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HØSTPLAN 
Politisk Utvalg i NKS har vedtatt at det skal avholdes 3 ob l igatoriske 

mØter i hele organisasjonen i hØst. 

l. Et storlagsmØte på INTERESSEKt\MPEN. 

2. Et storlagsmØte på EKSTERN PROPAGANDA,med spesiell vekt p å 

Hva må gjØres, men også den lokale propagandaen. 

3. Et smålagsmØte på KOMMUNEVALGET. 

INTERESSEKAMPEN-HOVEDOPPGAVA VÅR! 

I dP siste årene har studiesituasjonen og leveforholdene fo r studentene 

stadig blitt dårligere. Forholdene vi l i tida fra~ver ikke b l i bedre. 

Tvert om. Monopolkapitalens mu l igheter for enorme profitter i olje

sektoren betyr mindre penger til uproduktive sektorer som helse og ut 

danning samtidig som antallet av utdanna arbeidskraft på q·1rnnasnivå 

- skal, Øk~s enormt .• Denne arbeidskrafta skal være fleksibel, l ett omskoler

bar.En del av studentene, fØrst og fremst lærerskolestudentene var i 

våres ute i kamp mot denne politikken.Men den stØrste delen av studenter 

har ennå ikke reist kampen mot monopolenes u tdanningpolitikk. Det er der 

kommunistiske studentbevegelsens oppgave å i spissen i fo r svaret av 

studentenes interesser. Etter dannelsen av NKS er vi i bedr e stand enn 

noen gang tidligere til å greie dette. 

I lØpet av -sommerleirene gjorde vi gjennombrudd på utviklinga av vår 

generallinje for interessekampen.Det neste steget er å gjØre denne 

helhetsanalysen grundigere,konsolidere hele organisasjonen på den og 

tillempe den lokalt.Dette er helt nØdvendige forutsetninger for å kunne 

greie å reise en brei masseb~vegelse mot statens utdanninspolitikk. 

I tillegg til dette er det viktig å legge vekt på studier av metoder 

for å få ut politikken. 

Materiale til dette storlagsmØte fØlger i dette nummer av 4 . mai. Til 

materiale fØlger en del spØrsmål som skal Qrukes i diksusjonen. 
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Grundige oppsummeringer av diskusjonen , med utgangspunkt i spØrsmåla, 

skal leveres til sentralstyret rett etter mØtet. MØtet bØr holdes 

innen utgangen av denne måneden (sept). 

STRYK DEN KOMMUNISTISKE PROPAGANDAEN! 

Dette mØtet kan bety et være ellerikke-være for Hva må gjØres. 

Det er ideer blant medlemmene om at vi ikke trenger avisa. Det klages 

over prisen, viljen til å selge den er ofte lav osv.Vi trenqer eqen 

avis av flere årsaker. De viktigste er at vi trenger et organ som 

kan'gi kommunistisk propaganda, spesielt på interessekampen.En viktig 

bitendens i de kampene lærerskolestudentene har fØrt er at kommunistenes 

analyse har uteblitt. Uten en egen kommunistisk propganda er det 

vanskelig for massene å gripe de revolusjonære perspektivene på interess 

kampen, og de vil heller ikke forstå nØdvendigheten av å organisere 

seg i den kommunistiske studentbevegelsen. 

Materialet ti l dette m0tet fØlger i dette nummer av 4 mai. i>iØtet 

skal ha som målsetting å hØvne nivået i organisasjonen på spØrsmålet om 

viktigheten av kommunistisk propaganda og g jØre gjennmbrudd i 

forhold til Hva må gjØres. 

KOMMUNEVALGET • 

I partiet har diskusionen om kommunevalget pågått i lag tid. Spmrs

målet om kommunistenes deltakelse i valget er også et viktig spØrsmål fe 

NKS. Forutsetningen for at NKS skal kunne bli en viktig i kraft i 

valgkampen er at vi er konsolidert på politikken. Det er en rekke 

viktige spØrsmål vi må ta stilling til, som Skal vi stille?, Skal vi 

stille i front eller som parti?, I tilfelle front da en revolusjonær 

front? 11vordan stiller vår linje i sikkerhetsarbeidet seg til det å 

delta i valget? Taktikken overfor SV. 

MØtet om kommunevalget skal være et smålagsmØte.Det b Ør holdes i 

slutten av semesteret. 

Den rekkefØlgen som er angitt her over de tre obligato1iske mØtene er 

også den rekkefØlges mØtene skal gjennomf0res i 

3. 
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REIJ KAMPEN MOT FEDAGO&l~Kt 
6 LÅ Tl L5AKE ALLE FDR5 E10ED t: f__SE5 Tl LIAK Tl J_, 

bi5TRI KTH~Y <SKO lES ~ore Mtr 

UTDÆNNJN&A SOH PROD()tnVKJ?AFT. l 
"For å leve må en ha mat,klær osv.,for å ha disse materielle goder 

må en produsere dem,for å produsere dem må en ha produksjonsredskaper 

og en må kunne produsere disse redskapene og for så å bruke dem. 

Produksjonsredskapene som man produserer de materielle godene med, 

menneskene som setter disse redskapene i bevegelse og virkeliggiØr 

produksjonen av disse goder,takket være en viss produksjonserfaring 

og evne til å arbeide,tilsammen utgiØr alle disse elementer samrunnets 

produktivkrefter". (J.Stalin: Den dialektiske og historiske materialismen 

Monopolenes profittbegjær fØrer til· at det blir storproduksjon inna-

for sektorer som gir hØyest profitt Giennomrasjonaliserte stor-produksic 

opplegg og varesektorer som gir maksimal avkastning.Stikkord er raserins 

av jordbruksnæringer,tekstil.skotØy osv. Statens olieplaner er at denne 

utviklinga skal skyte fart nå. (Les RØde Fane om oliepolitikken hvor 

dette konkretiseres og utdypes) . 

Hvilke konsekvenser får dette for utdanninga? 

Som Stalin påviser,er utdanninga en produktivkraft,den har betydning for 

"menneskenes ... produksjonserfaring og evne til å arbeide"Produksjons-

utviklinga reiser krav om enmer "samlebåndsinnstilt" arbeidskraft i stor 

produksj anen, folk som ikke må beherske all.e områder innen f.eks. svei sin 

men kan gjØre en bestemt sveiseoperasjon.Den reiser Økt krav om fleks-

ibel arbeidskraft som raskt kan omskoleres etter konjuktursvingningene 

på markedet.Den stiller krav om folk som kan administrere trygdene 

når de sosiale problemene Øker sterkt,om folk som utgjØr det det voksend 

byråkratiet som kjennetegner kapitalistisk produksjon,men som også skal 

~. ' styrke det statlige diktatiret når arbeidsfolk 'blir misnØyde. 
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Allmengrunnskolering på gymnasnivå og nedskjæring a v yrkesutdanninga 

er en hovedmetode for å l Øse den motsigelsen som finn s mellom på den 

ene sida utdanningbehovet monopolene har idag og på den andre sida den 

utdanninga som reelt finnes. LØsninga er kal_t enhetsskolen.En a v mange 

forutsetninger for å få denne skolen gjennomfØrt er ei drastisk 

endring av lærerutdanninga.! h Øyere utdanning er hovedmetoden for å lØse 

motsigelsen disrtikthØyskolesystemet. Monopolene vil med andre ord 

Øke antallet artianere eller tilsvarende utdanning, Øke antallet lærer, 

lØse eller dempe de sosiale problemene, sty rke b yråkratiet osv .Men de 

betaler ikke et Øre mer enn de blir tvunget til. De er villige til å 

s kjære drastisk ned på kvaliteten av det arbeidet "akademikerne" skal 

gjØre i skolen,helse-og sosialsektoren osv. Og de v il Øke arbeidspresset 

kvalitativt både for studenter i utdanning,de utdanna akademikerne og 

f.eks. elevene i skolen. 

Med andre ord skal ·strukturrasj onaliseringa av produksj anen samsvare 

med en tilsvarende strukturendirng og beinhard rasjonalisering inna-

for all utdanning,også den hØyere utd~nninga.Den skal tjene til å 

Øke monopolenes profitt.direkte ved innsparinger i utdanninga og 

indirekte ved at utdanninga tilpasses et produksjonsnivå som st~rker 

monopolene.Alt dette betyr entydig at Økte byrder veltes på arbeiderne 

i produksjonen, på elever,studenter osv.Det bety r at når studentene 

reiser kampen mot denne forverringa, står de sammen med resten av folket-

mot samme fienden. Prat om .at vi opprettholder"privilegier" som vi må 

oppgi av hensyn til vanlige arbeidsfolk blir reinspikka tull! Det er 

klassefiendens forsØk på å splitte folk som har objektive interesser 

av å stå sammen. 

l-

HVORDAN RAMMES H~YERJ IJTDANNIND- 1\DNKRET-
Det legges opp til en altomfattende strukturendring. Siktemålet er 

å korte ned utdanningstida der det er mulig, det er å kjØre ulike 

5. 
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6. 

utdanningsgrupper sammen i masseundervisning som sparer undervisnings-

krefter,det er å legge opp til n y e fagkombinasjoner som er bedre til-

passa enhetsskolen. Kon?ekvensene for studentene b li r et my e stØrre 

arbeidspress,lite om i det h ele tatt mulighe t er til fagli g fordyping 

k · · ·a 1 · · f 1 a· 1 · l som an g1 progress1ve grep om 1 eo og1ene 1 aget , .angt ar. 1.gere 

y rkesretting a v fag a som b ety r at v i står darligere rusta i en jobb, · 

oppstykka miljØ i utdanninga og Økonomikse forverringer både som stu -

Qenter og som framtidige y rkesutØvere .Metoden staten bruker for å nå 

sine mål er altså både rasjonalise r ing av studiene og strukturendringer 

eller integrering a v u like skoleslag. Strukturen endres fra frittstående 

universiteter,lærerskoler,tekniske skoler,sosialskoler osv. til 

dist rikthØyskolesv stem som ei grunnutdanning i masseomfang (dobling 

av studenttallet i l Øpet a v 15 år)og en eventuell etterutdanning 

på et univerÆitet eller en hØvskole som NTH,NHH osv. 

På disse disrrikthØyskolene sitter fysioterapeuter,sosionomer,psykologer 

og andre på samme forelesning i f . . eks. sosialpsykologi. Teknikere 

realfagstudenter osv. på en forelesning i kjemi,uten sær lige hensyn til 

hvordan lærdommen seinere skal settes om i praksis - metodikk og fag-

fordyping gis det lite spillerom for. Vekttall(ev. tidsenheter) angir 

hvilke bestemte fagkombinasjoner du skal ha for et yrke og tida du skal 

bruke på utdanninga. Et statsdir€fgert sty re overvåke]:" om du holder 

tritt,og kan bruke Økonomiske og disipinære vi rkemidler for å presse 

studentene.Pensuminnholdet legger du sjØlsagt ikke opp sjØl, et rasj-

onelt eksamenssy stem krever fellesopplegg etter Gjerdes ideologiske 

smak.Hvordan kan en lærer med ned til 14 dagerskurs i et undervisnings-

fag,med en metodikk adskilt fra faget bli en god p~ogressiv lærer? 

Svaret er at han skal delvis erstattes med maskinelt utstyr og bli eh 

~unksjonærlærer.En sosionom skal bli mindre kasusorientert , mer b~ukt 

til å lede administreringa av sosiale problemer i ~asseomfang.Dette 
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distrikthØyskolesystemet er med andre ord noe helt annet enn det 

distrikthØyskolene er idag.De betyr ingen forbedring for noen ut

danningsgrupper. 

DistrikthØyskolesystemet vil sannsynligvis bli forespeila i den nye 

stortingsmeldinga. Kanskje blir parlamentet bedt om å legalisere ei 

innfØring av systemet allerede til våren. I mellomtida gjØr KUD 

forberedelser. Eksempler er forsØk på å nedlegge sosialskolen på BygdØy, 

innfØre sosiallinje på BodØ distrikthØvskole, og i eller fØrste 

rekke- innfØringaav pedagogiske h~yskoler .Oppgava nå er å utvikle 

en bevegelse mot de forberedende tiltaka så raskt som mulig. 

DE PEDA&O&ISK-f 1-tll>~SrOL-fN E (PH) 

1/1-75 skal loven om PH iverksettes. Den er et forberedende tiltak til 

distrikthØyskolene (DH) , men også en brekkstang av dimensjoner for 

statE7n.Idag er hare 2-3% av studentene inne på PH-skolene. GjennomfØringa 

av PH betyr at all lærerutdanning, som vil utgjØre ca. 3~/o av hØyere 

blir samkjØrt,integrert i et opplegg som i praksis er et DR-opplegg. 

Det vil bety nedskjæring av lektorutdanninga til 6 år,adjunktutdanninga 

til 4 år samtidig som fagkretsen Økes betraktelig. Videre stramme KUD-

dirigerte pensa, hardere arbeidspress, dårligere sosiale og Økonomiske 

forhold. Dessuten svekka yrkesutdanning fordi faget og metodikken 

skilles og fordi faglig fordyping slik det er på universitetet idag 

forsvinner.Mulighetene for å være en god lærer i skolen seinere 

blir dårligere.Det er elevene, studentene, og lærerne som skal få 

stØrre arbeidsbyrder,Økonomiske byrder og få et senka kulturelt nivå 

etter monopolenes Ønsker. 

