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ismens teori om staten vll vere elt svært nyttig
ln~ument tll å påvise skoddehelmen l mykje av

pensummet innafor desse faga. Kva med å byr-
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og teoretiske kampen og dagskampen. P. J. mener at vl legger for liten vekt på de første
{uten at vl tillegger hammeninger

o~ned~e dagska~~n).

Diskusjonen om sosialisme

og viktige spØrsmål l marxismen bør ha en sentral plass l den interne diskusjonen, og
den bør finne veien tll 4. mal. ..
Vl må også bruke intern-bladet tll å utvikle politikk på andre viktige felt, særlig
lnteressekamp-:uGeldet som er hovedoppgava vår. Svært mange NKSere jobber allerede
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PLAN, HØST -80/ VÅR -81:

.

~

INTERESSEKAMPE.N OG VERVING VIKTIGSTE OPPGAVENE i::ZbJ
Hvis vl ønsker et slagkraftig NKS, er det helt

ser!Iiga av NSU og LNL må bli noen av de vikt-

øødvendlg at organisasjonen arbeider etter en

igste områdene innafor interessekamp-arbeidet

enhetlig plan. Kreftene må samles om noen viktige oppgaver. Vi må prioritere noen områder

vårt.
Hvis vl skal nå ut tll studentene er det helt

hvor vl kan jobbe skikkelig og utvikle politiske

avgjørende at vl jobber l de lokale organa som

linjer for arbeidet vårt.

finnes, fagutvalg, studentråd, elevråd o.l.

Planen må sjøb.sagt tilpasses de lokale

· kapsrike på mange vtktlge område, og vl evna

denne typen. Det er lov å argumentere mot
Lenin og Marx, men eg meiner det er ytterst

å vlse at marxlsmtm kunne forklare og gje

viktig at vl studerer f.eks. Lenin om soslalis-.

svar på del spØrsmåla folk lurte på. Vi vann

me og sosialistisk demokrati. Ellers blir det

fram fordi vi var vltskaplege og grundige l vår

heller ikkje mulig å kunne utvikle og anvende

agitasjon mot Vietnamkrigen og EEC. Vi viss-

Lenins teorlar skl.\ckeleg. I og med at dette

te melr enn borgarskapets ldeologar.

ikkje vert gjort l NI(S idag, er vl dårleg rusta

Eg meiner det er sær leg viktig å vere klar

til å kunne skilje mellom marxismen og bor-

over dette, fordi eg er sikker på at for å kunne

garskapets ideologi.

vinne fram blandt studentane, er vl ,nøydde tll

Allmøtene må prioriteres høyt. Mange steder

EKSEMPEL: DEN IDEOLOGISKE OG 'TEORE-

teori, del er lett bevegelige og mulig å påver-

TISKE KAMPEN PÅ DEI HØGARE LÆRE-

ke. Framfor alt er del interessert l folk som ·

å overbevise del. studelitane er interessert l

forholda på de enkelte stedene. For noen lag/

deltar ikke NKSerne på allmøtene idag. Der hvor

distrikt kan det være riktig å prioritere annerledes og .'s ette andre oppgaver på planen. Den

all;møtene ikke fungerer, må vl jobbe for å gjen-

vedtatte planen for H -80/v -81 gjelder for

på allmøtene, men forsvinner ganske fort fordi

l byrjlnga av 70-åra ideologisk hegemoni på

organisasjonen som helhet. Det betYf bl.a. at

det ikke skjer noe der.
Hovedmetoden for å bygge opp allmøten må

del høgare lærestadane. Idag har vl mista det-

mana ld.e ar om at hovedmotsellnga l verda går

den sentrale ledelsen vll innrette arbeidet s ltt

nord/sør er grunnleggande falsk og uvltskap-.

l forhold til de fire prioriterte oppgavene som

være at vi forbereder oss'skikkelig på de sakene

te deflnltlvt.
På denne tida var vl l stand tll å

er stllt for NKS i plan-perioden.

som skal behandles og deltar l debatten. Det

me premlssane for debattane l st~amfunna,

betyr 'at viktige saker må diskuteres i laget eller

på allmøter, det faglege miljøet, osv. Del

reise de. V l vet at en god del nye studenter går

STADANE

kan gje overbevlsande svar på det del lurer på.

Påstand: Den kommunistiske rørsla hadde

C'

bestem~

Oppgåva vl står overfor no er f.eks. :påvise idealismen l dammanlsmen, vlse at Dam-

leg, Her glr marxismen grundige og overbe- ·
vis ande svar.
- bruke marxismen tll å avvise ldear om det

l en NKS-fraksjon. Dette gjelder også for steder

andre gruppene, særleg SV, måtte helle tida

hvor allmøtene er bra.
Et annet viktig arbeidsområde blir å utvikle

forsvare seg mot oss . Del var på defensiven.

en helhetlig' analyse av statens utdanningspolltkk

posisjon på dette området . Stikkord: feilaktig

og hvordan kampen ·mot den skal føres. Vi vil

syn på del intellektuelle , venstre-fella l opp-

betydninga av den iranske revolusjonen. Kvi-

og kantiner og en generell prisstigning som

komme et godt stykke med diskusjonene på

gjøret med høgravviket, proletarlserlngskam-

for den er progressiv, ikkje minst fordi den

løper mye raskere enn studentenes "inntekt".

som~rlelren/høstseminarene

panja, sekterisme l forhold tll borgarlege

rettar seg objektivt mot lmprlalismen.

I Interessekampen
Det viktigste arbeidsfeltet for NKS vil bli
interessekampen. Det har skjedd en betydelig
forverring av studentenes økonomiske kår de
C·

siste semestrene, med prisøkninger på hybler

Samtidig retter staten

~ep

og studleslrkelen

om statens utdanningspolitikk.

mot sjølve utdan-

Def er flelre årsaker tll at vl mista vår

grupperlngar. Og det har vore objektive endringar i studentmassene . Kva som. er viktig-

ninga. Aksjonen den siste tida viser at studenoppsummere en viktig erfaring : ved inngangen

Il Verving
Verving blir tatt opp l et eget innlegg, så

av 80-åra har det vist seg at det er mulig å

vi nøyer oss

reise studentene til kamp for egne krav.

nødvendig å styrke NKS kvantitativt hvis vl skal

samanhengen, er kva som var grunnane til at

bestå som organisasjon. En viktig metode i

vl var l stand til å vinne eln dominerande p·o -

alltid vil være en viktig oppgave for NKS . .Som

verve-arbeidet er markering av NKS . Ved sem-

slsjon l den ideologiske debatten på de i høg-

kommunister er det en plikt for oss å delta l

esterstart vil laga få en del materiale som skal

are lærestasane. Eg trur den viktlgaste grun-

dagskampen og organise_r e studentene for å

brukes til dette:

nen var at vi evna å propagandere og agitere

kjempe for sine interesser.

En kort presentasjonsløpeseddel av NKS. Verve-

·ror marxismen. Trass l overslag: vi var fir-

tene ikke finner seg l forverringene. Vi kan

Vl kan også slå fast at interessekampen

me~

å slå fast at det er tvingende

ast skal eg ikkje ta stlllfng til her. Partiberetninga seier eln del viktig om desse sakene .
Det e_g meiner er særleg viktig l denne

plakat hvor de enkelte laga kan tilføye på pla-

kanta og demagogiske, rpangla taktikk og var

på organisering, noe som betyr at vi står dårlig

katen hvilke tilbud NKS på stedet har og hvordan

umodene, så evna vi å komme på offensiven

rusta til å reise kampen mot angrepa som helt

få kontakt med NKS lokalt. Ekstraflak av

fordi v -l kunne gje folk skikkelege svar på kvi-

~ikkert vil komme l framtida. Grunnplansorga-

Klassekampen innretta på studenter og skole-

for det var imperialismen som utbytta u-landa

i§~ringa av NSU er ingen ny diskusjon l NKS, og

ungdom. Dette blir spredd til alle lærestedene

kvifor det blel ppprør l Frankrike l -68, kvi-

En av svakhetene ved studentene er mangel

·vi har gjort noen konkrete erfaringer. Organ!-

~-gjennom

KK-distrlbusjonen.
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"defensive Sovjet" .. Sjøl kontrast-folka har
9egynt å skjønne dette.. no.. studentane er på
gli - dette må vi utnytte.
-bruke marxismen til å vlse don strategiske

-bruke marxismen til å vlse at den afghanske
motstanden, er nødvendig og rettferdig, sjøl
· om den kan bety ·slør-tvang for kvinner og
muhammedanisme som statsreligion.
- Bruke marxismen til å vise at Slagstads
"sosialisme på norsk" er el blanding av Bu-.
'

kunin, Damman, Kautsky. Påvise at "venstre-SV" med Ebbing i spissen lkkje gjev noko ·
som helst tllfred~tlllande svar til til Slag-:
stad l og med at desse

samst~des

vll avvise

. leninismen. Kvifor ikkje sette igang og skrive innlegg til student-avisene om desse sak!')ne, kameratar?
Og_ s å må vi byrja å bruke marxismen i faga

våre. Dette kan vi gjere mykje med utan at vi
alle er så grundig skolerte. F.eks. isafunns-

for USA drelvkrlg l Vietnam. Vi var kunns.- --~5- faga : elt visst grunnleggande grep om marx-

ER NKS
REVOLUSJONÆRT?
Eg meiner det er elt hovudproblem i forbundets

--·----"- -

·

arbeid at vi har for dårleg grep om zparxismen .
Vi seier vi er revolusjonære og bygger på mar.;.
EKSEMPEL : SOSIALISMEDEBATTEN

xismen-leninlsmen-Mao Zedongs tenkning. Det

gave for NKS i lconimende ~iode. Mange lag .

spØrre folk direkte om medlemskap i NKS, må

har helt s.ikkert ikke kapasitet til å sette igang

vi også opprioritere å holde sirkler . Det vil

fa.gÅ{ritikkprosjekt på sine steder . Det er. heller

foreligge tre studiesirkler spesielt innretta på

ikke meninga. Det viktigste nå er at de erfar-

studenter: sosialisme på norsk, Statens utdann-

ingene som er gjort blir oppsummert og spredd

ingspolitikk og den ,internasjonale situasjonen.

i organisasjonen . Men alle laga som har mulig-

I tilleg kan vi bruke partiets grunnsirkel. Sirk-

het til det bør starte en diskusjon om hvordan

lene bq,r også være et tilbud til NKSere som vil

fagkritkken kan drives ].lå deres sted. Målsett-

ha bedre skoleting innafor et av disse temaene .

Eg har diskutert sosialisme med ganske

er ytterst få i NKS som stlller seg ope avvis-

·Fagkritikk er prioritert som fjerde viktlgstepp~

Den mest vellykka metoden i vervearbeldet
tidligere har vært studiesirkler. Sjqll._:>m vi må

inga er at kritikk av faget blir en del av det
daglige arbeidet vårt .

mange del siste månadane. Eg har blitt over-

ande til vårt Ideologiske grunnlag.

nr Internasjonalt arbeid .

bevist om at marxismen treng el rehablllterlng.

Men det er praksis som er det avgjerande

.

NKS/ AU

Sovjets invasjon l Afghanistan har et stykke

kriteriet på å slå fast om NKS er revolusjon-

·F .eks. har kameratarl NKS vore medlem i

ært elier ikkje : også Bresjnev og M. G . Knuts~
en kallar seg leninlstar .

eg spurte ein av desse så meinte han at sosia-

men. Mange har begynt å se alvorlig på faren

lismen måtte vere omtrent som eln Edens hage

for en tredje verdenskrig. Situasjonen er gun-

organisasjon, men det er samstundes eln del

(utan slangen og gud) . Andre har forveksla sos-

stig mht. å ko=e på offensiven i internasjo-

saker som peiker l motsatt retning og som -

ialisme med borgarleg demokrati og parlamen-

nale spqlrsmål - særlig l forhold til SV.

dersom del ikkje ~lir korrigert - heilt sikkert
vil fq,re tll at NKS skifter farge . På den andre

tar,i sme. Andre igjen kallar seg leninistar,
men argumenterar offensivt mot Lenins viktig-

Afghanistan er det som peker seg ut nå. Arbei-

sjon om demdtratiet i forbundet . En av de

sida: dersom vi arbeider systematisk for å

aste teoretiske bidrag: partlteorien og demokratisk sentralisme .

det må skje på to felt, propaganda om Sovjets

demokrats ske rettighetene medlemmene

krigføring i Afghanistan og støtte til griljaen.
På planen er det satt opp obligatorisk lagsmøte

i NKS har er å få Iagt synspunktene sine
fram for resten av organ isasjonen. Oe

mot Lenin og Marx - også l NKS . Marxismen

om Afghanistan/krigsfaren som bør munne ut

fleste bruker dette altfor lite. Få. av de

er ingen religion; men ein vitskap som heile
tida må utviklast.

i en samla innsats fra hele laget, eksempelvis

diskusjonene og standpunktene som utvik-

NKS er ein revolusjonær organisasjon. Vi

aksjonsdag med innsamling til geriljaen. På de

les rundt om laga kommer inn til 4. mai.

kjempar for å vinne studentane for sosialisme

Men problemet er ikkje dette . Problemet

større stedene er det viktig at noen jobber sta-

på vei bekrefta vår analyse av soslallmperlalls-

mange år utan å diskutere sosialismen, og når

Eg meiner NKS idag er eln revolusjonær

skjønna feila våre og korrigerer del, er eg

o

c

SPØRSMÅL VI MÅ STILLE OSS .

og kommunlsm~ . På 1(:3kgrunn av dette er det

er at mange NKSarar slett ikkje har studert

bilt med Afghanistan og har dette som hoved-

nqldvendig at vi •utgangspunktet stiller oss spq,r -

hverken Marx eller Lenin. Utan å vlte ·.det

oppgave.

smål som: Er forbundets planar og arbeid innretta på

a gjere studentane til revolusjonære?

