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I. HØSTKAMPANJA FOR "KLASSEKl\1'lPEN " 

lt Direktivet om KK-året , til avdelingstyrer og dist rmk t

styrer (se heftene for des-85) g~elder fort s att , og må fØlges 

opp og tillempes for hØsthalvåret. 

Av materiale som må tas med og brukes i den videre planleggi nga 
og gjennomfØringa av hØstarbeidet er: 

-Vedtak fra KK- konferansen net~9PP , og artikkel som bygger p å 

KK-undersøk~lsen i vår. Står i TF-jun i . 

-SK-vedtak om KK 

-DSa må også utnytte materialet fra KK- undersØkelsen i vår , 

for sitt eget distrikt. 

-"Lagslogg" til bruk for hvert lag ,for å styrke det fast~ 

grepet om kampanjejobbinga. Fylles ut hver uke av laget ,og 

sendes KK- ansvarlig i DS ca hver 3 . uke i kampanjepe r ioden. 

Den er v~dlagt i denne sendinga 

- "Fas eplan" for l!ampanja . Se nedenfor. 

21 Alle DS/DSAU og alle avdelingstyrer må oppsummere KK-året 

så langt ,og legge opp en plan for hØstarbeidet . FØr sommeren . 

(Dette ble varsla til distrikta via KK-konfe r ansen ,også). 

3! Det må innkalles til avdelingsmøter or.n hØstarbeidet sna ~-~-r--

mulig ,slik at alle avdelinge r får holdt dette møtet innen 28.au 

(Laga bØr fast sette d a toen fo r møtet fØr ferien ! 

4l LØr~O.a~~ er en f elless tart for ka~panja for hele landet. 
~ 

ALLe avdelinger skal u t med KK da. 

5) Opplegg for avdelingsmøtet i august: 

I tråd med "KK-år"-direktivet (des-85) skal avdelinga her både 

oppsummere sitt arbeide ' med KK så langt ,og legge plan for 

høsten. 

I oppsummeringa må det legges vekt på å se på det avde l inga 

faktisk~ør med KK i sammenheng med de politiske og kvantita

tive måla avdelinga jobber etter . Er innsatsen i tråd med 

df.in rolla en mener KK skal- ha i partiarbeidet ? Både i forhold 

til avdelinga som helhet o g i forhold til innrittinga av den 

enkelte partikamerats arbeid.l forhold til de pol. måla for 

KK-året ? 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



- 3 -

Det er vedlagt et innlednings-utkas~ til alle avdelingstyrer. 

Men, dette fritar ik~e avdelingstyret fra å lage sin egen 

del ,som går direkte inn på avdelinqa sitt arbeid . 

Vi tror det vil være fornuftig å starte opp med an 

politisk dålskusjon rundt avdelinga sin bruka av KK. KR-arbeidet 

sett i forhold til det øvrige arbeidet avdelinga driver med , 

og hvordan KK brukes på de enkelte områdene ellers . 

At denne diskusjonen så går over i en mer konkret høstplan 

(som styret må ha forberedt et forslag til ) • 

6) "Faseelan" for kampanja: 

Dette er en oversikt over viktige "datoer" i høstkampan~a. 

Alle distrmkt og avddlinger må strebe etter å jobbe mest mulig 

i takt med denne ~aseplanen. For å utnytte den f@lles driven 

over kampanja dette vil gi parxiet. 

Det er pålegg om å holde avdelingsmøtefristen (28.aug.) og om 

at alle avd. skal ut med KK lØrd. 30.aug. Ellers vil også 

effekten av å oppsøke gratisabonnenten være størst om det gjØr~s 

i de 2 påfølgende ukene etter tilbudet. 

Før 28 .aug.: 

Torsdag 28.aug.: 

Lørdag 30.aug.: 

Laggmøte om kampanjen gjennomført 

Klassekampens første nr . med 11 New look" kommer 

Landsomfattende "fellesstart" pi kampanjen,salg 

fra stands flest mulig steder. 

JO.aug.-6.sept.: Løssalgsuke; maks. salg flest mulig dager på 

6 . -13.sept.: 

13.-27.sept.: 

stand,dører,arbeidsplasser etc. 

Salgsavdelinga i Oslo sender avisa gratis til 

alle tidligere abonnenter tilbake til 1.1.84, -hele uka~ 

2 ukers intens oppsøking av gratisabonnentene 

fra uka 6.-13.sept.Hovedoppgave:Fornying. 

27 . sept.-4.okt.: Billig korttids-tilbud sendes ut 

11.-18.okt.: Arbeidsplassuke.Målsetting er 1) A fi til salg 

på 106 utvalgte steder,og 2) få partimedlemmer 

og fagl ige tillitsvalgte til å selge pi egne 

arbeidsplasser. 

