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OBliGATORISK MØTE OM · 

FORSVARS- OG FREDSPOLITIK~------ Jj 
l. I den vedtatte planen for høsten er det ført opp 

et møte om freds- og forsvarspolitikk. Det er 

ikke uten grunn at sentralstyret menr at et møte 

møte om disse spørsmål" er viktig nå . Den sta

dig like spente situaEj onen inte rnasjonalt-krever 

at vi vier disse spørsmåle stor oppmerksomhet, 

det burde være nok å vise til Sovets stadig mer 

aggressive linje overfor Polen (Øvelsen i okkupa

sjon under Solidaritets konkress) og Reagens be 

slutning om sette i gang produksjon av nøytron

våpenet. 

2. KrigstruenJe skyer internasjonalt har ført til 

en hel rekke fredsbevegelser og initiativer her i 

landet og internasjonalt. I NKS har det ikke vært 

noen avklarnededebatt om vår linje for en riktig 

fredspolitikk. Tvert imot eksisterer det en rek

ke motsigelser og uenigheter i forhold til partiets 

standpunkt til f.eks. ''Fredsmarsjen", parola 

om "Atomfrie soner i Norden" osv. 

3. Etter min oppfatning er det på høy tid at hele 

NKS drøfter gjennom den sentrale delen av vår 

forsvars- og fredspolitikk, med vekt på det siste. 

Hva er vår fredspolitikk? 

Forslag til innretning av møtet: 

l. HVA BØR LINJA VÅR VÆRE FOR KAMPEN 

MOT KRIG FOR FRED?: 

a) Parola "Norge ut av Nato" , stqJtter .vi den? 

Et sentralt spørsmål i for:wld til kampen for fred 

er holdn ;.lga til eget forsvar . Jeg tar for gitt at 

NKS-medlemmer avviser SVs linje for ensidig 

nedrustning av det norske forsvaret. De fleste er 

enige i at vi trenger et sterkt nasjonalt forsvar. 

Uenighet c;r uc• aerimot om vurderinga av Nato

spørsmålet. Møtet bør ta opp og diskutere Nato

medlemskapets karakter, og ta stilling til parola 

"Ut av Natos kommandosystem", !;:J.en ikke ut av 

Nato nå. 

b) Parola "Atomfri sone i Norden", støtter vi 

den? 

·DNAs Jens Evensen aktualiserte denne parola 

for et års tid siden. Seine re har SV tatt over 

denne parola og gjort den til en av sine flaggsak

er bl.a. i valgkampen. Slik SV propaganderer 

denne parola fungerer den som ei rein gavepakke 

for Sovjet. SV understreker at man må holde 

Sovjetiske områaer i Norden utenfor, å stille 

krav til Sovjet blir betegnet som ffeil og urealis

tisk . 

SV ønsker å holde områder hvor det er atom

våpen retta inn mot nordiske land utenfor. Det 

gjelder ikke bare Sovjet, men de er også i mot å 

trekke Island og USA-basen Keflavik inn under 

parolas geografiske definisjon . AKP(m-1) 

og RV har stilt parola: Atomfri Sone fra Kola til 

Keflavik. Dette er ei parole som stiller konkrete 

krav til supermaktene om å vise vilje til å gi noe 

ved forhandlinger om en traktat. SVs parole stil

ler bare krav til de nordiske landa, gir Sovjet 

lettvint anledning til å markere seg som freds

vennlig, og fører opinionen bak lyset. Slik SV 

fører kampanja fungerer den ikke til å skape 

økt sikkrlrhet, trygge freden eller hindre atom

angrep. 

D cskusjonen bør også stille spørsmålet: hvor 

viktig er kampen for atomfritt Norden, og hvor 

høyt bør denne kampanja prioriteres? 
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el Kampen m ot a tomopprustninga : 

Vi mener at atomvåpen er terrorvåpen, ikke 

forsvarsvåpen . Der for er vi i mot utplassering 

av de nye a-våpna i Europa , mot Sovjets SS-20, 

stiller parola om atomnedrustning i Øst og Vest . 

Vi tar atomtrsselen alvorlig og krever betyde

lige forbedr :nger av den sivile beredskapen mot 

ai:omangrep. 

Jeg mener vår politikk, både analysa av hva 

de store· mengder taktiske og strategiske a-våp

en har å bety for framtidig kr ig, og de parolene 

vi stiller mot atom-opprustninga er helt utmerka . 

På tross av det viser det seg at SV går av med 

s e ie ren som det store fredspartiet. Dette er en 

uakseptabel situasjon . SV er et helt uansvarlig 

parti i kampen mot a-våpen, for det første fordi 

de postulerer at krig med nødvendighet vil bety 

total utslettelse og dermed sprer defaitisme og 

en oppfatning som går ut på at det ikke går an å 

forsvare seg, noe forsvar er derfor ikke nødven

dig. 

For det andre fordi SV er i mot økt innsats 

sivilberedskapen. Steinar Hansson går så langt 

som til å hevde at å kreve beskyttelse mot atom

angrep er "kynisk", hans forslag er at man bur

de dele ut morfin. Dette er å spille ballen rett i 

fanget på supermaktene. Hovedsida ved atom

våpen fram til i dag har vært funksjon som poli

tisk utpressingsmiddel. Nei til sivilt beredskap 

og dommedagsprofetier gjØr det enklere for 

Sovjet ved et angrep på Norge å presse fram ka

pitulasjon og underkastelse ved å true med bruk 

av a-våpen. 

Dette stiller krav til oss om å øke innsatsen 

i kampen mot a-våpen, finslipe argumentene mot 

og legge opp en taktikk som når den store opinio

nen som er i mot a-opprustning i øst og vest, for 

at vi skal ha et sterkt forsvar og som SV i dag 

paradoksalt nok har stor innflytelse OVIlr. 

d) AKP(m-1) støtta ikke fredsmarsjen, var det 

rett? 

Partiet støtta ikke fredsmarsjen med begrunnel

sen at det politiske grunnlaget var feilaktig. Bl. 

a. retta ikke marsjen seg mot supermaktene 

direkte , iallefall ikke mot Sovjet. En av hoved

parolene , Atomfritt Europa fra Polen til Portu

gal , ville dersoin den ble gjennomført, bety 

atom-monopol for Sovjet i Europa. Dette er helt 

uakseptabelt . Standpunktet til partiet har vært 

kritisert, noen har hevdet at partiet stiller seg 

uttafor fredsarbeidet og er s ekteriske, det rette 

hadde vært å delta og forandr e denne fredsbe

vegelsen gradvis innafra over på et riktig poli

tisk grunnlag . 