PH er en av flere forutsetninger forå gjennomfØre· enhetsskolen, · den 

forutsetninga vi som studenter kan gjØre noe med. 

PH er et hardt angrep moe alle lærerstudenter på universitetet,på lærer-

skolene og på distrikthØyskolene idag. 

Utover det er PH ikke bare nØkkelen,men hele kjelleren og Jel så det i 

bygget som skal hete DR-systemet. Det vil svekke de andre studen\-

1. 
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gruppenes posisjoner mye om lærerstudentene bl ir feid inn i PH-systeme 1 

l Dette er grunnene til at Politisk Utvalg i NKS har stilt parolen 

"Slå tilbake PH-skolene" som den viktigste for oss nå å sammens , eise 

lærerstudentene rundt, og å få stØtte fra andre studentgrupper på. 

Kampen mot OH-systemet blir utvilsomt langvarig, og vil få mange 

former. Vi kan lære av EEC-kampen • Da reiste vi fØrst kamp mot de 

forberedende tiltaka, men hadde samtidig klart for oss at folke 

avstemninga var den avgjØrende styrkeprØven . På den måten kunne vi 

konkretisere for massene hvilke konsekvenser EEC ville få. Hadde vi 

tapt avstemninga ville neste skritt være kamp mot ulike framstØt, for 

å melde oss ut.Parallellen nå er: bekjemp de forberedende tiltaka, 

propagander mot DH og vær forberedt på langvarig kamp! 

MERE OM DE PEDA&O&lSKE ij015KDLENE\ 
Sommerleirene startet disku
sjonen på lærerutdanninga som 
det mest brennende for oss eller 
som vårt viktigste kampavsnitt 
nå. Diskusjonene har konsentrert 
seg om den nye lærerutdannings
loven og pedagogiske hØyskoler 
og konsekvensene dette vil få 
for lærerstudenter ved univer
sitet og lærerskoler. 
Politisk utvalg i NKS har opp
summert disse diskusjonene og 
vider'efØrt dem ;-å noen punkter. 
Konklusjonene vi har trukket 
bØr diskuteres grundig i alle 
lag. 

Vi er mot Pedagogiske hØy
skoler i sin helhet, - ikke 
bare mot enkelte deler av den 
mens vi forsvarer "progressive" 
sider ved loven. Dette er ut 
fra at kjerna i hele loven er: 

l) rasjonalisering av student
enes arbeidssituasjon som er 
mer enn hard nok fra fØr. 
2) faglig forringing og et 
hardt angrep mot yrkesut
danninga til lærere 
3) den undergraver liberale 
trekk l unlversltets- og 
lærerskoleutdanninga som spil
ler en progressiv rolle i dag. 

Et argument for loven som 
l ærerlaget står på, er at den 
betyr en styrking av lærerskole 
utdanninga med ett år, fra to 
til tre års utdanning og at 
den åpner for videreutdanning 
til adjunkt med ytterligere 
ett år og til lektor med 6 
års utdanning. 
Men lærerlaget har hittil over
sett at denne utvidinga samtidig 
betyr at lærerne skal undervise 
på et hØyere skoletrinn, et skolE 
trinn de er langt dårligere kval 
ifisert for enn de som hittil 
har rekFuttert disse l ærerpost enE 
nemlig universitetsutdanna lærerE 
Den utvida kompetansen v il bli 
utnytta av KUD til å fortrenge 
de.n faglig mye bedre utdanninga 
som finnes på universitetene i 
dag . Pedagogi-ske hØyskoler betyr 
ikke fØrst og fremst styrking av 
l ærerne i barneskolen, men i 
praks is senking av lære~kvalitet· 
en i gymnaset og ungdomsskolen! 
Og pedagogiske hØyskole~ betyr 
tidsenheter og et mangfold av 
emnekretser som forverrer stud
enten~s situasjon kvalitativt i 
forhold til i dag, fØrst og 
fremst i forhold til universitet · 
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ene, men og i forhold til l ærer 
skolene. A hevde at loven har 
progressive sider som vi kan god 
ta, men enkelte feil, er for det 
f Ørste å feilvurdere kjerna i 
loven og for det ~ndre å bite på 

.de sukkerkulene staten legger 
fram for at vi skal sve lge hele 
den vonde PH-skolen. 
Loven er en helhet og vil 
fungere som en helhet.Ottosen
komiteen, lØnnsoppgjØret osv . 
hadde også visse trekk som var 
et framskritt, men som ikke 
kunne ses som annet enn deler av 
en helhet. 

RI\SJONJ\UotRI N0 

Pedagogiske hØyskoler betyr et 
opplegg med en mengde mindre 
fagkretser de to fØrste åra. I 
småfag er det meninga at vi ska l 
undervise i skolen med ned til 
14-dagers-_kurs. 
Systemet med vekttall eller tids
enheter har vi rikelig erfaring 
for betyr dØdsens hardt arbeids
press. Med dette våpenet fyller 
KUD raskt hele dagen med hard 
lesing, obligatorisk undervis
ning og få muligheter til mer 
enn overflatisk tilegnelse av 
stoffet. · 
På pedagogisk hØyskole kan man 
ta -fordypningsfag på halvår. 

I dette gjennomrasjonaliserte 
fagop~legget blir det lite 
overskudd til og små materielle 
muligheter til faglig fordyping, 
å vurdere borgerlig ideologi, 
gjØre sjØlstendige opp legg som 
kankomme til nytte i f9lkets 
kamp osv. Økonomiske midler og 
trusler om utvisning er eksemp·· 
ler på hvordan KUD kan presse 
dette igjennom. 

Utover at vi står dår lig rusta 
med 14-dagerskurs og halvårs
enheter når vi kommer i skolen, 
l~=tes de t opp til å skille 
metodikken fra fagene. Arsaken 
er sjØ lsagt at en psykologi
student som skal på samme · fo :·· e
lesinga, ikke har bruk for mer 
enn faget, at det er urasjonelt 
med det opplegget som finnes på 
l ærerskolene i dag . 
Pedagogisk hØyskole åpner nem
lig for integrering med annet 
enn lærerstudenter og viser på 
denne måten at det er ment som 
fundamentet_ i et DB- system. 

Senking av studielengden, små 
muligheter for fågfbrdyping, 
skille av fag . ~ g ~etodikk er 
harde angrep på yrkesutdanninga . 

Utdanninga skulle tradisjonelt 
være en sjØlstendig institusjon 
i samfunnet. Den skulle kontrol
ere og være kritisk i fØlge 
borgerlige liberale tradisjoner 
fra forrige århundre. Trekk av 
dette henger igjen i dag og 
hindrer stabens planer. I fØrste 
rekke gje lder det den relative 
autonomien til styringsorganene 
på universiteter og lærerskoler, 
det gje lder muligheten på 
universitetene til å velge en 
fagkrets som ikke bare har fag 
som er direkte matnyttige og til 
fagfordyping og det gjelder en 
sjØlstendig forskning s funksjon. 
PH-loven raserer disse trekka 
ved lærerutdanninga. Den angrip
er styringsstrukturen med et 
styre for pedagogiske hØyskole~ 
hvor KUD og fylkesmyndigheter 
har flertall og et reglement 
som gir disse styringsorganene 
stor makt over studentene. I 
forhold til situasjonen i dag 
svekker dette våre posisjon er~ 
"Luksus"-kombinasjoner i faga 
blir ikke godkjent, de mindre 
faga blir redusert i vekt og 
mulighetene for fagfordyping 
blir drastisk mindre. Vi må 
forsvare disse liberale trekka! 

En avgrensning: Statens angrep 
er i fØrste rekke en struktur
rasjonalisering og rasjonali
sering av arbeidssituasjonen 
for l ærerstudentene , ikke et 
i hovedsak et angrep på våre 
demokratiske rettigheter. 

PAROLER 

Vi reiser parolen mot PH-skolen. 
Hvilke trekk ved PH mobiliserer 
vi særlig på? Parolene må av
ledes av vår analyse om hva 
som er kjerna i angrepet. I 
hovedsak må vi ta utgangspunkt 
i et forsvar av de nåværende 
ordningene, sjØl om vi på langt 
nær mener de er bra, tvert om 
bryter de temmelig grunnlegg
ende med den typen lærerutdann,. 
ing v i legger opp til under 9 
sosialismen . Vi forsvar~r en . . 
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type borgerlig lærerutdanning 
mot en annen type borgerlig 
lærerutdanning som innebærer 
et hardt angrep på studenter, 
elever og det arbeidende folket. 

Vi krever at det skal gis i års 
undervisning i fag vi skal under
vise i i ungdomsskolen og I~ års 
utdanning i fag vi skal undervise 
l i gymnaset/"videregående skole" 

Vi krever at adjunktutdanninga 
· skal være 5 år. 

vi krever at lektorutdanninga 
skal være 7 år. 

Vi krever at lektorutdanninga 
skal bygge på adjunktutdanninga 
og ha min st to års fagstudium i 
et fag. 

Vi forsvarer universitetsgradene 
cand.mag og cand.phil/real osv. 
som de er nå, mot uthuling. 

Er hØstens statsbudsjett det 
viktigste framstØtet mot lærer
studentene? 

Net. Loven som.er vedtatt, betyr 
strukturendringer utafor univer 
sitetene som vil slå hardt inn 
på universitetene. Blir den 

l 

satt ut i livet, stilier d en 
• • l un1vers1tetet overfor valget: 

l) bli en fortidslevning uten 
studenter med hensyn til lærer
utdanning, 
2) se "realistisk" på saka og 
gjennomfØre Ottosen-komit ~ens 
verste intensjoner, innfØnle 
vekttall og Øke fagkretse9e 
osv. Om PH-skolene står der, 
kan argumen:!;et på universiltet
ene bli at "visst er vekttall 
ille, men det er bedre enn ned
legging og innordning direkte 
i PH-skolene". Opprettes PH, 
vil posisjonene for kamp bli 
svært vanskelige på universi
teter. Bare idealister tar en 
universitetsutdanning som l) 
tar lengre tid enn PH og 2) 
stiller dårligere i konkurranse 
om arbeid enn PH-utdanna lærere. 

Denne loven skal iverksettes nå . ' og SJØl om statsbudsjettet blir 
et hardt slag, får det allike
vel mindre konsekvenser enn 
loven for lærerstudentene. 

Samtidig er statsbudsjettet en 
god anledning til å propag andere 
statens hensikter med den hØyere 
utdanninga. Det stiller lærer
studenter på universitet og 
lærerskoler overfor oppgaven å 
utnytte opinionen mot budsjet
tet til å styrke kampen mot 
PH-skolene. Skal vi få gjennom
brudd, må kreftene settes inn 
der det er mest bruk for dem. 

ID~OLO&l PROPV~ENT·~R • 

Sitatet er uklart, men likevel 
kan praksisen til SV-ledelsen 
si en del om hva de mener. 
Mange av de som leder SV-stud
entene stiller fagkritikk som 
studentenes viktigste kamp
oppgave på lærestedene, viktig
ere enn kamp mot pedagogiske 
hØyskoler, distriktshØyskoler, 
Økonomisk forverring osv. 

10. 

Vi må forstå ~ itatet som at 
det å produsere ideologi kar
akteriserer, er det viktigste 
kjennetegnet, ved studentene. 
Dette er viktigere enn tilegn
elsen av naturlover og lov

1

er om 
samfunnsforhold osv. 
Kommunister avviser et sånt 
synspunkt. Det bryter med den 
historiske materialismen og 
bygger'på idealistiske fore
stillinger om samfunnsforholda. 
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Utdanninga karaktPriseres fØrst 
og fremst ved å være en produk
tivkraft, ikke en del av over
bygnlnga. Vi bØr diskutere inn
holdet av de faga-vi har, med 
folk som hevder sånt som dette. 
Det vil avdekke at vi tilegner 
oss kunnskaper om matematikk, 
om språk, om fysikk, kjemi,_ 
trygdeordninger, fysiologi osv. 
som skal tjene produksjonen. 
Vi arbeider ikke i særlig grad 
med å utvikle og fornye den 
borgerlige ideologien. 

Kanskje hevder de at det kar
akteristiske ved studenter er 
at de primært er formidlere, 
bærere av borgerlig ideologi. 
Heller ikke her råker de sann~ 
heten særlig treffsikkert. Er 
ikke borgerlig ideologi hersk
ende i vårt samfunn? Dominerer 
den ikke den overveiende delen 
av befolkninga? T så fall~', er 
~et noen grunn til å slå fast 
at studentene inngår som en 
del av befolkninga? Dette er 
i beste fall platte selvfØlge
ligheter. 

Vi må derfor avvise fagkritikk 
som noen hovedlinje. 

Folk som stiller ei sånn 
linje, har ikke forstått stat
ens klassekarakter og kontroll 
med utdanninga. Utdanninga er 

bundet til staten med tusen 
bånd, de Økonomiske er blant 
de viktigste. KØbenhavn- univ
ersitetet er et godt eksempel 
I~å dette _i prakf?~S. · En , s,P,t.ind·,
utvikla studentene alternative 
p~nsa Qg mye ideolog!kri~ikk 
og jobba etter denne linja -

" -som SV har · sammenfatta. Res- 
ultatet var . at de ikke så og 
klarte a mØte angrep fra dim -
danske ·staten som innfØrte et 
gj ennomrasj qnalisert. under
visriingssyst~m som o~erhodet 
ikke ga rom for noen kritisk 
vir~somh~t. Slik går ,det når 
ei politisk lfnje baser'er" seg 
på drØmmen om ei rØd Øy i et 
~apitalistisk hav framfor , den 
virKeligheten vi befinner oss i. 