Lørdag 11.okt.: 5 uker igjen av høstkampanjen.Milsetting for 

alle distrikter og lag: 50% av målene oppnådd. 

1.-15.nov.: Innspurtsuker. 

15.nov.: Høstkampanjen avsluttes 
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rfølge årsplanen skal alld partiavdeling~r ti l høsten gjennom 

l to obligatoriske partidiskusjoner: En om ;' fo.,rho ldet mel J om 

. legalt og illegalt arbeid " og en på Arbeidsprogram.øet. 

Opplegget for begge disse diskusjon ene kommer i agust. 

Forslag til nytt Arbeidsprogram skal også etter planen være 
ferdigtrykt innen august. 

Begge disse partidiskus jonene krever endel fo r arbeid,fra stirene 
sin side spes. når det gjelder illagal%/legal t -diskusjonen . 

' De avsluttende avdelingsmøtene bØr derfor ikke legges inn fØr 

oktoter for noen av diskusjonene. 

Når det gjelder Arbeidsprogrammet , så er de t en fordel at 

flere av de spørsmåla som skal behandles blir "modna~ gjenno~ 

diskusjoner på forhånd - både i KK , som mindre punkter-På 

avd.mØter og ufo~Thelt . 

På grunn av dan videre behandlinga av Arbeidsprogrammet , må 

rapportfristen for levering til-S!_ sannsilnligvis settes til des . 

Dvs. seineste tid for avd.møtet bØr være ca mid:ken av nov. 

SOMMERINNSAMLINGA 1986. 

Ved siden av det som ble lagt fram i dir.heftene og i TF for 

april ,har det stått stoff om innsamlinga i KK 24. og 3l . mai 

og 7 og 14.juni . 

Av t otalmålet på 500 000 skal altså 25 % gå t i lbake til lokalt, 
og all lokal (fylkesvis) overoppfylling går uavkorta tilbake til 

lokalt. 

Som dere vil se av KK s å presenterer utvalga seg i fo rhold til 

innsamlinga -de konkretiserer hvordan knappe Økonomiske ressur

ser setter begrensninger på~virksomheten. Konkretiseringa av 

hva sentralen ellers vil bruke pengene til , blir presentert i 

KK i juni. 

Men hva ønsker partilaga og DSa at penga skal gå til ? Særlig 

Ønsker vi å få tips og ideer til lokale målsettinger - send inn 

synspunkter , motsigelser, ideer og bidra med tips som kan brukes 

på kampanjesida i KK ,og som kan hjelpe sental en til å kartlegge 

behova. Henvendelse kan gjerne skje direkte t i l adr./tlf . som 

står i innsamlingsannonsa. 
SOMM ERINNSAMLINGA - 5/)0000,-1 

HANDSLAG TIL AKP 
Boks 83 Bryn 0611 Oslo 6 
Tlf. (02) 64 93 20 
Postgiro 2 1 57 840 
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Vi gjentar her de direktiva som er sendt ut om innsamlinga: 

l) Lags - og DS-kassererne er ansvarlige for innsamlinga lokalt. 
Laga er her det viktigste leddet . 

2) Innsamlinga skal opp som punkt på avd.møte fØr sommeren 

3) MØter, kurs, seminarer og leire skal brmkes til å samle inn. 

Partiansvarlige for møtene er ansv. også for innsamlinga på 

de. Hvis flere avd. er innblanda har altså DS ansv. for å 

sikre at den blir tatt opp. 

4) Pengene,skal sendes direkte og uavkorta til den sentrale 

kontoen 

5) Laga skal rapportere til DS i august -hvordan innaamlinga 

drives i laget og blant sympatisørene rundt laget. Resultatene 

som er oppnådd til da. 
• .. 

FØlg ellers med på kampanjesida i KK så lenge innsamlinga pågår. 

IV. INNSKJERPING AV KONTINGENTDIREKTIVET. 

I samband med arbeidet for å bli kvitt det store"etterslepet '' 

i kontingentinndrivinga ,vil vi 'innskjerpe at kontingenten 

SKAL betales ved forfall, uansett hvor mye som er kommet inn. 

Dette .er av største betydning for partiets likviditet. Betaling 
til kasserer hver måned. Justering av kontingenten etter tariff-

oppgjør. 

Restanser leveres ved fØrste anledning -vent ikke til neste 

terminforfall! 

V. OM 21. AUGUST 1986 

21 . AUGUST- VI KT IG MARKERING MOT SOSI ALIMPERIALISMEN 

FJORÅRETS MARKERING AV 21 . . AUGUST VISTE AT DAGEN HAR 

BETYDNING FOR FOLK l OG RUNDT PARTIET . TROSS MANGEL

FULLE FORBEREDELSER BLE DAGEN GODT MARKERT. MED GODE 

FORBEREDELSER HAR VI ALL ANLEDNING TIL Å FORT~ATT 

MARKERE 

- KAMPEN MOT SOSIALIMPERIALISMEN 

- KAMPEN MOT FALSKE FORESTILLINGER AV "SOSIALISMEN" l ØST 

PÅ EN KRAFTFULL MÅTE. 