Er vi sjq,l ideologisk og politisk rusta tll å

l 4.MAI!

C

Siste året har det gått en stor disku-

Vi bqlr konsentrere oss om el sak - og

Det må sjq,lsagt vere tillatt å argumentere

sikker på at NKS vil vinne rask framgang .

FÅ DEBATTEN INN

.

'

i.

Det er også et spØrsmål om demokrarivings-/ demokratidebatten er et positivt

gjentar del Kautskys argument mot Lenin i sos-

utvil~omt

styrka den in-

terne diskusjonen at kamerater fra begge

IV Fagkritikk.

ialismedebatten i 1918. Utan å vite det argum:-

.

tiet og det interne livet for hele NKS. Løseksempel:'det har

sidene har sq,rga for å presentere stand-

Den teoretiske kampen er særlig viktig på

enterar dfÅ. mot Marx med samme argument

.

punktene sine for resten av landet (ble ikke ·

overbevise folk om kommunismens nødvendig-

som del \ltopiske sosiallstane . Det er ikkje

lærestedene. De høyere lærestedene er produ-

het ? Arbeider vi målbevisst for å bekjempe

plass her til å gå inn på desse spørsmåla . Eg

senter av borgerlig ideologi som det er vår

bare en 0slo-diskusj on). 4. mal må bli et

borgarskapets og revlsjonistane sin ideologi ?

skal nøye meg mad elt dq,me: Ein kamerat eg

plikt å kjempe mot. Det viktigste våpenet i den

redskap for å utvikle politikk og styrke en-

Utnyttar vi arbeidet med studentanes daglege
interesser til å knytte .folk nær mare til oss:?

diskuterte med meinte at under sosialismen

ideologiske kampen er å bruke marxismen på

heten i NKS.

måtte "fleirtalet" bestemme . Han var mot

kritikk av faget. studentene er også opptatt av

En av svakhetene ved bladet er at det

Har vi tillit i student-..mlljq,et som k:qmmunis-

"partidiktatur" og for "folkemakt". Dette er

faget og vi setter oss sjq,l utafor hvis vi ikk·e

kommer ut for skjeldent, slik at diskusjo-

tar· eller berre..som interesse -kampaktlvistar

klassiske argument mot marxismens teori om

har en politikk på det folk driver med.

nen blir prega av en

og fest-arrangq,rer? Mange andre spqlrsmål
kan stillast.
Vi må vere forsiktige med å stille ideal-

retta fleire av sine viktigaste verk mot slike

is tiske krav til oSs sjq,l. Vi er ein liten og u-

ldear . Boka om "renegaten Kautsky" er i sin

skolert organisasjon . Men retninga på desse

Vi har en del spredte erfaringer med fag-

sosialismen . Alle dei sosialistiske klassikarane har tatt opp desse spØrsmåla. Lenin har

-14- heilskap retta

,;,

inn på argumentere mot ldear av

kritikk de siste

l

seme~trene,

treghet. Hilst-

ut fire nr. Største hinderet er distribusj o-

men de mangler

n en, men vi prq,ver i hvert fall .

oppsummering og oppfølging. Det eksisterer
også ulike syn på hvordan fagkritikken skal drives.

v~ss

semesteret har vi satt oss som mål å få

. -3-J

Bruk 4.mai. Skriv innlegg! r
Hilsen redaksj'onen.
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TRENGER STUDENTENE EN
11
INTERESSEORGANISASJONP
Svaret burde være ubetinget ja. Vi har

allerede fått merke .. hvilke konsekvenser den
økonomiske krisa får for studentene og enda er
dette bare en forsmak på det som vil komme.
staten vil presse gjennom ei kortvarig
"samfunnsnyttig" utdanning og de vil betale
minst mulig for den.
For å bremse denne utviklinga trenger vi
en slagkraftig interesseorganisasjon. Norsk
Studentunionburde fylle en slik funksjon. Det
gjør den ikke idag . Det er flere grunner til
dette, men jeg skal prøve å peke på noen 'her.
SV OG NSU
Først til det politiske. NSU har vært og er

Norge vil derfor ikke være det norske velferds-

11

stand til å gjøre NSU til en slik interesseorga-

Det er organisatoriske årsaker som kan

gjennom NSU. De har etterhvert opparbeidet en c
viss forkjærlighet for komiteer på høyere "ninåer", samt illusjoner om hvilke resultater
dette kan føre fram til. Dessuten roter de til
motsigelsene og klarerCikke å se hvor angrepene må rettes .
Da studentene på HF-fakultetet i Oslo slåss
mot vekttall, snakket Sos. Fronten om tverrfaglighet. I desperat frykt for å bli nei-politikere
kriper de til positive elementer i reaksjonære
framstøt og lar dette overskygge den virkelige
kampen . I tillegg har de vist at de ikke er en
stabil alliert. F.eks. var ledende NSUere på
studenttingsmØt~t-l-0slo-vi:Hig-t-H-å selge husleteaksjonen for en kortvarig bred enhet med
Grønt Gras på de økonomiske krava . De kunne
imidlertid ikke r ;gikere brudd med oss da og
trekte seg.
I tillegg har SV en utrolig sekterisk front. politikk. Har de lært det av oss:?

løsheten ennå ikke stor nok til at flertallet av

spørsmål om organisering, men om politiske

den norske arbeiderklassen er villig til å slåss
for et radikalt polltisk alternativ . Ikke ennå.

linjer for organisering.
Sos. Fronten slåss energisk mot forslag

Men dette er bare et tidsspørsmål. "

fra våre kamerater om opprettelse av basis-

C '

Han hevder videre : "For det er jo innlys-

å styrke grunnplansaktiviteten.

Forøvrig en av våre største seire på lands-

og·politiske frigjørings-

kamper, f.eks. Iran.

arbeiderklassen ennå ikke hard nok , arbeids-

kampkraft. Dette er ikke først . og fremst

tinget.

utplyndringa er er· både kampen for ,en ny økonomisk .verden ordning

og skarpe nok, utbyttinga og undertrykkinga av

et aktivt grunnplan kan aldri bli noen virkelig

mål . Likevel kan de ikke lede studenkampen

tredje verden. Momenter som taler mot denne

norske kapitalistiske økonomien, er ikke djupe

fagforeningene har vist at en. organisasjon uten

er enighet mellom oss og dem på mange spørs-

i vest, forutsetter bl. a . disse landas mulighet
til å drive imperialistisk utplyndring av landa l

hevder følgende:"Motsigelsene og krisa i den

risert som "et hue uten kropp". Erfaringer fra

mmet at grumtplansarbeidet skal prioriteres .

vis stabile økonomien og høye levestandarden

P. Lund, aktiv i sos!alismedebatten i KK,

forklare tingenes tilstand . NSU er blitt karkte-

med dem under de økonomiske aksjonene og det

viss forstand har rett, nemlig at den forholds-

-krise?

0358.

Men de ble presset til å ta inn i arbeidsprogra-

tredje verden. Jeg mener at Grønt Gras l en

de materielle behova er tilfredsstilt, og kravet
om demokrati er det eneste som får folk til å

Vil utviklinga i Norge føre til en slik .

ORGANISERING A V GRUNNPLANET

grupper for

og politiske frigjøringskampen til landa i den

het ikke være et Norge hvor -som noen hevder

kreve en omveltning, en revolusjon.

nisasjon vi trenger.

dominert av SV. Vi har hatt et godt samarbeid

· vestlige verden. For det første den økonomiske

samfunnet av 1980 , Det vil etter all El._annsynlig-

·1

ende for alle at den relativt store velstandsutviklinga vi har hatt i Norge etter krigen har
stansa opp, sei1,1est på midten av 70-tallet. Den
norske økonomien er inne i en omfattende og
styrt omstruktureringsprosess , som åpenbart

'-'

vil fortsette og som nødvendigvis vil føre til en

NKS' ROLLE

stadig svekkelse av levestandarden for største

Vi må ta vår del av skylden for at student-

Det andre momentet er faren for verdens-

delen av det norske folket " .

ene ,mangler en skikkelig interesseorganisasjon .

krig. Det tredje er den nye industrielle revo-

"Hvordan kommer den norske kapitalismen

Vi har aldri prioritert dette arbeide, bare kri-

til å se ut den dagen den norske arbeiderklassen

tisert Sos. Fronten.

lusjonen. Rune Slagstad hevder at bare l Vest-

reiser seg til revolusjon:? Arbeidsløsheten korn-

Tyskland vil ·den voldsomme omlegginga til

Progressiv fronter l arbeidsutvalget. Hvis det

mer til å være det mangedobbelte av !dag. Det

data rasere 4 millioner arbeidsplasser.

skal være noe poeng l dette må denne representanten ha et grunnplan å fungere i forhold til .

v!l eksistere sosiale problemer l en grad vi
ikke kan tenke oss . Levealderen kommer til å

veger seg på en temmelig tynn og stram line, .

Ellers vil NSU-arbeidet bli et slag i lufta

ha gått ned som et resultat av nedbygginga av

at de rett og slett ikke har kontroll over den

P å siste landsting fikk vi valgt inn en

Det fjerde ,momentet er at kapitalismen be-

' helsevesenet . Kampen om arbeidsplas~ene vil

PFs gruppe på landstinget var fordoblet

teknologien de bruker. Dette kom ganske klart

fra forrige år. Med aktiv innsats fra vår side

presse lønna ned. Norsk næringsliv kommer til

fram under havariet til Alexander Kielland: li_:

kan vi få en ytterliger økning som kan komme

å være enda mer ensidig utvikla med oljeutvln:-

kevel var denne ulykken liten i fcr hold til f.eks .

niqf eg oljeteknologi som hovedstolpe . Tenden-

hvis et atonikraffverk går i lufta i Vest-=Tysk-

sen ,til å legge ned dyrka jord vil fort&dtte, av-

land eller Sverige. Kapitalismens høye spill

til å true SV-dominansen over NSU .
Visst er det nødvendig med e l styrking av
NKS, men legger vi ned fagforeningsarbeidet
av den grunn ? Jeg vil oppfordre folk t;I at disse
tinga blir tatt opp til diskusjon i alle lag ved
undervisningsinstitusjoner som er tilknytta

NSU.
fast at SVere
er ute av -4-:Vi burde kunne slå
Nettpublisering
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Britt.

·

med mennesker og natur ' som innsats - kan

hengigheten av verdensn{arkedet vil øke . "

skape ei djup politisk tillitskrise.

Er dette påstander , profetier eller viten-

Om ei slik krise skal føre til oppslutning

skaplighet? Jeg veit ikke.
Sjøl ser jeg fire momenter som kan skape

om sosialisme eller bevegelser av typen Dame.

store kriser i et land som Norge og ellers i den

. man og venstre , kommer

-13-

my~ an på oss sjøl.

norsk som et ønskelig og reelt alternativ tH

mindre interessert i kol)lmunismen enn før.
I boka kritikk av Sovjet-økono}llien, tar

den elendige kapitalismen?
I 60 og 70-åra vokste den progressive be-

Mao opp problemstilllnga: "Er revolusjonen

vegelsen, ikke bare for folkene i den tredje

vanskeligere i tilbakeliggende land?"

verden, men også for ungdommen og arbeider-

Han tar utgangspWlkt i Lenins påstand

HANDLINGSPROG.R AMdebatt

"Overgangen fra kapitalisme til sosialisme vil

Handlingsprogrammet som blei vedtatt på

av 1981. Inntll cta er det viktig at flest mu-

være vanskligere for et land jo mer tilbakelig-

landsmøtet er et foreløpig produkt. Særlig

lig deltar i debatten, en sæskllt oppfordring

nen og ikke minst tredje verdens frigjØrings-

gende det er". Mao sier :''Dette synes ikke å

disse delene er det uenighet om eller gjort

til de som har klare synspWlkt på enkelte

kriger, med Vietnam og Kampuchea i spissen,

være korrekt idag. Tvert imot er overgangen

for lite arbeid mei: Mliljøpolitikk, Det reg-

avsnitt . Vi kommer tll sette av my,e plass l

ga folk tru på sosialismens frigjørende mulig-

(revolusjon en) lettere jo mer tilbake liggende

ionale høyskolesystemet, organiseringa av

4. mal .til handlingsprogram-<llskusjon. Men

heter. Det ble forsøkt å stille et konkret alter-

økonomien er. For jo fattigere folket er, jo

,LNL , forholdet mellom fag og pedagogikk

forutsetninga for diskusjon er at vi mottar

nativ til sosialdemokrat! og russisk/østeurope-

mer ønsker folket revolusjon. I de kapitalist-

i lærerutdanninga, kunnskapsnivået i utdan-

innlegg.