På den ~nnen side ~Ør det 
understrekes at kommunis't --ene 
alltid har mentat studenten:e 
har en spesiell mulighet~ til 
ikke bare å kritisere faget, 
men å bekjempe den borgerlige 
ideologien som preger Saga, å 
gjØre undersØkelser som kan 
komme klassekampen direkte 
til gode. Dette har vi gjort, 
d~tte vil vi utvikle. Men vi 
vil ikke gjØre det til noen 
hovedsak eller erstatning 
for kampen mot statens utdan
ningspolitikk. 

DET ER l~KE NOK Å ttA El RIKTIG- LJNJEJ 

Vår viktigste oppgave innenfor ~nteressekampen nå er å hindre iverk

settelsen av de pedagogiske hØyskolene.IfØlge lo:Ven om lærerutdanning 

skal iveksettelse skje fra den l.l-75.Det er lite sannsynlig at st~t

en selv med stor~ press fra studente_ile v:i,_l t _rekke loven tilbake innen 

l.l-75.Me!1 det betyr ikke at kampen mot; PH; e r sl-.1tt ved 3.rsskifte. 

Vi må reise en polit:isk motstand _s·:>'-l\ _gjØr de'.: vanskelig for staten 

å iverksette hele eller deler a_~ ~ys_t~Tl\_e,t me-d _de . pedagoqisk~ hØy-
_. ' . : . ) . ·' - . - -

skolene.Av erfaring vet _vi _at en ~y:a,k_ 99- sp~ntan motstand ikke fØrer 

fram. Det må bygges opp en front av _varig ka_rakter med , utgangspun~t L 
·-. " -· ... ·- . . . 

alle studenter som _er { ~ære_rut~a~nni~g _ .. o,g, se>_m på __ litt sikt trek~er 

med de andre st:udentgrmp_p.ene_ .D~nll~--f:r;.on.t~n },>Ør allerede _denne, .hØ,stel'). , 
~' .• - .. - - • ' - l -~ : -. - · _::;.- . _.., - . ·' - \.' • ' ~ .... 

, aksjonere ~q_"!= _<1E7-;;_,~e~qa~,o-~i ~-~e ~Ø,~s~<t.\en,~ ,, ( JfnJ,. 0:p1q,+:--},~ ~ s~-},{t ~al,9>.::~ ~ "" ---: 
~ går inn fo~ at det skal holdes en landsomfattende aksjonsdag mot PH 

~ i slutten av oktober. Næremere om innholdet av aksjonsdagen må det 

~ ! tas stilling til etter at bevegelsen mot PH har kommet igang • ., 
"t 

.l 
_V -: 
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{1 ~~ E; r: j :}5f: 

;:tn.sl å ·1~ ~ 

-v i:rw -nv srlr 

ll, fs~r;$a:H~ :ii1, l' . . 
1 ~~~fk~i fil~ - ~- V li 
I dE!rF-§1:-e?f~~- onen - vi nå er i er det viktig å~- ~t~dere det Stalin på 

.i; t:f'-L G,: --
SUKP k~}1 1 s .slt7iEkongress - sa om.. vilkårene for gjenn·omf)Ziringen av par-tiets 

lin~~b.f't<;;}~?/~~ror", -s~ _:Karlter~t StaEn,At det " er J:l_lstrekkeli~ å ~t-- ~ 
arb~idEt'!6,1i. rmiktig p.artilinj·e 1• å proklamere den·~- sånn at alle få r kjenn 

ska-p -tr.rf'~åeri7å f~sette dEim - i allmenne teser Sg- resolus j ane r og -
"J;:tDOWl9VO a::··- - - -

ste!Jime jl:el1~h~lig · for . den, - og . så vil seie r en komme av seg sj Øl, så o"g 

si ~~8n-2'~~t 7~ette er . sj -Ølsagt uriktig . det er -' en stor vill-fareiSe. 
C>;tg ".(~'1-Jf.l.S\J -- - . 

Sli~iJ<i;i:n 'I!.JO,a~ uforb edelige "b yråkrater og kontorrotter tenke .; . ;. ; . 11 

oefiSJ 'r -: g]!-~?~\t{1ikke n ok å ha ei generallinj e - v-i må ogs~ ta alvOJ; llg 
.L 880 '!9Df1L!3 · 
på å utvikle metoder for å nå målet. 

Hva krJ..rJ:r 'l~~en' situåsf onen som vi idag har q J,._ant studentene. · Den 
- s!lsta.tii.umm _ . · - - ·_ . - · -

kan s>Vi!f~.il5~~~~sJUessig si~as å _være 

- laffelr~<~;~Wtudentene har "v ært ute i k amp m?t , de l er av -PH og de har . 
tJ98S& 9'19 ; . - _ . -

en søj:fqa:~cfl~!j on i spi:ssen f :or_ kampen de f Ører , · neml ig LNL . 

- ci''e <P~te"l9 < niversitetetsst"udenter vet lite - ~ ller ingent ing om PH, 
ns~ moe ~ · · · · 

og de dr.Md lEfJ. ler ;i.;ngen interesseorganisas"j on av den t y pen lærerskole- r 

elevtffit2bcir' t"li.l · å leae an i kampen idag . . : 
iv neM .e~ -

-stuq~i3IIY~ed· andre skoleslag som sosia l iskole o.l. har i -l Øpet av · 

den sis~~f~ah fått en del kamperfaring og flere har skikkelige inte-
-~nbju aneJ - . . 

resseorganisasjoner. Flere . av skolene står altså · ·bedre n.ist'a 

enn stØrstedelen av uni~rsitetsstudentene . 
D 
ette bety r at _behovet for propaganda om virkningene av PH er en-

. ormt. Propagandaen må være _ ~ og konsen t r ere seg om de v iktig_ste 

r~vi;k~i~-;;~; :~ . PH 
~ \ - \ t .. -- -

t ~ ct~ \ :·. • .. . . 
~ t V·~ · -a den ta utgangspunkt i de lokale kampkravene , dvs. kamp-

~ ;.,.'"Ka~U"t"el'l"" v arisReligheter kån settes ·' i · sammenheng med kampen .. 
' mot PH.For eksempel må vi bruke statsbudsjettet til å bely se v irk-

r hingefi!'J 6å' . rn.statsbudsje'ttet vil for i ærerutdanningas" ;edko~~eride 
gan Pgigr'§f1t~t?rt legge 'opp til i verkset t.els~n- av ''PH. Alf ·s~rii har de~ne~ 
funiS' 6nJR q'efd ·statens budsj·ettpo1i tikk må -brukes som utgarigspunkt 

for pE8~ag~rrda mot PH. For de studentene som ikke rammes direkte av 

·Ph, sd :! 'f f- :i~i:s. helse, ·administrativ og teknisk utdanning er det 

vikti~ "'.;.P "'n 1ke den propagandaen som k ommer i forbindelse n\ed PH til · 

å Øke f6 ~flåEh.sen for distrikthØtskolesy stemet •c~OT~ åli utdanning -, 

med rtoe-lf 1t å )[skal i nn i. Videre må disse skoles laga bruke distrikt

h)6ys~o :iE1tCff,1JE)?redend~tiltak som. f. eks. nedl~ggin<J ·av s'Osialskolen . 

på Bygd$!~@oJ utgangspunkt for propaganda mot DH.A slå tilbake slike 

forber'ed~'rrde"t iltak er av avgjØrende betydning for om staten skal 

greie 2åH1gjemt6mfØre planene den har for all hØvere utdanning. 
r{g -:Jnr:: ~Jr. 

jei:J hm 1 -· 
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Hvilke virkemidler skal vi ta ibruk for å få . ut denne propagandaen? 

Her kan nevnes: veggaviser,lØpesedler, aviser, massemØter, ~ultur, 

massekonferanser, mindre aksjoner osv. 

Erfaringene fra EEC-kampen var at massekonferanser var et viktig 

midq_el til å få _ut pplitikken. Ver]{_en . yegg~v:is.er: Æ!.ll,er- lØpesedler kan 

erstatte massekonferanser. Men samtidig er det sånn at. grundif3: __ 1l!ob:i_li

sering til massekoneranser ~å- gjØ~~~ V~~ - v~~~a~i~-:-~·r osv • . Pol :itisk . 

Utvalg· ±· NKS har gått itm for at deF skal holdes ~assekonferanse'l:-" 
ove:t; hele_ landet i lØpet av: . hØsten. _ ~assekonfer:ansene skal være' det 

viktigste mobiliseringsgrunnlaget for aksjonen som skal holdes sep ere 

på hØsten. i<:onferansene skai - i - fi o~edsak -i~ ~~p- ka~pen ~o-t"" PH. --

LNL , .og NSU har vedtatt at de skal ·=g-å - sainrnen ··orr. å holde massekonferan

ser denne .hØsten, og det synes vi~-er_bra . . Men vi må l.kke . forl·ite oss 

på at dette skjer, så vi må derfor arbeide som om vi skulle holde 

di'sse· konfe~nsene. · 

så. litt ~joner som middel tii . å få ut propagandaEm ~ Den v ikti gste 

aksjonen denne hØsten er fellesaksjonen for alle i slutten· av okto~ 

ber. Men det betyr ikke at lærerskolestudentene for eks. ikl5-~ . ~kal 

holde mindre aksjoner (lokait) mot dele~ av PH 

Forutsetningen for at disse aks j onene ·skal ~a den tilsiktede hensikt 

er at det er oppslutning om den fra al<;t_i v.,i_stene- på stedet. 

Så t i l slutt. Planleggin~ og skikkel~~ disponering av kader, ikke 

delegere bort interessekampen til en i laget som ikke -har noe anna~ å 

gj Øre, · e r helt nØdvendig for '· at vi · skaT greie å nå målet, nemlig 

gjennomfØee en landsomfattende aks j on mot -PH i slutten av semester~t. 

- '\ - ) 

Den forelØpige fasep.laneu: for interessekampen · ser altså slik ut. 

l. Innen utgangen av sept .· holde stor lagsmØte på interessek ampe-n ;'!f' 

j ~r. det .. som e_:r: sag_t _ under _ }:_?.,Østplap~:!Il. 

2. h~lde·, ~~ssek~~f~-rariser i~·nen 15 . ok t .ob er. 

FØr dette tidpunktet bØr vi ha holdt et massemØte om interesse

kampen. Det kan for eks. holdes i !'tudentersamf~IJ~~1_~ . -,rE;!,<;f[~ l:der det 
er " nhil'I<j~- · ·' ,:: -::· ;, 

Studier: Om folkefronten side. 34-39. 
Mao: M.etode for ledelse og SØrg for massenes velferd- fest 

mppmerksornheten på metodel\e.. ~~ 
Il. 
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l. Dr11:1:ft hvordan utdanninga på skolen elle-r in_s:tit.uttet dere er 

organisert på tjener produksjonen til monopolene.Bruk diskusjonene 

fra leirene til å trekke med dem som ikke var der på konkrete analyser 

2. Hvordan samsvarer deres erfaringer med påstandene om at dere e.r,-

produsenter av ideologi. Hvem produserer ideologi i Norge? 

J . Drø:ft om pedagogiske hø~skoler har progressive trekk :for deres 

studentgruppe. Er det riktig å si at dette er sukkerkuler for å :få oss l 

til å svelge hele den pedagogiske høyskolen?Er det riktig å reise 

parolen om å avvise PH? I tilfelle-hvordam skal vi reise denne i 

frontene? 

4.Drø:ft de :frontparolene som er lagt :fram i kampen mot PH. tår de i 

motstrid til studentenes interesser på noe punkt? Rammer de kjerna 

i de pedagogiske høyskolene? 

S.Er det riktig at statsbudsjettet skal P'rioriteres under kampen mot 

PH :for lærerstudenter? Hvilke andre PH forberedende tiltak finnes hos 

dere som er under lærerutdanning? 

6.Drøft de viktigste framstøtene mot skolen/instituttet og vurder 

hvordan de er i :forhold til en integrering i disvrikthøyskolesystemet. 

7. Hvilke paroler menet laget er de viktigste å peise på skolen 

instituttet i høst? 

S.ffvilke tiltak kan gjøre s :for å styrke propagandaen og agitasjonen 

vår? 

9. Hvilke målsettinger stiller vi når det gjelder massemobilisering? 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

L-------------------~ 
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VART ARf>El b l Ns\J. OM 
Denne arti~celen er formet av en kamerat i sentrals t yret etter 

diskusjon i Politisk Utvalg. Den uttry~_ker ikke nødvendigvis 

på alle punkter PUs linje. 

Da vi ma rxist-leninister tok i n itiativ til FSF oe begynte å dri

v e interessekamp blant univers i tetsstudentene i 68 brydd_e vi 

os s li te om Norsk Studentunion (NSU). Organisasjonen var på den 

tida fullstendig dominert av reaksjonære - høyrefolk og høyre

sosialdemokrater. Istedet fo r å slås s mot vindm:J ller i HSU valgte 

vi - rikti g tror jec - å organisere de mest framskredne aktiv

i s tene p å et klart politisk grunn l ag i FSF o g gjennom clenne 

fronten reise kampen. 

