrader, mendetholdenk-
gel pa ressurser, ke å basere seg på fritids-

mangel P~ folk .· ~~~~~t~=~er *en~~~~'ns:~~r 
SOm kan gJøre · , - Vi får for eksempel 

,,.,...._ b. b _ D t · h - mange forespørsler fra ) en •' e VI ar klubber og fagforeninger 
behOV for nå er en . inn til AKP-kontoret. Det er 

k l . enklere for partikontoret 
yr esreVO USJO- enn det er for fylkene å si ja 
nær kjerne som til slike henvendelser, men· 

· , det hadde vært langt bedre 
kan utløse de res- om fylkene sjøl hadde patt 

folk som kunne stille opp på 
slike ting. Derfor ønsker vi 
heltidsansatte ledere i fyl
kene. Dette skaper en helt 
ny mulighet til partibyg-

. _ Av BENTE THORESE~ 
ging i de enkelte fylkene . 
Når jeg for eksempel har 
vært hos klubben på EB i 

G 
unnar Rutle og Tel- Risør kan jeg ikke komme 

: , . lef Hansen veit hva tilbake før om en tre måne: 
" .desnakkerom.Det ders tid. Hadde vi hatt en 
·.. _ er . penger AKP heltidsansatt AKP'er i 
tniulgler nå far å få utnytta Arendal for eksempel, kun
og brukt alle de mulighete- ne kontakten metl demie 
ne som finnes til å -bygge klubben vært mer kontinu
opp partiet. Som et ledd i erlig, sier Tellef Hansen. 

r-"'·nipanjen for å få flere '"""' Men det er ikke gitt at 
n.edlemmer lanserer AKP fylkene skal bruke pengene 
nå en støtte ring hvor de går · til ekstern aktivitet, sier 
ut og ber folk gi et fast øko- · Gunnar Rutle. - I fylket 
nomisk- bidrag til partiet. jeg bor i, Møre og Romsdal, 
Gunnar Rutle, som jobber er det så lange avstander og 
med partiøkonomien, for- så store hindringer i veien 
teller: for å holde en god kontakt 

- AKP skai nå satse på med revolusjonære og pro
fylkespolitikken . Vi utfor- gressive at vi har bestemt 
drer alle venner av partiet pss for å bruke pengene til å 
til å være med å bidra til en ansette en person som kan 
offensiv. Alle pengene som reise og besøke folk, I Åle
kommer inn gjennom denne sund fordobla vi våt egen 
nye støtteringen skal gå til- målsetting etter at vi kom i 
bake til de fylkene pengene gang med støttering-arbei
kommer fra. De skal brukes det. Det viste seg at langt 
til oppbygging av partidi- flere folk enn vi i utgangs-
striktene. punkt hadde trodd ville • 
-I det :siste har partiet være med. Folk som Jangt 

fra er AKP'ere er glad for å stilt seg enorme målsettin 
bli spurt. Dessuten er dette '. ger, og vi har vist før at dl 
et glimrende påS. kridd for å .,,_, :umulige. blir mulig~ Som dl 
snakke om AKP med folk , vi samla inn millioner a1 
Vi har all grunn t_il å ~ære , kroner og starta dags~.vis~ 
mer stolte av partiet vart. I . - Klassekampen. _ · · - _ l 
mange år har vi vært altfor · -'- Det finnes et omlam 
beskjedne og tilbaketrukne av folk rundt partiet som ikj 
i forhold til den innsats vi ke vil melde seg inn, rriet 
gjøriklassekampenogiden '. som likevel vil slåss på bar, 
politiske kampen i Norge, - rikadene for at AKP ska 

· kunne eksistere fordi d, 
oppfatter AKP som en dj 
av sitt eget forsvarsverk, s~ 
er Tellef. - Disse folk~ 
bidrar gladelig med et be 
løp de føler de kan avse fOJ 
at partiet skal kunne styrk~ 
seg. AKP er motoren i er 
svær progressiv bevegelse l 

Pågår diskusjon 
- Det pågår en diskusjo11 ,· 
om partiøkonomien i AKP 
nå, forteller Tellef Hansen. 
- Diskusjonen om støtte
ringen og hva fylkene vil 
bruke pengene til er en del 
av denne. Det er fylkene sjøl 
som må legge planer og stil
le seg målsetting om hva de 
vil bruke pengene til. 
Kanskje noen vil prioritere 
å skaffe seg et lokale, et sen
ter for aktiviteten. Kanskje 
noen vil styrke fylkesparti· 
ets maskinpark. 

-Norge. Men kamp koste1 
penger. Det må vi si fra om~ 
til de som vil ha hjelp o 
støtte av oss. De må bidr 
de også, avslutter -Tellet 
Hansen. · l 

Opplysninger og blanket: 
- ter til støtteringen for AKJ1 

Mange bekker 
-· . , kan du få ved å henvend~ 

deg til AKP (ml), boks 211 

-Men har folk flest råd 
til å sette seg på en liste for 
et fast bidrag til AKP i disse 
«moderasjonstider»? _ 

- De fleste .har råd til å 
betale 25 kroner i måneden; 
noen har råd til å betale 200, 
sier Gunnar Rutle. :_Her 
er det snakk om de mange 
bekker små som gjør en stor 
å. Min erfaring er som sagt 
at det er veldig lett å få ven
ner av partiet til å stille. opp. 
Vi har en bevegelse som har 

· Sentrum, 0130 Oslo l, elle. 
· ved å heit vende deg til nær

1 meste AKP-lag. : 
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