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-1Informasjon til medlemmene i NKS (skal leses opp på lagsmøte).
(Planen var at denne informasjonen skulle kommet ut til laga i oktober. P. g. a. en misforståelse
mellom NKS sentralt og partiet sentralt har utsendinga blitt utsatt to mnd. Vi beklager dette.)
Dette semesteret får distriktene og laga ingen fullt utarbeida plan for NKS sitt arbeid fra sentralstyret. For lag som ligger under distriktsstyrer betyr dette at det er DS , som i samråd med
partiet lokalt må ta stilling til hovedoppgaver, viktigste underordna oppgaver osv. for distriktet.
For lag som ikke ligger under distriktsstyret betyr dette at disse laga sjøl må ta stilling til hovedoppgaver osv, i samråd med partiet på stedet og med kameratene fra NKS sentralt som dere
får besøk av.
Det vil også bli endringer i besøksrutinene fra NKS sentralt i tida framover. Hvordan det blir
konkret får dere beskjed om seinere. At planarbe i det skjer på denne måten , og at besøksrutinene blir endra, henger sammen med endel organisatoriske endringer i NKS' sentrale ledelse,
som dere nå skal bli orientert om . Utgangspunktet for denne situasjonen er den svært vanskelige
kadersituasjonen som har oppstått i studentarbeidet i Oslo . Årsakene til at denne situasjonen
har oppstått er flere, og vi skal ikke gå inn på dem her, men de henger sjølsagt sammen med
politiske feil i arbeidet: manglende kaderfostring og skolering av medlemmene i NKS, sekteriske
feil i politikken og taktikken for studentkampen som har skada grunnlaget for rekruttering til NKS. Noen av disse feila har vi begynt å korrigere, andre tar vi fatt på i forbindelse med høstens arbeid. Men å rette opp disse feila, er ikke gjort i en håndvending. Det vil også ta tid å bygge opp en sterk kaderstamme som kan lede det politiske arbeidet blant studentene. I mellomtida
må vi disponere de kreftene vi har på best mulig måte. I samråd med partiets ledelse er vi derfor kommet fram til at følgende bør gjøres:
Den kaderstammen vi i dag har på lærestedene i Oslo, er for liten og for svak til at den bårl.;. kan
bære en slagkraftig ledelse for NKS på landsbasis og en sterk og slagkraftig ledelse for stud.ntarbeidet iOslo. For å utvikle studentkampen i hele landet er det i dag særlig viktig å styrke ledelsen av studentarbe det i Oslo. Det som skjer i Oslo har ringvirkninger for kampen over hele
landet, Klarer vi ikke å utvikle studentkampen i Oslo, vil den bli svekka på landsbasis. Det er
også et særlig behov for å utvikle flere ledende studentkader i Oslo, fordi mange viktige funksjoner nødvendigvis må ligge her. Derfor er det nå riktig å prioritere flere ledende kadere til
arbeidet med å utvikle studentarbeidet i Oslo.
Konklusjonen på disse d skusjonene er at endel kamerater er blitt overført fra sentralt NKSarbeid til arbeid i partiet på lærestedene i. Oslo. Vi mener at dette i den nåværende situasjon er
et riktig skritt å ta. At flere ledende kamerater får anledning til å sette inn mye krefter for å
utvikle taktikken og politikken konkret for studentkampen på sine steder, på å gi konkret veiledning til NKS -laga både i den eksterne kampen og i utviklinga av det interne livet, på å hjelpe
fram studine og skoleringsarbeidet i NKS-laga, vil etterhvert gi avkastning i form av en mer utvikla revolusjonær studentpolitikk, mer levende NKS -lag og en bedre og breiere stamme av
framskredne kadre i studentforbundet. Disse vinningene vil ikke bare komme Oslo, men hele
landet til gode. På dette viset kan en si at NKS tar et skritt tilbake for å kunne ta to skritt framover.
At kamarater blir overført fra sentralt NKS arbeid til Oslo-arbeid, betyr sjølsagt at NKS' sentrale ledelse får begrensa mannskap, og dermed også må ha begrensa oppgaver. Dette er en midlertidig ordning som skal vare til vi har klart å bygge opp en kaderstamme som er kvantitativt og kvalitat vt sterk nok til å kunne bære både en sterk Oslo ledelse og en fullverdig ledelse
for landet som helhet. Konkret betyr det at NKS' sentrale ledelse bør ha følgende oppgaver:
Lede landsmøtebevegelsen
- Lede arbeidet i de landsomfattende interessekampfrontene og lede arbeidet med å utvikle linja
på interessekampens område. I første omgang vil LNL og FR bli prioritert framfor NSU og DHL.
Utgi HMG
Utgi 4. mai
Betyr dette at vi "ofrer" distriktenes interesser
for Oslos interesser ? Ne i , det er slett
ikke meninga å overlate laga utafor Oslo til seg sjøl. De har sjølsagt fortsatt krav på hjelp og
ledelse for å utvikle arbeidet sitt, og det vil de få. Denne hjelpa vil komme fra partiet lokalt,
som i tida framover vil legge mer arbeid i. å lede og utvikle NKS på sitt sted. Flere steder i det
siste året har det vært stor framgang i partiets arbeid med å lede NKS lokalt. Det er viktig at
kameratene gjør sitt til at denne framgangen skal fortsette, bl. a. ved å ta ansvaret for politiske
diskusjoner om studentpolitikken med partiet på sitt sted, og søke hjelp til å utvikle kaderfostringa
og skoleringsarbeidet i NKS.
Situasjonen er på ingen måte svart. I det siste året er det skjedd mange positive ting i NKS som
det er viktig å bygge videre på: Svært mange steder har kameratene fått bedre kontakt med studentene. NKS har fått større tillit lokalt, og et breiere oppland, sekterismen er svekka. Gjennom
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flere lokale kamper har vi vunnet erfaringer som gjør at vi har et godt grunnlag for å kunne utvikle en helhetlig utdanningspolitikk. Stilen og det indre livet er blitt bedre - det er gjort erfaringer og gjennomført eksperimenter som når de sammenfattes , vil fortelle oss mye om hvordan
et kommunistsik masseforbund for studenter skal utvikles. En god del steder har også, med stort
hell , begynt på det fagkritiske arbe det. Årets sommerleire var prega av en mer åpen og demokra tisk stil enn tidl gere, og folk lærte mye politikk. Dette peker også framover når det gjelder ar beidet ellers i året, Kort sagt, vi har et godt grunnlag å bygge på. Med partiets hjalp er vi overbevist om at NKS vil være i stand til å vinne viktige framganger i tida som kommer.
Kameratslig hilsen
sentralstyrets arbeidsutvalg