Samtidig v a r det islett av feilaktig "v enstre"sekterisk tenking 

i politikken vilr . Vi tenderte til å men e at ITSU nød.ven dit;;vis 

måt te Vc:!re real:sjonært , at orga.nisa.sjonen var uløse lj_g bundet 

til r:1ono:rolkapi t a lens stat onv. Vi had.ci. li ten tro på at lJ3U 

noens i rme kt.trLYle vinnoG for en prO E,Tessiv o'oli ti::k og bli et 

v åpen for student enes kamp . 

Da vi etterhvert b e&;m t e L sti lle til Villg i ]J~)U Gi:J ecL<le dette 

i kke pli grurmlac av swr l ig crunr:~ it; diskusjon . }-(csul t at et har 

vær t at vi ofte har v ::zrt i v illrerle o:r; vikti[;ll <; i,er_ e.v U.ett e ar

b e i det, o g at a r beidet har v mf't tl revet oed usi 'dcerhet oc ulyst . 

La meg i f leng ta noen av sva:::hetere av arbeidet de se inere 

åra : Vi har ofte i kke utar,.\.Jeidet s 1:i]::.:e lige programmer , men 

istedet r a sket sana :: en parol e r o e; procTampost er i siste li ten. 

Vi har i lili:e brukt p l attfor ina vi sti Uer til valg :oil. til k lc>.rt 

å s ti l l e de vik tige spørsmå la i interesse':ar~per; oe; studentbeveg

elsen ellers . Vi h a r i liten grad drevet målbevisst arbe id for 

å stille på reelt frontgruP .. .nlag, og ofte trukke1~ alt for få 

uorgan iserte med i arbeidet. Og i l:ke minst : Vi har i:-:.ke virkelig 

drevet en valgkamp som kunne skape interesse for interessekampen 

og var pol i tikk i masrJene. Ofte har v a lgene k ad.rrmessi g vært alt 

for lavt prioritert -det har ikke v OJrt uvanlig at kandidater 

har blit t sti-lt bare fordi de var "led.ir;e p å markedet'·' 

hensyn til politisk nivå, erfaring osv. 

Dette m& ~et bli slut t på! 

uten 

15. 
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lb. 

Uansett hva vi gjør er NSU en viktig faktor i studentpolitikken. 

Om de reaksjonære behersker NSU ha~ vi erfaring med at organi

sasjonen kan fungere direkte reaksjonært, fungere mot student

enes interesser. Og slik det er i dag - der SV stort sett domi-

nerer NSU ved å støtte seg på de reaksjonære er NSU trass endel 

progressive standpunkter i i.iliye celig grad en byråkratisk papir

tiger. Den gjør lite galt, men lite i det hele tatt. 

Et progressivt NSU som er \mytta til grun:npl a;:.et i stude:ntbeve

gelsen vil km1r1e bety svært mye ." Den vil kunne uttale seg med 

me get stor autoritet p å studentenes vegne. Den vil kunne reise 

in i tiativ i mange viktige interensekampsaker. Den vil ha store 

ress.urser og· kunne yte stor bistand til lokale ka.r;1per. Den h~ 

et blad som kan bety mye. Den kan klare seg uten st ,..t sstøtte 

om det blir påkrevd. Den kan . styrke bå.Yidene mellom alle utdann

ingssøkende. Om det ;; e skal bli en realitet, må iallfall to vik

.tJbge forutsetnin-ger oppfylles: Organisasjonen må lmyttes til 

~nplanet lokalt - og spe·siel t til aktivistene. Og videre: 

det støvete papirmølle-preget på sentralt hold i NSU må vekk. 

Hvordan kan s.?.. :rmu avbyråkratiseres? 

Om det te har d.et vært endel di.s.kus jon og del te meninger i laga. 

Noen har ment at det rik tige var å omorganisere NSU til en 

organisasjon med individuelt medlemskap etter illønster av U lL, 

med basisgrupper · som leder arbeidet lokalt. (I dag har alle 

studenter obligatorisk medlemskap i NSU - kon;j;;ingenten bevil-

ges fra Samskipnadene fra semesteravgifta.) Andre h ar ment at 

det riktige er å beholde HSU med sarno e orgartisasjonsform som 

nå, - men · at det må le t;ges stor vekt på å få valgt virkeliee 

interesLekampaktivist.er - ikke partipolitikere - fra grunnplanet, 

o g at dele gatenes arbeid mellom landstinga må styrkes. Nok en 

oulighet er en foro for frontorganisering innenfor nsu - med 

sikte p å å s amle a-'-<tivister til kamp for avby r åkratisering av 

NSU og for å kunne ta initiativ i interessekampen på grunnplaræt 

uavhengig av NSUs byråkratiske apparat. 

D.et denne diskusjonen gjelder, er hva som skal være vår 

strategi i NSU-arbeidet, - hvilke lang~iktige mål vi har. 

A løse spørsmålet krever en ~kikkeli~ diskusjon, og sentralstyret 

vil legge fram materiale til en slik diskusjon så snart som 

mulig. 

Før vi karl få løst disse langaiktige spørsmålene er vi imidler

tid nødt til å ta stilling til en ting: 
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HV A SKAL VI GJØRE I VALGA I HØST? 

Politisk Utvalg har drøftet dette, OG 'iedtatt å gå inn for 

frontlister . under et felles navn .ag med et felles program 

for hele landet. Vi foreslår denne valgfronten kalles 

PROGRESSIV FRONT I :NSU. Det vi~ snarest bli utarbeidet et 

sentralt valgprogram og agi tasjonsmateriell. Når programme t 

foreligger bør laga arbeide for å knytte· til seg progressive 

- organiserte som uorganiserte - p å basis av programmet. 

Noen steder kan det , komme på tale å danne grupper, andre 

steder å trekke inn eksisterende lokale interessekampgrupper, 

andresteder igjen vil dette være vanskelig. u~~sett: Det 

viktige er at laga prøver å gi lis tene reell frontkarakter. 

SV-folkas holdning til et slikt til tak vil antakelig variere. 

Prøv å få dem med. På noen steder foregår det i dag samarbeid 

r.Jellom oss, SV o.a. lokalt under ulik:e navn og på ulike grunnlag. 

Trolig vil det i mange ~all være riktig å holde fast ved disse 

tiltaka dersom de fungerer OK. 

Denne linja betyr flere fordeler sett i forhold til v årt arbeid 

de siste åra: 

l) Den vil dempe den tendensen det har vært endel sted.er til 

at NSU-valga blir reine partivalg (SV mot · NKS mot DKSF ••• ) og 

vil gi bedre rom for å trekke æ<tivister lokalt med. 

2) Den vil gi oss muligheten til å agitere vår linje i interesse

kampen bredt i samband med valga ved hjelp av sei1trale program, 

annen agitasjon, å pne konfrontasjonsmøter p;}, et fakultet osv. 

Dette vil øke interessen, hinclre valg etter "stortingsvalg-skil

lelinjer" o g gi oss økte muligheter f or å nå ut med ei enhetlig 

linje og slåss for den. 

Hva slags progTam? 

Jeg skal skissere kort omtrent hva slags progråll! ' jeg trur en 

slik Progressiv l<Tont i NSU bør stille på. (Dette ·er bare et 

overflatisk riss - mer kommer). Programnet b0r ta utgangspunkt 

i de viktigste sakene i interessekar:lpen o g skyve dem i forgrun

nen. 

Nei til Lærerutdanningslova! 

Hei til Pedagogiske Eøyskoler! 

Bekjemp all rasjQnaliser~ng .9.:~ ,?~~}lk;turra!O!jonaliser:j.ng ay •;::[ ,,~' 

studiene! 

Nei til vekttall, halv~senhete! og ~nnen oppstykking! 

11. '} 
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5-å.rs adjunkt- og 7-års lektorutdanning! 

Minimum l-års utdanning i faget for ungdomsskoleundervisning! 

Min imum l i -års utdanning i faget for gymnasundervisning! 

N.ei til all lukking! 

Gjeldsbyrden knuger - nei til renteøking! 

Økt stipendandel! 

Nei til økt semest c:ravgift! Nei til husleieøking! 

Stans million-nedskjæringene - nei til· ·bugsjettinnstramming! 

Ledige stillinger må besettes! Ingen innstramming i hjelpe

lærerbudsj ettene ! 

Forsvar den sjølstendighet universitetene har -nei til stats

diktat! 

Bruk faget i folkets tjeneste! 

Bekjemp reaksjonært sluclder i pensum! 

3edre vilkår for kollokvier og seminarer! 

Styrk sambandet forsking - undervisning! 

Nei til reaks jonær oppdragsforsking! 

Nei til atskilt forskerutdanning! 

Avbyråkratiser NSU - aktivi >t. ene i ledels en! 

NSU må støtte alle aksjoner som tjener studentene - nei til 

kake teorien! 

Styrk delegat.gruppenes arbeid mellom lands tinga! 

Bruk en større del av NSUs ressurser til aksjoner og utadre t ta 

formål! 

Nei til Studenttingene som "grunnplan" for NSU ! 

Isoler de r eaksjonære i NSU - enhet mot høyre! 

Støtt kvinnenes kr av om sjø lbest emt abort! 

Flere daghjemplass er for studenter og ansatte! 

Ne i til kvinnediskriminerende låne- og st i pendregler! 

Bekj erJp kvinneundertrykking i pensum og undervisning! 

Støtt Kvinmefronten! 

Støtt kravet: Lik rett til utdanning for kvinn.er! 

Seier for FNL - støtt Solkom! Anerkjenn PRR! 

NATO ut av Norge! 

Alle fremmede tropper ut av Europa! 

Sovjet ut av Tsjekkoslovakia! 

Forsvar norsk folkemål og kultur! 

Enhet mellom alle utd~~ningssøkende - · DUK bør bli et 'LO for 

ungdom i utdanning! 

Enhet studenter-lærere-ansatte mot ·statens og monop6Ikap italens 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018



rasjonaliseringsframstøt! 

Enhet studenter-arbeidere under arbeiderklassens ledelse! 

Støtt arbeiderklassens streikekamp! 

Dette risset er antakelig mangelfullt. Gode tilleggsforslag 

mot tas med takk. Det vil sjølsagt være nødvendig å gjøre lokale 

tilleggsprogrammer utfra situasjonen lokalt. Som sagt: Dette 

er bare foreløpig. Pull t program k:ommer! 

Fram for en offensiv og politisk NSU-valgkamp! 

Driv de r eaksjonære tilbake! 

b. 

o 
FOR~LA& TIL SP~RSMAL Ilt..- DlSKJJSJONfN OH. NSU 
l. Er det riktig av ko:nmunistene å stille ti l valg i NSU? Hvilke 

krav til innsats må vi stille for at det skal være en god ting? 

2.DrØft risset av parolegrunnlag.Diskuter lokale paroler som må med. 

Er det riktig å stille som front og ikke som NKS?DrØft dette i lvs 

av hvor bredt vi realistisk kan mobilisere. 

3. Hvordan skal valkampen organiseres på instituttet. 

VI KTlG 0TUDIEMATERIALE 

Tl L l NTERES5E MMPDISKUSJON Eli 
-Norges Offentlige utgreiinger nr. 36 om HØgre utdanning på Østlandet 

Spesielt sammendraget på side 95 og 7 sider utover. 

-Lov om lærerutdanning og grunngjeving i Odelstingsproposisjon 
nr. 36 (1972-73) Spesielt side 119-129. 
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Sf'IRK A~ORrKAMPEN ! 
Kampen for sjØlb estemt abort går nå inn i en a vgj Ørende fase. I denne 

situasjonen har Politisk Ut valg i NKS's sentralsty re vedtatt fØlgende 

uttalelse: 

- Den norske abortloven er en klasselov. Den rammer fØrst og fremst 

arbeiderklassens kvinner, som ikke har mulighet til å betale h Øye leg~

honorarer for å få gjennomfØrt illegale aborter, som ikke er informert 

om saksgangen i abortsØknader, som aldri har hatt mulighet til fors var

lig prevensjonsveiledning. 

For kvinner under hØyere utdanning er u Ønsket s vangerskap en al vor l ig 

trussel mot deres studiesituasjon og deres mulighet til å få arbeid 

etter endt utdanning. 

Abortmotstanderne forsØker å framstille saka som et spØrsmål om å ta 

liv. Men det realitetene dreier seg om er hvem som skal ta avgjØrelsen 

om svangerskapsavbruddet: Den a:::.ortsØkende kvinnen eller legen. Borger

skapets k v inner har alltid hatt denne retten, nå gjelder kampen om også 

arbeiderkvinnene skal ha den. Det grunnleggende kravet er derfor: 

Lovfesting av retten til sj Ølbestemt abort. Samtidig må det frivillige 

rådgivningsapparatet for abortsØkende kvinner bygges ut. 

- Den nåværenqe ab ortlovgivinga, og et forslag om sj Ølbestemt abort 

skal snart behandles a v Stortinget. Situasjonen i Stortinget er uklar, 

men det må være helt klart at saka ikke avgjØres der. Seiei eller ned

erlag i denne kampen er helt avhengig a v masseaksjonene utafor parla

mentariske organ. Ved å mobilisere bredt og enhetlig er seieren innen 

rekkevidde. Samtidig må v i kreve av SV's og DNA's stortingsgrupper at 

de overholder valglØftene og stemmer k ollektivt for lovforslaget. 

- Studentene har en viktig plass å fylle i kampen for sjØlbestemt abort. 

I EEC-kampen viste studentene evne til å ta en rekke initiativ som 

styrket hele folkets kamp. Den samme rollen kan og bØr vi spille også 

i abortkampen. Gjennom dette arbeidet kan også kvinnebevegelsen på de 

hØyere lærestedene bli knytta nærmere til bevegelsen blant resten av 

det arbeidende folkets kvinner. Kampen vil bli hard. Mot oss står bl. a. 