Spørsmålet vi må diskutere er: Skal vi gå 

inn i den eksisterende fredsbevegelsen, som i 

dag dominer es av SV, eller er det slik at: 

e) det trengs en ny fredsbevegelse? 

I Klassekampen nr. 139, side 8 står et vedtak 

fra RVs arbeidsutvalg. Det begrunner hvorfor 

RV ikke kan delta i Fredsmarsjen og uttalelsen 

konkluderer med at det trengs en ny fredsbeveg

else. 

Er vi enig i dette, og hva betyr det konkret? 

SKRIV INNLEGG TIL 4. MAI 

4. mai har vært lite brukt til debatt om freds 

og forsvarspolitikken vår. Nå er det på tide 

å forandre på dette. Oppfordringa er kori:: 

Skriv innlegg til bladet, kast dere inn i de

batten. 
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SVEVER STUDENTENE 
OVER KLASSEf~E ? 
S v-l ~ dels en i NS U er e~ 

P rak+ eksemnel p~ hvordan ei feil

ak+ig politisk li nj e er e n logisk 

konsekvens av ei idealistisk k1as-

seanalyse ~ S tuden+enP. er iflo .... 5·/ 

heva over kl a ssene , oq hor in q P.n 

objektiv i n~e res se av sos i o lis~en, 

oq inqen r e ~tf erd i ae kr r1v ~ s+il

le. De rfor bl ir ho vedl inja deres 

for IK _EAGK8JLH(K . Dvs. ideal nei 

kritikk er den enes+e m~~en ~ f~ 

endel enke lt individer +il å bli 

sosialister (=5Vere) på. S+u den- ... 

tenes materielle si~uasion er u

vesentlig for hv ilket standpunkt 

de tar ti " sosialismen. 

Ei korrekt klass eanalyse 

er helt a vgj ø rende for å kunne 

føre en rik+i 0 po litikk. De rf o r 

vil jeg kort o0 stikkordsmessig 

komrne inn p (j noen re v is j onis+:iske 

varianter av klasseanalyse av s t;J

denter/i ntel ligensiaen. 

t-1orcqs e/SV- yor ioo+-en +ar 

utgangspunkt i en bargerliggjort 

e+ overflodssom-

to l1smen . For disse folka er det ide

ologi som er drivkrafta, ikke ei dia

l ek tisk u+vik l ing a v materielle f o r

hold (som igjen påvirker t a nkene). 

Ellers hor v i vår e kritike

re fra '' ye ns+re'' i KUL oq S os Front. 

De s ier a+ bare arbeiderklassen hor 

obj ek~iv in~ e re ss e av sosialismen. 

St uden te r kan i kke bli revolusjonære 

ve d ka~pe rfaring, eller utifra egne 

interesser. Det er utelukk e nde teore

tisk debatt, ideologikri tikk som får 

shJdentene til å ta stilling. SosFron+ 

baserer seg dermed på fagkritikk som 

ho,·edstrategi i student kampen. 

Uisse tils ynelatende forsk

jelliqe revisjonistiske variantene hor 

~ting felles: de er idealistiske, og 

basere hele klasseanalysa og kampen 

for sosialismen pa ideologi og fromme 

ønsker. De tar u+gangsounkt i overb yg 

ninga og glemmer basis ( materielle fo~

hold -). 

ML-beyegel sens klqs·? e_analy

se av studentene tar ut gangspunkt i 

Lenins kriterier. Ji kan ikke definere 

f 'mn. Her er de-!- in•elligensiaen, studentene u-t: fra deres "forhold til 

''mellomlaqa'' som ar den ledende produksionsmidlene'', men vi kon si noe 

kraf+a i kampen for sosio1 is~en, om vOrRrolle i den samfunnsmessige or-

u~ fra si++ gren o~ ideo loq i, ganisasjon av arbeidet'' og ''omfcn~et 

si~~ bevis s +he+sniv6. Soø rsm~ le+ a v og m6+en ~ +i l eqne s eg den del av 

om sos i alismen blir red lJSer+ +il den samfunnsmessige rikdommen" vi r&r 

e+ resulta+ a v e+ subjektiv~ ø nske. over. "li m~ i s+udietida ogs~ se pb 

De driter i mots ige l se n me llom hvilke klosser vi ~om~e r fro og {vik-

oroduktivkre fter o q produ~sjons

forh old . i~arxi s te r anser net~op p 

dette som den ~run nlegqende mot

siaelsen under koi'i +al ismen, den 

s om gjø r at det Jr ~ ~1:~tiv 
lov at sosial ismen m~a v løs e kopi-

tigst) hvilke klasser vi g ~ r til. De+ 

er ikke plass til ~ komme så mye inn 

på det+e her, men konklusjonen vår er 

at flertallet av stlJden+ene tilhør er 

småborgerskaoet De aller fleste av 

disse har objektiv interesse a v sos i-
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alismen, o g kan vinnes for arbei

derkla s s en. De+ er ut fra~ 

-6-

at vi i NKS har som viktigste opp~ 

go~e ~ vinne studen~ene for arbei

derklassen og sosialisr1en. (Det er 

ei stor utfordring for oss småoys

ete, liberalis+iske, økonomistiske 

osv osv små bor 9e re, men de+ er helt 

rik+ig - det er det vi skal drive 

på med!) 

Jeg mener al+s å at klasse~ 

analysa vår er rik+i q . Men - vi 

kan også si noe ~: 

- I mo +se+ninq til Lenins 

Sovjet eller Maos Kina osv., kom

mer faktisk en del nor ske studen

ter fra arbeiderklassen. En del av 

oss har ikke bare objektiv · in+er

esse av sosial ismen, men ogs tl sub

jektive erfaringer fra arheiderkla-

s;,en. 

- I mo+setning til ti~ligere 

tiders papoagutt-studenter, har vi 

nå ei utvikling i retning av at de 

fleste studenter må ta deltidsjobb 

for ~ overleve (27 ~ av oss i -71, 

,7% i -80) Dvs. ei hardere st~die-

+id, og ot en del studenter j obber 

sammen med arbeidere. 

- Utdanninga vår forkortes, 

forringes, blir mindre verdt. 