isk byråkrat-kapitalisme. Miljøkampen. kvinne

iske landa i vest er antallet folk som har arbeid

ninga, kvinnepolitikk og internasjonal poli-

kampen og streikekampene satte igang store

forholdsvis høyt, og det er også lønnsnivået.

tikk. Vi bør prioritere å utbedre disse del-

utkast til avsnitt om internasjonal politikk

bevegelser som viste oss nøvendigheten av å

Arbeiderklassen er blitt sterkt påvirket av bor-

ene.

og et innlegg om miljø-kamp.

kvitte seg med kapitalismen. .

gerskapet (han påpeker spesielt borgerlige ar-

klassen i vest, styrka sosialismen seg som
.a lternativ. Utviklinga i Kina, kulturrevolusjo-

De siste fem åra har revolusjonære på

beiderpartiers innflytels,e ), og det ser ikke ut

nytt fått erfare at kapitalismen slår hardt til-

til å være lett å gjennomføre en sosialistisk

bake, at ikke bare i Sovjet og Øst-Europa, men

omfc;>rming".

også i Vietnam, Kampuchea, Albania og Kina,

I tillegg er det viktig at den norske arbeid-

var sosialisme og frigjØring en midlertidig

erklassa siden 30-åra, og spesielt etter krigen

seier. En start på en enormt vanskelig klasse-

har gried å kjempe seg til viktige reformer og

kamp mellom kapitalistisk vareøkonomi og plan

forbedringer i utdanning/skolevesen, helse-

økonomi, mellom sosialistisk demokrati og

c

og

sosial~esen

og tildels også i boligsektoren

diktatur på den ene sida og borgerskapets dem-

- i hver fall utenfo~ de større byene. En kan i

okrati og diktatur på den andre sida.

hvert fall stille spørsmålet om arbeiderklassa

Kort sagt, problemene under proletariatets diktatur er blitt kl!(Cere. Og vi stiller

l Norge bare har sine lenker å miste og en
verden å vinne?

sp</lrsmålet: lever vi ikke tross alt i verdens
beste land?
Kapitalismen i Norge -til tross for arbeid-

For å oppsummere med en påstand : Så lenge kapitalismen er så stabil som i Norge i
dag, så lenge vi har et såkalt velferdsamfunn,

sløshet, boligdyrtid, sosial nød, narkomani,

vil den revolusjonære bevegelsen og den sosia-

prostitusjon, alkoholisme, nedbygging av helse-

listiske ideen stå forholdsvis svakt: Det objek-

vesenet, miljø-ødeleggelser og overgrep mot

tive grunnlaget for revolusjon er mindre i

samene og lønnsstopp. - Sammenlikner vi oss

Norge idag enn det var i 20.- åra. rtillegg har

med de svarte i en amerikansk storbyslum,

utviklinga i Øst-Europa, Sovjet og Vietnam/

med den Øst-EUropeiske opposisjonelle, den

Kampuchea diskreditert sosialismen i arbeid-

italienske arbeideren og bonden i Afghanistan

erklassa, I tillegg kommer det faktum at m-1

og Kampuchea, så lever den utbytta norske

bevegelsen har arbeidet altfor lite konkret med

aflbeideren og vi frustrerte studenter på kapita-

å påvise og kritisere den norske kapitalismens

lens solside.

elendighet og rolle, både i Norge og i verdens-

... Og til tross for at behovet for sosialisme er

samfunnet.

, større enn noen gang før, så er arbeiderklassa,
folket, ja,kan~e t ,o.m. korn,munist~n i Norge

-A~_

utgangspWJktet når vi bygger sosialisme i

I dette nummeret presenterer vi et nytt

Det endelige handlingsprogrammet skal
vedtas på en landskonferanse l begynnelsee: ,

~EIR
IIIII~~LJ

R

~
IIIU

Store deler av Oslos eldre boligmasse er

Den klart største delen av Norges befolkning, og spesielt av arbeiderklassen og NKS'

idag i ferd med å bli slum, eldre folk kan ikke

medlemme:t; bor i byer . Likevel dreier nesten

stå opp om vinteren fordi det er så kaldt i lei-

hele miljøkapitlet i handlingsprogrammet seg

lighetene. Og de nye boligområdene er ikke bare

om avsidesliggende vassdrag som bare angår

så dyre at folk ikke har råd til å bo der men

en liten håndfull romantiske fjellvenner og

også direkte folkefiendtlige i sin arkitektoniske
utforming . Likevel har jeg oppdaget at RV har

noen tilbakeliggende bønder,

stemt for denne typen tettbebyggJ lse. Mens de

Til og med et så viktig krav som nei til

gamle bydelene har et uttall små kremmere som

boring i nord angår bare en del sure fiskere
fra Sunnmøre og noen standhaftige nordlend-

selger alt fra hatter til rekesmørbrød bygges de

inger. Om fiskerinæringa går til he l vete vil

nye drabantbyene med et gigantisk kjøpesenter

det jo ramme en del mennesker, men dette er

der det enorme supermarkedet dominerer. Dette

bagatellmessig sammenlikna med de virkelig

er også et miljøspørsmål.
I Osloområdet planlegges det idag utb} gging

miljøproblemene i vår tid, nemlig storbyene.
Titusener av mennesker i Oslo er hver

av to svære kryss: Smestadkrysset og Lysaker-

time på døgnet plaget av en ustoppelig tr'1ikkstøy,

krysset. Begge disse vil koste enorme summer

forurensinga på de mest .trafikkerte veiene i

(som kunne vært brukt til sykkel veier, gang-

Oslo overgår langt det som er helsemessig ak-

bruer eller barnehager for den saks skyld),

septabelt. Den som tviler på hva vi puster inn

men hovedsaken er at denne typen veibygging

av jævelskap skulle s ett vinduskarmene mine

vil føre til at flere bruker bilen . Kaoset i rush- ·

ved Ringveie::: i Oslo. Etter fjorten dager er de
svarte og slimete ,

tida er en særs viktig årsak til at foJf tar bussen
'-5- / banen. utbygginga av disse k:cysse~e er særs
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viktige mijøspørsmål. NKSere bør kaste seg

SOSIALISME PÅ NORSK

. inn i denne kampen, både som _grunnplansaktivister og som sosiologer, arkitekter, biologer,

Fra innledning a som ble holdt på NKS ·sommerleir på Dokka

osv.
Etter mitt syn er slike miljøspørsmål mye
viktigere enn å verne vassdrag og fiskere .

-:for

VI TRYKKER HER FØRSTE DEL AV SOMMER-

og den vietnamesiske flyktningen plyndra til

LEIR INNLEDNINGA OM SOSIALISME. DEN

skinnet , som klamrer seg til livet i en overfylt·

TAR OPP SPØRSMÅLET OM HVORFOR SOSI-

overfylt båt I 'Sørklllachavet.

LISME OG DRØFTER VILKÅRA FOR Å LAGE

mellom mennesker av alle nasjoner', raser og

Til handlingsprogrammet om anti-imperialistisk arbeid.

I<AMP MOT IMPERIALISMEN- FOR INTERNASJONAL SOLIDARITET
A) NKS kjemper mot de· to imperialistiske su-

C) Forsvar sjplråderetten - mot Sovjets aggre-

permaktene - USA og Sovjet .

sjon.

Utviklinga internasjonalt i 70-åra har påført USA en r ekke sviende nederlag·,

spe~ ielt

-NKS vil kjempe mot alle ideer om at det
i

er reaksjonært og "borgerlig" å forsvare norsk

den tredje verden. Disse, kombinert med øko-

sjølråderett .

nomiske kriser hjemme og skjerpa motsigelser

På grunn av Norges strategiske posisjon

i forhold til Vest-Europeiske land har svekka

som, Europas nordflanke, vil en krig i Europa

USA. Sovjet har seilt opp som USAs mektigste

med stor sannsynlighet også bety sovjetisk

impe~·lalistiske

okkupasjon av Norge.

rival, og står idag som den

mest aggressive, med handlinger i utenriks-

Arbeidet med å bygge breie allianser mot

politikken som r askt kan bety verdenskrig .

Sovjet sin aggresjon, retta mot Norge og alle
(..;

andre land støttes av NKS . NKS vil som sitt

c

B) Sovjet

bidrag slåss for å ' forene så :mange som råd av

NKS mener det er nødvendig å prioritere

de politiske studenorganisasjonen mot fram-

det anti-Imperialistiske arbeidet ut fra disse
fakta. Konkret betyr

d(_t at kampen

marsjen til Sovjet .

mot Sovjet

blir viktigst.

D) USA

-NKS vil arbeide for at studentene skal

NKS er mot all imperialisme, og ser ikke

HVORFOR SOSIALISME?

trossamfunn . Samtidig satte /se tter de igang

Jeg vil ta utgangspLmkt i Øgr ims beskrivelse av den elendige kapitalismen (Marxismen,
vitenskap eller åpanbaringsreligion).
Rikdom og sjukdom.
Kap italismen har skapt en rikdom på forbruksprodukter som aldri før er kjent i historien. Under kapitalismen tar denne rikdomrrG<
for av varer. Dermed fører denne rikdommen
nettop til at varemarkedet blir over fylt, produksjonen stopper, kapitalismen kastes ut i
voldsomme

overproduksjonskri~er

og rikdom--

men forvandles til fattigdom.
Kapitalismen har skapt glitrende byer , og
veldige slummer av kassebord og blikk og papp
som får Europas meddelalder til å se ut· som
reine velferdsstaten. Kapitalismen har avskaffa
den sosiale sjukdommen tuberkulose og innført
den sosiale sjukdommen herolnisme.
Vitenskap og vandalisme .
Ressurser fra kjerneenergien blir brukt

bort fra at USA vil gjøre desperate forsøk på å

akteren til Sovjet, gjennom å spre opplysning

gjenerobre tapte posisjoner. Etter siste alvor-

til å skape atomvåpen som kan tilintetgjøre hele

lige tilbakeslag som imperlallstmakt, tapet a.v

byer når p'o litlkerne vil det, og kjernekraft som

Iran, har det fra Carter-administrasjonens

kan gjøre det samme enten politikerne vil det

av en større krig, og i beste fall at Sovjet tvin-

side vært gjort forsøk på å rehabilitere gamle

· eller ikke. Samfunnssystem som ikke f,orsto

ges på retrett. støtte til den motstandskampen

prinsipper og metoder l utenrikspolitikken ,

frigjøringsbevegefser fører- mot Sovjetisk okk-

foreløpig med svært-dårlig_resi.Utat. _ _

- Økt motstand mot Sovjet betyr utsettelse

upasjon, slik som i Afghanistan vil derfor NKS

- NKS vil nå som før bekjempe alle forsøk

prioritere høyt . Det samme gjelder den kampen

. fra USAs side på å gjenerobre tapte p os isj bner

frigjøringsbevegelsene l Eritrea og Kampuchea

ved hjelp av intervensjoner og kupp.

fører. Seier for dem betyr alvorlige tap av

~

Vi støtter Irans kamp for uavhengighet

og er mot forsøk fra USA på å presse -laadet-

strategiske posisjoner for Sovjet .

landet ved militære midler.
Vi støtter også den prosessen som er igang

-6-
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folkemord på nasjoner og folk med frmmed
religion: Kampuchea, Afghanistan, sameland.
Kapitalismens frihet og tortur .
Kapitalismen utvikla ideen om ytringsfri-

forstå den aggressive og imperialistiske karog ta del i dlskusj aner osv .

Kapitalismens folkerett og folkemord.
Kapitalismen )lar skapt Ideen om lokhet

'REVOLUSJON I NORGE.

het. Den har og utvikla ytringstvangen ved
hjelp av vitenskaplig utpØnska metoder som
psykokjemikalier og elektrisk tortur .
Verdensmarked og verdenskrig.
Kapitalismen har brutt isolasjonen mellom
verdensdel~ne

og skapt et verdensmarkedder

alle land og folk på j.orden handler med hverandre. Kapitalismen har pekt på at' alle folk
på kloden har felles problemer som må løses
i fellesskap. Det praktiske innholdet dette har
fått , er kamp om verdenshegemoniet. Det en-·
este kapitalismen har greid å forene om i'
kraksls er verdenskrig.
Så langt Tron Øgrim foreløpig. Han lllu~trer

hvordan den private eiendomsretten til

produksjonsmidlene står i veien for en fornuftig utvikling av samfunnet, av verden. UtviklInga krever en omveltning til en samfunnsmessig styring som bare sosialismen kan gL.
-

.åJ

ECW

--

-

W
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menneskenes forhold til naturen og plyndra
blindt , har aldri klart å gjøre den samme skaden på naturen som kapitalismen som har skapt
ord~t

økologi.

Kapitalismens likhet, brorskap, hykleri og
sult.
Kapitalismen har -skapt ideen om menneskenes llkeverd og likerett. Denne likhet viser
seg i praksis i. forholdet mellom Rockefeller og .
Men hva så? Ser vi som er re('olusj okrøplingen på gata i Calcutta, mellom Bresinev ·_,U_ nære og kommunister l Norge sosialismen på

nye studiesirkler kan være en ende å begynne i.