"Folkeaksjonen mot selvbestemt abort" som har store pengemidler til 

disposisjon for ~ spre sin reaksjonære propaganda. 

NKS vil ikke ta initiativ til noen egen abortaksjon, men vil i 

rekke gå aktivt inn for å styrke det arbeidet Kvinnefronten og 

kvinnegrupper har satt igang. Men skal store deler av studentene kunne 

trekkes med i arbeid og aksjoner, kre ves det breiere organisering enn 

det kvinneorganisasjonene sjØl er istand til å gjØre. fO. 

\ 
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Zl. 

Vi vil derfor mobilisere våre medlemmer til å ta opp abortspØrsmålet 

i alle sammenhenger: I Norsk Studentunion, i Fellesrådet for Sosialskole

studenter, i student- og elevsamdunn og på almannamØter. Vi vil også 

rette en oppfordring til andre politiSk.e studentlag om å vedta stØtte 

til kravet. 

- Å samle brei, organisatorisk stØtte bak kravet om sjØlbestemt abort 

er en viktig side i abortkampen. Men blant alle dem som ikke har noen 

fast tilknytning til disse organis.3.sjonene finnes det ma.1ge som har 

tatt et riktig standpunkt til abortkampen. Også disse bØr trekkes med. 

- Vi vil derfor arbeide for å intensivere Kvinnefrontens underskrift

innsamling. 

- Vi tror konfrontasjonsmØter mellom tilhengere og motstandere av 

sjØlbestemt abort mange steder kan fØre til stØrre mobilisering og en

tusiasme. Der det er mulig vil vi arbeide for at Kvinnefront-grupper 

tar initiativ til slike og liknende arrangementer. 

- Skal kampen for sj Ølbestemt abort komme på offensiven, må den ut på 

gata og v ise sin reelle styrke. Der dette er mulig vil vi arbeide for 

at Kvinnefronten og andre grupper tar initiativet til fellesdemonstra

sjoner til stØtte for kravet. 

En seier i abortkampen vil bringe 

b~le klassekampen et godt stykke 

kvinnebe vegelsen i Norge og dermes 

framover. 

.1fl K.R KA H Pc ri FDR 

POLITISK UTVALG. 

TIL OPPFØLGING AV VEDTAKET 

-Denne uttalelsen er ekstern.Den både kan og bØr spres i så stort 

omfang som mulig. 

- Det understrekes at NKS ikke skal sette igang noen egen abort kamp. 

Dette ville bryte med en rekke av våre frontprinsipper.Vi skal bruke 

abortkampen for å styrke Kvinnefronten som organisasjon, og det betyr 

bl. a. at så my e som mulig av alle initiati v bØr gå gjennom Kvinne

fronten.Dette innebærer at fraksjonen i KF-gruppene må diskutere 

vedtaket spesielt grundig, og legge opp en plan i tråd med retnings 

linjene vedtaket trekker opp.Det bØr i stØrts mulig grad være KF

gruppene som tar initiativ overfor andre organisasjoner,almanna

mØter osv.Men det påligger kameratene i NSU/ LNL/FR -fraksjoner å 

sØrge for ·at vedtaket fØlges opp på deres områder.Men abortkampen 

er hele bevegelsens sak. Som ett minimum vil vi derfor oppfordre alle 

kamerater til å samle inn underskrifter til stØtte for kravet. (Lister 

fås ved henvendelse til KF sentralt). 
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Det er ikke likegyldig hvilken politikk vi kjØrer fram i ~ortkampen. 

Den fØrste delen av vedtaket trekker opp NKS' politiske grunnlag for 

abortkampen.Vi bØr slåss for at stØrst mulig deler av fronten slutter 

opp om denne linja. 

Til slutt noen ord om prioriteringa: Abortkampen er definitivt 

prioritert under interessekampen. Dette i nnebærer at det ville 

være gærnt å bruke t. eks . hele lagsmØter til å diskutere opplegget 

for aksjonen.Sty rene bØr diskutere både arbeidsfordeling og konkret

isere prioriteringa): hvordan abortkamoen k an gjennomfØres forsvarlig, 

uten at den svulmer opp til å bli en hove doppgave. 

Kamerat i Kvinneutvalget. 

sonv JLte et" 
ab~ snvut 

~ni ah>rvttrnmt ' 
Gt1 SUJnn1R)V orrv 8_ ~ 
Ø~~rnf4W. 
bRlJK NE5Tf NI)KHf-R 
SOM f"R. OH SOSIALIMP~RIAl-loHEN 

nL Å STYRt& BAL&eT AV K(J)Df t'l\NE 
fÅ t>~ ~'/Ef(,f JÆiU;StBDl1/Yf. 

PÅ DE\~ 
Jl)l~ 
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STYRK DEN KOMHVNISTISKE PROFAGADAEN! 
HVA l1Å 6JtM\E5 '} TIL AlLE PR06KES~I VE ! n 

23 

Propaganda og agitasjon har alltid spilt en helt sentral r olle i 

kommunistisk arbeid for å lede arbeiderklas sen og f olket fram mot 

den sosialistiske revolusjonen. I en tale til redaksjonsstaben i 

"Shansi Sui yan Dagblad " sier Hao Tsetung (store hvite s.260).: 

Poli ttlrJcen vår må i kke bare gjøres kjent bl ant led erne o:; kadrene, 

men også baand de brede massene •• Et grunnlaggenge prinsipp i 

marxismen-leninismen er å gjøre mass ene i stand. til å kjenne 

sine egne inte r esser og f orene se g for å kj empe for sine egne 

interesser. Avi senes rolle og makt ligger i O. en mulighe t en de 

har til å bringe par t iets program, partilinja, partiets allmenne 

og s pesielle politikk, dets oppgaver og arbeidsmetoder ut til 

mas s ene på en rask og effektiv måte. 

I diskusjonene i Russland i begynnelsen av vårt å rhundre,presiserte 

Lenin vikt i gheten av en avis i oppbyggi nga av de t sos.dem. partiet: 

Etter vår mening må utgangspunktet f or virksomheten, d e:: f første 

praktiske steget til å danne den øns1:ede organi so.sjon og derav 

den ledetråd scim vi må følge for uavlatelig kunne utvikle , ford ype 

og utvid e· ' denne organisasjon være å skape en allrussisk 

politisk avis ••• Uten den eft' det umulig å systematisk gjennomføre 

den prinsippfaste og allsidige propaganda og agitasjon, som er 

sosialdemokratiets stadige og hovedsaklige oppgave og som er en 

s:ærskil t brennende oppgave nå, da interessen fo r pol i tikk, for 

sosialism~1s spørsmål er vekket ~ de brede be~olkningslag . 

(Sovjetunionesns Kommunistiska Pan:ti(bolsjevikarnas)historia,s.44) 

Vi har i dag en nystarta organisasjon,Norges Kommuni stiske Stud ent-

f orbund. De t er ingen svak organisasjon,tv; rt om. Kl assefie nden fryser 

p å ryggen nå r den hører oss, opportunis t er av alle alag s kjerver i 

buksebeina. Hen vi er vrken store nok eller sterke nok. NKS ' l.lands-
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møte stilte oppgava å utbygge NKS til en kommunistisk masseorganisasjon 

for studenter. Det er ingen liten oppgave. Den kan ikke dele geres til 

noen få ledende kamerater. Det er hele forbundet, alle medlemmenes sak. 

Hvordan? I artikkelen om noen spørsmål vedr.metoder for ledelse,sier Mao : 

I alt det praktiske arbeidet partiet vårt gjøre, er "fra massene, 

til massene" nødvendigvis den riktige formen for ledelse. Dette 

betyr: Ta massenes ideer (spredte og usystematiske ideer) og 
konsentrer dem (forvandle dem gjennom studier til sammenfattende 
pg systematiske ideer),gå deretter ut til massene og propager og 
forklar disse ideene inntil massene griper dem som sine egne,holder 
fast ved dem og omsetter dem i handling og prøver riktigheten av 
dem g jennom slik handling. Sammenfatt de re tter på nytt ideer fra 

massene og gå på nytt ut til massene, slik at de holdee fast ved 
ideene og gj ennomfører dem. Og videre på denne måten, om og om 
igjen i en endeløs spiral der ideene bli rikgitere,mer levende 
og rikere for hver gang.Slik er den marxistiske kunnskapsteorien. 

Propaganda og agitasjon er sjølsagt mer ennx aviser, men denne arti

kkelen vil videre stort sett bare ta opp denne sida ved propagandaen. 

Både Mao og Lenin peker på hvor sentral r olle ei avis kan spille i 

det å svei~e sammen en organisasjon politisk og ideologisk. Lenin 

skreiv videre om "Iskra" at den kunne bli et middel til å slutte loka±-

organisasjonene organisatorisk sammen i et parti. Avisas kontaktnett 

og korrespondenter skulle nettopp tjene som det sijelett som partiet 

samlet seg rundt, for, sa Lenin: 

Det finnes ikke noe annet middel til å oppdra sterke politiske 

organisasjoner enn ei landsomfattende avis ••••• Avisa er ikke bare 
en kollektiv propagandist og en kollektiv agitator, men også 

en kollektiv organisator. 

I den fasen som gikk forut for dannelsen av AKP(m-1) s pilte Klasse

kampen en helt sentral rolle i det å kny-ete organisasjonen sammen. Dett 

gjennom spredning av erfaringer, studier p ~ teorien og det konkrete 

salg av avisa, - slik at partiet allerede ved dannelsen kunne være et 

ste rkt,enhetlig og landsomfattende arbeide~parti. 
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H~ · ordan har de t stått til me d aviser på de høye r e l ær esteder? Bildet 

e :c nokså svart , med unntak av Oppbrud d ved unive rs i te tet i Oslo e r 

det bare Klassekampen som har ha tt en vikt i g og kontinuerlig betydning . 

Noen har stilt spørsmålet: Trenge :r vi Hva :~,å 6 j øres hå r vi har Klas s e-

kampen? Svaret er et klart ja ! Se på Klassekampen : den er innholds

mess i g f ørst og fremst re tta i nn p arbeidsplassene, den ska l være 

en arbeideravis . Den tar derfo r i l iten grad opp saker som går direkte 
på de h øyere l ær es teder . Dette er ei riktig prioritering , men det 

be t yr også at den i kke kan dekke studentenes behov fullstendig .Den 

kan i kke gi plass til spes ielle analyser og pro paganda retta utelukkend 

på s tud:: ntene . I så fall måtte den bli ei studentavis og i .:clce ei 

arbeide avis . Kl assekaL1:9en s elges og l eses av man;~;e pl de høyere 

l ær ::·stedene. Slik bør det også være i frarJ.t ida . Ja, flere studnenter. 

tren:~e :::: · Kla;;; s elmmpen. ~en det te utelukker ikke behovet for ei 

kommunistisk s tudentavis . Derfor har vi Hva m<l gjøres. Den er avisa 

til NKS og er men t å være NKS ' viktigste ekste ne or gan . 

Hva må gjøres har t i l nå ko:n.met med to rt::{;ulære nummer og et SOJJ[ner-

leirnu..? .. u.er . Til tros s for åpenbare svakhete r re presenterer den et 

stort framskritt når det g jelde: den kommunistis:\:e pr opagandaen på de 

høyere læresteder . 

n HV A MÅ &J(f>RE S '' - for hvem, : 
Par allellt med diskusjonene om student~orbund har det i de ledende 

or ganer Vc3rt ført en relat ivt kontinuerlig dis}cusjon om karakte re n 

av Hva må gj øres . På grunn av stramme tidspl8.ne ::· har det i kke vært 

mulig å mobil i se re hele or ganisasjonen p<l denne d i sl::usjonen i vår" 

semeste r et . Dette har vært en stor svakhet. 

I de dis kusj onene som nå skal føres :h.ar vi på den annen side tre nummE 

av Hva må e; jøres (det f je de kommer snart) som grunnlag å dislmte :"e 

ut ifra . 
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Ned utgangspunkt i spørsmålet: "hvem skal avisa være for? hvilken mål

gruppe skal den ha ? 11 har det utkrystallisert seg to linjer i dll sku

sjonene om avisas karakter. 

NKS må hele tida ha en taktikk som gjøre det mulig å nå NKS' 

strategiske mål: å vinne fle~tallet av studentene for den sosialistisle 

revolusjon. Hva må gjøres må finne sin særegne plass i denne taktikken. 

Den ene linja "å tenke i samliYar med .flertallet" tok utgangspunkt i 

hele studentmassens politiske nivå ou: retning. Den ville ha ei avis 

som la hovedvekt på lettere sto.ff, reportasjepregede artikler. ~i avis 

som retta seg til . de mellomliggende og tilbakeliggende masser på en 

agitatorisk(les:en ide til mange) måte. Den ville ha ei avis for dags-

kainpen, med konkret veiledning i kampen på de enkel te steder. Eks. 

"hva skjer i kam;,;en på DH", 11 kantineprisene fordoblet", 11 mobiliser til 

aksjon den 12." 