UTVIKLINGA l ØST-EUROPA OG SOVJETS BRUTALISERING OG OPP

TRAPPING AV MASSEMORDET !_AFGHANISTAN GIR INGEN ANLEDNING 

TIL Å AVVIKLE 21. AUGUST SOM INTERNASJONAL SOLIDARITETSDAG. 

S NARER TVERT OM. MÅLSE TT INGA BØR LIKEVEL REALISTISK BLI Å 

KUNNE FÅ TIL MARKERINGER PÅ DE PLASSENE HVOR DAGEN BLE MAR-
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KERT DE S IST E ÅRENE OG EVENTUELT AL LE STEDER HVOR DET FINS 

LOKALAV DELINGER AV AFGHANISTAN-KOMITEEN. OM DET IKKE ER 

MUL I G Å FÅ TIL DEMONSTRAS~ONER, BØR DAGEN MARKERES ME D 

ÅPNE MØTER/STANDS/TORGMØTER/FLAGGVAKT. 

SITUAS~ONEN l TS~EKKOS L OVAKI A HAR ENDRET SEG SVÆRT LITE FOR 

OEN DEMOK RAT ISKE OPPOSIS~ONEN FYLKET l CHARTA 77 . PARTIKON

GRESSEN f ÅR V I STE AT DET TS~EKKOSLOVAKISKE PARTIET ER MER 

TILSTIVNET ENN NOEN GANG. ØKTE ØKON OMISKE OG MIL~ØMESSIGE 

PROBLEMER FÅR FOL K BETALE PÅ KROP P EN . M IL~ØØD ELEGGELS EN E 

ØST - EUROPA (l SÆR POLEN OG Ts~EKKOSLOVAKIA) BØR KANSKJE 

FINNE EN PLA SS SOM UNDERPAROLE ETTERSOM DET RA MMER FOLK OG 

ETTERSOM BEKJEMPELSEN AV MILJØPROBLEMENE ER EN DEL AV DEN 

DEMOKRAT I SKE KAMP EN l DISSE TO LANDA. 

l POLEN BLE NYL I G ZB I GNIEW BUJAK , LEDER FOR UNDERGRUNN-SO 

LIDARITET ARRE STERT. SAKA HANS VIL FÅ PLASS l MEDIA NÅR DEN 

KOMMER OPP . SAKA MÅ BRUKES TIL Å RETTE SØK EL YSE T PÅ POLSKE 

MYNDIGHETERS KNEBLING AV GDANSK-AVTALEN OG UNNTAKSTILSTANDEN 

SOM BLE INNFØRT MOT FLERTALLET AV DET POLSKE FOLKET . SEN 

TRALT l MARKERINGA AV POLEN BLIR KRAVET OM AT ALLE POLiTISKE 

FANGER l POLEN - SÅ VEL SOM l TSJEKKOSLOVAKIA - MÅ SETTES 

FR l • 

UTVIKLINGA l DELER AV FREDSBEVEGELSEN l VEST-EUROPA VISER 

AT DET ER BE VEGE LSE l RETNING AV SYNSPUNKTENE OM AT EN 

FREDSBEVEGELSE SOM IKKE STILLER KRAV l! L DE ØSTEU ROPEI SK E 

MYNDIGHETENE MOT UNDERTRYKK INGA AV"OPPOS!S~JONEN IKKE HAR 

NOE N TR OVE RDIG HE T - VERKEN BLANT DENNE OPPOSISJONEN ELLER 

l VESTEN . DERFOR BØR LOKALE LA G AV NE I TIL ATOMVÅPEN O.L. 

(LÆRERE FOR FRED. NN FOR ~RED O.L. ) UTFORDRES/OPPFORDRES 

T I L Å STØ TTE ARRANGEMENTET ELLER ! DET MINSTE FÅ SENTRALE, 

LOKALE PERSONER INN AFOR DENNE BEVEGEL SEN TIL Å OPPFORDRE FO LK 

OM Å STØTTE . DET SAMME GJELDER INNAFOR FAGBEVEGELSEN . 

KR I GEN l AFGHANI STAN TRENGER FÅ ORD - MEN DE STO MER HAND

L I NG. HER BØR AFGHANISTAN-K OM ITEENS PAROLER DANNE GRUNNLAG 

FOR MARKERINGA l TO GET : 

SOVJ ET UT AV AFGHANISTAN - STØTT FRIGJØRINGSKAMPEN 

- AVV!S FORHANDLINGENE l GENEVE UTEN FRIGJØRINGSBEVEGELSEN 

- Mor SOVJET FOLKEMORD . 

,. 
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