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Vi sender nå ut en plan for h()ten -78 som har en litt annen
oppbygging og karakter enn /4E.S','tidligere planer. De si:::>te, par
åra har sentralen 'lagd gane detaljerte planer for hele •organi=sasjonen samla som skulle thlerreS med må eller ingen endringer
På hvert lag. Dette har blitt kritisert 'helt rett fra mange
steder f a) Fordi.forholda har vmrt forskjellige på de forsjellige
stedene og oppgavene planene har stilt har noen steder ikke vært
i samsvar med de faktiske behova. Dette har vmrt en skadelig
subjektivistisk fej..1 fra s4tralens'Side. b) Fordi slik detaljplanleggins fra sentralens ide i noen grad har hindra . at laga
har kunnet utVikle sine egniesjolstendige planer. Dette har hindra,
Utvikling av sjølstendighet og initiativ fra lagstyrer og distriktstyrer.
Blant annet for å korrigere disse feila vil sentralstyret sende
en rammeplan son streker opp de tre viktigste oppgavene for forbundet sOM helhet. Vi vil ikke prioritere mellom disse oppgavene
innbyrdeSfordi situasjonen er så ort*,,jellig på d u?like stedene
at det ikke el7 mulig å ha samme prior5;teri,mg alle steder.
I tillegg til rammeplanen seder vi ut en mer detaljert utarbeida plan for Oslo distriktet. Denne planen som er utarbeida av
ledelsen: i 'Oslo og sentralstyret under ledelse av partiet er ment
å tjene, som eksempe?,,,.,på hvor d4p. planen kan tillempes lokale forjølsten-~ vid:
hold og Utvikles
i damråd med partiet lokalt
liastyrer o
arbeide meTli utvikle en k6nkre.11 plan tilpassa de lokale forholda,
med nt-e'ans punkt i rammeplanen orleksell2elet fra Oslo
De vika.5t9.,:_=2.7.g.42.
Etter de foreløpige pland~sienene med styrene i slutten av
vårSemesteret og' oppsummeringer av den politiske situasjonen på
lk
læreStedene og i NKS spesielt, pekte disse oppgavene seg ut som
de viktigste:
+ Den politiSke kampent de borgerlige gruppene
Og mot SV-reSjOisitSn• spesielt.
.Jkolering av fortndet og det nære omlandet, samt
verving avye. medlemmer.
+ Lokal kamp. G4tSressekamp, fagkritikk, miljøkamp ete
For skolene : Stk kampen om å gjenvinne makta i
interesseorganisasjonene som spesielt viktig.
Om den Politiske ksmnen.
Til tross for den riktige målsettinga i vår planen om å trappe , opp
den politiske kamp en kraftig har vi oppnådd lite på dette odet.'.'
Vi mangler initiativ og god propaganda som, kan avsløre de borgerlige-.

gruppenes studentfiendlige'ogreaksjonære politikk. Vi har ogå

kommet kort i å utvikle en koret taktikk som kan forene-enhkt
flest mulig på konkrete kampSaker, med politisk kamp på teoretiske'og politiske spørsmål.
?or s komme på offensiven i den p olitiske kampen må vi plan~;
konkret hvem vi skal rette kampen mot, vi må unngå å slå i alle
en gang. Vi 14å planlegge hvilke områder QV POlitikk4
rethinger
Vi skal konsentrere oss om å vinne 4nnombrudd på i massene, ti;
må unngå å forsøke løse alle Motsigelser samtid. Vi må pla1e$;„
hvilke metoder' vi skal brake i kampen og på hvilken "area" vi
ønsker å utkjempe "s1;,ga n . Dette er for å gi oss sjøl anledning til -
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grundige forberclelser, for 4 kunne samle styrke overlegenhet,' og e .:
p e slaget
til egen fordel. Gan4ke mange steder ele-studentet
"utkjeM
.
saMfunna de viktigste
stedene for den., pelitiske kampen ok:no-en
steder bor kampen om studentersamfunnare hovedoppgava til
Rien Studentersamfunna er langt'fra de eneste stedene det foregår_
og bør foregå politiske kamper. Vi 'bør forberede oss på å bruke .
klasse/seminardiskusjoner„ veggaviskampanjer på konkrete saker, .
standsdiskusjoner og lokale konfrontasjonsmøter. I tillegg b r
det vies større oppmerksomhet til vår egen sjølstendige propagan a
i form av egne lokale løpesedler, HMG-salg osv.