Den andre linja argumenterce mot dette og hevdet at ei slik avis 

ikke dekket kampens behov, at den ikke mobiliserte medlemmene poli-

tisk og gikk der.for inn .for ai avis som først og .fremst retta seg 

inn på den aktive,bevisste del av venstresida. Ei avis som i første 

omgang ~nne væpne NKS' egne medlemmer og sympatisører med kommunistis1 

analyse og teori. Avisa skulle bringe propaganda (kortfatta: mange 

ideer til få),mye bakgrunnssto.ff om sentrale politiske spørsmål, 

.framskredne grundige analyser etc. Den ville vær e:· mindre dagsaktuell 

i betydning direkte kaste seg inn og retteeie kampen. Avisa ville 

.f.eks. polemisere mot SVs feilaktive ideer på interessekampen, gi 

kommunistenes syn i kvinnekampen og sette den opp mot marxismen-

.feminismen, vurdere "venstre"opportunismens historiske og dagsaktuelle 

rolle, konkret ta opp kontrarevolusjonen i Sovjetunionen, gå inn på 

de marxist-leninistiske prinsippe::.' .for organisering for kamp tdemo

kratisk sentr ;.lismen). 

Objektive skranker som at det ikke ville være mulig å gi ut avisa så 

ofte - lang trykkingstid, økonom sk bæreevne osv. - begrenset mulighet-

ene .for avisa som agitator, dvs. dens evne ·til å gripe inn i den 
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konkrete dagskampen på det enkeJte l ærested og gi kampen de r retning. 

Hovedtyngden måt te derfor ligge på propagandasiden • 

De to linjene blei og stilt opp mot s ituasjonen i NKS og omdanninga 

av UKS til en mas s eorganisasjon. En situasjon preget av mange .ferske, 

og rela tivt uskole te medlemmer. Behovet f or skolering i marxismen

leninismne - Mao Tsetungs æenking blei vurdert h øyt. Vi har i dag en 

ikkeenhetlig medlemsmasse som har ulikt politisk nivå og erfaring og 

ei avis som skole r ingsfaktor vi } _ _ e kunne utvikle enheten og sentra

lismen og bringe den kollektiv framove r . 

Samtidig må tte en vurdere nøkternt hvor bredt en ville kunne s pre avisa 

Hvem villeegentlig kjøpe den? 

Samlet pe ikte disse faktorer mot a t den and r e linja var riktig og 

be:st v:ille ivareta kampens begav. Redaksj onen 1J:ar derfor hatt som 

målsetting å utvikle ei avis av tidsskrifttypen, hvis viktigste 

funksjon skulle væresko1ering av ~e dlemmer og sympatisører gjennom 

å utvikle kommunistenes linje på viktige sp ørsmå l i kamp med 

opportunistiske linje r av høyre og ·"vens tre 11 karakter. 

Vi har begynt å planlegge .framtidige temanummer etter disse linjer. 

l'Jr. fire vil ta opp .forsk'jellige sider ved interessel:ampen, betydning 

og begrensinger, utdanningas historiske rolle, fagkritikkens pl ass , 

f orhold mellom l ærers kole- og univers itetsutdanna l ærere osv. Vi 

har planer om seinere å ta opp emner som "venstre "o pportunismen, 

h"'V.innekam:pen, sosialimperialismen ' f ag og forslming i f ol kets 

tjenes te osv. i temanummer. Dette for å gi tyngde- og oredde i kampen 

mot feilaktige ideer. 

Uå vil noen straks si a t vi glemmer dagskarnpen. Det g jør vi ikke! 

Vi mene:c· a t den karakteren den sentrale, landsomfattende avisa f å r 

bå de setter meolernnene rundt om bedre i stand til å ut~orme en 

særegen pol i tikk for og lede- dagskam:)en på sit-t sted, sa:mt1dig som 

det kreves at en styrker den lokale propagand_{:Ien ster kt. Det -~betyr 

at krefter må kastes inn for å lage -lokale aviser, løpesed._lE?~-,vegg

aviser. Lag lokalaviser der det er mulig! (Navne.forslag :Rød Framtid, 

Stålet, Raud r':orgon, Stormsvalene) 
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Å lage avis i dagens Norge er ingen billig a~~ære. Vi har ingen rik 

onkel eller noe reder~orbund i ryggen. I:Iao sier det slik: 

Opptrappingen av den revolusjonære krigen gjør det maktpåliggende 
~or oss å mobilisere massene til en umiddelbar kampanje på den . 
økonomiske ~ronten og påta oss alle mulige og nødvendige tiltak 
~or økonomisk oppbygging ••• Enkelte kamerater har ment at det er 

umulig å avse tid til økonomisk oppbygging f ordi den revolusjonære 
krigen gir ~olk hendene ~ulle, og de harfordømt enhver som argu

menterer ~or dette, sorti høyreavviker ••• Hver dem sorri har dem(~eila), 
gjør den ~eil å ikke ~atte at uten å bygge ut økonomien, er det 

umulig å sikre de materielle ~orutsetninger for den revolusjonære 
krigen, og ~olket v~l bli utmattet i løpet av en lang krig. 

(J'IIarx-Engels-skolens he~te:Leggvekt på økonomisk arbeid,s.26) 

.Vi går inn ~or at avisa skal være økonom.sk sjølberga,dMs. sjølberga 

i ~orhold til NKS og . i ~or·:-~old til økonomikampanjer etc. I"len dette~ 

kan ikke proklameres. La oss derfor ta en titt på hvilke utgifts-

poster vi opererer med i grove trekk: 

a) trykkingsutgiftene har steget enormt, spesielt de to siste åra. 

Papirprisene er her ~ viktig bettanddel. Denne utgiftsposten er 

variable ]DQn med hensyn til sidetall og opplag: des s ~lere sider 

dess dyrere, og _dess større opplag dess billigere pr.eks. 

b) utgifter til distribusj on, layoututstyr, korrespondanse,etc.Disse 

utgiftene utg jør i ~orhold til a)en liten del, men likevpl fordyret 

de nr. to med ca.l5 øre pr.eks. 

c)"ekspansive" utgifter i ~orbindelse med oppbyggingenav redaksjonen 

og redaksjonslokaler, stensilmaskin, framkalling og kopieringsutstyr osv 

For å kunne fastsette en salgspris pr.eks. er det derfor ikke bare. å 

~inne ut hva ~olk "har lyst til" å betale, men simpelthen kalkulere 

ut ~ra de reelle kostnader (begrense de s a mye som lar seg gjøre) vi 

har, og så stase på å holde hodet over vannet. Dette har vi til i dag 

ikke greidd. Ivien sjølsagt, sjøl om vi må operer med et såkalt rom.'IIelig 
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budsjett for de første nummer, må/kan ikke prisen over stige .visse 

grenser. Folk skal kunne kjøpe Hva må gjøres uten å ta opp ekstralån. 

Til og med "vanlige" studenter skal kunne kjøpe den. 
o 

,,HVA MA 6JebRt:5 '' tr iJdd l 

Salg av avisa er dens eneste inntek:Skilde og mulighet for. å bli bedre 

utstyrt. Vi har ingen andre muligheter til å få solgt avisa -enn gjennor 

medlemmene. Det betyr at medlemmenes rolle · som "·kommrlts jonærer" for 

avisa er sjølve ryggraden i avisas økonomi. Det er en ·klar sammenheng 

mellom pris og opplag - dess flere solgte eksempi.arer dess bepre avis. 
. . :· - . ~ - ~~-~ ~ 't~~~~ 

Uten et stort sa1..g dør avisa. Hedlein.11ene må derfor se . det ;;s'o!Ji både 

en plikt og en kampoppgave å selge flest mulig ayise;r. På'denne måten 

sikrer vi avisas økonomi og mange flere vil . bli kjent med 

HKS' politikk. 

Hvordan ser salgsbildet ut idag - etter tre nWTh'ller? Bildet er ikke 

svart, på mange steder har salget gått bra, mobili.seringa har vært 

stor og følgelig har også kritikken av avisa vært aktiv. Nen vi må 

likevel se i øynene at dette ikke er et allment trekk -det. har vært 

tendenser til å putte avisa veJrk i et skap, ja - mer enn tendenser, 

det har skjedd. I<Tange har klaget over at avis c:. er f or dyr,- folk vil 

i kke ·oetale tre kroner for den. Det er riktir:: at aviser er dyre, Hva 

ma g;iøres koster r'lye i produksjon. L'en det kan verken vi eller trykker 

gjøre noe særlig med. Vi mener likevel at avisa i kke er for dyr. Det 

s piller ingen avgjørende rolle om ei avis koster k:rr . 2 ,50 eller' 3.-. 

Det som er avgrrørende er hva folk f <lr i gj en fordet de betaler. Kvali

teten er ·overordna prisen pr .avis. _En parallell t.i1 . Sverige kan trekke 

Avisa til Svenska Clartefl:5rbundet (NZS ' søsterorganis'asj6n.~ ) ~ C;Larte 

var for halvannet år siden ei avis med 12-16;..20 sider og 'rii?epor~asje"

avis til l - 1:50 svenske kroner. Etter omleg~~in~a til tid's~krift 
med temanummer i fjor høst gikk de opp· i sidetall til .36-40 cig: ~ilogme 
72 sider. Prisen røyk da samtidig opp i 3 - 3:50 og 5 svenske kroner , 

Resultatet? Som ventet(~) gikk opplaget i været, salget ble mer enn 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018



.fordobla ]!lå bare tre .fire nummer. At avisa ble i dyr var og er under-

ordna det kjøperen .får igjen .for sine penger. Kjøp og les Clarte og 

.finn ut!. 

På linje med utviklinga av Hva må gjøres til ei avis av tidsskrift

karakter går vi derfor inn .for at med bedra salg vil vi øke sidetallet 

til samme (eller litt høyere) pris, .framfor å beholde eller gå~ i 

sideantall .for å .få beilligere avis. Vil ei avis på 16-20 sider til 

2:50 selge bedre enn ei grundig avis på 40 sider til 3 - 3:50? Vi 

trur ikke det (se på Clarte!) 

- Ol/fr f:lft ! 
Vi kommer så til detvi kan kalle PR eller markedsføring. NKS er et 

nystarta .forbund. Ikke alle studenter kjenner til oss. Vi må sørge .for 

at vi hlir kjent. Hva må gjøres er ei ny avi~. Alt .for .få kjenner til 

avisa. Vi har et produkt som et helt forbund står. bak og vi må :narkeds

.føre vårt produkt. Vi har noen ideer til metoder. Finn på flere! 

- Felles salgs/ aksjonsdag der en lager sandwich-plakater og 

dominerer et sted med avisa. Både som sjokkterapi og som massepsykose 

(vi~ jo mange) er dette et utmerket tiltak(unnskyld språket!). 

- Veggaviser, plakat er der .folk kan lese .f.eks. et par artikler og da 

oppfordre .folk til å kjøpe Hva må g jøres. ~~! sentrale steder! 

- Det viktigste er sjølsagt det individuelle salget. Sørg .for at det 

skjer overalt ~ i kantiner, i pauser, forelesninge~, i studenthybler, 

seint og tidlig. Vi må markere oss. 

- I lokalpropagandaen, løpesedler osv. henvise vi sjølsagt til Hva mu 

gjøres og artikler der som tar opp den og den saken mere grundig. 

STUDieR: 
Lenin: "Hva må gjøres?" side.l56-l69 

SUKP(B)s historia s.43-45 

Mao Tsetung: Legg vekt på økonomisk arbeid. JI'Iarx-Engels-skolen s.26-3' 

En tale til redaksjonsståben i "Shansi Suiyan Daglabd" 
(store hvite s.260-263) 

Noen spørsmål vedrørende metoder for aedelse 
(store hvite s.210-215) 

,., 
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l. Har pr oT-a :;ar"daen !'å de høgere lærestedene vc=rt u:nce::_--vu.ruert ? ·-:-::;;r 

konkret. ~ranger vi Hv~ n~ gjøres? 

2. Hva sla6.s Lar:::.i.:te:::: n g i'•mlrsjon v.ø:r a-vise. b.a? Hvem skal avis c:. v::;;re 

for? 

3. Hvordan .har Eva må gj:ø:res i'llllgtrt hlttil? Viktigste .sva..'Llleter ved 

nummer en, to, tre ? 

4. Hva kan gjØJr'e.S .fo:;r å i'-orbedre a v isa? 

5. Hvordan øke .salget? Konk:rt=te salr;s metode::' ·o'; s~l=<;sop_;;le r~g . 

o 
l 

~-
lillA 

"'" MA &JtbRES 

NK~' 
o 

NA l 6RUNN51RKEL KOHHfR, • 

Om trykkeri e~ hoj~e r nlanen sin vj l ~~~ l ''1 '·' . , · 

lO.septernhcr :~ T ! ~ :ft. et: v-iil ~111: akcl.i c::v· 1 ~ l-:0~ 10 kr , -1.- n . 'i iH :IIdl.: ;<-::. r :-· ; · -

li t Leraturhenvisnin;;er oc; iinnleiii'f'<' r 1.il 

opp er: ~1ø tt? n: Kilas:S<C.8!n-.:'1.ly-s-a . ':?. :K l a S'S 0~t..~nd ,·,nnkt <: l • '{ : . )1 :"'! 1 r·· ; • ' l "C· V '(J J : l:-.. ; () ] jf ': 

og proletariat:ets L~ ik1 . at •t':fr , \- : Part!Lt-·1 o:·; <! ~tJ dt~~J'!ok ~· :. i ._,_·c· ':l·n1 1· ; ~ 1 i .~ ::, ; :·· J l > 

5: Enhet s:fro.n:ten . Da p;~ ·k~rnpen . 

om vi s kal f'ore f ramg:a n r; s!'ik kamn. FE- 11 <' r h YC1r 1-:nnu;and -;nwn 

ismen st;lr s'kr.trpt: mo 1: 1YVel~nf 1 rc . 

sisme i org;anisas jonen ~To nrt:rykk 1o r denn <' 

() ;''. ()l , . l J l' i i ; -

l • ' : 

ny kader ":fane.er s p ur"\··;--" -- l ~: ;-:.: (- 1!1; 1] i · · ·· V :f 1 ; ~~ : 

lige problem i klassehåJopcn u t.cn nat·xisn•cn - 1 ' :n in i - t: l, · · n~ ·v f· ·i l _ ~ · ~ in i. l u · . • :! , ! , ; , if · t ~ -

vurderinr; a v f>t l!<ii<'ues h•· ' ''"linc, 

å f'~ progre ssive o r;. s~mpot.:i Si ,re r f.: i l ;.1 hc r .:-'11 l i' ' 1';'-: sj 1·!~, , l. 

