
Til alle medlemmer fra økonomiansvarlig i sentralstyret (ST): 

MELDING OM PROBLEM l PARTIETS OG KKsØKONOMI 

På samme tid melder vi nå om problem både i partiøko
nomien og i KKs økonomi. Hva er det som skjer? 

Innstrammingspolitikken slår inn hos oss 

Grunnleggende sett er det regjeringas innstrammingspoli
tikk som nå slår inn i partiøkonomien og i partibedrift
enes økonomi. 

For partiet gir dette seg først og fremst uttrykk i 
drastisk økning av kontingentgjelda. For KK i en reduk
sjon av statsannonsene. Også Duplotrykk som trykker KK 
arbeider tungt. Innstramminga fører til generell nedgang 
på det grafiske markedet, ikke minst gjelder dette rek
lametrykksaker som er en viktig del av Duplos produk
sjon. 

Klassekampen: svikt i annonseinntektene 

Problemene i KK begynte i fjor. Underskuddet for 1988 
var på omkring en halv million. Hadde dette vært en 
tilfeldige svingninger ville problemet ikke vært større enn 
at det kunne takles internt i Klassekampen. Men utvik
linga fortsatte. Annonseinntektene for l kvartal 1989 lå 
25% under 1988, og KK driver fortsatt i ubalanse. Dup
lotrykk kan i dagens markedssituasjon ikke gi henstand 
med betalinga. Hvis ikke KKs økonomi skal komme i en 
krise må vi reagere nå. 

(KKs økonomiske problem presenteres grundig i KK 
lørdag lO. juni, og tas ikke videre opp her) 

Partiøkonomien: kontingentgjelda øker 

Så over til partiøkonomien: Pr l. mai 1989 hadde ST 
fått inn kontingent fram til og med ca 20. august 1988 i 
gjennomsnitt for landet. Etter normalrutinene skulle vi for 
lengst vært ajour pr 1.1. Vi ligger altså over en termin 
etter. Siste halvåret har vi bortimot doblet etterslepet. 
De første 4 månedene i 1989 har vi fått inn omtrent 
25% min4fe kontingent enn budsjettert. 

Hvis tendensen fortsetter vil konsekvensen måtte bli 
store nedskjæringer i det sentrale apparatet. Mange steder 
kan profesjonaliseringa av DSa bli kvalt i fødselen. Kort 
sagt, vi kommer inn i en ond sirkel der knapp økonomi 
fører til nedskjæringer, nedskjæringene forsterker problem
ene osv. 

Kan vi unngå dette? Vi må analysere inntektssvikten 
litt nærmere: 

Det alt vesentlige av svikten skyldes at medlemmene 
blir liggende mer og mer etter med kontingenten. Vi 
registrerer ikke nedgang i de kontingentsatsene folk skal 
betale. 

De siste ukene har vi vært mye i kontakt med DS
kasserere rundt i landet. Mange av DS-kassererne sier at 
restansene øker fordi medlemmene sier de ikke har råd 
til å betale kontingenten eller gjelda. 

Dette er viktig. Regjeringas innstrammingspolitikk 
fører til at de fleste får dårligere råd. Kontingenten blir 
for mange den første utgiften de kutter for å få privat-

økonomien til å gå opp. 
Men hvorfor utsetter kamerater kontingenten, istedet 

for andre regninger? Jeg tror det er både et politisk og 
teknisk problem. Og disse to sidene henger sammen. 

Noen begynner å slumse med kontingenten fordi de 
begynner å vakle på partimedlemsskapet sitt. At det er 
slik for noen er et svært godt argument for at vi må 
reagere raskt på kontingenturegelmessigheter, og løse de 
evt. motsigelsene som ligger bak, før motsigelsene har 
utviklet seg til uløselige, og kontingentgjelda er blitt enda 
et argument for å melde seg ut. Men vi tror at dette 
gjelder et fåtall av de som nå har kontingentgjeld. 

Vi tror de aller fleste medlemmer ønsker å betale 
kontingenten sin. Det er tradisjon i arbeiderklassen å se 
på f.eks. det å være ajour med fagforeningskontingenten 
som en æressak, se på kontingentgjeld som æresgjeld. Men 
de fleste har ikke strøken orden på økonomien sin. I 
trange tider som nå må mange hver måned bestemme 
hvilke av regningene de kan ta sjansen på å utsette enda 
en måned. Kontingenten bli lett glemt når den ikke 
ligger i hylla sammen med telefonregninga, strømregninga 
og alle de andre. De kreditorene som presser hardest på 
blir be talt. 

