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Til distriktssyrene 

Ang. forsvarspolitisk uke -84. 

Opplegget for en forsvarspolitisk uke er drøfta på formanns
konferansen for kort tid siden. Dette initiativ~t eT presentert 

J . • 
i den ~orrige rutina . for distri~tsstyrene. 

Initiativet fikk positiv mottakelse på konferan~en. Behovet for 
at partiet m~rkerer seg eksternt, behovet for å tiå til i 
forhold ' til ·· · nedrustningsbevegelsen, er stort. 
Ei forsvarspolitisk uke .··er et riktig ~iltak. 

l . 

Planen for våren blir - stram og distriktene gjennomfører plan en 
med noe forskjellige tidskjemaer. Derfor kom det forslag om 
å s~re "uka'' utover vinteren/våren sånn at distrikt s tyrene 
kunne tilpasse dette til sin egen plan. Vi ~r for et ~ånt opp-

l . 
legg. Vi mister noe mediaeffekt på landsbasis ved at uke blir 
strødd til ulike tider. Men det teller langt mer at DS-ene 
får best mulig sjans til å gjennomføre uka. 

l . 

Konferansen ønska "varige" resultater av uka i form av 
lokale talsmenn/kvinner. Dette er vi enig i. For opplegget 
betyr. det at SK ved vårt forsvarspolitiske utvalg må gi de 
folka DS-ene pl~kker ut skoleringstilbud d~skutere opplegget 
gjennom t~dlig med DS-ene. · 

På Dokka-kurset som et ter p_lane n sku 11 e sko l er e talskvinner/menn · 
fra distrikt~styrene (og derfor var reiseutgiftene et stykke på 
bvei betalt av partiet) var det før avlysinga meldt på 3 stk.fra 
to distrikter. Vi er innstilt på å gjennomføre regionale 
kurs for de som skal fungere so~ talsmenn/kvinner i perioden 

-13-22 januar. Opplegg og innkalling til 
konferansene kommer i midten av desember. På disse konferansene 
vil vi legge fram forslag til metoder for den lokale uka . som kan 
drøftes i ds ~ ene seinere. · 

Vi skal ha klar et KK-flak/lø1-1eseddel ·til 13. januar som kan 
brukes i den lokal~ aksjonsuka. Klassekampen vil etter nærmere 
avtale kjøre fram forsvarspolitikken og dekke de lokale initiativ E 
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