Denne del A. ~r ne"tt:Op! ~ U.Pl·~kn:-~ p;l not·garl i ~c~ r·tC" '>1~. f'er ~ .sl.{• :nt •,j ·! c~ : 1 :uer S<lfll 

·ikke 

Der:for : Set t i r-:anr. med 

begynne scudicnc straks onpJ~_,~~<J_I!!!_II~!J,,t har lwnci L 

ofte for ac ..;V h"r "st; je1t" sympatiso~c r forr>11, IH'~'" p: .-.~ ,... . 

Studicut.v;t1F'_et er n il i ;:an;·. """' 'i Jn ;: t- dPl B so 111 yj 1 

økonon1i, i i.( •r• t.t l' ler 

~l. 
intp«!ria l i SlliCll~ 

Kamerat. 

~S i!!O i. f:]"" I l;' c'i~ J} 
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F,~~LFØR ,,Gt en Ja~,, AK~JONEN f\A5KT-
ST'IRK bEN i\OHHVN l5TI5fGE ~DEL5EN AV 5TUDENTMMPBN 

·. ! 

' .. , 

.. - \;" 

l . 

'•' 

.! i )(1• ) l j . 

Skjærpingen av den norske klassekampen alment og 
særegent statens angrep på de videregåend4 lærested
ene gjør det tvingende nødvendig for oss å feste 
full oppmerksomhet ved deri økonomiske jobbinga. 

NKS har stillt seg som oppgava å gå i spissen for 

å slå tilbake gjennomføringa av lærerutdanningslova, 
bekjempe alle andre integreringsforsøk i monopol

kapitalens gjennomrasjonaliserte DH-system, støtte 

kvinnenes krav om selvbestemt abort, knusa DKSF's 
reaksjonære offensiv i studentersamfunnet i Oslo osv·. 

Noen kamerater mener at når vi har så m~e å gjøre 
på alle disse viktige områdene, så kan vi ikke sam
tidig prioritere økonomiarbeid. Økonomien får vi 
ta oss av i stille og rolige tider, mener de, mens 
når kampen reises må vi helt og fullt konsentere oss 
om den. 

Dette er en grunnleggende feilaktig holdning. Jo 
mer klassekampen skjærper seg, jo hardere folkets 

motstand blir, jo viktigere er det at kommunistene 
styrker sin økonomi. En solid økonomi er det mat
erielle grunnlaget for all politisk kamp. 

Det går en borgerlig og en proletær linje i økono

miarbeidet som i alle andre deler av politikken. Dan 

proletære linja går i korthet ut på sjølberging og 

uavhengighet fra borgerskap og stat - uansett stadium 

i klassekampen. Denne linja krever fasthet og disip
lin og skikkelig organisering. Vi står på denne linja, 
mens AUF og SV ikke overraskende står på en helt 

annen linje, en borgerlig revisjonistisk linje. De 
baserer seg på nådegaver fra stat og monopolkapital 
og vener ikke å mobilisere hverken sine egne medlemmer 
eller sympatisører. For AU,F er konsekvensen nå full-
stendig konkurs. SV overlever foreløpig på penga fra 

l 

r? .; :-: ' ; [ () l J :l' 

.. .... 
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33. 

valget' men har svær · gj elcr s 'oin ~den mi 'ss:Lykka inn- c: 

så.mHngsk'~pa:O:Jen der~s ikke---klarte å - ellmLnere·.- · 
. . ~· ~.. ' ... ""[{., 

Stoa i "Gi en dag" aksjonen • 
. ,;, Til tr~s~ . f~r at aksjonen bl,ei start.a seint ', sl:llik 

at ' ni~nge knapt h~r h~rt . o~ d~n og' svært .. f å h-a~ i å tt-
..... -, . '\ ,• -

mulighet til å diskute~ 'den i 'lag~_ ,_ har vi ~ ommet 
' - r . ~ - ~ ~ -. . ' , 

g odt ·i ·gang. r-:Iålsetniilga --var at hele aksjonen- l::Jkulle 

avs;Lyt_tes "før <h!?lsts~ine s tere ~ ; begypte. · De t -har yi 
ikke- klart - vi · nærmer- oss nE't 50~~ av målsetni~ga . 
De objek t ive forholda tatt i betraktning er de t t e 

bra, men vi· kan i kke s toppe der . 
I~ O"to clden iære-rsk'o le' e'r fo·re-lø p i g den eneste · , ,=;. 

plassen som fullt ut har oppfyllt målsetninga , 

mens uni~rsi:tetet i Trondhei~ og skolene i Qslo 

ligger meget g odt an, med godt. over 70% a'v målsei;-
- ·- -

n inga i havn . Universitetene i Oslo og Bergen, samt 

en del av de mindre plassene ligger (når dette skri

ves)_ SVtf1r,t langt tilbake .-·--K8JI!erat-ene. på : disse : ; tedene 

oppfordres til å ta opp konkurransen straks , slik 

at bevegelsen kan gå samla i mål. 

Bvor:(or trengs det s å m_yeJ?.enqe r? 

Mange har spurt hva i all yerd~n vi trenger så . mange 

penger til. Jeg kan ikke gå inn på noen fulls.tendlg 
. - . \ - - ~ -.. ' 

oversikt pve r det her, men skal nevne tre saker som 

er s pesielt dyre og spesielt vikt i g e akurat nå: 
. .· . . ..:. .... . _.. ~ ; -

.. l. Fond _til Hva må g jøres?. Når borgerskapet skal 
' . . . -. . 

s.;tarte_ en _ayis/tidsskrift av Hva må g jøre s -typen, 
. . ' ... - : •·_ . ',.. .. - . _ .. ~ . - t. 

regner de JUinst med e.n million i sta rtkapi tal. Vi ·- - - . . -. '. 

verken_ har el;Ler trenger slike summer for å -starte opp , 
me~ hell~r .i;t4ce v:l lfan.·-ptq-du; e r e noe g r a't is · • . Sk~l .Hva 

må gjør~s? noen g~g k l a re å-· ~-tå på egne bein, må ·vi 
. - . = - - ·.- - - ... . .· .. • -- . 

bygge opp et fond ~ som er stort nok til at driften 
r • • • :.i... ~ • • - • - -

e~ ~ikret over e n startfase. Til det treng s _mange ti-. -· ~ . . .. .,. -

tusner. 
"2~ '·se-ttemaskiner og aiuiet ·teknisk utstyr både til Hva 

m:å gjøres? og t 'il .NRS sentralt. -En av de 'største ut

glftene ved produksjon av " avis er settinga, kan vi 

overta den sjøl,· vil vi ha' 'spart inn det en sette'- · 

. ,•\ 
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ma~ktn koster i løpet _av ett nummer. Stensil-maskin, 
skrivemaskin, stii'temaskin o.s.v. koster også penger 
og vi er raskt oppe i nye ti-tusen. 

3. Sentralt NKS kontor i -· Oslo;·-skal ·s-entralstyret ha 

noen mulighet til å lede og koordinere studentkampen 
på noen fornuftig måte; skal folk som ønsker å komme 
i kontakt med NKS ha noen mulighet til det så må vi ha 
et offisielt kontor. Vi må regne med at innkjøp og ut
styr til et slikt kontor i Oslo sentrum kommer på nye 
ti-tusen. 

Kamerater, gjennomføringa av d~sse oppgavene er 
fullt og helt avhengig av at Gi en dag aksjonen blir 
kjempet gjennom helt til slutt. 

BEKJEMP REVISJONISMEN I ØKONOl\UARBEIDET - STYRK DEN 
K01Vh~1UNISTISKE LEDELSEN AV STUDENTKAMPEN 

Innsamlings§ksjoner av typen "Gi en dag" kommer 

~konomi, 

- all tid til å spille en stor og viktig rolle :for orga
nisasjonen vår når det er spørsmål om å bygge ut orga
nisasjonsaparatet, kjøpe inn kostbart nytt teknisk ut

styr o.s.v. Landsmøtet vedtok derfor at "Gi en dag"
aksjoner bør være en årvis foreteelse i NKS. 

Til tross for dette må bestandig den viktigste og 
faste delen av forbundets økonomi være kontingenten. 
Det er kontingenten som skal sikre inntektene til 
hele organisasjonens daglige drift. Det vil si at 
den skal dekke utgiftene til drift av kontoret, til 
ansatte ,sekretærer, til alle sentrale og regionale 
møter og konferanser, til alle reiser, til utgivelse 
av 4.mai, eksterne og interne løpesedler, plakater o.l. 

§:l i NKS vedtekter slår fast at en av forutsetning
ene for medlemskap er at kontingenten er betalt. Videre 
slås det fast at ko!ltingenten _er ,ep. it;ldiv1duell sak, 
det betyr selvsagt i~e .-.at. laget ,ikke ,kfii.Il l;ljelpe_ kame-

- ·- - ··-- • - • - ... - • --. - • # --- ~ ~ 

rater med spesielt dårlig økonomi, slik at alle får be-
talt. Vi må se det som en kollektiv kampoppgave at ingen 
behøver å gå ut av NKS p.g.a. dårlig økonomi. 
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Kontingenten består av tre deler som betales inn under 
ett; en sentral de1,en distriktsdel og en storlagsdel. 
Pengene betales inn forskuddsvis, to ganger årlig, ved 
begynnelsen av hvert semester. 

Sentralstyret fastsetter den sentrale delen og har 
vedtatt at NKS skal ha to satser i motsetning til AKP 

og Rød Ungdoms tre. Dette fordi den objektive økonomiske 
situasjonen til studentene er langt jevnere enn for skole
elever og arbeidere. Vi kan kalle den ene satsen en 
minimumsats og den andre en "kamp"-sats. (størrelsen på 
satsene kan ikke offentliggjøres her av hensyn til siker
heten, men vil isteden komme direkte gjennom storlagena) 
Alle små-lag må ta opp og diskutere' hvilken sats hver 

enkelt kamerat skal betale og lage en oversikt over 
dette som leveres til storlagsstyret. Det er av stor 
betydning for den økonomiske sjølbergingsevnen til NKS 
som helhet at flest mulig forplikter seg til å betale 

"kamp"-satsen. 

Henholdsvis distriktstyret og storlagsstyret fast
setter størrelsen på de andre delene av kontingenten -
ut i fra sjølbergingsprinsippet og de lokale behova 
som er på hvert enkelt sted. Det er av avg jørende be
tydning at hver enkelt del av forbundet i størst mulig 
grad kan fungere som en økonomisk sjølstendig enhet, 
være i stand til å gi ut sin egen propaganda, avholde 
sine egne møter, konferanser o.s.v. uten hjelp sen

tralt fra. 
Fristen for innbetaling av kontingenten dette sem

esteret er l.oktober og den må overholdes stra~t. Ta 
opp diskusjonen om de økonomiske prinsippene i laget, 

bruk Økonomiheftet som studier: 
- Er kontingenten for høy for en kommunistisk masse

organisasjon som NKS? 
- Er forholdet mellom innsamlinger og kontingent 

riktig? Skulle vi ha satset ~å mer innsamlinger og 
lavere kontingent eller omvendt? 

- Hvordan bør masselinja anvendes i økonomispørsmålat? 
- Hvordan kan deres sted bygge opp en sjølstendig 

økonomi og hva trenger dere penga til? 

ØKONDKIANSVMU&. 
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DEBATT: 

OM HoMo Fl LI - FfV\ V fG&AV 150 ~MTTEN l'Å ~Dl11P'f ft 
) STOTT HOM01rds KAJ\IJJ? ~ 

Diskusjoner om homofili glir gjerne ut i lange og 

f orvirrende årsaksdiskusj oner, f.eks: Hvorf or blir· 

no en homofile? Erdet biologiske årsaker? Er homofili 

et produkt av miljo og oppdragelse? Osv. osv. Som 

homof ile har vi avvist slike diskusjoner, fordi de 

iutgangspunktet definerer homofili som et avvik, 

som noe negativt. Homof ili må begrunnes og forklares' 

mens heterofili sees på som sjolsagt og normalt. 

Skal vi måtte begrunne vår eksistens- så forlanger 

vi også at heterofile gjor det samme. 

Langt viktigere mener vi det er å ta utgangspungt 

i det faktum at det finnes ca. 200.000 homof ile i 

Norge. Vi er en stor gruppe som blir har4t under-

trykt. Undertrykkinga av oss er f orst og f remst ei id 

ideologisk undertryldcing. men f år ofte hoyst mate-

rielle uttrykk: Risikoen for å miste jobb, bolig 

osv. E:o!nmunister må stotte alle undertrykte gruppers 

kamp. Vi vil nevne noen måter vi homofile kan få 

stotte på: 

~ . w ho.r l, aJ±,~ 
jor-- li~ j~ . 
v æKt .et; lW alt()~. 