KK skal sjøl sette iverk et kommisjonær-

ORGANISASJONSARBEID
Det finnes visse høyretendenser i organi-

l Latin-Amerika, hvor de undertrykte massene

' de for at fag og forskning blir tatt. l bruk til

nett for de høyere lærestedene . Dessuten er det

i flere land gjØr oppøør mot diktaturr__eglmer

støtte for den anti-imperialistiske kampen.

nå nedsatt en sentral redaksjon som skal lede

av ulike slag, støtta av USA.

arbeidet med Hva må gjøres ogKK-sida. Når

sasj onsarbeldet. Det ytrer seg både ved klare

det gJelder verving viser jeg

angerp på nødvendigheten av kommunistisk

m egen

3rtlkkel l

Dette er et endringsforslag til det opprinnE) Mot norsk imperialisme.
-NKS kjemper også mot norsk Imperialis-

dette nr. av 4. mai.

organisasjon, jfr. forslaget om å gjøre NKS

me. Vi vil særlig legge vekt på å støtte samene

til en front. Men det arter seg i hovedsak ved

INTERNASJONALT ARBEID

at grunnorganisasjonene fungerer dårlig: Ved-

Afghanistan er blandt høstens prioriterte

tak fattes ikke, det ·er liten kontroll med at de

oppgaver. Sovjets brutale okkupasjon har åpnet

vedtak som blir fattet, blir fulgt opp'. Mange

øynene på svært mange, også i NKS om Sovjets

lag har ikke s!tikkelige styrer som kan drixe

s

arbeidet framover.
For å få organisasjonen til å fungere, er -

tere ganske høyt å skaffe alle lag skikkelige,

Hovedfeilen i propagandaarbeidet er at det

rialistisk utbytting Norge driver i den tredje

tier og velsignelse.
Statene i tredje verden har i 70-åra slutta
i en front mot l-landene. De stiller krav om
rettferdig fordeling av verdens rikdommer~ ·

overl'l-tt arenaen nesten helt til revisjonistene ,

uttrykt i kravet: "Ny økonomiske verdensord-

skyldes i all hovedsak motsigelser på partiets

ning" .
-NKS krever ·at den norske regjeringa

internasjonale linje. Invasjon en i Afghanistan

ganda . Det selges f. eks . altfor lite KK på de

fjernet svært mye av denne motsigelsen. Det

støtter kravene landa l tredje verden reiser,

høyere lærestedene. NKS har svært ofte en

betyr at mulighetene for å korrigere dette av-

bl. a. på UNCTADs konferanser.

tendens til å drukne i ulike fromter.

viket skullii' være bedre enn på mange år.

fulgt dette opp ved rekruttering, propaganda
om sosialismen og revolusjonen og å presentere NKS som et alternativ til SV

og pensum. Vi vil arbei-

PLAN

forbindelse med husleieaksj on ene og 12. mars.
jabba sammen med. MEin vi har i liten grad

- NKS vil kjempe mot imperialistisk propaganda l undervisning

F . eks . gjorde vi en svært bra innsats i

A.Brekke

seg sammen på det polltske og økonomiske plan

drives for lite særegen kommunistisk propa-

c

er mer

struktur. Håper det stemmer! ·

lengre tid.

Avviket på internasjonalt arbeilh, der vi har

SOJ?

konkret,. og etter min oppfatning har en bedre

ment eller store monopoler med statlige garan-

med ta livet av ''kald krig"-preiket til SV.

PROPAGA~AARBEID

Har forsøkt å lage et forslag

Ellers er vi mot all annen form for impe-

drevet noen form for internasjonalt arbeid på

kret solidaritetsarbeid for Afghanistan, og der-

funksjonsdyktige styrer.

traktninger.

aggressive karakter. Men NK har Jikevel ikke

Til høsten er dl!t særlig vik,tig å gjøre kon-

grunnorganisasjon. Det:er nødvendi~ å priori-

sin kamp for nasjooale rettigheter, for sjølrå-

imperiallstlske a-rbeidet. Jeg synes det gamle
var prega av for mye sjablonger og almene be-

. de rett for den samiske nasjonen.

verden, enten l form av direkte statlig engasje-

det nødvendig å ta et fast grep om den enkelte

Vi klarte å skaffe oss mye tillit blandt dem vi

llge forslaget til handlingsprogram om det ant.!-

Til slutt vil jeg minne am at dette er·kommentarer til visse høyretendenser og hva som på
sikt må gjøres for å korrigere det. Mye av dette
kan bare rettes på gjennom alngvarig arbeid,
f.eks. skolering og internasjonalt arbeid. Det er
viktig å ha klart for seg at det er planen som

VERVING OG
STYRKING. AV. NKS

streker opp hvilke områder NKS skal prioritere
i høst og ikke dette skrivet.Jeg vil også understreke at jeg ikke mener at den høye prioriteringa av dagskampen er uttrykk for høyretendenser.

Vi må bli flere NKSere! !kommende peri,-

skjedd har );:osta minimalt fra vår side. Hvor

ode vil vi få en alvorlig reduksjon i antall med-

mange har blitt spurt om de vil være med l

lemmer pga at mange blir ferdig med studiene

NKS i det siste ? Jeg trur ikke det er mange.

og forsvinner fra universitetene og skolene. ·

Jeg skal gå inn på et par av de største proble-

Verving er satt opp som nest viktigste oppgave

mene vi står overfor i rekrutterings-arbeidet.

Noen mener at situasjonen er så alvorlig at
NKS ER IKKE ET TILBUD

verving burde være høyest prioriterte oppgave

Mange mener at det ikke er noen vits i å

for NKS.
Hvorfor får vi ikke flere med i NKS? Bort-

medlemmer . Lagene fungerer dårlig både po-

sett fra noen få unntak , får laga svært få nye
Manglende skolering. i marxismen.

-10-

medlemmer . Og den rekrutteringa som har

verve til NKS, vi har ikke noen tilbud til nye
litisk og sosialt. Dette er et reelt problem .

-1~
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ikke problemene - som noen hev-

hva. Hovedsaken er at hvis vi skal få oppslut-

grad den enkelte skal markere seg som NKSer.

der - ved at vi venter med å spørre folk om de

ning om en revolusjonær ·politikk, må vi skole-

Men alle bør kunne sl at en er medlem til de en

der utarbeidelse. I de laga hvor det er

omgås med på faget, ellers blir det nesten· unn.-

elser på sikkerheta,

lig å få med disse folka l NKS.

lagsdiskusjonen om verving.

Men vi
f ;·.

l~ser

re oss l den revolusjonære teorien ..

vil være med til vi har fiksa opp organisasjonen. Et slikt syn avspeiler manglende tillit til

studier l marxistisk teori

f~rst,

med å bygge opp NKS, vi må ordne opp

~r

bli en del

av higsarbeldet. Det vil gjøre oss til bedre

folk: nyrekrutterte medlemmer kan ikke være

oss

.sj~l

Mari, medlem av NKS/ AU

også. En bra metode er å sette en ny

flere nye, uten at laget har fungert særlig bra.

og en erfaren kamerat l ledelsen for sirkelen.

Men disse akmeratene har skjønt at hvis vi

Sirklene bør også være åpne for NK Sere som

·~TUPtE

,,..,~~~--

.. U"Tp/>.NN

sen av semesteret. Diskusjonen må innrettes

mllj~

på hva laget konkret kan gj~re.
Propagandaarbeidet må opprioritetes .

på faget.
Men v:i kommer sj~lsagt ingen vei o~ vi

Særlig ved semesterstart er det viktig å mar-

legger all skyld på ideene den enkelte NKSer

kere NKS. Da

de

m~ter

vi nye studenter og for de

gamle er eksamen ennå et stykke unna. Vi må

problemene vi står' overfor internt. Det er

satse mye på å avholde stands og spre materi-

klart en fare for at folk går trøtt hvis de ikke

ale (hva som kommer av sentral propaganda

får oppgaver de kan utvikle seg på og skolering,
f~

fl SO)I

Alle lag skal diskutere verving i begynnel.-

som har gj ort det letter å verve på disse ste-

En forutsetning for å

/Nf.ol

METODENE I VERVE-ARBEIDET

ikke underslå at det har vært andre faktorer ·

l~se

fi>L.I •

"TIWIC •

står på sidelinja inn l organlsasj onen. Jeg skal

har l huet sitt. Vi må ta tiltak for å

•

~~wt.e~t:

...,.1-AL.

vanlege sirkel-deltakere.

vi trekke ned de som

dene enn på andre, f.eks. godt sosialt

mots~

dette taes opp . under

l laget. studlesirklene bør brukes til å skolere

Vi har eksempler på lag som har fått med

~å

Dette er noen almene retningslinjer . En .

b~r

kommunister og samtidig styrke det indre livet

så kan massene tre inn i våre rekker.

skal komme videre,

· grundigere sikkerhetsinnstruks for NKS er un-

c

står i planskrivet) . Vi må være aktive i å

fungerende lag, er at

verve folk· til studiesirkler og til NKS.

vi får orden i det organis'a toriske arbeidet.
('

Oet må være ledelse på alle nivå. Mange
lag står idag uten et fungerende lagsstyre .

Den sikreste ;måten å få nye medlemmer
på har vist seg å være gjennom sirkler. På
den .måten kan folk få bedre grep om hva vi

Både sentralstyret og distriktsstyrene må

står. for, f~r de melder seg inn. Å sette igang

ha som sentral oppgave-ved semesterstart å

studiesirkler er helt

hjelpe lagene til å få sterke nok styrer.

avgj~rende

for framgang

på området . Men la ikke verving til sirkel bli
en unnskyldning for å la være. å spØrre folk

KOMMUNISTISK PROPAGANDA OG
l'EOLERING

direkte om de skal bli med l NKS.

Vi mangler særegen kommunistisk propaganda.

Dette har sammenheng med den manglende
skoleringa i marxismen, uten at jeg skal gj~re
det til en diskusjon om hva som er årsaken til

-8-

En felles bakgrunn for disse tre områdene

ikke å lage en vurdering av forholdene i NKS .

er den dårlige skoleringa som har vært i NKS

er det derfor nøv.,ndig at alle lag og styrer

faren. En ting som er klart er at vi ikke ver-

ledelsens teser Jeg ~nsker å trekke fram noen
områder der jog mener"det finnes klare høyre-

setter av tid på møtene til studier. Fra sem-

ver, hvis ikke folk velt at vi er med l NKS.

tendenser, uten atjegdermed har noe grunnlag

esterstart vil del: foreligge tilbud fra NKS sen-

for å si at NKS preges av et h~yre-avvik.
Måten å kor:ir-lgere disse· f~llEine på~ men-

tralt på tre studiesirkler: Om utdanningspolitikk, om sosialisme og om internasjonale

om sikk-

NKSere som kan stå fram og markere NKS i

det strategiske målet vårt, kommunismen .

pagandaarbeid og internasjonalt arbeid .

men i praksis stort sett alltid.

Sp~rsmålet

På alle stedene må det finnes offentlige

Jeg tror vi har vært i ferd med å "glemme"

sj~lsagt

ikke noe grunnlag for . Hensikten er heller

har alltid blitt uglesett, periodevis helt åpent

erheten har skjerpa seg l forhold til krigs-

områder (særlig IK). Men en stor feil vi

nytt høyreavvik . Det har NKS-ledelsen

Dette er derfor noen forel~peige kommentarer fra. mili side l 'tilknytning til parti-

forbindelse med verving.

har gjort hittil-er-at- v-l- Ikke har markert NKS.

Mitt syn er at det foreligger høyretendenser på områdene: Organisasjonsarbeid, pro-

i hele forbundets historie. Teoretisk arbeid

SIKKERHET OG VERVING

NKSere har gjort mye bra arbeid på en del

Hensikten med disse linjene er ikke å lage
en kommentar til partiledelsens teser om et

Til det kreves langt mer materiale enn det jeg
Det er blitt reist spq>rsmål om sikkerhet i

Dette er et annet viktig problem l vervinga.

av formannen i NKS

sitter inne med i dag.

Jeg vil påstå at det eksisterer en motsigelse l NKS på hva det vil sl å være kommunist.

KOMMENTAR TIL PARTILEDELSENS VEDTAK OM
HØYRE •AVVI KET

opp~ummering

debatter o.l. Offentlige talsmenn kan ogs å
være direkte kontaktpersoner for folk som

nom en skikkelig

~nsker å komme i forbindelse med NKS . Lagene
bc;t>r gjøre konkrete vurderinger av i hvor stor

I denne debatten er det viktig at alle syn kom
mer fram på en skikkelig måte .
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For å komme videre på disse områdene ,

---

og seigt arbeid,

ikke'gjennomharde slag mot h~y re-avvikerne ."

---

spørsmål.Jeg tror ikke det er riktig med en
enorm og stort anlagt studiekampanje.Jegtror

•9 _

løsningen ligger i å innarbeide stuqter som fast
rutine på alle lagsmøter og. styremøter . NKS'

Men vi løser ikke problemene - som noen hev-

hva. Hovedsaken er at hvis vi skal få oppslut-

grad den enkelte skal markere seg som NKSer.

