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Ukevi:,:a "Felles _!e„k" ha: nå kom.".. t
med 5 nummer i Trondheim.
R(1!dajenen har således et . visst erfaringsmateriale å by‹:!ge. på. .•
E'rtte presenterer vi kortfattet her r -og håper det kan wa,re til
nytte for andre EEC-mbtstandere. Vi imderstreker. at.erfaringene . .
med avisa er svært :::ode, avisa e hovdårsaken til at 1=-arLeidet
har sterk framgang for tiden. - Vi anb=r alle å prøve å gi ut
ukeavi, det være seg en Offsettrykl - "proff" avis, eller "bare"
et stn..silert ark.
Avisa sem r::7. e]. i organiserinc7a av EEC-1dotstanden.
I rrro:edhein er flertallet av befolkningen WW-motstandere (bekreftz- av gallup!, men de er passive- Vi i . Trondheim 2"\KMED ser
det der or sem hovedoppgaven 'vår å aktivisere denne passive ;.otetnen.. Vi ser ukeavisa .r). r som et - av de viktigste redskapene
til å gjennomføre dette .. -

La oss først se på hva som kjennetegner avisa vår:
1) Den er billig, 10 5re. Dette er akkurrat så dyrt at den går
:ned overs'kudd, Tessuten blir den noe mer enn en løpeseddel når
folk må , .tale for Gen.
2) Den er liten og hendig forMåt.
3) Den er lettlest, ingen artikler lengre enn 600 ord,ikke
"akademisk" språkbruk.
4) Den kommer ut ukentlig, hver onsdag.
5) Den
lokal: dyrtid, boliunød, strukturrasjonalisering og
andre EEC-forbereende tiltak kan belyses med konkrete lokale
eksempler som engasjerer . folk.
Hva betyr disse egenskapene? Punkt 1 og 2: betyr at vi kan kjøre
ut -2arolen! "D,:: em er =C-motstander, k -;øp 10 for en krone cg
sore videre." rette er et tilbud om anti-2EC-innsats Då r==i:
lav rivå, derfor aksepterer det av mange sen aldr < -. d1igere
kunne tilke se å ,.:;j.re ei', innsats, I:onsekvens: Vis-rer dag
over 7C00 eks. i Trondheim oer ooplaget stiger sta&g. Semtidio har hunrevi:ev folk .tatt .et J.e, men av7jørende skritt not
akt:h:J- EEC-motst.an. Dise folkene diskuterer med Al.=D- og :5BP:,inst en ga n g i :.ka,•fo::di .punkt
gi:: oss
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besøke dem så ofte. N7-.
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1 å stvre opftniop.en it UC.

Or.inioen i Trcndh:i.me -:: Overveiende mot EEC. Men takket være
de7'. :”.Oketc 0:.; i M4
løgwktive 1'jn ..;7o=sjonen" i
våre 1-c,ssemed1a, så er mange . vaklnnde . i .sitt standpunkt.
"Folles.'" er blitt et alternativ til "A:21eideravisau (AP) og
Adressåavisen" (H) i Trondheim: - Folk.ko=ar til oss og gleder
oss si •at "enelig så skjønner jeg hva det dreier seg em,
sqnne ert5k1n.
I de "ctåblnrtn" ;." .venn blir dyrtid og anre =C- -2orberedende tilta 2ortiet ";32n
er. i.
"Fålles Sak" ':år vi .. opp - dise sakene eier d nr aktuelle i Trondh.nim. Eks.:
bOlige=råde.på 1Ial_7,et (byde_ i Trondheim) er
husleien .netto p
Dette skriver vi cm, eg setter det i
s2mmnnheng medtegjf:Irs rentchnvning=litikk,. sem er EEC. Folks;z5nner . (la mve lettere at =C
bety for=råde leveVilkå. - Gjer:116m "salgsnottt" vårt "snuser vi opp"
slike ske.
Samidig ka ..1 vi gjr:n.nom artikler i flere nummer ;:jøre kamanjer,
IA de merk=14.Ser'..ze:idens._ ved EEC-framsttet: im7;erialsime.
mone7olkenita1ens utvikling etc. Akk=at nå kjører vi en sårie
om truer ,,. :,:beidsplassnne". A si non hittil arEW-opinionen
har svrint
avisa, er vanskelig. Men vi regnerd at vi
vil sn resultater i tia framoy-r.
STYP-< CRGD.2.7ISERIN2:A.

