Til aksjonsgruppene tilsluttet IK i Troms og gru n nar i
resten av landet.
Fra Ik-1:U i Troms.
Ik-AU har diskutert solatenes krav eg situasjon enen
se gruppene som er tilsluttet 1K i Troms.
Vi vil oppfr)rdre aksjonsgrupper over hele landet til
med på ei aksjongruppe i tidsrommet =4 - 20 juni. Dt:i krav
vi men er er sentrale ,å aksjonere for er kravet om 6/8
gratisreiser og kravet em demekratiske rettigheter.
Vi ser :'.enno aksjonsuka som viktig i ar:eiet med å styrke
aksjonsgruppene sin kawekraft, sturke rekruttering?, til gruTene og som en viktig start for å mel .A.lisere - mange selater til å kjempe igjennom kravet. I leirer hvor lokale krav,
r.eks. mat,sanitærferhelsesv. står sterkt oppfor:irer vi
gruppene til å reise aksjoner på Jisse sakene også. Hverdan disse kravene skal priotiteres i forhold til ie an re
må gruppene selv avgj,;re. .•
En:_:el vil muligens stusse sver at vi mener at emekratiske
rettihetr skal være så viktig å aksjonere for. Om dette
mener IK-AU - flg
Aed de sta ,diere angreene ! .aåemokratiske
retter bl.a. i militæret Llir
vanskeligere for sel, "latene å kjempe igjennom sine krav. Hvis vi ikke reiser kravet
om fulle demokratiske retter eg er beredt på å slå tilbake
alle angrer) vil vi få umulige forhold å arbeide under etter
hvert.
Sem maksimumsprogram fer aksjonsuka foreslår wiFLG:
=l• Starte uka med konfrontasjonsm;:fte. Tema:
De sentrale kravene våre etter IL K- Hvordan f
,'"em.ierjenom2 IJ.WOLI ELLER S=BEID'
MOtinnieeer
Kan vere tillitsmann
sAmarbeids
linja eller befal.
=2- Stand ved åicsjonsgruppa utafor leira:
-selge merker fer 6/8 flyreiser
-spre løpeseddel om LK
-få folk t±1 å skrive under på kravet
(se vedlegg)
-mobilisere til demostrasjonstog cc for
de sentrale kravene, avtickale krav.
=3- I slutten av uka f.eks. torsdag avhodes de=strasjonstoget. Etter det kfixxx mener vi at :et
bir være appell hvor I.O.
stågin le sentralt.
Vi mener at hele uka leer preges av at aksjonsgrup:)ene
I.O. har ledelsen og er Jrivkrata i å kjem7pe igjennom k rav
Dette gj:5r at flere vil slutte opp om I.0.og - bli medlemmer.
Vi foreslår at dere diskuterer dette raskt og tar tiltak for
& orepfylle "le målsettinger dere stiller :ere lokalt m.h.tt.
hva .dere makter av aksjoner og hvor mange dere kan rekruttere.
E t eteraksjonsuka vil det komme ei mapsummering a den i ei avis
fra ILK/Troms . Vi leer dere sende lokale oppsummeringer til on
adressa dere fyr oppgitt gjennom 1,1‹ straks etter at aksjonene
er slutt.
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