
STØTT KLASSEKAMPEN - GI ET GA VEABONNEMENT 

Miraklet Klassekampen hadde ikke vært mulig uten hundrevis av aktivister og tusenvis som støtter opp 
om avisa på forskjellige måter. Det er den eneste nye riksavisa som er oppretta de siste 40 åra og klart seg! 
Avisa står på arbeidsfolks side, gir kvinnekampen skikkelig dekning, graver opp møkka i samfunnet, 
kommer med nyheter ingen andre aviser dekker, analyserer og debatterer de store spørsmåla i verden -
fjernt fra tabloidavisenes synsfelt. 

Klassekampen har fått flere abonnenter det siste året, men løssalget har samtidig sunket sterkt. I fjor som
mer ble det gjennomført ei vellykka kampanje med gaveabonnement og innsamling. Det har vært satt i 
verk sparetiltak i avisdrifta. Tilsammen har det sørga for at regnskapstallene har kommet i balanse. Men 
forsatt reduksjon i statsannonsering og ikke minst planer om å avvikle produksjons- og distribusjonsstøt
te i løpet av de 5 første åra, er blitt en trussel mot avisa på lengre sikt. 

Derfor vil Klassekampen også i åra framover være avhengig av frivillig støtte gjennom støttering og ga
ver. Mange av Klassekampens venner gir med glede noen hundre kroner for at avisa skal fortsette. Vi 
gjennomfører derfor en sommerkampanje der vi tar sikte på å få 1000 gaveabonnementa kr 250. Det vil 
bringe avisa ut til nye lesere i 3 mnd., og mange vil forhåpentligvis bli faste.abonnenter. Og det vil gi avisa 
et viktig økonomisk tilskudd slik at regnskapstalla kan holde seg på plussida. Vi håper du trår til og gir 
et gaveabonnement. 

Siri Jensen 
leder i AKP(m-1) 

Aksel Nærstad 
leder i Rød Valgallianse 

Gi gaveabonnement eller gave, se instruks på giro. 

OBS: Før opp nøyaktig navn 02 adresse på baksida av giroen. 
Sender du gave

1
firuk poslgiro 0814 3755550 

Eller bankgiro 609 5012659 
Handslag til KK 
Boks 83 Bryn 
0611 Oslo 6 

Kvittering Betalttil postgirokonto 0804 2066991 lnnbet.nr og sign/kvitt.trykk Belast min/vår postgirokonto 

KLASSEKAMPEN 
PbB3Bryn 
0611 0slo6 Ved reklamasjon må De vise kvittering 
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Send ...... stk. gaveabonnementa 250.- (3 mnd.) 
Se navn på baksiden av giro. 

Fra: (abonnentnr. /eller navn/adr.) 

Bl 70.560.85 Norske kroner I Øre 
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Norske kroner Øre 

Porto på kvittering 
Belast min/vår 
postgirokonto 

Underskrift ved girering/ 
Innbetalingsnummer 

Betalt t il 

Porto for innbetaling 
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KLASSEKAMPEN 
Pb. 83Bryn 
0611 Oslo6 

Postgirokonto 0804 2 06 69 91 

I Til postgirokonto 
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