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Dere får enten tilsendt SK sin oversikt o~er landspartiets 

oppgaver for høsten ,med DS sine merknader , eller et eget 

plandirektiv fra DS. 

Klassekampen skal i perioden fra 15.august til l.november 

-,_ 

ha sin årlige høstaksjon. Hovedvekta legges på abonnements

verving ,inkludert oppsøkende fornyingsarbeid blant tidligere 

abonnenter. Men, det er også viktig at løssalget far et 

oppsving. 

Målsettinga på landsbasis er å verve 1500 nye abonnenter. 

Dette er mindre enn ververekorden i samband med sideutvid

elsen ifjor hØst ,men noe over tidligere høst-resultat8r. 

De fem fØrste månedene i år ligger snitte t på dagsavisabon

nenter 165 over fjorårrets . Dersom vervemålsettinga oppfyl

les og fornyingsarbeidet fo~bedr~s er det sannsynlig at 

KK også i år vil kunne Øke nettoopplaget på årsbasis. 

Etter omlegginga av pressestøtteordninga vil en slik Økning 

ha stor positiv betydning for avisøkonomien neste år. 

Men, for å holde "skjemaet" til langtidsplanen med 10 000 

dagsavisabonneter i 1988 vil det være nødvendig med en 

overoppfylling av høst-målsettingene (såframt ikke fornyings

rutinene blir drastisk forbedra) . Dette henger sammen med 

at partiet jobba dårligere med vinterkampanja i år enn 

tidligere. 

Vi mener det er rett at partiet setter desto mer krefter 

inn bak hØstkampanja , da vi mener den politiske vurde~inga 

som lå til grunn for 1988-målsettinga var riktig. 

Dette er også framheva i planoversikten for partiarbeidet 

for hØsten. 

Redaksjonell satsing. 

Redaksjonen planlegger også i år en skikkelig satsing i 

samband med kampanja. l.september er "D-dag" også i år. 

Det vil da bli lagt fram ei "pakke" med tiltak som både 

dreier seg om av isas innhold og form. Noen forelØpige 

stikkord: 

o planer for politiske avslØringer av 

statsapparatet. 
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o nye reportasjer a la - stoffet om Fred Olsen, 

Aftenpostensaka mm 

o opprioritering av kvinnestoffet/kamp mot 

usynliggjøringa. 

o skarpere ,mer prioritert kulturstoff. 

o mer redaksjonell satsing utafor Oslo-gryta. 

og mye mer. Redaksjonen vil også åpne spaltene for kritikk 

og forslag på ulike felt. 

Opplegg for vervinga. 

Det blir tilbud til nye abonnenter i aksjonsperioden. 

Prisen blir 200 kroner for et kvartal, samme tilbudspris 

som i vår. Det blir laga tilbudsblokker. 

Vi vil nytte tradisjonelle verveformer, med mye egenannon

sering og annonsering i andre blad. Som ifjor kommer vi fra 

l.september til å sende KK grati~ til tidligere abonnenter 

og lØrdagsabonnter, fulgt opp med tilbud på abonnement. 

Distrikts- og lagsstyrer får i neste rutine tilsendt over

sikt over tidligere abonnter i sitt område, og oversikt 

over lØrdagsabonnentene. Disse må utnyttes i verveframstøt 

under hØstaksjonen. 

Mot denne bakgrunnen gis DS og avdelingsstyrer fØlgende 

DIREKTIV: 

l. Målsettinga er å verve 1500 dagsavisabonnenter på 

landsbasis. Målsettingene er fordelt på de enkelte parti

distrikta. Målsettinga for partidistriktet er lagt ved 

i eget brev til DS. 

DS skal fordele målsettingene på de enkelte laga i dis

triktet sitt: 

MÅLSETTING FOR PARTIAVDELINGA ER ........ DAGSAVISABONN. 