Hvem som er motstanderen. for den politiske kampen må vurderes

e,A

konkret ut fra forholda på hvert sted. Noen steder er den åpne
reaksjonen viktigst, andre steder står kristne grupper spesielt
sterkt atter andre steder har ' poPulibtiske/"grønne" grupper
en brei massebasis. Vi må utvikle en pdlitisk-taktikk i forhold,
til alle disse gruppene. Likevel er det viktig å slå fast at fore'
studentbevegelsen som helhet , er SV-revisjonismen vår hovedmotstander...
Derfor skal vi i det følgende konsentrere oss om å gi en kort
analyse av SVS stilling.
SV er i framgang på lærestedene og har et visst initiativ både i
den politiske kampen og i større grad 1 interessekam p en, De
viktigste posisjonene til SV er den politiske og organisatoriske
kontrollen med de landsomfattende interesSeorganisasjonene NSU,
LNL, FR og DHL og i kontrollen av hele den "offisielle" studentpressa. Framgangen til SV .viser . .Se'g 13
,at de gradvis har
vunnet flere posisjoner (sist LinT,.Wqgat e på. viktige områder har vunnet større
revisjonistiske politikken
blant massene. Smrlig viktig råhg'repa på Kina og 3-verden-teorien,
forsvaret av sosialimperialismen og offensiven i det nasjonale
forsvar:av:,~ge ved okkUpasjon ete.) og
si4rsm4let
ikke mrnt propMandaen for at Setene er en reaksjonær mellom-,, e
lagsgrupPe uten egne interesser
Fox
- vinne avgjørende fraMgang i StUdentkampen og i oppslutning
om NXA politiske linje er den viktigste forutsetninga et vi klarer
å bekjempe og avsløre SV og redusere deres innflytelse i studentmassene.
Sjøl. om SV er vår politiske hovedmptstander, betyr ikke det at vi
skal gjenta gamle feil i taktikken mot dem. Den taktiske linja vår
må innehCade både enhet og kamp. Målet ter kampen er å vinne flest
mulig av: de progressive massene som i dager under SV-ledelsens
innflytelse.
Sjøl om SV på lærestedene har hatt en viss , framgang er de forts att
prega av store motsigelser i egne reker, .'både mellom ledelse og
medlemmer/masser og mellom forskjellige fraksjoner i ledelsen.Særlig er motsigelsene på Sovjets rolle i Afrika viktige og truer
enheten i hele SV. På universitetet går det også motsigelser-mellom
en tradisjonell sosialdemokratisk politikk, og en KUL-inspirert
politikk i en rekke spørsmål.

:

Om

44~1

skolerinl=ervinfe....

Et av de viktigste hindrene for at NKS skal vinne framgang

er at

det politiske nivået hos medlemmene,: fra topp til bånn i organisa
sjbnen, er for lavt. Dette skyldes først b; fremst et langvarig
Politisk avvik hos NKS-ledelen i synet nåskolering og kaderfostring. Bare en omfattende skolorings og fostringskampanje av
oss sjøl' og våre nære venner kan endre denne situasjonen. Vi

trenger studier, og skolering 1 grunnleggende spørsmål i marxismenleninismen-Mao Tsetungs tenkning, i viktige klassekampspørsmål
i dag og i virkeligheten i vårt, eget land og internasjonalt.