- Intellektuelle har miste+ 

en del av tidligere tiders privile

gier. En lærer skiller seg f.eks. 

lite fra en arbeider lønnsmessig, og 

har mindre frihet enn før til å or

ganisere arbeidet sitt som hun vil. 

De fles+e studenters fram

tidspers pektiv e r mørkere enn før. 

Det skjer ei kvantitativ utvikling i 

retning ''proletarisering'' av in+el

ligensiaen. Et kvalitativt sprang 

fra sm~borger til proletar er sjøl

sagt umulig før opphe v inga av mot

sigelsen mellom åndsarbeid og kro

ppsarbeid (kommunismen).Likevel-

i og med forverra materielle for

hold, kan en vel trekke konklusjo-

nen at stqdentfl ertgl'le+ let""ere re

vollJsioneres i Norge i dag enn for 

bare noen år tilbnke.Det mg+erielle 

grunnlaget for å gjøre studen+er al

lierte med arbeiderklassen, er bedr a 

enn noengang. Når studenter likevel 

HJELP.' 
/)':- r9W1Mtr J ~j 
-/-,l Sve-r-i!] e. 
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ikke s tormer barri kadene, skyldes 

det ikke studen+enes mn+erielle 

kår, men den hersken de ideolo~ien 

-':(-

i s+ude n tenes hoder. En del a v denne 

ideolog ien kon vi n o l< q i h 0y ret~l

no oq ':JosFronts +ilsl ,f)rinq av vir

kP.liqhet:a, æren for. __Qg.._vC1r enen 

mon9l~nde s~ y rke. DP.t mqteriP.llP. 

~runnlaqe+ f o r at vi skal vinne 

fra~ med nolitikken v~r, har aldri 

OBLIGATORISK MØTE OM 

vcert bedre . De+: er ~de+ står oå. Vi 

burde ha e+ u+merka utannq s pu n ~ + +il ~ 

vinne manne ved å to utqanqsounlct i stu 

d e n+:enes materielle sit:uasjon - drive 

med i n +eresse~mp. I denne komoen m; vi 

!'omme på offensiven i forhold til den 

reoksi o r.c=\: r e n oli "": ikken +il SosF- r ont . 

Hvem skal vinne kameen om ideologien? 

d re+-+ ooo ermene, i:a fo+t: med S._ 1Jdier, 

d ri v ideolooisk ko~o mo+ revisionismen! 

''Grip doaen ! Gr in +i rnAn! 

Josefi n e 

UTDANNINGSPOLITIKK 
Sentralstyret i NKS har vedtatt at alle lag 

skal arrangere et obligatorisk møte om utdann

ingspolitikk i løpet av høsten. Møtene skal ta 

opp tre spørsmål: 

l. Kampen om utdanninga i 80-åra . 

2. Fagorganiser ing av studenter. 

3. Hvordan få opp klampen lokalt. 

Møtet skal dikutere følgende tre spØrsmål 

l. Er dere enige i at kampen om profesjonene 

vil stå sentralt i utdanningspolitikken i 80-åra? 

Vurder de synspunktene som er lagt fram her. 

2. Trenger studentene fagorganisering? Hvord

an kan i tilfelle arbeidet drives på deres sted? 

3 . Hvilke utdanningspoliti"ske saker er viktige 

på deres sted? Hvordan j ebbe med dem . 

NOEN MOMENTER TIL MØTET 

OM UTDANNINGSPOLITIKK 

I løpet av det si ste året er det skjedd en 

klar ideologisk dreining i DNAs offisielle tank

er rundt utdanningspolitikk . Til slutten av 70-

åra var det i hovedsak parola "Lik rett til utdan

ning" som ble brukt som ideologisk legitimitet 

av en forholdsvis omfattende utpygging av høy

ere utdanning. F.o.m. Ottosenkomiteet rundt 

1968 -70 ble hovedvekfen L utbygginga lagt i 

Distriktshøyskoler. Den offisielle begrunnelsen 

var hensynet til distriktene og kvinnene. Men 

e."ETT Fl€ A. 
JOB8EN IlL 
KVE LDSFOR"E

L..Es!\111-JG.EI? 

den økonomiske eg egentlige interessen lå i at 

DHene ga kortere, mer effektiv og mer yrkes

retta utddan ing. Ved å kanalisere alle nye ressu

rser inn i slik utdanning ville man hindre at de 

langvarige universitetsutdanningens for tsatte å 

svulme opp. Men hovedlinja i den ideologisk>e le

gitimering var ll.t utdanning i seg sjøl var et gode, 

at høyere utdanning burde bygges ut så langt råd 

var og at det skulle eksistere et utdanningsfinans

ieringssystem som ga muligheter for å drive 

seriøst med studier på heltid. Til dette nostalg

iske tilbakeblikk er det nødvendig å legge tilla en 

stostilt utbygging av høyere Lttdanning var tving-
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ende nødvendig for en kapitalisme i vekst. P å 
denne måten ble det for DNA et praktisk samm

enfall med de krav partiets velgergrunnlag og 

historie stiller (utdanning for alle) og de krav 

kapitalismen som system stiller og rom det er 

DNAs hovedoppgave å tv inge gjennom (nok høyt 

utdanna arbeirlskraft). 

Den kapitalistiske krisa har gjort slutt på 

sammenfallet mellom disse to interessene - og 

i konflikten mellom dem velger sjølsagt DNA 

borgerskapets s tandp unkt. Men dette må legit ime 

t es ved fine ord. De fine orda kan oppsummeres 

i tre korte påstander: 

l. Kamp mot profesjonenes urettmess ige makt. 

2. Livslang læring. 

3. Studentene har godt av å jobbe. 

All.·dette er standpunkter med bred oppslutn

ing i progressiv.e og "progressive" kretser. Kam 

pen mot legeveldet på sjlkehusene er en rettfer

d ig kamp som har stor oppslutning . Ideen om at 

man kan veksle mellom arbeid og utdanning opp

fa ttes av enkelte som "maoisme". Studenter har 

utvilsomt godt av å jobbe. 

MEN , 

DNAs reformer blir ikke iverksatt for å fremme 

disse sakene. Reformene er ledd i en helhet hvis 

hensikt er nedskjæringer i offentlige utgifter til 

utdanningsformål , rasjonalisering av høyere ut

danning, mord på heltidsstudenten (og på litt len

gre sikt) mordet på studenten som idetifikasjons

mulighet (mlDI regner seg først og fremst som ar

beidende med studier som bibeskjeftigelse) . 

a) Profesjon enes makt 

I Stortingsmelding 45, i nyttårstalen til Nord

li og i Gros tiltredningstale var kampen mot pro

fesjonenes urettmessige makt et hovedpoeng. Men 

hva er det egentlige innhlldet i denne kampanjen. 