· grundigere sikkerhetslnnstruks for NKS er un-

der - ved at vi venter med å spoprre folk om de
vil være med tll vi har fiksa opp organlsasj o-

ning om en revolusjonær ·p olitikk, må vi skole-

Men alle bør kunne sl at en er medlen: til de en
omgås med på faget, ellers blir det nesten unu.-

der utarbeidelse. I de laga hvor det er motsig-

lig å få med disse folka l NKS.

lagsdiskusjonen om verving.

re oss l den revolusjonære teorien ..

n en. Et slikt syn avspeiler manglende tillit til

Studier i marxistisk teori bør bli en del

folk: nyrekrutterte medlemmer kan ikke være

av hi.gsarbeldet. Det vil gjøre oss til bedre

med å bygge opp NKS, vi må ordne opp først,

kommunister og samtidig styrke det indre livet

Vi har eksempler på lag som har fått med
at~har

~å

Mari, medlem av NKS/AU

oss ,sjøl også. En bra metode er å sette en ny
·~TUPtE

og en erfaren kamerat i ledelsen for sirkelen.

fungert særlig bra.

~j-AL

vanlege sirkel-deltakere .

vi trekke ned de som

•

,.~~tc.eR.:

* IIV'TE~ti\IA
'PtiLI •

Sirklene bør også være åpne for NK Sere som

Men disse akmeratene har skjønt at hvis vi
skal komme videre,

Dette er noen almene retningslinjer. En

!laget. Studlesirklene bør brukes .til å skolere

så kan massene tre Inn l våre rekker .
flere nye, uten

elser på sikkerheta, bør dette taes opp under

'TIWJc,

IJ U"TOI3NN

står på sidelinja Inn l organisasjonen. Jeg skal

IHt.. l

METODENE I VERVE-ARBEIDET

ikke underslå at det har vært andre faktorer ·

"$0~1

Alle lag skal diskutere verving i begynneL-

som har gj·ort det letter å verve på disse ste-

sen av semesteret. Diskusjonen må innrettes

dene enn på andre, f. e!<:s. godt sosialt miljø

på hva laget konkret kan gjøre.
Propagandaarbeidet må opprioriteres.

på faget.
Men 'Ci kommer sjølsagt ingen vei o~ vi

Særlig ved semesterstart er det viktig å mar-

legger all skyld på Ideene den enkelte NKSer

l

l

\

kere NKS. Da møter vi nye studenter og for de

har l buet sitt. Vi må ta tiltak for å løse de

gamle er eksamen ennå et stykke unna. Vi må

probl emene vi står' overfor internt. Det er
klart en fare .for at folk går trøtt hvis .de ikke

satse mye på å avholde stands og spre materiale (hva som kommer av sentral propaganda

får oppgaver de kan utvikle seg på og skolering,

står i planskrivet) . Vi må være aktive i å

En forutsetning for å få fungerende lag, er at

verve fol.lnll studiesirkler og til NKS.

vi får orden i det organis'a toriske arbeidet.

c

!)et må vaire ledelse på alle nivå. Mange
lag står idag uten et fungerende lags styre.

Den sikreste ;måten å få nye medlemmer
på har vist seg å være gjennom sirkler. På
den måten kan folk få bedre grep om hva vi

Både sentralstyret og distriktsstyrene må

står. for, før de melder seg inn. Å sette igang

ha som sentral oppgave-ved semesterstart å

studiesirkler er helt avgjørende for framgang

hjelpe lagene til å få sterke nok styrer.

på området. Men la ikke verving til sirkel bli
en unnskyldning for å la være å spoprre folk

KOMMUNISTISK PROPAGANDA OG

direkte om de skal bli med l NKS.

SKOLERING

Vi mangler særegen kommunistisk propaganda.

Dette har sammenheng med den manglende
skoleringa i marxismen, uten at jeg skal gjøre
det til en diskusjon om hva som er årsaken til

-8-

er den dårlige skoleringa som har vært i NKS

er det derfor nøvendig at alle lag og styrer

faren. En ting som er klart er at vi ikke ver-

ledelsens teser .Jeg ønsker å trekke fram noen
områder der jog mener'det finnes klare høyre-

ver, hvis ikke folk veit at vi er med i NKS.

tendenser, uten atjegdermed har noe grunnlag

esterstart vil del: foreligge tilbud fra NKS sen-

for å si at NKS preges av et høyre-avvik.

tralt på tre studiesirkler: Om utdanningspoli-

NKSere som kan stå fram og markere NKS i

det strategiske målet vårt, kommunismen.

En felles bakgrunn for disse tre områdene

ikke å lage en vurdering av forholdene i NKS .

men i praksis stort sett alltid .

På alle stedene må det finnes offentlige

Jeg tror vi har vært i ferd med å "glemme"

pagandaarbeid og internasjonalt arbeid .

ikke noe grunnlag for. Hensikten er heller

Dette er derfor noen foreløpelge kommentarer fra . mln· side l ·tilknytning til parti-

erheten har skjerpa seg i forhold til krigs-

områder (særlig IK). Men en stor fell vi

nytt høyreavvik . Det har NKS-ledelsen sjølsagt

i hele forbundets historie. Teoretisk arbeid

Det er blitt reist spørsmål om sikkerhet i

har gjort hittil er at vi ikke har markert NKS.

Mitt syn er at det foreligger høyretendenser på områdene: Organisasjonsarbeid, pro-

har alltid blitt uglesett, periodevis helt åpent

forbl,ndelse med verving . Spørsmålet om sikk-

NKSere har gjort mye bra arbeid på en del

Hensikten med disse linjene er ikke å lage
en kommentar til partiledelsens teser om et

Til det kreves langt mer materiale enn det jeg
SIKKERHET OG VERVING

else l NKS på hva det vil sl å være kommunist.

NKS

sitter inne med i dag.

Jeg vil påstå at det eksisterer en motsigDette er et annet viktig problem i vervinga.

KOMMENTAR TIL PARTI··
LEDELSENS VEDTAK OM
HØYRE-AVVIKET avf~~manneni

Måten å koni-lgere disse· fellene
opp~ummering

på~

For å komme videre på disse områdene,
setter av tid på møtene til studier. Fra sem-

gjen-

debatter o.l. Offentlige talsmenn kan også

nom en skikkelig

være direkte kontaktpersoner for folk som

ikke'gjennomharde slag mot høyre-avvikerne."

og seigt arbeid,

ønsker å komme i forbindelse med NKS. Lagene
bør gjøre konkrete vurderinger av i hvor stor

I denne debatten er det viktig at alle syn kom
mer fram på en skikkelig måte.

tikk, om sosialisme og om internasjonale
spørsmål.Jeg tror ikke det er riktig med en
enorm og stort anlagt studiekampanje .Jeg tror

-9-

løsningen ligger i å innarbeide studier som fast
rutine på alle lagsmøter og. styremøter. NKS'
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•

nye studiesirkler kan være en ende å begynne i.

P '

KK skal sjøl sette iverk et kommisjonær-

ORGANISASJONSARBEID
Det finnes visse høyretendenser i organi-

i Latin-Amerika, hvor de undertrykte massene

· de for at fag og forskning blir tatt i bruk tU

nett for de høyere lærestedene. Dessuten er det

i flere land gjØr oppøør mot diktaturr.eglmer

støtte for den antl-lmperlalistlske kampen.

nå nedsatt en sentral redaksjon som skal lede

av ulike slag, støtta av USA.

arbeidet med Hva må gjøres og KK -sida. Når

sasjonsarbeidet. Det ytrer seg både ved klare

det gjelder verving viser jeg til egen ø.rtikkel l

angerp på nødvendigheten av kommunistisk
til en front. Men det arter seg i hovedsak ved

INTERNASJONALT ARBEID
Afghanistan er blandt høstens prioriterte

tak fattes ikke, det er liten kontroll med at de
vedtak som blir fattet, blir fulgt

opp·~

oppgaver. Sovjets brutale okkupasjon har åpnet

Mange

lag har ikke skikkelige styrer som kan ddye
arbeidet framover .
For å få organisasjonen til å fungere, er

Har forsøkt å lage et forslag

Ellers er vi mot all annen form for impe-

ment eller store monopoler med statlige garan- ·

lengre tid.

tier og velsignelse.

Avviket på internasjonalt

arbeid~,

der vi har

c;:.·

overll(ltt arenaen nesten helt til revisjonistene,
skyldes i all hovedsak motsigelser på partiets

ning".
-NKS krever ..at den norske regjeringa

internasjonale linje. Invasjonen i Afghanistan

ganda. Det selges f. eks. altfor lite KK på de

støtter kravene landa l tredje verden reiser,

høyere lærestedene. NKS har svært ofte en

betyr at mulighetene for å korrigere dette av-

bl. a. på UNCTADs konferanser.

tendens til å drukne i ulike fromter.

viket skullii' være bedre enn på mange år.

jobba sammen med. MJti vi har i liten grad
om sosialismen og revolusjonen og å presentere NKS som et alternativ til SV

-NKS vil kjempe mot imperialistisk propaganda l undervisning

og pensum. Vi vil arbel-'

PLAN

forbindelse med husleieaksj on ene og 12. mars .

fulgt dette opp ved rekruttering, propaganda

A.Brekke

i en front mot l-landene. De stiller krav om
rettferdig førdeling av verdens rikdommer

fjernet svært mye av denne motsigelsen. Det

Vi klarte å skaffe oss mye tillit blandt dem vi

struktur. Håper det stemmer! ·

Statene i tredje verden har i 70-åra slutta

uttrykt i kravet: "Ny økonomiske verdensord-

F. eks. gjorde vi en svært bra innsats i

er mer

seg sammen på det politske og økonomiske plan

drives for lite særegen kommunistisk propa-

c

SOJ.Il

konkret,. og etter min oppfatning har en bedre

drevet noen form for internasjonalt arbeid på

med ta livet av "kald krig"-preiket til SV.

PROPAGA~AARBEID

traktninger.

verden, enten l form av direkte statlig engasje-

funksjonsdyktige styrer.

Hovedfeilen i propaganaaarbei!1et er at det

sin kamp for nasj<inale rettigheter, for sjølråderett for den samiske nasjonen.

aggressive karakter . Men NKS har likevel ikke

kret solidaritetsarbeid for Afghanistan, .og der-

tere ganske høyt å skaffe alle lag skikkelige,

var prega av for mye sjablonger og almene be-

rialistisk utbytting Norge driver i den tredje

Til høsten er dtt særlig viktig å gjøre kon-

imperialistiske a-rbeidet. Jeg synes det gamle

me. Vi vil særlig legge vekt' på å støtte samene

øynene på svært mange, også i NKS om Sovjets

det nødvendig-åta et fast grep om den enkelte
grunnorganisasjon. Det. er nødvendig; å priori-

lige forslaget til handlingsprogram om det anti-

-NKS kjemper også mot norsk imperialis-

dette nr. av 4.mai.

organisasjon, jfr. forslaget om å gjøre NKS
at grunnorganisasjonene fungerer dårlig: Ved-

Dette er et endringsforslag til det opprinnE) Mot norsk imperialisme.

'J::il slutt vil jeg minne om at dette er·ko.mmentarer til visse høyretendenser og hva som på
sikt må gjøres for å korrigere det. Mye av dette
kan bare rettes på gjennom alngvarig arbeid,
f.eks. skolering og internasjonalt arbeid. Det er
viktig å ha klart for seg at det er planen som
streker opp hvilke områder NKS skal prioritere
i høst og ikke dette skrivet.Jeg vil også understreke at jeg ikke mener at den høye ·p rioriteringa av dagskampen er uttrykk for høyretendenser.

VERVING OG
STYRKING AV NKS
Vi må bli flere NKSere! lkommende pert,.

skjedd har

· ode vil vi få en alvorlig reduksjon i antall med-

~osta

minimalt fra vår side. Hvor

mange har blitt spurt om de vil være med i

lemmer pga at mange blir ferdig med studiene

NKS i det siste? Jeg trur ikke det er mange.

og forsvinner fra universitetene og skolene. ·

Jeg skal gå inn på et par av de største proble-

Verving er satt opp som nest vikttgsee- oppgave

mene vi sfår overfor i rei{rutterings-aroeiOet-. -

Noen mener at situasjonen er så alvorlig at
NKS ER IKKE ET TILBUD.

verving burde være høyest prioriterte oppgave

Mange mener at det ikke er noen vits i å

for NKS.
Hvorfor får vi ikke flere med i NKS? Bort-

medlemmer. Lagene fungerer dårlig både po-

sett fra noen få unntak, får laga svært få nye
Manglende skolering. i marxismen ...
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medlemmer . Og den rekrutteringa som har

verve til NKS, vi har ikke noen tilbud til nye
litisk og sosialt. Dette er et reelt problem.
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viktige mijøspØrsmål. NKSere bør kaste seg

·SOSIALISME

. inn i denne kampen, både som _gr\mnplansaktivister og som sosiologer, arkitekter, biologer,

PA

NORSK

Fra innledning a som ble holdt på NKS .sommerleir på Dokka .

osv.
Etter mitt syn er slike miljøspørsmål mye
viktigere enn å verne vassdrag og fiskere.

Tor

VI TRYKKER HER FØRSTE DEL AV SOMMER-

og den vietnamesiske flyktningen plyndra til

LEIR INNLEDNINGA OM SOSIALISME. DEN

skinnet, som klamrer seg til livet i en overfylt

TAR OPP SPØRSMÅLET OM HVORFOR SOSI-

overfylt båt l ' S.ørklna~havet.

LISME OG DRØFTER VILKÅRA FOR Å LAGE
'REVOLUSJON I NORGE.