KK vil som vamlig bringe oversikt over ververesultatene 

hver lØrdag i kampanjeperioden. 

2. Alle muligheter til verving må utnyttes på høyere lære

steder. Der det er aktuelt må DS / lagsstyret diskutere 

høstaksjonen med NKS. Der det ikke fins NKS-lag, må 

det organiseres verveaksjoner utafra, enkeltkontakter 

må benyttes ol. 
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3. En viktig oppgave til hØsten er å få til et bedre for

nyingsarbeid. De fleste stedene drives det tilfeldig og 

med liten innsats. Det er nå 2 1/2 år siden arbeidet med 

fo'~nying blei stilt som ei sentral oppgave på den sentrale 

KK-kon f e r al iSGr" l HIJV . J 981. . V i. veit nå , på grunnlag av 

mye erfaring , at godt fornyingsarbeid gir mye igjen for 

innsatsen, det ''løri~er" seg . Det er en absolutt forutset

ning for en videre Økning i abonnementstallet at det gjØr

es mer l okal.t for å holde på abonnentene. 

De praktiske forutsetningene for å drive dette fornyings

arbeidet er lagt tilrette fra KK sentralt ,gjennom de 

oversiktene som jevnlig sendes ut. 

4. Distrikts- og lagsledelsen må diskutere høstaksjonen 

lage et opplegg med klare ansvarsforhold, mobilisere lagets 

medlemmer til innsats og ta de nØdvendige tiltak for at 

målsettinga skal nås. Lagsstyret må legge fram for laget 

sitt forslag til opplegg for kampanja på et lagsmøte i 

lØpet av atilgust. 

5. OSene må vurdere behovene/mubighetene for møter for KK

ansvarlige og/eller lagsformenn for å forberede hØstaksjon

en og diskutere stoda i KK-arbeidet i distriktet. 

Beredskapsinstruksen er en oppfØlging av tidligere tiltak 

som partiet har .gjennomfØrt på dette området i denne landsmøte

perioden, spesielt er den en viderefØring av noen av de 

forslaga som ble lagt fram i materialet til partidiskusjon$n ,, 

om "våre oppgaver i en krigssituasjon" (bilag til TF des-8~2). 

Instruksen er i første rekke en personlig instruks for · det 

enkelte partimedlem ( se pkt l i instruksen), men den må jobbes 

med som en kollektiv sak for partiet dersom den skal bll virk

som. Laget pålegges derfor fØlgende behandlingsmåte: 

l) Instruksen skal diskuteres på lagsmøte i lØpet av 1984. 

(DS vil gi nærmere · frist for når rapport skal innleveres). 

Lagsdiskusjonen skal minimum drØfte den overordna målsettinga 

for p~rtiet ved krigsutbrudd (pkt 3 i instruksen) . 

Det vil komme debattinnlegg til dette i TF aug -84. 
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2) Når det gjelder iverksettinga av de konkrete forberedelsene 

i pkt. 4 , så er dette saker som må fØlges opp med jevne 

mellomrom i laget. Det beste ville være om en kamerat i laget 

fikk spesielt ansvar for å være pådrivei på dette området. 

Hvis ikke vil det mltte bli lagsstyret sitt ansvar. 

3) ·tag som ikke gjennomførte partidiskusjonen "våre oppgaver 

i en krigssituasjon" må prøve å få diskutert hovedsakene i 

dette materialet fØrst , da den tar for seg hvordan vi tenker 

oss at situasjonen vil v&re under de forhold hvor beredskaps

instruksen skal tre i kraft. 

Vi gjengir derfor heL forordet og spørsmålsstillingene t.il · 

denne diskusjonen. Lag som ikke har tatt vare på TF-bilaget 

må be DS om kopi. 

Siden det var forutsetninga at den forrige partidiskusjonen 

skulle følges opp med etterarbeid , gjengir vi også her den 

sammenfatninga av oppgaver som sto på siste side i TF-bilaget 

fra des-82. Vi gjør oppmerksom .på a:t: retningslinjene i pkt d) 

er endra i og med den utsendte beredskapsinstruksen. 