At det ikke f.eks . ikke dreier seg om legeprofe

sjenens urettmessige dominans innaf.or sjukehus

ene vises klart ved at man nå er i gang med en 

reform som vil utvide legenes makt i forhold til 

sjukepleiernes. 

De økonomiske interessene i kampen mot 

profesjonene kommer klart fram i en artikkel 

av Gudmund Hernes i siste nr . av Samtiden 

("Svarteper økonomien ·~. Her slår Hernes fast 

følgende: 

- Profesjonene har rett til ådefinere behov uten 

å måtte betale for tilfredsstillelsen sjØl. 

- I kraft av sin profesjon kan disse gruppene de

finere hvordan problemer best kan løses . 

- P rofesjonene dominerer de kostnadskrevende 

utredningene (Enhver utredning er kostnadsdri

vende fordi den avdekker nye problemer som 

krever økonomiske med ler for å bli løs t) . 

Det s om bekymrer Hernes er altså ikke pro

fesjonenes makt allment, men muligheten de har 

til å stille makt bak krava i kampen om bevilgn

inger og prioriteringer innafor sektoren. Pro

blemet er at profesj onene er uavhengige av sta

ten og dermed ikke har interesse av å tilsløre 

og underslå behov som finnes innafor sin sektor. 

Tvertimot har de gjerne personlig interesse av 

at sektorene de jobber på blir styrka . Dette kan 

sjølsagt av og til slå uheldig ut. Men Hernes al

ternativ er jo at politikere som han sjøl og and 

r e nedskj ærere skal define r e behovene, -og 

det blir i alle fall ·verre. 

Det andre forholdet som bekymrer DNA er 

at profesjonenes kompetansekrav er dyre. Det 

hadde vært billigere å bruke husmødre uten ut

danning til sjukepleiere. Sj ukepleierprofesj on

aliseringa hindrer dette . Det hadde vært billig

ere å bruke hismødre uten utdanning til lærere . 

Men dette strander på Norsk Lærerlag. I denne 

striden er det ingen tvil om hvilike interesser 

som krysses. De sjuke og ungene er sjølsagt 

tjent med sjukepleiere og lærere som har faglig 

utdanning. Småskolelærere uten pedagogisk ut

danning er neppe særlig progressivt.Umsett hva 

en måtte mene om dagens lærerskoleutdanning, 

er det i hvert fall bedre enn ingenting. 

Profesjonaliseringa er dessuten en fordel 

for lønnsnivået for de gruppene det gjeldES:. Sjøl 

om både lærere og sjukepleiere tjener ekstremt 

dårlig i dag, er det liten tvil om hvilken vei 

lønningene ville gått om disse yrkene blei åpna 

for alle med en viss alder , f.eks. 25 år. 
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De yrkesgruppene som er i faresonen er sjøl

sagt ikke leger og olj e ingeniører. Det er lver e per

sonale i sjukhussektoren, det er sosionomer, 

lærer e, bibliotekarer, journalister. Jeg me-

ner det er helt sannsynlig at sosialskolen, 

bibliotekskolen og journalistskolen blir ~i 

nedlagt. Mens lærerskolene skal 

gjøres om til en allmen utdanning 

uten m ål oc; mening. ("Lærere 

skal bli mer fleks ible", sier 

~rde) . 

Vi er sjølsagt ikke mot eller 

for profesjoner av prinsipp. Flere 

eller færre profesjon e r hverken 

fjærner oss fra eller nærmer oss 

sosialismen. Profesjoneee m å vur -

deres taktisk i den konkrete situasjonen . I dag 

er profesjon ene i hovedsak et bolverk mor Stat

ens rasjonaliseringsframstøt og nedskjæringer 

i helse- og utdanningssektoren. Derfor kommer 

angrepene på dem. Og derfor må vi avvise dem 

i hovedsak. 

Å jobbe. 

I Utdanningsfinasieringsutvalgets (Sand-ut

valgets) innstilling står det at "utdanningsfinan

sieringas oppgave er bl.a . å gi studentene mu

lighet til å jobbe skikkelig med studiene". I dag 

har DNA forlatt dette prinsippet fullstendig. I 

dag heter det at "studenter ikke har vondt av å 

jobbe", "det er et godt maoistisk prinsipp å ro

tere mellom arbeid og utdanning" osv . 

Denne ideologiske omlegginga er kommet 

som et resultat av det faktum at det i dag ikke 

er mulig å leve av et studielån, at de stadig øk

ende gjeldsbyrdene hindrer folk i å ta opp fullt 

lån -kort sagt : Utviklingen i retning deltids stu

denter. I stedet for å slå fast at "vi dessverre 

ikke kan gi dere mer penger fordi vi skal in

vestere dem i utlandet", legger DNA opp til en 

ideologisk offensiv mot heltidsstudenter, der de 

kan spille på arbeiderklassens hat t il de intel

lektuelle og "akademikerprivilegier ". 

V i blir nødt til å ta opp denne ideologiske 

kampen. Og vi har svært kort tid. Allerede 

dette semesteret er antakelig over halvparten 

av landets studenter deltidsstudenter. For den 

enkelte deltidsstudent fortoner løsningen seg 

stort sett som brukbar, men stressende. De 

fleste ville helst slippe å jobbe, m en avfinner 

seg med sltuasjonen .. Men for utdanninga som 

helhet får dette katastrofale konsekvenser. For 

det første splitter det studentmassen : Deltids

studenter har andre interesser både faglig og 

sosialt. De blir av nødvendighet svært eksa

mensretta, de er interessert i kveldsunder

visning, har lite eller ingen tid til utenomfag-

lig aktivitet. I løpet av '~ t år vil deltidsstudentene 

være i klart flertall . 

Alvorligst er likevel forskyvningen i iden

tifikasjon. Etter hvert vil ikke atudentene reg

ne seg som og identifisere seg som studenter. 

De vil regne seg som Securitas-vakter eller 

pleiemedhjelpere som studerer på si. Det er et 

svært kort sprang fra å være student med jobb 

på si til å bli arbeider med studier på si. Hvis 

utviklingen får fortsette, vil det simpelten ikke 

lenger finnes studenter i vår betydning av ordet. 