Vt_ sluJ jttL ~ 
OJ.J ~ve, . ti ~ 
p:t d.R,t. vl ~ekte--

~~Hl' ~ tWt~· 
rw~ tkfxtiiRN 
~ ~ p~ T rr>mlljOv 
onv hor)U) ft; J oj 
h~pu at ~ f<h ~ 
~cbldt_ow 
~ ~ 4 . rtnaJ., . . 

v~ ~ir 5 v~~ 
.~ Oj -~all 
~t ~~l (At muA ø 
\,~. 

Senftaistjr-et c: NKS 
har ~~ ctw~teit 
s~<t>tb~ let 1 o li~· 
()).} W\~9~ ~tir 
~r dues ~~ 

fidak~io NM, 

36. 
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31. 

l. Skape miljØer hvor det ikke tas for gitt at alle er hetero f ile. 

Ideologisk undertrykking må aktivt bekjempes. 

2. Full stØtte til DNF-48's arbeid. Innebærer bl.a. å stØtte organisa

sjonen s krav, slutte opp om demonstrasjoner, aksjoner osv. 

3. Akp bØr snarest fjerne den tvilen som råder om partiets holdning 

til den homofile kampen ved eksternt å gi uttrykk for stØtte. 

NEI TIL UNDERTRYKKING AV HOMOFILE! 

Hroar, Ørnulf. 

D.ill NORSK8 ·mnu:mET AV 1948 

(Landsfo r eningen f or homof ile og bi file) 

Har regioner i: Oslo, Bergen, Trondheim, Tromso, 

3 odo og Stavanger. 

1,'orrnål: Skape solidaritet mellom homof ile og bi f il e 

og i:'orsvare deres retti ghet er i saiJLC'Ulllet . 

illctiviteter: Informasj onsa r beid, medl emsmoter , 

diskusjonsmoter, diskot ekkvel der, aksjonsgrupper m.m. 

Saker vi j obber med: 

Kr ever lovbestemt f orbud mot di skriminering pga. 

seksuell legning . 

:Krever at homo:f:'ile skal behandl es på lik linj e med 

heterof ile i :li'orsvaret oe; i Utenrikstjenesten (homo-

f ili er udyktighetsgru:nn i Vorsvaret og vi nekte s 

ansett else i Ftenrikstj en e st en.) 

Kr ever at houo i' i li skal inn i s eksua lundervi sni gen 

i skol en. 

Krever at homofile par skal ha like retti gheter med 

heterof ile når det gjelder bolig (blir nektet i OBOS) 
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DNF48 går imot at det tradisjonelle ekteskap skal 

anses som eneste aksepterte livsform. 

DNF-48 utgir bladet "Fritt Fram"'• Selges gjennom 

Tronsmo, Oslo.. HR.Oft~ 1 ~ul..F 
· BEKJ EM f> VeN Tf' 06 s~-HOLJ) N INGA . 
~En del folk på leiren visste ikke hvilken holdning 

ml-bevegelsen tar til homofile og bifile. 

Etter KFI'I1L(r)' s beinharde utkjor i Sverige mot 

homofile,, rår det stor tvil blant mange om ml-beve-

gelsens holdning. 

lY~-bevegelsen må derfor gj ore det klart hvor den 

står ved å: 

- offentlig stotte de homqfiles kampr 

- erklære stotte til DNF-48, 

- ~a opp intern diskusjon i diskusjonsblad og i laga, 

- få stotte til homofile inn i bevegelsens programmer 

- debattstoff i KK, RG' Uredd,Hva må gjores osv. 

GgQppa vår på homofiliseminaret hadde også noen 

sporsmål til dem som veit noe om det: 

- Vi har hort at homofili er forbudt i Albania og 

"ikke eksisterer"i }!'olkets Kina. Stemmer dette • 
Og i tilfelle hvorfor? 

- Hvorfor ble homofili forbudt i Sovjet i 1936? 

Vi har hort at en del kamerater har motsigelser på 

spm. om homofili. Det fungerer reaksjonært å under-
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trykke motsi gel ser, og vi krever derfor at kamer-

atene t a r det opp på veggavisene . Vær med å u tvikle 

diskusjonene og l ose motsigelsene . 

e!) SV AR TIL "CJ EKJ :H VEII'f ' J CG SE- HOLD>TIIJG A", 

Det er bra a t debatten om homof ili bli r tatt opp . 

Men det er viktig at den blir rei st på en sånn 

måte at vi rkel ige motsigel ser kommer f ram. Vi synes 

kameraten e som ha r skrevet veggavisa g jor en rekke 

al varli ge :t'eil. 

Parol en om å bekjempe "vente og se- ho l dninga " er en 

ganske kr ass kri t i kk av ml-bevegelsens l edel se. 

Den er i kke begrunnet og vil l ett f ungere som mi s-

t enkeliggj oring. Vi trur i kke at AIJJ ' s ledel s e har 

en sånn f eilakt i g hol dning . Trur dere? 

Ha r KT•'l· L( r ) skapt tvil om vur hol dni ng , i ti l fe l le 

bl ant hven? Pr ogr essi ve i Norge har stort sett 

f ors t å tt at .vi og (r) s t å r for hel t forskjellige 

linjer. Alle som l eser KK v i l dessuten ha sett at 

v i s t ot t et de homof i l es dagskrav i I.mai-demonstra-

sjo:aen i Osl o , og etterpå r oste de homofiles sek s jon 

i KK. 

For os s ser det ut s om det i kke er ( r ) som sk~p er 

tvil, men dere s j al. 
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Det som hittil er uklart er hvilken strategisk 

holdning vi skal ta til homof ili. Hva er homofiliens 

grunnlag? Hva med homofili under sosialismen? Sånne 

spm. kan ikke loses med lette erklæringer, men må 

loses gjennom grundige diskusjoner og studier. 

Dere reiser en del konkrete krav: 

- Det forste skulle være klart, bevegelsen stotter 

de homof iles kamp. Vi veit ikke om ekstra off entlig 

stotte er påkrevet. A stotte DNJi'-48 krever en 

diskusjon om den organisasjonens politikk. Etter det 

vi veit, er Forbundet en på mange måter bra organi-

aasjon, vi veit mindre om dens strategi, synet på 

familien osv. Interne diskusjoner er alltid et 

prioriteringssporsmål. Vi trur ikke Rod Ungdom med 

det forste vil sette igang en sånn diskusjon, vi 
har andre mer brennende saker vi må ta opp. 

Programmene endres p~ landsmotene, og et evt. 

forslag om å uttrykke stotte til de homofiles kamp, 

vil sikkert bli skikkelig behandla. Uår det gjelder 

debattstoff i avisene, tar vi forelopig et visst 

forbehold for R.U. På grunn av den store seksuelle 

usikkerheten blant ungdom, pop-industriens "homo-

filispekulasjoner,m.m., har vi ennå ikke avklart 
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hvordan disse sakene evt. kan tas opp. 

Tiere krever at kamerater t ar opp motsigel ser. Vi 

har presentert no en av våre. Len vi synes deres 

unodig skarp e debatt fo rm oft e g jor diskusjon vansk e-

lig . Mant;e lmmerater syns det er vanskelig å disku-

ter e diss e salrene, og dere kan ikke ensidi g bebreide 

dem. 

NEI TIL J.~IST E.HKELIGGJORING AV BL-BEVEGEJ:,SEN! 

Rei dar , Solveig , Ingrid, 

E\o d Ungdom-leiren. 

Svar til Reidar, Solveig, Ingrid. 

(Utdrag av veggavisa) 

MistenkeliggjØring av ml-bevegelsen? 

- Vi har tillit til at AKP vil forme ut ei rikt i g både strategisk 

og taktisk linje. 

- Vi synes det er bra at AKP svarte positivt på spm. fra DNF-48 i 

valgkampen. Vi synes det er bra at KK kommenterte den homofile 

seksjonen l.mai i Oslo på en fin måte. Men vi vet at det likevel rår 

tvil blant mange, både progressive og andre, om ml-bevegelsens hol_d

ning. (Blant annet blant folk som ikke er så skolerte at de veit 

fo~skjellen på AKP's s~sterorganisas~on i Sverige, SKP, som har 

tatt et bra standpunkt til homofili, og den s venske " venstre"-opp

urtunistiske organisasjonen KFML(r). 

- Hva skal vi gj Øre med dette? Vi foreslår: 

at ml-bevegelsen ytterligere presiserer og sammenfatter sitt stand

punkt til homofili med offentlig uttalelse, 

at ml-ere (både homofile og andre) propaganderer stØtte til de 

homofiles kamp. 

Er v i mot en diskusjon om strategi og årsaksforhold? 

Vi er mot en slik diskusjon hvis den blir en direkte hindring for 

dagskampen, hvis folk må avklare spm. om homofili og sosialismen fØr 
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de kan stØtte vår dagskamp. Vi tror ikke dette er noen stor tendens 

blant ml-ere, derfor går vi gjerne inn på en sånn diskusjon i ml

bevegelsen. SjØl har vi kommet kort i denne diskusjonen og vi opp

fordrer alle andre til å være med på å utvikle denne. Skriv om de 

ideene dere har! 

Vårt standpunkt er: Ingen undertrykking av homofile verken fØr 

eller under sosialismen! 

Jan-Erik, Roger,Beth. 

FØlgende er et intervju fra "Stormsvalene" - leiravis for TromØya -

med e~ kamerat i leirledelsen. 

- BØr ml-bevegelsen ta standpunkt til de homofiles kamp? 

- Ml-bevegelsen har stØtta de homofiles krav og AKP er såvidt jeg 

veit det eneste partiet som har gjort en innsats i fronten. Jeg vil 

nevne RØd Valgallianse som stØtta de krav som DNF-48 sjØl ba om, og 

l.mai-74. Samtidig er det klart at partiet og bevegelsen ennå ikke 

har noen velutviklet og klar politikk på områd~t, som på så mange 

andre områder. De homofile er i ferd med å reise en skikkelig beveg

else for sine krav, en bevegelse som fortjener stØtte. Det er b ra at 

homofilidebatten kommer ut av mØrkerommet og at det reises progressive 

krav av de homofile sjØl. De er en undertrykt gruppe i folket - derfor 

bØr kommunistene stØtte deres kamp. 

- Det har bl1tt hevda at de homofile har mye å tilfØre kvinnebevegel

sen. Kommentar? 

-Jeg er uenig i dette! Kvinnekampen og kampen for de homofiles rett

igheter er to adskilte områder. Det har vært framme påstander om at 

det er de samme grunnleggende årsaker til undertrykkinga av de homo

file som av kvinnene. Dette er en analyse jeg er uenig i. Vi har gjennom 

diskusjonene på denne leiren slått fast at årsakene til kvinneunder

trykkinga ligger i de kapitalistiske produksjonsforholda - i de store 

monopolenes behov for å ha en stor gruppe utafor arbeidslivet som 

reservearbeiskraftarme. Jeg kan ikke se at denne analysen av kvinne

undertrykkinga kan være dekkende for årsakene til undertrykkinga av 

de homofile. Når det gjelder den kampen kvinnene må fØre mot ideolog

isk undertrykking, må også denne kampen fØres på andre premisser enn 

de homofiles kamp. 

Vi har trukket opp at den stØrste trussel mot at kvinnebevegelsen 

utvikler seg i en proletær og revolusjonær retning er den småborgelige 

feminismens innflytelse. Og her vil jeg trekke opp en annen viktig grunn 

til at AKP må stØtte de homofiles kamp og samt_idig vil jeg rette en 

oppfordring til de homofile kameratene om konsekvent å bruke vår revo-
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lusjonære teori når de skal trekke opp linjene for sin kamp: Jeg tror 

det i den homofile bevegelsen finnes en .rekke ideer som kan fØre til 

at denne bevegelsen blir en yngleplass for småborgerlig ideologi. Fra 

andre land veit vi at det spesielt av homofile kvinner har blitt fØrt 

en ekstremt feministisk politikk. Disse tendenser finnes også her i 

Norge. Stikkord her er: kjØnnsseparatisme, ideer om at ekte kvinnefor

kjempere må være homofile, at homofile forhold er frie for undertryk-

king. Får disse ideene yngle fritt, kan de bli en trussel mot hele 

kvinnebevegelsen. Det kreves en kommunistisk ledelse også av de homo

files ka~p for å hindre en slik utvikling. 

Til vider~fØring av diskusjonen om de homofiles kamp, vil vi knytte 

noen korte kommentarer: (~~l~ont~J 

l) Debatten må ikke - fra noen kant - spre mistillit til partiets 

eller hele ml-bevegelsens stØtte til de homofiles kamp for dagskrava. 

Tvert om ~Ør en ta sikte på å forbedre og utvikle vår politikk på om

rådet. 

2) Er det mulig å avvise en "årsaksdiskusjon" når en strategi skal ut

formes? Må en slik diskusjon nØdvendigvis stå i motsetning til/være 

til hinder for stØtte til dagskampen? 

3) Hva er årsakene til undertrykkinga av homofile? Hvilke interesser 

har monopolkapitalen av undertrykkinga? 

4) Hvordan er forholdet mellom de homofiles kamp og kvinnekampen? 

I fØrste omgang bØr diskusjonene dreie seg rundt disse områdene. 
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