.
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Metodene vi mener 1:42ir arr andes i.denne kam 'panja'er nærmi-:ye

gjort rede for 1 planen for 04.0, det sårurne gjelder en
om hvilke emner som,bør studeres, vi skal derfor ikke gå nærmere
inn pà:det her.
Det,'Må understrekes spesielt at on absolutt forutsetning for at
skoleringskampanja skal bli. vellykka er at NKS laga søker og får
hjelp fra part:let. Styrene. må ikke sitte Passivt å vente på at
denne hjelpa skal komme, men må sj_ol oppsøke kamerater fra partiet,

på stedet, diskutere med 4m og gjøre konkrete avtaler om hvordan
partiets ledelse skal utøves.
Det må også understrekes,at denne,jsktpletingskaMpanja som både
skal omfatte medl 'eUimer Pgjri: yMp'4'.~«tt
lft erstatte studiesirkler
som h'ovedMetodq i Vervingåkrbsi4h17. DS' -e er fordi de fleste lag

ikke vil ha kapasitet til både: `å drive skoleringskampanja og
stud*S~ler på samme nivå . sOm tilnå. Det , betyr ikke at vervirc
er
Mindr viktig Oppgave enn tidligere, men bare at vi
må . tilpasse metodene for verving,. : til deri brennende oppgava med

omfattende skolering og kaderfoString.

Om den lokale karilen.
Den kanskje viktigste framgap.Sep for NKS det siste året er at
vi hår knyttet normere b'åditii t basgee og vunnet -nYR tillit i
det lokale miljøet, ved
i $13i i4hfor å ta opp kampen for
interesser.
nære
massenes
'De .områdene det er reist lokale kamper
og aksjoner på har varier mye fra sted til sted, noen steder har
fagkritikken stått i sentrum, andre steder har det vært aksjoner
mot strykprosenten, studieordn;i.nga, pensum osv.
Dersom vi på nytt._slipper. disselpkale kampene og kutter :bånda
1 eldWt
ti .t
vi en. #ii*Artil e 11 feil. Tvert om- må
~ttinga være å styrke .N,r(.93.r
i det lokale miljøet eg
den lo1Çale kampen, Kommunistene på instituttetiskolen må svømme
somfiSken i va-nt blant niaøsAepg hele tida ha massenes velfeld
oerare interetSer ser' et grunnigende utgangspunkt for alt
arbS„141.
S Ø1 om det er reist mange-,iktige og fine lekale aksjoner
det diøte. are:b, er det få'.~99h)..av . disse Som er sluttført eller
ført fram ti. -:seier, Mang ~er 1?a¥'-aksjenepe falt sammen etter
eii -tid Og.atiVitetends~ AV; ÅrSakene til dette er:
1) KommggiSterle.'4sr ikke e*IPN . utVikle q n politikk og taktikk
for litMten som haT inbefattaSv-ardali . dqn skal videreføres etter
at dein er reist . og hvordan
'skal avsluttes,
„:2) Bare på et fåtall steder har vi utvikla en riktig line for
enhetsfronten og for organiseringa av massene.