Det bekymrer neppe borgerskapet at denne 

obsternasige gruppa forsvinner. Derimot bØr 

det bekymre oss. Den "nye studenten" bryr seg 

ikke om annet enn å få sin eksamen, sin even-
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tuelle politiske praksis legger han eller hWl 

til jobben. 

Denne utviklinga m å s ees i sammenheng 

med slagordet "livslang læring" . Det er den

ne typen livslang læring DNA ønsker . Kurs

virksomhet ved siden av fulltids jobb eller 

med ett års permisjon en gang 'i blant skal 

erstatte de langvar ige heltidsstudiene. Og 

da nytter det lite å snakke om at "livslang 

læring i seg sjøl er et bra prinsipp". De t 

er ikke livslang læring i seg sjøl som skal 

innføres. Det er en helt spes iell, reaksjo

nær type livslang læring som skal innføres . 

Fagorganisering av studenter. 

Bevegelsens programmatiske dokumen

ter slår - helt korrekt - fast at fagorganise

ring er helt avgjørende for at undertrykte 

grupper skal kunne forsvare sine interesser. 

Riktignok er det opplagte forskjeller mellom 

en fagforening i industrien og studentbeveg

elsen. Men hvis en f.eks. ser på organisa

sjoner som lærerlaget, akademikerorganisa

sjoner osv. blir forskjellen langt mindre . 

Ingen vil vel i dag hevde at lærerne ikke tren

ger en fagforening! 

Derimot er forståelsen for at studenter 

trenger en fagforening lav, også i NKS. Dette 

skyldes at den borgerlige ideologien om at 

studentene ikke er noen yrkesgruppe, a..t stu

dentene ikke har rett til å stille krav, at vi 

skal takke og bukke fordi vi får lov å få en 

utdanning osv. osv. står sterkt. Universitets

studenter har studietilværelsen som yrke i 4 

- 8 år. Dette er en lang periode, en periode 

da man ofte etablerer seg og har store utgif

ter. Riktignok er studenttilværelsen preget 

av en del særegne trekk, men i hovedsak skil

ler den seg ikke fra. betalt intellektuell virk

somhet. 

Idag er situasjonen at studentene er ''nøyd

de til å forhandle med kapitalistane kvar for 

interesser overfor staten, Wliversitetsledelsen og 

borgerskapet. Tvertimot er hver enkelt student ov 

erlatt til å klare f. eks . sin økonomi og sin karrier e 

på egenhånd gjennom deltidsjobbing og et ufyselig 

system med sleik ing og smiger. Hver student må 

forhandle på egenhånd. 

Det er også en viktig økonomistisk trend i mot

standen mot å jobbe med fagorganisering av studen

ter. Fra et kommWlistisk synspunkt er fagforening

ene også viktige fordi de er et forum for å drive 

kommunistisk politikk. Fagforeningene er viktige 

arenaer for politisk kamp , det er viktige organisa

sjoner for å radikalisere arbeiderklassen. Hvis 

Wliversitetsstudentene hadde hatt en fungerende fag

forening, ville NKS stått kvalitativt mye sterkere på 

Wlivers itetene enn i dag. 

De t er en strategisk viktig oppgave for NKS å 

bygge en fagforening for studenter. P å lang sikt er 

dette en av de viktigste oppgavene for NKS på inter

essekampfeltet. Den er langt viktigere enn arbeid 

med Studentting, Kollegier , verv i instituttråd osv . 

Hvis det er kaderproblemer skal arbeid med NSU 

prior iteres . 

Situasjonen i dag. 

Som nevnt står studentene idag uten fagforening. 

Det e r to hovedårsaker til dette: Statens og SVs po

litikk. 

En viktig del av Statens utdanningspolitikk er å 

knekke de uavhengige fagforeningene og lede studen

tenes interessekamparbeid inn i statlig dikterte sty

ringsorganer der studentene sitter i gisselposisjon 

og har gleden av å være et "heroisk mindretall". Det 

er organer som Kollegier, instituttråd, studentråd 

osv. Disse forsamlingene er i hovedsak supperåd 

som behandler saker som er studentene fullstendig 

uvedkommende. Studentrepresentantene blir druknet 

i dokumenter og får verken tid sjøl eller anledning 

til å ta opp de sakene som studentene er interessert 

i. 

Valgreglene til disse organene er fastsatt av sta

ten (urnevalg etter forholdstallsprinsippet) . Dette 
seg", eller omsatt til passende studenttermer : systemet fører til fullstendig uthuling av de repre

Vi har ikke noe fellesskap sorill!:an hevde våre sentertes kontroll og kontakt med sine representan-
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ter . Det fører til passivisering av grtmnplanet 

og det tapper blodet av allmøtene. I Os lo møter 

f.eks. bare to r epresentante r fr a hver grupper

ing opp på valgallmøtet til St udenttinge t. Forhol

dstallva lgene gjØr at splittelsen blant studentene 

blir institusjonalisert. De t fører til at folk som 

ståt i grunnleggende motse tning til et stort stu

dentflertalls interesser kan bli valgt inn i styrenate 

organer. Det beste eksempelet er da DKSF i 

Oslo på tvers av alle allmøters syn og på tvers 

av en kompakt studentmajoritet stemte for innfø

ring av vekttallsordning på HF-fakultetet i Oslo . 

og dermed sikret flertall for ordninga i Kollegiet . 

(Dette ble seinere omgjort). Saken ble ikke bedre 

av at de åpent borgerlige s tudentgr,;.pper ingene 

har gjort det til en dyd ikke å la seg binde av dem 

de representerer. 

Den andre hovedårsaken til dagens sørgelige 

situasjon er SVs politikk. NSU er i dag knapt no

en organisasjon i det hele tatt. Den er e t kontor 

i Løkkeveien i Oslo der 5-6 SVer e sitter på hel

tid uten noen kontakt med studentmassen og utvik

ler SVs ananlyser for studentpolitikk. 

Årsaken til dette ligger i SVs totale domin

ans over NSU siden 1974-75. I denne perioden har 

SV hatt som linje at NSU skal fortsette å være 5-

6 SVere som sitter på et kontor. 

Til LO-kongressen var det sendt inn langt 

over 1000 forslag fra grunnorganisasjonen . De 

viktigste sakene var diskutert i svært mange lo

kalavdelinger, delegatene var valgt ut fra disku

sjoner om LOs politikk. Likevel vil ingen våge å 

kalle LOs kongress noen demokratisk forsamling. 