A) NKS kjemper mot de· to imperialistiske su

C) Forsvar sjølråderetten - mot Sovjets aggre

permaktene- USA og Sovjet.

sjon.

Utviklinga internasjonalt i 70-åra har påført USA en rekke sviende nederlag;

spe~lelt

-NKS vil kjempe mot alle ideer om at det

i

er reaksjonært og "borgerlig" å forsvare norsk

den tredje verden. Disse, kombinert med øko-

sjølråderett.

nomiske kriser hjemme og skjerpa motsigelser

På grunn av Norges strategiske p os isj on

i forhold til Vest-Europeiske land har svekka

som, Europas nordflanke, vil en krig i Europa

USA . Sovjet har se'tlt opp som USAs mektigste

med stor sannsynlighet også bety sovjetisk

impe~·ialistiske

okkupasjon av Norge.

rival, og står idag som den

mest aggressive, med ·h andlinger i utenriks-

Arbeidet med å bygge breie allianser mot

politikken som raskt kan bety verdenskrig.

Sovjet sin aggresjon, retta mot Norge og alle
(..;

c

B) Sovjet
NKS mener det er nødvendig å prioritere
betyr~

bidrag slåss for å ' forene så mange som råd av
de politiske studenorganisasjonen mot fram-

det anti-imperialistiske arbeidet ut fra disse
fakta. Konkret

andre land støttes av NKS. NKS vil som sitt

mar:sjen til Sovjet .

at kampen mot Sovjet

blir viktigst .

D) USA

-NKS vil arbeide for at studentene skal

NKS er mot all imperialisme, og ser ikke

HVORFOR SOSIALISME?
Jeg vil ta utgangspunkt i Øgrims beskrivelse av den elendige kapitalismen (Marxismen,
vitenskap eller åpanbaringsreligion).
Rikdom og sjukdom.
Kapitalismen har skapt en rikdom på forbruksprodukter som aldri før er kjent i historien. Under kapitalismen tar denne rikdomm@
for av varer. Dermed fører denne rikdommen
nettop til at varemarkedet blir overfylt, produksjonen stopper, kapitalismen kastes ut i
voldsomme overproduksj onskri!ier og rikdom··
men forvandles til fattigdom.
Kapitalismen har skapt glitrende byer, og
veldige slummer av kassebord og blikk og papp
som får Europas meddelalder til å se ut· som
reine velferdsstaten. Kapitalismen har avskaffa
den sosiale sjukdommen tuberkulose og innført
den sosiale sjukdommen heroinisme.
Vitenskap og vandalisme .

bort fra at USA vil gjøre desperate forsøk på å

Ressurser fra kjerneenergien blir brukt

akteren til Sovjet, gjennom å spre opplysning

gjenerobre tapte posisjoner. Etter siste alvor-

til å skape atomvåpen som kan tilintetgjøre hele

og ta del i dlskusj oner osv.

lige tilbakeslag som imperlalistmakt, tapet a.v.

byer når p'o litlkerne vil det, og kjernekraft som

Iran, har det fra Carter-administrasjonens

kan gjøre det samme enten politikerne vil det

av en større krig, og i beste fall at Sovjet tvin-

side vært gjort forsøk på å rehabilitere gamle

eller ikke. Samfunnssystem som ikke f,o rsto

ges på retrett. Støtte til den motstandskampen

prinsipper og metoder i utenrikspolitikken,

menneskenes forhold til naturen og plyndra

foreløpig med svært dårlig resUltat.

blindt, har aldri klart å gjøre den samme ska-

forstå den aggressive og imperialistiske kar-

-Økt motstand mot Sovjet betyr utsettelse

frigjØringsbevegelser fører mot Sovjetisk okkupasjon, slik som i Afghanistan vil derfor NKS

-NKS vil nå som før bekjempe alle forsøk

prioritere høyL Det samme gjelder den kampen

.fra USAs side på å gjenerobre tapte posisjbner

frigjØringsbevegelsene l Eritrea og Kampuchea

ved hjelp av intervensjoner og kupp.

fører. Seier for dem betyr alvorlige tap av

~

Vi støtter Irans kamp for uavhengighet

og er mot forsøk fra USA på å presse ~

strategiske posisjoner for Sovjet.

_

6

landet ved militære midler.
_
Vi støtter også den prosessen som er igang

Kapitalismen )lar skapt Ideen om lokhet
mellom mennesker av alle nasjoner', raser og

Til handlingsprogrammet om anti-imperialistisk arbeid.

I<AMP MOT IMPERIALISMEN -FOR INTERNASJONAL SOLIDARITET

Kapitalismens folkerett og folkemord .

trossamfunn. Samtidig satte / setter de igang
folkemord på nasjoner og folk med frmmed
religion: Kampuchea, Afghanistan, sameland.
Kapitalismens frihet og tortur.
Kapitalismen utvikla ideen om ytringsfrihet. Den har og utvikla ytringstvangen ved
hj elp av vitenskaplig utpønska metoder som
psykokjemikalier og elektrisk tortur ,
Verdensmarked og verdenskrig.
Kapitalismen har brutt isolasjonen mellom
verdensdel~ne

og skapt et verdensmarkedder

alle land og folk på j·orden handler med hverandre. Kapitalismen har pekt på at' alle folk
på kloden har felles problemer som må løses
i fellesskap . Det praktiske innholdet dette har
fått, er kamp om verdenshegemoniet, Det eneste kapitalismen har greid å forene om i.
kraksls er verdenskrig.
Så langt Tron Øgrim foreløpig. Han illustrer hvordan den private eiendomsretten til
produksjonsmidlene står i veien for en fornuftig utvikling av samfunnet, av verden. Utviklinga krever en omveltning til en samfunnsmessig styring som bare sosialismen kan gL.
b
r•ZI E4W - - •
'ili

den på naturen som kapitalismen som har skapt
ord~t

økologi.

Kapitalismens likhet, brorskap , hykleri og
sult.
Kapitalismen har ·skapt ideen om menneskenes likeverd og likerett . Denne likhet viser
seg i praksis i. forholdet mellom Rockefeller og ·
Men hva så ? Ser vi som er re?olusjokrøplingen på gata i Calcutta, mellom Bresinev -,U- nære og kommunister i Norge sosialismen på
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

norsk som et ønskelig og reelt alternativ til

mindre interessert l kotp.munismen enn før.
I boka kritikk av Sovjet-økono_mlen, tar

den elendige kapitalismen ?
I 60 og 70-åra vokste den progressive be-

Mao opp problemstlllinga: "Er revolusjonen

vegelsen, ikke bare for folkene i den tredje

vanskeligere l tilbake liggende land?"

verden , men også for ungdommen og arbeider-

Han tar utgangspunkt i Lenins påstand

HANDLINGSPROG-R AMdebatt

klassen i vest , styrka sosialismen seg som

"Overgangen fra kapitalisme til sosialisme vil

Handlingsprogrammet som blei vedtatt på

av 1981. Inntil -Qa er det viktig at flest mu-

alternativ. Utviklinga l Kina, kulturrevolusjo-

være vanskligere for et land jo mer tilbakelig-

landsmøtet er et foreløpig produkt. Særlig

lig deltar i debatten, en sæskilt oppfordring

nen og ikke minst tredje verdens frigjørings-

gende det er". Mao sier: ''Dette synes ikke å

disse delene er det uenighet om eller gjort

til de som har klare synspunkt på enkelte

kriger , med Vietnam og Kampuchea l spissen,

være korrekt idag. Tvert l mot er overgangen

for lite arbeid meti:: Miljøpolitikk, Det reg-

avsnitt. Vi kommer til sette av my,e plass i

ga folk tru på sosialismens frigjørende mulig-

(revolusjonen) lettere jo mer tilbakeliggende

ionale høyskolesystemet, organiseringa av

4. mai .til handlingsprogram-diskusjon. Men

heter . Det ble forsøkt å stllle et konkret alter-

økonomien er. For jo fattigere folket er, jo

.LNL , forholdet mellom fag og pedagogikk

forutsetninga for diskusjon er at vl mottar

nativ til sosialdemokrat! og russisk/østeurope-

mer ønsker folket revolusjon. I de kapitalist-

i lærerutdanninga, kunnskapsnivået l utdan-

innlegg.

isk byråkrat-kapitalisme. Miljøkampen. kvinne

iske landa l vest er antallet folk som har arbeid

ninga, kvinnepolitikk og internasjonal poll-

kampen og streikekampene satte igang store

forholdsvis høyt, og det er også lønnsnivået.

tikk. Vi bør prioritere å utbedre disse del-

utkast til avsnitt om internasjonal politikk

bevegelser som viste 9ss nøvendigheten av å

Arbeiderklassen er blitt sterkt påvirket av bor-

ene.

og et innlegg om miljø-kamp.

kvitte seg med kapitalismen .

gerskapet (han påpeker spesielt borgerlige ar-

De siste fem åra har revolusjonære på

beiderpartiers innflytelse), og det ser ikke ut

nytt fått erfare at kapitalismen slår hardt til-

til å være lett å gjennomføre en sosialistisk

bake, at ikke bare i Sovjet og Øst-Europa, men

omf\)rming".

også i Vietnam, Ka~puchea, Albania og Kina ,

I tlllegg er det viktig at den norske arbeid-

var sosialisme og frigjøring en midlertidig

erklassa siden 30-åra, og spesielt etter krigen

seier . En start på en enormt vanskelig klasse-

har gried å kjempe seg til viktige reformer og

kamp mellom kapitalistisk vareøkonomi og plan

forbedringer i utdanning/ skolevesen, helse-

økonomi, mellom sosialistisk demokrati og

c

og

sosial~esen

og tildels også l boligsektoren

diktatur på den ene sida og borgerskapets dem-

- l hver fall utenfor de større byene. En kan i

okrati og diktatur på den andre sida.

hvert fall stille spØrsmålet om arbeiderklassa

Kort sagt, problemene under proletariatets diktatur er blitt kl!{cere . Og vi stiller
spØrsmålet: lever vl ikke tross alt i verdens
beste land?
Kapitalismen i Norge -til tross for arbeid-

i Norge bare har sine lenker å miste og en
verden å vinne ?
For å oppsummere med en påstand : Så lenge kapitalismen er så stabil som i Norge i
dag, så lenge vi har et såkalt velferdsamfunn,

sløshet, boligdyrtid, sosial nød, narkomani,

vil den revolusjonære bevegelsen og den sosia-

prostitusjon, alkoholisme, nedbygging av helse-

listiske ideen stå forholdsvis svakt: Det objek-

vesenet, miljø-ødeleggelser og overgrep mot

tive grunnlaget for revolusjon er mindre i

samene og lønnsstopp. - Sammenlikner vl oss

Norge idag enn det var i 20.- åra. rtillegg har
utviklinga i Øst-Europa, Sovjet og Vietnam/

-~
italienske arbeideren og bonden i Afghanistan

Kampuchea a iskreditert sosialismen i arbeid-

og Kampuchea, så lever den utbytta norske

bevegelsen har arbeidet altfor lite konkret med

erklassa. I tillegg kommer det faktum at m-1

aebeideren og vi frustrerte studenter på kapita-

å påvise og kritisere den norske kapitalismens

lens solside.

elendighet og rolle, både i Norge og i verdens-

.. . Og til tross for at behovet for sosialisme er

samfunnet.

større enn noen gang før, så er arbeiderklassa,
folket, ja,kansje t.,o.m.Nettpublisering
kom,munist~n
i Norge . -A~_
Utgangspunktet når vl bygger sosialisme i
ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

I dette nummeret presenterer vi et nytt

Det endelige handlingsprogrammet skal
vedtas på en landskonferanse i begynnelsee: ,

~~El~~
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Store deler av Oslos eldre boligmasse er

Den klart største delen av Norges befolkning, og spesielt av arbeiderklassen og NKS '

idag i ferd med å bli slum, eldre foij!: kan ikke

medlemmei; bor i byer . Likevel dreier nesten

stå opp om vinteren fordi det er så kaldt l lei-

hele miljøkapitlet l handlingsprogrammet seg

lighetene . Og de nye boligområdene er ikke bare

om avsidesllggende vassdrag som bare angår

så dyre at folk ikke har råd til å bo der men

en liten håndfull romantiske fjellvenner og

også direkte folkefiendtlige i sin arkitektoniske
utforming. Likevel har jeg oppdaget at RV har

noen tilbakeliggende bønder.

stEmt for denne typen tettbebyg!Jllse. Mens de

Til og med et s å viktig krav som nei til

gamle bydelene har et uttall små kremmere som

boring i nord angår bare en del sure fiskere
fra Sunnmøre og noen standhaftige nordlend-

selger alt fra hatter til rekesmørbrød bygges de

inger. Om fiskerinæringa går til he l vete vil

nye drabantbyene med et gigantisk kjøpesenter

det jo ramme en del mennesker, men dette er

der det enorme supermarkedet dominerer. Dette

bagatellmessig sammenlikna med de virkelig

er ogs å et miljØspØrsmåL
I Osloområdet planlegges det idag utb} gging

miljøproblemene i vår tid, nemlig storbyene.
Titusener av mennesker i Oslo er hver

av to svære kryss : Smestadkrysset og Lysaker-

time på døgnet plaget av en ustoppe llg tr"'fikkstøy,

krysset. Begge disse vil koste enorme summer

forurensinga på de mest .trafikkerte veiene i

(som kunne vært brukt til sykkelveier, gang-

Oslo overgår langt det som er helsemessig ak-

bruer eller barnehager for den saks skyld),

septabelt . Den som tviler på hva vi puster inn

men hovedsaken er at denne typen veibygging

av jævelskap skulle sett vinduskarm ene mine
ved Ringveie2 i Oslo . Etter fjorten dager er de

vil før e til at flere bruker bilen. Kaoset i rush-

svarte og slimete .

tida er en særs viktig årsak til at fo!f: tar bussen

'-.5 _ / banen.