Når vi til høsten skal !viderewvik),e , de lokale kampene somÇ har
p4g4t,t og reise lye, må, vi4e,gge hoveVkta på å utvikle politikken på'diSse to områdeette mk` skje i nært samarbeid med
ogt#1,der rettleiing ev p. det lokalt.
En spesiell svakhet m e4Fffeh ,1~1e .karrapen det siste åretor
den sjølsterid4ge kommunisiske,kypagandaen de fleste stedene har
med sitt fravær. Vi'-må ciiatø. dette i høst og våse fer
målh e åt det er kommunne . sOM';:går i s p issen for å forsvare
deres intersser, vi må ve . 1?bPek'4v ene på den kampen
vi
nå fører mot borgerskapets og statens angrep og stille sesia - .
lismen i moo -tr- otning til vår situasjon under borgerskapets diktatur.
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-4å skoleene/Vk en i IK-frontene.
Om intsresseka.
fleste læret-4 soSalskc4er b« interessekampen og va3,
Fo,
Icampe6, ', 11 L/g/, pg FR være v pg4$'epet bør være meget godt
ts e gr tinhet i PPeiel t vikti .e ndrom. 411~Pgaver lokalt for å avvike
fra dette. Årsakene er:
Interessekastpen står for4 p.ldsvis sterkt på 'desse skoleslaga og
massene pr opptatt-av hvij,:kpn.,plitisk linje som står i ledelsen
fox inte*p$eorg41»sasi6;41.kde-e's'
- . SV-reviSjOnistene . har , nunnet'flertall i både LNL og FR og derM
styrka sine politiske og org4Risatoriske posisjoner i studentbevegelsen 1 gaftig. I FR har st qd
allere4e begynt å merke virka. ngene
‘ha en revisjonistisk t=delse,gjeilop sabotasje av ST.m.
kam Peb .. Det er en reVolusjo `iær.;; •l ;)4. fc&bsS å kjempe for at de
,:ildisse to organisasjonene, slik at
'progressive igjen vinner
i lsasjoner i studentenes interesse.,
de på ny kan bli virkelige kam
/ vil vi sikkert klare det neste år.
.Klarer vi det ikke dette sko4P
..Lve44etet;-(iitftr den politiske
';'=-4 skolene til forksjell
kapenMellOM den revis~iti
', - b6fgerlige pOlitikken og den
koMMtflistiske politikken særli r skarpt i interesseorganisasjonene.
Det betyr at det vil være umIgig-for oss å vinne av g jørende framgang 'på skolene uten å konsentrere mye krefter om arbeidet i LNL/FR.
(For laga i Oslo sin del be-yretteat s4.,ø, om distriktet som helhetk,
og ,4e fleste laga vil ha.~54*mppn,i stildØhqNhhet som hovedop &Ve, skål,. l er- og sciA~~
Brie ha iriteSekaMpen
~
og valgkaMpen i frontene som hoved
ve.
i LNL og FR er at kommunistene
Forutsetni4ga for å kun
evner å gå iissen for in
'INMpen
hver'enkelt skole.
Problemet på skolene det siste
.,1:4r ikke vært at det har mant;
bevegelse i massene i interesse
h . kStøl om det og har vært til-,,,
felle noen sted‘rr , ,; Problemet ~ : særlig vart a t. massene har
mangla en riktig politikk, og taktikk A gå til , aks j o n etter. Derfor
har det mange steder ikke blitt noen aksjon Sjøl om mismiwen blant
-yært stor.. Der Çie t .
massene
blitt reist aksjoner har de ofte
har hatt noen linje for å
ikke i-esUl, ert i noe foral;, , yi
videreutvi tè og styrke detti4., 4./Iten har . vi ikke hatt en riktig
enhetsfronttaktikk med å for"' slle som lar seg forene .i kam 4
Disse , problemene m4 vies full
Vi kan ikke 'her streke opp

nøy4oss med å ps» p
Viktige å utvile politik»lp p 0
4mpen on innhoIplet i faget'

men skal

sær,J,ig ,, sp0F~pm pedagogik
be~fikke~tt.

merksomhet i den nye planperioden.
slik helhetlig politisk linje,
en politiske saker som er særlig

lærerg;k0lenes del gjej,,der dette
og sprsmAlet om karakterer/

Den de9krat4,4e kaM p en. Særl i gVk tig er representasjon eller.
boikott:S.Vh~leStY,tete og 8/~let om allmtenes r ett til å
fatte bes/utnin4er/tiIbakekallek:representanter.
Den Økonomike kaMpen. Spørs let om . budsjettbevilgningene til
skolene Og,kon4kvenene n~ringer får for det faglige innholdet

og utbyttet av :46dervisninø et sva,
Til slutt: sutte til

arbeidsfolk i streik o.l.

3.vegl',Ien

er sentrale k„Wpspørsmål

V4ktig.

rrc.