I de aller fleste partiavdelinger er det lite oppfølging 
når folk blir etter med kontingenten. Det kommer ingen 
innbetalingsblankett i posten, det kommer ikke trusler om 
inkasso. Jeg våger den påstanden at de fleste avdelinger 
ikke reagerer i det hele tatt før ved terminutløp og 
mange ikke en gang da. 

Dermed vokser gjelden seg så stor at mange ikke 
klarer å betale, ihvertfall ikke i på en gang. Og vi har 
fått et gjeldsproblem. 

Sentralstyret (ST) mener vi må reagere og gjøre noe 
med den voksende kontingentgjelden. Venter vi, vil vi 
erfaringsmessig måtte avskrive mye av gjelda. Og da 
begynner den onde sirkelen. 

ST har vedtatt tiltak både i forhold til partiøkonomien og 
KKs økonomi: 

Innsamling til KK og sponsing av valgkampabonnement 

For det første må driften bringes i balanse. Dette er i 
seg sjøl en tøff oppgave, en månedlig nedskjæring på opp 
mot 100.000 kroner. 

For det andre må det oppsamla underskuddet redu
seres. Vi vurderer det ikke som realistisk å skjære ned så 
mye på utgiftene at KK sjøl kan dekke inn det oppsamla 
underskuddet. Følgelig må vi be KKs venner om hjelp. 
Det gjør vi gjennom to kampanjer: 
• En kampanje for å få KKs abonnenter og venner til å 

bidra. Lanseres i KK 10. juni. Vi oppfordrer folk 
både til å gi en engangssum og til å melde seg på 
KKs støttering. Denne kampanja vil i all hovedsak 
drives fra KK sjøl, og retter seg ikke primært mot 
partiet. Drives ut over sommeren. Vi håper på stor 
oppslutning fra KKs mange venner. Men det er sjøl
sagt fugler på taket ennå. 
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• En kampanje i partiet for å gi penger til 2000 gave
abonnement på KK i valgkampen. For 200 kr får de 
vi ønsker KK fra 15. august til 15. oktober. Denne 
kampanje må drives i partiet og må være slunført 15. 
august. 

Vi tror dette er den beste måten å støtte KK på 
nå. Vi kan knytte kampanja til valgkampen, vi kan på 
en flott måte profilere partiet ekstra i sluttfasen i 
valgkampen. 

Gjeldsinndrivingskampanje i partiet 

Vi har allerede startet en kampanje for å drive inn gjeld. 
For juni er målsettinga at alle distrikt skal betale inn 
hele l. termin 1989 pluss halvdelen av gjelden fra tidli
gere terminer. Vi har godt håp om at mange vil benytte 
feriepenger til ihvertfall å kvitte seg med en del av 
gjelda. 

Neste del av målsettinga er at distriktene skal bli 
gjeldfri i forhold til sentralen sammen med at de betaler 
inn 2. termin i oktober. I praksis må dette bety at med
lemmer med gjeld lager en nedbetalingsplan og betaler 
ned litt og litt i månedene fram til september. 

Etter valget må vi så gjennomføre en ny intensiv 
kampanje der laga om nødvendig prøver å hjelpe til med å 
forskuttere for medlemmer som ennå ikke er gjeldfrie. 

Mange økonomiske oppgaver på en gang 

Allerede dette er mange økonomiske oppgaver. I tillegg 
vet vi at de fleste distrikt har planer om å selge lodd i 
AKP/RV-lotteriet. Fylkeslistene er også nødt til å skaffe 
seg en økonomisk basis. Og det fins distrikt som har 
planer om å jobbe i forhold til støtte ringen nå. 

Når vi behandler dette i partiet må vi se alle disse 
sakene under ett. Her vil det fort bli mange tjuer i 
samme lomme. Og feriepengene i juni rekker ikke til alt. 
Det er likevel slik at de forskjellige økonomiske kampan
jene retter seg mot forskjellige folk. Vi må for all del 
ikke ende med at det bare er partimedlemmene som 
punger ut med alt. 