Men ved NSUs landsting som forgikk en måned 

tidligere var ingen av sakene som ble behandlet 

diskutert på~ allmøte, det var ikke sendt inn 

et eneste forslag fra grunnplanet. Landstingets 

eneste oppgave var å få !:;leden av å vedta den po

litikken SV la opp på sitt fraksjonsmøte. En poli

tikk som er avskrift av SVs partipolitikk , noe SV 

kaller "politisering" og som er bra i følge dem. 

Det var neppe mer .enn et par hundre av 

NSUs 40 000 medlemmer ~pm visste at NSUs 

landsting ble holdt. fressa er naturlig nok lite 

inter essert i et sånt evenement til tross for at 

NSU er en av landets s tørste organisasj oner. 

PB 

LITTERATURLISTE UTDANNINGSPOLITIKK 

For dem som ønsker å sette seg nærmere inn 

i utdann ingspol it iske spørsmål vil vi anbefa

le følgene le sning : 

l. "Interessekamp og fagkritikk". Hefte utgitt 

av NKS i 1980. Inneholder en kortfattet gjen

nomgang av hele m-l bevegelsens generelle 

utdanningspolitikk. Kan bestilles fra NKS. 

2 . "Utdanning i 80 -åra". Sommerleirinnledn

inga fra i fjor , handler om bakgrunnen for at 

borgerskapet nå landserer ideen om livslang 

læring. Kan bestilles fra NKS. 

3. Stortingsmelding 45 (80/81) "Om utdanning 

og arbeid". ProgrammatiBk dokument om bor

gerskapets utdanningspolitikk i 80-åra. 

4.Stortingsmelding 89 (79 /8 0) "Om høgere tek

nisk utdanning i Norge". 

5. Stortingsmelding 124 (80Y81) "Om velferd 

for elever og studenter". Meldinga slår stort 

sett fast at "velferds"tilbudet er dårlig og at 

det bør fortsette å være dårlig. 

6. "Interessekamp og sosialistisk studentpol

itikk " . Programmatisk framstilling av SVs 

studentpolitikk. Utgitt av samordningsutvalget 

for SV -studenter . Kan bestilles fra: SV, 

St. Olavs gt. 27, Oslo l 

7. En liknende, men ikke så grundig gjennom

gang av SVs syn finnes i ''Studentene i det kap

italistiske samfunnet" (Sosialistisk Opplysn

ingsråd) 

8. Lenin : Om staten. Finnes i Lenin: "Marx, 

Engels, Marxisme". En kort gjennomgang av 

marxistisk statsteori, -som er helt nødven

dig å ha grep om for å forstå utviklinga . 
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NSUFRA DISKUSJONSKLUBB 

TIL KAMPORGANISASJON! -- -- -- -- --
"NSU = 6 personer på et kontor! ' 

H<ll~' · rtet før, eller ? Det er blitt sagt 7 

millioner ganger av NKS-ere. Denne tra

giske situasjon en skyldes i stor grad Sos. 

Front's sekteriske og handlingsdrepende 

politikk . Likevel er det kanskje på tide å 

ta en titt på vår egen navle: hva gjØr f.eks. 

DU med dette? 

IK er hovedoppgava til NKS nå 

For univers ite tsfolk må det bety a t NKS -ere 

kaster seg over NSU-jobbiq: . Er du ikke 

NSU-delegat, sier du? ER det dermed ikke 

d ltt bord? Det at studentene i dag mangler 

en slagkraftig interesseorganisasjon er vårt 

bord, uansett om vi har 'tepresentanter" i 

NSU eller ikke. Heltidsstudentens død (i 

altfor ung alder) er snart et faktum. Uni

versitetet som kurssenter og prinsipper om 

livslang læring er i emning, og støttes s å 

vel av Førde som av Sos . Front-koryfeer i 

NSU. En framtredende Sos. Fronter uttaler 

seg for å fjerne stipendet til fordel for 

å få lettere tilbakebetalingsvilkår for ~· 

men der de "mest priviligerte" akademikerne 

bør få det ~ .' ~ Noen som ser paral

leller til LO-ledelsens "likhets"makeri m. h.t . 

hets mot høytlønte grupper som bør "jenke 

seg til fordel for lavtlønnsgrupper"? 

Sos. Front i NSU går i retning . av 

å bli et organ for å administrere studentenes 

elendighet for staten, og slutte å stille krav. 

FRAM FOR EI KAMPKRAFTIG FAGFOREN-'

ING MED FORHANDLINGSRETT. 

Det ~ altså vårt bord å kjempe for 

for at studentene skal få ei kampkraftig fag

forening - med forhandlingsrett. I den grad fag

foreninger er kamporganisasjoner, skyldes dette 

bl. a. at kommunistiske arbeidere har gått l 

spissen og jobba hardt over lang tid. NKS bar 

et stort ansvar for hva NSU skal bli. utgangs

punktet vårt er på mange måter "bra" . Stu

denter må stramme inn livreima, og det mate 

rielle grunnlaget for å nå fram med ideen om 

el slagkraftig fagforening e r bra. Likedan kan 

en si at Sos. Front-ledelsen er i ferd med å 

isolere seg sjøl, det flnsmye, og~oppo

sisjon blant uavhengige aktivister og sprekker 

i ·sos Frontens egne r ekker. 

HVA MÅ GJØRES? 

NKS-ere bør jo alltid jobbe aktivt på 

faga sine, men prøv å innrett mye på NSU, dis

kuter studentorganiserlng og utdanningspolitikk 

med folk og på allmøter , still krav til NS U. Gå 

på NSU-<ielegatgruppemøter (de er stort sett åp

ne for alle studenter), bygg basisgrupper der det 

er mulig. Skriv i studentavisene, kritiser NSU

ledelsens reformisme/ debattforum-linje og krev 

en kjempende studentorganisasjon. 

Den opposisjonen som fins, retter seg 

mye mot front-sjåvinisme - og de bar mye rett l 

kritikken sin. Det er avgjørende for tida fram

over at flest mulig studenter forener seg mot 

staten. ''Front-slag' er med på å splitte opp stu

denter som til sjuende og sist bar felles interes

ser. Sjølsagt må kommunister gå i spissen, men 

vi må legge vekt på å diskutere politikken , og 

ikke ut fra om en front heter ditt eller datt. 