4) Retningslinjer for hvordan arbeidet med instruksen og 

beretningsarbeidet forøvrig skal rapporteres , blir sendt ut 

seinere 

IV. ~Q~-~~~Q§~~!~~Y§f~!~~ 

·· Direktiv om landsmøteavgifta gikk ut i forrige sending. Beklage; 

ligvis fikk de fleste distrikt skjemaer hvor belØpet fra forrig~ 

gang ikke var justert. Dette har fØrt til kluss noen steder ,v~f at 

det er innbetalt i forholdet til belØpet på skjemaet ,og ikke ~tter 

direktivet. Vi gjentar derfor at beløpet som skal innbetales 

sentralt er det som var gitt i direktivet ,dvs. kr. 60 pr. medlem. 
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5. VI SKAL TIL SLUTT 
FORSØKE A TREKKE DETTE 

NED TIL EN KONKRET ISER ING 
AV OPPGAVER FOR LAGET. 

a)Tempo. Det er ikke mulig å angi noe 
fastlagt tempo for prosessen, fordi 
utgangspunktet er for forskjellig. Det må 
derfor drives igjennom lokalt i en takt 
som avtales med overordna organ. For 
alle gjelder imidlertid at arbeidet må 
komme igang raskt, · dvs. det som kan 
avklares blir avklart, noen oppgaver tildelt 
og frister avtalt. Fof alle gjelder også at 
dette må bli en kontinuerlig oppgave i 
partiet på linje med kontingentbetaling 
osv. 
b) Forholdet til klassifiseringsarbeidet. 
Dette arbeidet har pågått ei lang tid med . 
ulikt resultat. l arbeidet med å sette laget 
over i en ))krigsvennlig)) fasong vil det helt 
sikkert komme til konflikter mellom 
nåværende behov (og nåværende 
klassifisering) og framtidige behov (og 
den av det ønskelige klassifisering). Laga 
må derfor over ei tid og i tråd med at 
arbeidet skrider framover ta 
konsekvensen av dette også med hensyn 
på å klassifisere folk etter de rollene de er 
tiltenkt i framtida. 
c)Hva avgår fordelinga av folk på de tre 
hovedområdene for arbeidet (det 
borgerlige forsvaret, folkehæren og 
okkuperte områder), er å si: Antallet som 
skal møte til tjeneste i det borgerlige 
forsvaret gir seg sjøl. Det skal alle som er 
mob.oppsatt. Dernest må avdelinga sørge 
for at det blir tatt ut noen til begge de 
resterende oppgavene. Seinere vil 
overordna organ måtte foreta en 
opptelling, og på bakgrunn av den gi 
beskjed om i hvilken retning det skal 
justeres. Noen annen framgangsmåte er 
ikke mulig pga. lagas ulike 
sammensetning. 
d)Pek ut hvem som skal være ansvarlig for 

laget nåryj .(brått} må <1 stille oss. Vær 
oppmme.rksom på at større lag vil måtte 
deles/reorganiseres, sånn at det kan 
trenges mer enn en. 
e) For de som er vernepliktige gjelder vår 
generelle linje mot desertering. Det er 
alikevel klart at ikke alle deler av det 
borgerlige forsvaret er like viktig. Det kan 
være riktig å søke seg overført til HV, viss 
en er oppsatt på ))marginale)) plasser. 
f) Lag en foreløpig plan for 
))motstandskampen)) i nedslagsfeltet til 
laget. Ta hensyn til alle sider av åssen dere 
trur laget kan/må yte en innsats. Ta 
særlige hensyn til farer og til særlige 
muligheter, ting bare dere har 
forutsetninger for å vurdere. 
g)Ta ut folk til skolering i 
militærvitenskap. Det er til nå laga et 
studiekurs på grunnlag av noe av Maos 
militære ~kritter. Mer relevant stoff vil bli 
produsert. Forøvrig gjelder for alle at vi 
fortsatt mener folk generelt skal lære seg 
noe våpenkunnskap. Dette må 
oppmuntres og alltid søkes løst gjennom 
legalt eksisterende veier. 