Utbygginga av disse krysse~e er s ærs

l1
'

TRENGER STUDENTENE EN
INTERESSEORGANISASJONP '

Norge vil derfor Ikke være det norske velferds-

·1

samfunnet av 1980. Det vil etter all

1

Svaret burde være ubetinget ja. Vi har
allerede fått merke .. hvilke konsekvenser den

stand til å gjøre NSU til en slik interesseorganisasjon vi trenger.

økonomiske krisa får for studentene og enda er
Staten vll presse gjennom ei kortvarig
"samfunnsnyttig" utdanning og de vil betale
minst mulig for den.
For å bremse denne utviklinga trenger vi
en slagkraftig interesseorganisasjon. Norsk
Studentunion burde fylle en slik funksjon. Det
gjØr den ikke Idag. Det er flere grunner til
dette, men jeg skal prøve å peke på noen 'her.

Først til det

po~ltlske.

NSU har vært og er

Men dette er bare et tidsspørsmål. "

utviklinga vi har hatt i Norge etter krigen har
stansa opp, seinest på midten av 70-tallet. Den
norske økonomien er inne i en omfattende og
styrt omstruktureringsprosess, som åpenbart
vil fortsette og som nødvendigvis vil føre til en

NKS' ROLLE

viss forkjærlighet for komiteer på høyere "ni-

stadig svekkelse av levestandarden for største

Vi må ta vår del av skylden for at student-

nåer", samt illusjoner om hvilke resultater

ene

dette kan føre fram tll. Dessuten roter de til

~angler

en skikkelig interesseorganisasjon .

"Hvordan kommer den norske kapitalismen

mot vekttall, snakket Sos. Fronten om tverrfaglighet. I desperat frykt for å bli nei-politikere
kriper de tll positive elementer i reaksjonære
framstøt og lar dette overskygge den virkelige

Tyskland vll ·den voldsom':lle omlegginga til

Progressiv fronter l arbeidsutvalget . Hvis det

mer til å være det mangedobbelte av idag. Det

d'a ta rasere 4 millioner arbeidsplasser,

skal være noe poeng i dette må denne representanten ha et grunnplan å fungere l forhold tll.

vil eksistere sosiale problemer l en grad vi
ikke kan tenke oss. Levealderen kommer tll å

veger seg på en temmelig tynn og stram line, .

Ellers vil NSU-arbeidet bli et slag i lufta

ha gått ned som et resultat av nedbygginga av

at de rett og slett ikke har kontroll over den

helsevesenet. Kampen om

PFs gruppe på landstinget var fordoblet

kampen. I tillegg har de vist at de ikke er en

studenttingsmøt~t l Oslo villig til å selge husleteaksjonen for en kortvarig bred enhet med

kan vi få en ytterliger økning som kan komme

å være enda mer ensidig utvikla med oljeutvln:-

kevel var denne ulykken liten l f<r hold tll 'f.eks .

til å true SV-dominansen over NSU.

nirg eg oljeteknologi som hovedstolpe. Tenden-

hvis et atomkraftverk går i lufta l Vest-Tysk-

sen .til å legge ned dyrka jord vil fort&.Jtte, av-

land eller Sverige . Kapitalismens høye spill

Sjøl ser jeg fire momenter som kan skape

undervisningsinstitusjoner som er tilknytta

. politikk. Har de lært det av oss ?

;-

NSU .

Om ei slik krise skal føre til oppslutning

skaplighet ? Jeg ve it ikke.

tinga blir tatt opp til diskusjon i alle lag ved

I tillegg har SV en utrolig sekterisk front-

skape el djup politisk tillitskrise.

Er dette påstander, profetier eller viten-

av den grunn ? Jeg vll oppfordre folk ta at disse

trekte seg.

med mennesker og natur ' som Innsats - kan .

hengigheten av verdensn{a,rkedet vil øke . "

NKS, men legger vi ned fagforeningsarbeidet

imidlertid ikke r .sikere brudd med oss da og

teknologien de bruker. Dette kom ganske klart

vil

fram under havariet tll Alexander Kielland: li_:

Visst er det nødvendig med ei styrking av

Grønt Gras på de økonomiske krava . De kunne

arbeidsplas~ene

Det fjerde ,momentet er at kapitalismen be-

presse lønna ned . Norsk næringsliv kommer til

fra forrige år. Med aktiv innsats fra vår side

stabil alliert. F.eks. var ledende NSUere på

lusjonen . Rune Slagstad hevder at bare l Vest-

reiser seg til revolusjon? Arbeidsløsheten kom-

På siste landsting fikk vi valgt inn en

Da studentene på HF-fakultetet l Oslo slåss

krig. Det tredje er den nye industrle'lle revo-

til å se ut den dagen den norske arbeiderklassen

tisert Sos. Fronten .

ene må rettes.

Det andre momentet er faren for verdens-

delen av det norske folket".

Vi har aldri prioritert dette arbeide, bare kri-

motsigelsene og klarerCikke å se hvor angrep-

Vi burde kunne slå fast at SVere er ute av _ 4

ende for alle at den relativt store velstands-

(;

gjennom NSU. De har etterhvert opparbeidet en c

C'

Han hevder videre : "For det er jo innlys-

å styrke grunnplansaktiviteten.

mål. Likevel kan de ikke lede studenkampen

og·politiske frigjørings-

kamper, f.eks. Iran.

for et radikalt politisk alternativ. Ikke ennå .

Sos. Fronten slåss en·e rglsk mot forslag

Forøvrig en av våre største seire på lands-

utplyndringa er er· både kampen for ,en ny økonomisk .verden ordning

den norske arbeiderklassen er villig til å slåss

linjer for organisering.

tinget .

tredje verden. Momenter som taler mot denne

løsheten ennå ikke stor nok til at flertallet av

spørsmål om organisering, men om politiske

er enighet mellom oss og dem på mange spØr&-

til å drive imperialistisk utPlyndring av landa l

arbeiderklassen ennå ikke hard nok , arbeids-

kampkraft. Dette er ikke først. og fremst

mmet at grwmplansarbeidet skal prioriteres.

i vest, forutsetter bl. a. disse landas mulighet

vis stabile økonomien og høye levestandarden

og skarpe nok, utbyttinga og undertrykkinga av

et aktivt grunnplan kan aldri bli noen virkelig

med dem under de økonomiske aksjon ene og det

kreve en omveltning, en revolusjon .

norske kapitalistiske økonomien, er ikke djupe

fagforeningene har vist at en. organisasjon uten

dominert av SV. Vi har hatt et godt samarbeid

viss forstand har rett, nemlig at den forholds-

hevder følgende:"Motslgelsene og krisa l den

rlsert som "et hue uten kropp". Erfaringer fra

Men de ble presset til å ta inn i arbeidsprogra-

de materielle behova er tilfredsstilt, og kravet
om demokrati er det eneste som får folk til å

P . Lund, aktiv l soslallsmedebatten l KK,

forklare tingenes tilstand. NSU er blitt karkte-

grupper for

tredje verden . Jeg mener at Grønt Gras l en

-krise?

0358,

Det er organisatoriske årsaker som kan

fra våre kamerat er om opprettelse av basis-

SV OG NSU

og politiske' frigjØringskampen til landa i den

het ikke være et Norge hvor -som noen hevder

Vil utviklinga i Norge føre til en slik

ORGANISERING A V GRUNNPLANET

dette bare en forsmak på det som vll komme.

· vestlige verden. For det første den økonomiske

~annsynlig

store kriser i et land som Norge og ellers i den_

Britt.

\

om sosialisme eller bevegelser av typen Dam:-

13

_man og venstre, kommer

my~ an pi oss sjøl.
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ER NKS
REVOLUSJONÆRT?
Eg meiner det er elt hovudproblem i forbundets
arbeid at vi har for dårleg grep om marxismen.

spørsmåla er grunnleggande: er vi på rett kurs
eller er vl det ikkje :? Eg skal vere konkret .

Vi seler vi er revolusjonære og bygger på mar'EKSEMPEL: SOSIALISMEDEBATTEN

xismen-lenlnlsmen -Mao Zedongs tenkning. Det

Eg har diskutert sosialisme med ganske

er ytterst få l NKS som stiller seg ope avvlsande tll vårt Ideologiske grunnlag.

Den mest vellykka metoden i vervearbeldet

gave for NKS i j(onimende ~iode. Mange lag .

spØrre folk direkte om medlemskap i NKS, må

har helt sikkert ikke kapasitet til å sette igang

vi også opprioritere å holde sirkler . Det vil

fag;A~:ritikkprosjekt

foreligge tre studiesirkler spes ielt innretta på

ikke meninga. Det viktigste nå er at de erfar-

Sjøl~m

studenter : sosialisme på norsk, Statens Lltdann-

ingene som er gjort blir oppsummert og spredd
i organisasjonen. Men alle laga som har mulig-

I tUleg kan vi bruke partiets grunnslrkel. Sirk-

het til det bør starte en diskusjon om hvordan

lene bør også være et tilbud til NKSere som vil

fagkritkken kan drives på deres sted. Målsett-

ha bedre skolering Innafor et av disse temaene.

inga er lj.t kritikk av fager blir en del av det
daglige arbeidet vårt.

bevist om at marxismen treng el rehabilitering.
·F.eks. har kameratarl NKS vare medlem i

III Internasj ona:lt arbeid. ·

kriteriet på å slå fast om NKS er revolusjonært elier ikkje: også Bresjnev og M.G . Knuts~
en kallar seg lenlnlstar .

mange år utan å diskutere sosialismen, og når

på vei bekrefta vår analyse av sosiallmperlalls-

eg spurte ein av desse så meinte han at sosia-

men. Mange har begynt å se alvorlig på faren

lismen måtte vere omtrent som ein Edens hage

for en tredje verdenskrig . Situasjonen er gun-

organisasjon, men det er samstundes eln del

(utan slangen og gud) . Andre har forveksla sos-

stig mht. å komme på offensiven i internasjo-

saker som peiker i motsatt retning og som -

iallsme med borgarleg demokrati og parlamen-

nale spørsmål - særlig l forhold til SV.

dersom dei ikkje ~lir korrigert -heilt sikkert

tar,l sme . Andre igjen kallar seg leninistar ,

Eg meiner NKS idag er eln revolusjonær

på sine steder. Det er heller

ingspolitikk og den _internasjonale situasjonen.

mange del siste månadane. Eg har blitt over-

Men det er praksis som er det avgjerande

·Fagkritikk er prioritert som fjerde viktlgstepp~

vi må

tidligere har vært studiesirkler .

NKS/AU

Sovjets invasjon l Afghanistan har et stykke

FÅ DEBATTEN INN

l 4.MAI!

C

Siste året har det gått en stor disku-

Vi bØr konsentrere oss om el sak - og

vil føre til at NKS skifter farge. På den andre

men argumenterar offensivt mot Lenins viktlg-

Afghanistan er det som peker seg ut nå. Arbei-

sjon om demokratiet i forbundet. En av de

sida : dersom vi arbeider systematisk .for å

aste teoretiske bidrag: partiteorien og demokratisk sentralisme.

det må skje på to felt, propaganda om Sovjets

demokrat_is ske rettighetene medlemmene

skjønna fella våre og korrigerer del, er eg
sikker på at NKS vil vinne rask framgang.
SPØRSMÅL VI MÅ STILLE OSS.

c

NKS er ein revolusjonær organisasjon. Vi
kjempar for å vinne studentane for sosialisme

krigføring i Afghanistan og støtte til griljaen.

i NKS har er å få l'agt synspunktene sine

Det må sjølsagt vere tillatt å argumentere
o
mot Lenin og Marx - også l NKS . Marxismen

På planen er det satt opp obligatorisk lagsmøte

fram for resten av organisasjonen. Oe

om Afghanistan/krigsfaren som bør munne ut

fleste bruker dette altfor lite. Få. av de

er Ingen religion; men ein vitskap som heile
tida må utviklast.

i en samla Innsats fra hele laget, eksempelvis

diskusjonene og standpunktene som utvik-

aksjonsdag med Innsamling til geriljaen. På de

les rundt om laga kommer Inn til 4. mai.

Men problemet er ikkje dette. Problemet

større stedene er det viktig at noen jobber sta-

og kommunlsm~. På ~grunn av dette er det

er at mange NKSarar slett ikkje har studert

bilt med Afghanistan og har dette som hoved-

nødvendig at vi •utgangspunktet stlller oss spør-

hverken Marx eller Lenin. Utan å vite ·.det

oppgave.

smål som: Er forbundets planar og arbeid Inn-

gjentar del Kautskys argument mot Lenin i sos-

retta på å: gjere studentane til revolusjonære?

ialismedebatten i 1918. Utan å vite det argum,..