Jeg tror det fins flere uavhengige, ål~ l 
reite folk som jobber aktivt med NSU enn det fms 

NKS-ere som gjør det. De gjØr en god jobb, og dl 

trengs. Vi bør prøve å alll~re oss o med dem for l 
å bli en størst mulig oppOSISJOn pa NSU's lands

ting -82. Valgene til dette landstinget foregår til l 
alle døgnets tider , så følg godt med. En del valg 

skal foregå innen 15.nov . Jeg mener vi~ skal 

stille til valg som NKS '/PF, men at alle delegater 

bør yele;es ut fra ei bra politisk plattform som ilj 
støtte fra allmøtet, og med bundet mandat til å 
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stå for dette på landstinget. Hvis ikke NKS

ere kan jobbe aktivt med NSU, bør vi gå inn 

for uavhengige som står for en del bra ting, 

og som har tenkt å gjøre noe. 

Et slikt minimumsgrunnlag å bli 

valgt på, kan f.eks. være: 

- Nsu skal arbeide for å samle flest mulig 

studenter til å slåss mot statens forverri!!ger 

av studentøkonomien. Studentøkonomien kan 

ikke løses internt ved en omfordeling innen

for de nåværende rammene . NSU's oppgave er 

å presse staten. 

-NSU bør ha som målsetting å bli ei reel fag

forening med forhandlingsrett. 

- NSU's landsting bør legges opp slik at dele

gater fra hele landet samles for å diskutere 

erfaringer og trekke opp konkrete retnings-

-A3-
linjer , bindende vedtak for AU's arbeid framover. 

Dette er bare noen foreløpige tan

ker, det vil forhåpentligvis komme et mer gjen

nomarbeidet forslag seinere.Sjøl om disse for

slagene høres ut som selvfølgeligheter og barne

mat, så står det faktisk så ille til i NSU-ledelsen 

a t dette vil kunne hindre en del av de verste Sos

Front -utkj ørene. 

På tampen, en idt3.fra Oslo: IK

ansvarlige i a lle lag, NKS-ere i NSU, fagutvalg 

basisgrupper og andre herligheter samles for å 

diskutere studentorganisering og for å l egge kon

krete planer for NSU-valgene. OG statsbudsjettet~ 

Josefine 

STÅPÅLYKKETILSTÅPÅLYKKETILSTÅPÅLYKKE 
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VI MÅKOMME PÅOFFENSIVEN 
l LÆRERSKOlEPOliTII<KEN 

Lærerstudentene har til dags dato den 

laveste organisasjonsprosenten av de student

organisasjoner som 8pererer med individuelt 

medlemsskap. 

Den totale aktiviteten i en organisasjon vil nat

urlig nok være betinget av medlemsoppslutning. 

Det blir derfor nødvendig å analysere LNL's 

målsetting L> forhold til denne oppslutninga. 

Hvis LNL's fremste målsetting skal være å 

informere lærerstudentene 01m de utspill som 

kommer fra KUD og videre informere KUD om 

hvilket syn LNL-ledelsen har på disse så er 

den nåværende medlemsoppslutninga tilstrekke

lig,det er også nok at vi setter av en person 

ved hver skole som følger med i det som kom-· 

mer fra LNL. 

Som kommunister kan vi umulig være 

fornØ\,Vd med en slik interesseorganisasjon . 

Norsk Lærerlag kommer antagelig til å kaste 

Kari Lie som lærerlagets formann fordi med

lemmene ikke syns hun er offensiv nok. 

Er det noen fundamental forskjell mellom lær

ernes og lærerstudentenes interesser? 

Ingen andre enn at studenter ligger under for 

en borgerlig ideologi om at studentkrav er il

legitime. 

STUDENTRÅD-ET FORUM FOR KAMP? 

Det er også en annen ideologi som hem

mer oss og det er troen på at alle de byråkra

tiske rådene ved skolen er laget for at studen

tenes interesser skal bli ivaretatt. 

For kommunister får dette to konsekvenser: 

- vi tror at dette er tilfelle 

- alle andre tror at det er sånn , derfor blir det 

viktig for oss å være der. 

Men dette er kun et taktisk spørsmål. 

Hvis studentråd og høgskoleråd kan ivareta 

viktige studentbehov skal vi sjølsagt slåss for 

dem der. Men hvis disse organa derimot lam

mer studentkampen må vi kunne fortelle hvor

for og at målet med KUD's styringsstruktur er 

å kanalisere studentkampen inn i anstendige 

former og uskadeliggjøre den. 

Vi må gå i spissen for å slåss for frie uav

hengige studentorganisasjoner med forhandlings

rett. 

Studentene passerer nå pensjonistene mht økon

omisk elendighet og ingen forbedringer kan 

ventes. 

HVA BØR LNL GJØRE? 

Vi har krangla et par år (ller mer?) om 

hva LNL skal være. Jeg tenker da på diskusjonen 

om individuelt eller kollektivt medlemsskap. 

Jeg tror at vi nå bør konsentrere oss om hva 

LNL skal gjøre . 

Av det som står ovenfor skulle det gå fram at 

jeg ser på den økonomiske kampen som sentral, 

noe den bør være i enhver interesseorganisasjon 

Det er jo liksom derfor vi organiserer oss. 

Nå er det sånn at LNL sjøl setter den faglige 

kampen i høysetet. Problemet med det er at det 

aldri kan favne hele studentmassen. Videre er 

SV's fagkritikk sekterisk og elitistisk . 

Likevel er det et faktum at fagkritikkspørs

målet engasjerer svært mange og at det først 

og fremst var i denne saken at Sos Front klarte 

å utmanøvrere oss på landsmøtet i LNL . 

Etter som lærerfunksjonen og det faglige 

innholdet l skolen også er av inte resse for oss 

'!:Ør vi også kaste oss inn i den faglige kampen. 
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Jeg tenker ikke bare på enkelte NKS'ere som 

sikkert gjØr det allerede, men at NKS som or

ganisasjon må trekkes inn. 

HAR VI SOM KOMMUNISTER NOE SÆRLIG 

ANSVAR? 

Jeg tror det eksisterer ei tenkning enk 

elte steder som går ut på at interessekamp er 

mindreverdig i forhold til særegent kom~unist

isk arbeid. Til det vil jeg si at det er vår plikt 

og en naturlig del av vårt arbe id å gå i spissen 

for å bedre folk s livsvilkår. Det er bare på den 

måten vi kan vinne tillit og dermed få oppslut,...,. 

ning om den mer strategiske kampen. 