nEC

STYY,( OPINIONEN MOT F.7.C!
GI UT UK:2-V.5:
Hnr f5.1ger en del tirm,
særlig i..ystematisert, muligens litt
ovar. ninc
ferricxe:artikkel.
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(..en siste utvik1in3-a, enten k=mentårer
eller kampoppgåver som s:7,:r i brenncic
O1kIpende orte'rt om hva s= sker,
or =C?", "=C og :=5..a :. x)015tik arei.dS2z, n
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rikti
i ::n3.1s

www.pdf-arkivet.no/eec/

2012

'7i har fåt
trenc5or
lane,

- 3 - Vi tror at folk liker å lese faste spalter. Vi har ennå ikke
fått lagt opp Felles Sak slik.
- Lettere stoff er viktig, avisa skal ikke være noen murstein
sem slår folk i svime, tegninger, karrikaturer, vitser, dikt,
viser o.l. liver opp og bør alltid tas med.
-- Lokalt stoff n med: Alle artikler bør i så stor grad som mulig
knyttes til lokale forhold, videre bør en bringe lokale nyheter,
bilder o.l. Vi har oppsemmert mangelen på lokalstoff som en av
de viktigste manglene i de 5 første nr.
-Artikler som forteller folk hvordan det går i anti-EEC-arbeidet
på plassene, intervju med AKMED (FB) - aktivister. Dette har det
vært for lite av i de første nr. av Felles Sak.
- Intervjuer er en bra f rm, forsøk å unngå artikler av typen
skolestil.
- Artikler bør ikke være på mer enn 6-800 ord. Utelat heller en
del ting og ta dem opp i senere nr. En viktig feil i propagandaen er tendensen mange har til å forsøke å få med alt i en
artikkel.
- Mellomoverskrifter er viktig. Det behøver ikke være overskrifter som deler opp artikkelen logisk. Mellomoverskriftene kan
gjerne være en interessant setning fra forretterfølgende av
snittet. Mellomoverskriftene skal gi folk lyst til å lese videre.
- Vi har funnet ut at størrelsen på Felles Sak, 4-8 sider i B5
(25x17 cm) format er bortimot ideell. Avisa er så lita at fol!fint kan lese alt som står der, videre er den stor nok til at vi
har plass til litt variert stoff i hver avis.
- Felles Sak kommer ut hver onsdag. Vi har kontortid på et sentralt sted i Trondheim hete onsdagen, (7.30-21.00). Hovedkommisjonærene, representanter 2or lokale AKMED grupper eller en kontakt på en skole e.l. henter avisa der i løpet av dagen. Hovedkommisjonærene arrangerer så alt salg videre.
- Vi har laget et skieme der folk skriver navn, adresse og hvor
mange aviser de vil ta. Det er viktig å registrere selgerne systematisk, slik at ingen blir glemt.
- For å bestemme opplaget for neste avis, regner vi bare med at
folk skal ha samme antall som sist. Hovedkommisjonærene gir
beskjed i løpet av uka hvis de skal ha et annet antall enn forrige gana.
- Alt sale foregår forskuddsvis på alle ledd. Dette går an når
avisa. er så billig.
- Foreløpig spres avisa i hovedsak ved
dørsalg
salg på skeier
stands
2elg på en del bedrifter
- ,'ramover vil vi satse på å utvide ved
salg i butikk, vi her allerede gode erfaringer fra ett område,
temmelig mange andre bw:ikker tar inn avisa uten provisjon.
salg på arb.plan gjennom klubbene.
Vi håper dette kan være til hjelp for folk som vil starte ukeavis andre st e
Redaksjonen i "Felles Sak', Trondheim AKMED
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