Er vi sjøl ideologisk og politisk rusta til å

enterar di'Å. mot Marx med samme argument

i.

.

Det er også et spØrsmål om demokratiet og det interne livet for hele NKS . Løsrivings-/ demokratidebatten er et positivt
eksempel: det har utvil:;wmt s.tyrka den interne diskusjonen at kamerater fra begge

IV Fagkritikk.

sidene har sørga for å presentere stand-

Den teoretiske kampen er særlig viktig på

punktene sine for resten av landet (ble ikke ·

overbevise folk om kommunismens nødvendig-

som del u.toplske soslallstane. Det· er ikkje

lærestedene . De høyere lærestedene er produ-

het? Arbeider vi målbevisst for å bekjempe

plass her tll å gå inn på desse spØrsmåla. Eg

.senter av borgerlig ideologi som det er vår

bare en 0slo-diskusj on). 4. mai må bli et

borgarskapets og revisjonlstane sin ideologi?

skal nøye meg mad elt døme: Ein kamerat eg

plikt å kjempe mot . Det viktigste våpenet i den

redskap for å utvikle politikk og styrke en-

Utnyttar vi arbeidet med studentanes daglege
interesser ttl å knyrteJolknærmare- m oss.?- -

diskuterte med meinte at under sosialismen

ideologiske kampen er å bruke marxismen på

heten i NKS .

måtte "fleirtalet" bestemme . Han var mot

kritikk av faget. studentene er også opptatt av

Har vi tillit i student -.mlljøet som kiqmmunis-

"partidiktatur" og for "folkemakt". Dette er

tar· eller herre..som interesse-kampaktlvistar

klassiske argument mot marxismens teori om

og fest-arrangører? Mange andre spørsmål
kan stillast.

sosialismen. Alle de i sosialistiske klassikar-

Vi må vere forsiktige med å stllle idealis tiske krav til OEis sjøl. Vi er ein liten og u-

En av svakhetene ved bladet er at det ·
kommer ut for skjeldent , slik at diskusjo-

faget og vi setter oss sjøl utafor hvis vi ikk·e
har en politikk på det folk driver med.

nen blir prega av en v~ss treghet. Høst-

Vi har en del spredte erfaringer meq fag-

semesteret har vi satt oss som mål å få

ane har tatt opp desse spørsmåla. Lenin har

kritikk de siste seme~trene, men de mangler

ut fire nr. Største hinderet er distribusjo-

retta fleire av sine viktlgaste verk mot slike
ldear. Boka om "renegaten Kautsky" er i sin

oppsummering ogoppfølging . Det eksisterer

nen, men vi prøver i hvert fall.

skolert organisasjon . Nettpublisering
Men retninga
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på hvordan fagkritikken skal dri-
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Bruk 4 . mai. Skriv innlegg! ,
Hilse~ redaksjonen .

PLAN, HØST -80/ VÅR -81:

.

~

INTERESSEKAMPE.N OG VERVING VIKTIGSTE OPPGAVENE ii::ZI:d
Hvis vl ønsker et slagkraftig NKS, er det helt

serltiga av NSU og LNL må bli noen av de vikt-

aødvendlg at organisasjonen arbeider etter en

igste områdene innafor interessekamp-arbeidet

enhetlig plan. Kreftene må samles om noen viktige oppgaver. Vi må prioritere noen områder

vårt .
Hvis vi skal nå ut til studentene er det helt

hvor vi kan jObbe skikkelig og utvikle politiske

avgjørende at vi jObber i de lokale organa som

linjer for arbeidet vårt.

finnes, fagutvalg, studentråd, elevråd o .l.

Planen må sjøl.;;:sagt tilpasses de lokale

fram fordi vi var vitskaplege og grundige l vår

heller ikkje mulig å kunne utvikle og anvende

agitasjon mot Vietnamkrigen og EEC. VI viss-

Lenins teoriar skl1ckeleg . I og med at dette

te meir enn borgarskapets ideologar .

ikkje vert gjort i NKS idag, er vi dårleg rusta

Eg meiner det er særleg viktig å vere klar
vinne fram blandt studentane, er vl,nøydde til

Allmøtene må prioriteres høyt. Mange steder

EKSEMPEL: DEN IDEOLOGISKE -OG TEORE-

teori, del er lett bevegelige og mulig å påver-

TISKE KAMPE~ PÅ DEI HØGARE LÆRE-

ke. Framfor alt er de i interessert i folk som ·

allmøtene ikke fungerer, må vl jobbe for å gjen-

ledes og .sette andre oppgaver på planen. Den

reise de. Vi vet at en god del nye studenter går

vedtatte planen for H -80/v -81 gjelder for

på allmøtene, men forsvinner ganske fort fordi

organisasjonen som helhet. Det betyr bl.a. at
den sentrale ledelsen vil innrette arbeidet sitt

det ikke skjer noe der.
Hovedmetoden for å bygge opp allmøten må

i forhold til de fire prioriterte oppgavene som
er stilt for NKS i plan-perioden.

å overbevise del. Studelitane er interessert i

STADANE

kan gje overbevisande svar på det de! 1urer på.

Påstand: Den kommunistiske rørsla hadde
i byrjinga av 70-åra ideologisk hegemoni på

Oppgåva vi står overfor no er f.eks. :påvise idealismen i dammanlsmen, vise at Dam-

del høgare lærestadane. Id.a g har vi mista det-

mana idear om at havedmotseiinga i verda går
nord/ sør er grunnleggande falsk og uvltskap -.

være at vi forbereder oss'skikkelig på de sakene

te definitivt.
På denne tida var vi i stand tll å

som skal behandles og deltar i debatten . Det

me premlssane for debattane i st=amfunna,

betyr 'at viktige saker må diskuteres i laget eller
i en NKS-fraksjon. Dette gjelder også for steder

på allmøter, det faglege miljøet, osv . Del
andre gruppene, særleg SV, måtte heile tida

hvor allmøtene er bra.

forsvare seg mot oss. Del var på defensiven.

Et annet viktig arbeidsområde blir å utvikle
en helhetlif? analyse av statens utdanningspolitkk

forverring av studentenes økonomiske kår de

me og sosialistisk demokrat!. Ellers blir det

til å kunne skilje mellom marxismen og bor-

deltar ikke NKSerne på allmøtene idag. Der hvor

interessekampen. Det har skjedd en betydelig

viktig at vl studerer f.eks. Lenin om sosialis-.

garskapets ideologi.

forholda på de enkelte stedene. For noen lag/

Det viktigste arbeidsfeltet for NKS vil bli

å vise at marxismen kunne forklare og gje
svar på de! spØrsmåla folk lurte på. Vi vann

over dette, fordi eg er sikker på at for å kunne

distrikt kan det vær·e riktig å prioritere anner-

I Interessekampen

· kapsrike på mange viktige område, og vl evna

denne typen. Det er lov å argumentere mot
Lenin og Marx, men eg meiner det e.r ytterst

c

bestem~

leg. Her gir marxismen grundige og overbevisande svar.
- bruke marxismen til å avvise !dear om det
"defensive Sovjet" .. SjØl kontrast-folka har
llegynt
å skjØlll'le dette. nil. Studentane
er på
.
-

Det er fleire årsaker til at vi mista vår
posisjon på dette området. Stikkord : feilaktig

gli - dette må vi utnytte .
-bruke marxismen til å vise don strategiske

C · og hvordan kampen ·mot den skal føres . Vi vil

syn på del intellektuelle , venstre-feila i opp-

betydninga av den iranske revolusjonen. Kvi-

og kantiner og en generell prisstigning som

komme et godt stykke med diskusjonene på

gjøret med høgravviket, proletarlseringskam-

for dim er progressiv, ikkje minst fordi den ·

løper mye raskere enn studentenes "inntekt".

som~rleiren/høstseminarene

panja, sekterisme i forhold til borgarlege

rettar seg objektivt mot imprialismen.

siste semestrene, med prisøkninger på hybler

Samtidig retter staten

~ep

og studlesirkelen

om statens utdanningspolitikk.

mot sjølve utdan-

grupperingar. Og det har vore obj ektive end-

-bruke marxismen til å vise at den afghanske

ringar i studentmassene. Kva som. er viktig-

ninga. Aksjonen den siste tida viser at studenII Verving

tene ikke finner seg l forverringene. Vi kan

Verving blir tatt opp i et eget innlegg, så

oppsummere en viktig erfaring: ved inngangen

motstanden, er nødvendig og rettferdig, sjøl

ast skal eg ikkje ta stilling til her. Partlbe-

· om den kan bety slør-tvang for kvinner og

retninga seier ein del viktig om des se sakene.

av 80-åra har det vist seg at det er mulig å

vi nøyer oss med å slå fast at det er tvingende

reise studentene til kamp for egne krav.

nødvendig å styrke NKS kvantitativt hvis vi skal

samanhengen, er kva som var grunnane til at

bestå som organisasjon. En viktig metode i

vi var i stand til å vinne eln dominerande po-

alltid vil være en viktig oppgave for NKS. Som

verve-arbeidet er markering av NKS . Ved sem-

sisjon i den ideologiske debatten på de i høg-

kommunister er det en plikt for oss å delta l

esterstart vil laga få en del materiale som skal

dagskampen og organisere studentene for å

brukes til dette:

are lærestasane. Eg trur den viktigaste grunnen var at vi evna å propagandere og agitere

kjempe for sine interesser.

En kort presentasjonsløpeseddel av NKS. Verve-

-for marxismen. Trass l overslag: vi var fir-

plakat hvor de enkelte laga kan tilføye på pla-

kanta og demagogiske, :mangla taktikk og var

katen hvilke tilbud NKS på stedet har og hvordan

umodene , så evna vi å komme på offensiven

Vi kan også slå fast at interessekampen

En av svakhetene ved studentene er mangel
på organisering, noe som betyr at vi står dårlig

Det eg meiner er særleg viktig i denne

"sosialisme på norsk" er ei blanding av Bu'

kunin, Damman, Kautsky. Påvise at "venstre-SV" med Ebbing i spissen ikkje gjev nuko ·

få kontakt med NKS lokalt. Ekstraflak av

fordi v-l kunne gje folk skikkelege svar på kvi-

Klassekampen innretta på studenter og skole-

for det var imperialismen som utbytta u-landa

ungdom. Dette blir spredd til alle lærestedene

kvifor det blei _o pprør i Frankrike l -68, kvi-

gjennom KK-distribusj onen.

for USA drelvkrlg l Vietnam. Vl var kunns.-

~-

stad i og med at desse samstundes vil avvise
leninismen. Kvifor ikkje sette igang og skrive innlegg til student-avisene om desse sak-

sikkert vil komme i framtida. Grunnplansorgavi har gjort noen konkrete erfaringer. Organ i-

som hel st tllfred~tillande svar tU til Slag-

ene, kameratar ?

rusta til å reise kampen mot angrepa som helt

~~ringa av NSU er ingen ny diskusjon i NKS, og

muhammedanisme som statsreligion.
- Bruke marxismen til å vise at Slagstads

Og_ s å må vl byrja å bruke marxismen i faga

våre. Dette kan vi gjere mykje med utan at vi
alle er så grundig skolerte. F .eks J safunns-

---15- faga:

elt visst grunnleggande grep om marx-
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ismens teori om staten vll vere elt svært nyttlg
tnSi-ument tll å påvise skoddehelmen l mykje av
pensummet lnnafor desse faga. Kva med å byr-
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Dette var ndcre sentrale felt som eg kjem

der Ingar. Men det vlktlgaste er at vl kjem igang
med arbeidet. Det er langt fram, men -som

Vern av vassdrag - miljøkamp på villstrå:?.......... ; . .. . . . ........ ·.... ... .•.• s . 5
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- i all hast -Per Johansen
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også Internt l NKS. Bl.a. reiser det siste lnnlagget {P .Johansen) spørsmål om det po-
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lltlske og teoretiske grunnlaget tll NKS, om vl arbeider som en kommunistisk organisasjoo. VI vet at det f.eks. er uenighet l forbundet om prioriteringa mellom den politiske
og teoretiske kampen og dagskampen. P . J. mener at vi !egger for liten vekt på de første
{uten at vi tillegger ham meninger

o*ned~e dagskam~~n).

Dlskusjooen om sosialisme

og vlktlge spørsmål! marxismen bør ha en sentral plass i den Interne diskusjonen, og
den bør flnne veten tll 4. maL ..
VI må også bruke Intern-bladet tll å utvlkle pi>lltlkk på andre vlktlge felt, særlig
lnteressekamp-ariieldet som er hovedoppgava vår.Svært mange NKSere jobber allerede
på dette feltet, og det har blitt reist spørsmålstegn ved om vi har for mange verv, om
det å ha mange verv er fell prioritering av arbeidet. I den forbindelse vll vl etterlyse et
innlegg fra Trondheim om "perspektivløse tillitsverv" og et fra Oslo om betalte tillitsverv. Begge innlegga skulle vært oss l hende l god tid før dette nummeret glkk l trykken.
En spesiell oppfordring tll Trondheim og Oslo om å sette seg ved skrivebordet!
Fristen for å sende lnnlegg tll neste nummer er 13. september {da må vi ha lnnlegget
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