Tenk gjennom følgende: personer som 
må flykte ))til skogs)) fordi de er kjent for 
fienden eller av andre grunner, vil enten 
kunne bli FLYKTNINGER, dvs. en 
byrde. Eller KJEMPENDE, dvs. et 
aktivum. 

Tenk gjennom hvor mye lettere det er 
å tilegne seg kunnskap om dette nå, i 
fredstid. Du kan ha våpen legalt. Du kan 
benytte legale skytebaner. Du kan få legal 
ammunisjon. Du kan få legal instruksjon. 
Alt dette ved å gå inn i et skytterlag. Ved 
å gå inn i HV vil du i tillegg til dette få 
gratis ammunisjon samt opplæring på 
andre felter av positiv betydning for å 
føre krig. Opp i mot dette setter du 
problemene du vil pådra deg ved å ta igjen 
det forsømte under en okupasjon: 
Dødsstraff for å ha våpen, all ammunisjon 

· er ilegal,-fofafYre-ett skudd med rimelig 
. grad av tjangs til å gå fri må du dra langt 

avsted osv. osv. Særlig for jenter må dette 
være et spørsmål som krever svar. 

t' 

V ARE OPPGAVER 

l EN KRIGSSITUASJON 

BILAG TIL • Møtet i første halvdel av 1983 inngår som 2. trinnet i det som skal gjennomføres i 
denne landsmøteprioden. Første trinnet var sikkerhetsinstruksen. Det tredje trinnet er 
en gjennomgang av helt konkrete praktiske og tekniske tiltak vi må treffe og vite at 
fungerer. Dette siste opplegget skal gjennomføres i 1984. 

Den viktigste målsettinga med behandlinga i 1983 er å drøfte vilke oppgaver en 
sannsynlig krig reiser for oss i dag. Det gjelder det politiske arbeidet vi gjør nå, og det 
gjelder vilke praktiske tiltak vi må gjøre tør en krig bryter ut. 

Som grunnlag for behandlinga foreligger et materiale som distribueres på to 
forskjellige måter. Den ene delen er en gjennomgang av hvordan vi konkret tenker oss 
et sovjetisk angrep på Norge. Dette materialet har form av et hefte som selges eksternt. 
l Klassekampen blir det orientert nærmere om dette heftet. 

Den andre delen går gjennom vilke oppgaver en krigssituasjon vil stille partiet 
overfor. 

Materialet er laga av kamerater på oppdrag fra SK. Det går fram av materialet at 
hensikten ikke har vært å gi enhver vurdering parti-programmatisk form. Dette hadde i 
så fall sprengt alle tidsrammene for opplegget. Men se!1: Jm enkeltformuleringene står 
for forfatternes regning, mener SK materialet overensstemmer med militærprogrammet 
og gir godt grunnlag for en diskusjon om åssen vi skal heve krigsberedskapen i partiet. 

SPØRSMÅL TIL DISKUSJONEN. 

1. Vurder gjennomgangen av åssen vi forestiller oss et sovjetisk angrep. Få fram lokale 
forhold som har spesiell betydning for arbeidet i deres distrikt. 
2.Materialet behandler Motstandsfronten. Hva kan vi gjøre i dag? Vi tenker på kampen 
om politiske linjer nå, utvikling av allianser, det å skaffe seg kunnskaper, 
innsatsområder for partiet. 
3.Partiet må fungere også etter en okkupasjon. Hvorfor? Assen skal avdelinga fortsette 
arbeidet, viss en krig bryter ut? 

Ul 

(' ,. 
• 
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