Det vil sikkert være riktig å skille mellom medlemmer 
og skille mellom avdelinger: Avdelinger med lite kontin
gentrestanser kan kanskje klare flere KK-abonnement. 
Og medlemmer med stor kontingentgjeld må kanskje først 
og fremst satse på å betale den 

Vi må også tenke grundig over hvem vi kan få til å 
lede de ulike kampenjene. Jeg er overbevist om at det i 
fylkeslistene rundt om fms mange erfarne aktivister uten
om våre rekker som kan lage økonomikampenjer vel så 
bra som oss. 

En tilleggskommentar til kontingentgjelda. Det er ikke 
nok å få inn gjelda, vi må samtidig lage rutiner som gjør 
at problemet ikke oppstår på nytt. 

Første skritt for å unngå problemet nå må være å sørge 
for at alle medlemmer betaler månedlig. Det må være 
lagets kollektive ansvar at ingen kommer så langt i 
bakleksa at det blir problem å komme seg ajour igjen. 

Jeg har her og ovenfor tilsynelatende argumentert for 
at kontingentgjelda er et teknisk problem som vi løser 

ved å stramme opp rutinene. Men så enkelt er det ikke. 
For det er en grunn til at kontingenten ikke er det 
første folk tenker på når lønningsposen kommer. Det 
henger sammen med at betydninga av det økonomiske 
arbeidet, den økonomiske, materielle basisen for hele den 
virksomheten vi driver, er lite forstått Vi har innført 
vanntette skiller mellom partiets politikk og partiets øko
nomi. Økonomiarbeidet ses på som noe prakk som vi helst 
skulle løse ved trekk fra en bankkonto, slik at vi i det 
hele tatt slapp å snakke om det. 

Dette er en grunnleggende feil tankegang. Økonomi og 
politikk er knyttet tett sammen, både i partiet, og i 
samfunnet utafor partiet. Ingen må tro at vi kan bygge 
sosialisme og kommunisme uten å .interessere oss for 
økonomi. Og ingen må tro at vi kan bygge partiet uten å 
interessere oss for partiets økonomi. 

Jeg tror det er rett å innføre fast trekk over giro for 
enkelte som ikke klarer å få orden på betalinga, men 
kontingent og partiøkonomi må likevel være tema på 
lagsmøtene. Ikke først og fremst for å få inn akkurat de 
og de pengene på det eller det møtet, men fordi partiets 
økonomi er være eller ikke være for partiet. 

Kontingent er ett av beina vi står på, tilmed hoved
beinet. Men vi må stå på mange flere bein. Vi må få 
partiets venner til å bidra, ja, vi må helst få partiets 
uvenner til å bidra. Dette kan vi bare klare hvis med
lemmene forstår hvorfor økonomi er viktig, og hva vi 
trenger pengene tiL Hvis dette er et tema i laget, så blir 
kontingenten en liten sak å løse. 

De laga som har løst problemet med kontingentinn
gangen er stort sett lag som har kontingenten oppe som 
et punkt på hvert lagsmøte, som sørger for at alle er 
ajour, og tar det opp med en gang der er problem. 

Noen vil kanskje innvende mot det jeg har skrevet 
her at jeg hopper bukk over det problemet flere DS
kasserere har reist: at medlemmene ikke har råd til å 
betale kontingenten. Det er både sant og usant. Jeg tror 
det er rett at mange medlemmer tror og mener og føler 
at de har dårlig råd til å betale kontingent. Og jeg tror 
at medlemmer som har fått stor gjeld ikke klarer å 
betale gjelden med en gang. Men jeg tror at 99% av 
medlemmene har råd til å betale den månedlige kontin
genten hvis den betales hver måned. Det dreier seg om 
prioritering. Det dreier seg om å forstå at det betyr noe 
at kontingenten blir betalt. 

Månedskontingent er svaret 

Jeg tror faktisk at hovedsvaret vårt når innstram
mingspolitikken rammer partiøkonomien nettopp er å 
stramme inn på at kontingenten betales hver måned. De 
fleste har dårligere råd enn før. Dermed blir det oftere 
til at medlemmer opparbeider gjeld, og samtidig vanske
ligere å betale ned gjelden. Svaret vårt på dette er: 
Unngå gjeld! Betal de små overkommelige summene på 

hvert møte! 
Jeg har en grunn til for å se bort fra at vi ikke har 

råd til å betale kontingent For det er det samme som å 
si at vi ikke har råd til å ha et kommunistisk parti net
topp når det trengs mest, når det tetner til, når angrep
ene på folk flest skjerpes. Det er akkurat nå vi ikke har 
råd til å unnvære et kommunistisk parti! 
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