Interessekamparbeidet har også ei anna viktig 

side-nemlig spørsmålet om rekruttering. 

Disse to tinga henger nøye ihop ettersom det 

er gjennom aksjoner og annen form for IK

aktiYitet vi først og fremst rekrutterer nye med

lemmer . 

HVORDAN KAN VI FORANDRE LNL? 

Ettersom det· er generell enighet om at 

LNL ikke makter å gripe ledelsen for student

kampen, må vi ha en strategi for å gjøre noe 

med det. Jeg tror at vi står overfor to pro

blemer : 

l) studentenes dobbeltorganisering 

2) LNL's politikk 

Til det første kan det bare løses ved langt og 

møysommelig arbeid der vi kanaliserer stu

dentenes oppmerksomhet over på LNL. 

Til det andre tror jeg at det er nødvendig 

å bli kvitt Sos Front hegemoniet for å styr-

ke lærerstudentenes interesseorganisasjon. 

Jeg tror ikke løsningen ligger i at NKS "over

tar" LNL. Men det viktigste nå må bli å mobi

lisere de brede masser av uavhengige studen

ter på ei relativt breiere plattform enn det LNL 

har i dag. Hvis l ærerstudentenes interesseor

ganisasjon skal overleve,- hvis ikke den dår

lige studentøkonomien skal undergrave student 

enes eksistensgrunnlag, -hvis ikke lærersko

ler skal legges ned . ... -·blir det nødvendig å 

forene alt som lar seg forene. 

Og som NKS'ere·har vi et spesielt ansvar . 

HØYSJ<Ot..E ~~DET -
E:.T FOii!.UIVI FOR I<A.HP "? 

BRITT . 
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KVINNE 
DEBATT 

OM "PRAKTIKERE" OG 
"TEORETIKERE" 

For ei tid sida tok psykologilaget i Oslo opp 

problemet med at j;enter (generelt?) fungerer 

som plastposebærere eller praktikere. Det blei 

pekt på at jentene i svært stor grad er utafor de 

diskusjonene som bl.a. streker opp politikken 

vår - der er det gutta som nesten alltid er mest 

framtreden~e. Etter å ha drivi med aktivistjob

bing i samband med valgkampen i litt over tre 

mnd . , har jeg virkelig fått anskueliggjort det 

problemet som psykologilaget pekte på. jeg 

syns det er på tide at vi får tatt denne debatten, 

og jeg skal prøve å gå litt inn på det. 

Er mange gutter "framskredne" i teorien 

men tilbakeliggende i praksis? Den vanlige sit

uasjonen i denne aktivistsammenhengen (valg

kampen) har vært at det har vært både tre og 

fire ganger så mange jenter som gutter som har 

i obba med det (stands opplegg, avis utdeling osv.) 

Vi som jobba i aktivistgruppa tok opp akkurat 

dette flere ganger, men det blei ikke foretatt 

dyptpløyende diskusjoner (sikkert fordi vi jobba 

så mye). Nå er i allfall tida inne til at denne 

diskusjo!'!en fortsetter og tas skikkelig opp. 

Vi kan altså fastslå et svaært mange av gutta 

i denne bevegelsen er jævli flinke til å preike i 

diskusjoner samtidig som de er jævli lite flinke 

når det ko=er til spørsmålet om noe praktisk 

jobbing eller massearbeid som f.eks. KK-salg 

eller valgkamp (som det t.o.m. var sendt ut 

direktiv om). 

Kort sagt: Aktiviteten er omvendt propor

sjonal for mange gutter når det gjelder forhold

et mellom å sitte på møter og diskutere og 

gjøre noe praktisk. Som kjent er begge disse 

tingene like viktig for en skikkelig kommunist

isk praksis: Jeg får presisere her at dette bild

et ikke er 100% svart. Det finns noen eksempler 

på gutter (og jenter) som fungerer bra i en sånn 

sammenheng. 

Åssen skal vi gripe detta en? Poenget er 

imidlertid at dette problemet for guttas vedkom

mende er så stort at det må taes svært alvorlig 

utfra den kvinneundertrykkende funksjon det 

har. Jeg har sannsynligvis ikke noe patentsvar 

på hva som bør gjøres, men jeg skal forsøke å 

peke på et par punkter: 

l) Vi må få fart på den diskusjonen som 

psykologilaget forsøkte å dra igang. Vi er i den 
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sammenheng nødt til å ta e t teoretisk oppgjør 

med årsakene til misforholdet mellom mange 

av guttas aktive innsats på møter og de samme 

guttas mangel på aktivitet når det gjelder for 

skjellige former for massearbe id eller r e ine 

praktiske oppgaver. Et viktig stikkord her kan 

være de t forhold at gutta har mye lettere for å 

ta ordet i ei større eller mindre forsamling sjøl 

om det de kommer med akkurat har blitt sagt 

eller er lite viktig -jenter holder heller kj eft 

fr amfor å si ting de mener er " unødvendige" . 

Her fungerer gutta veldig ofte undertrykkende i 

den forstand at de sperr er for jentene. 

2) Konsekvensene av dette (eventuelle) opp

gjøret er da nødt til å få virkninger for praksis

en til gutta . Jeg har en følelse av at s ånne ting 

som dette har blitt tatt opp ganske ofte og hvor 

alle er helt enige om at noe må gjøres osv . , 

men uten at noe skjer i praksis. Sånne foreteel

ser må vi passe oss for. 

En praktiker i NKS 

undertrykkende - og for en organisasjon av vår 

type er det j æv~ig viktig å fjærne sånne ting. De 

eksempla som en kamerat fra Bergen kom med 

i siste 4. mai skulle understreke hvor viktig 

KONKLUSJON dette er. Der borte utvikla dette seg omtrent så 

Etter mi oppfatning er det tvingende nødven- lang at jentene "fikk lov til " å servere kaffe på 

dig for oss som kommunister å få tatt et oppgjør møtene mens gutta diskuterte. Jeg håper vl får 

med de forholda som jeg har forsøkt å analysere. fart i denne debatten. 

Den praksisen jeg har beskriv i fungere kvinne- Knut 

KRITIKK AV 4.MAI 
Vi er et nyoppretta lag av NKS i Halden som 

reagerer negativt på noen sider ved internbla

det vårt. Kritikken går først og fremst på blad

ets lay-out. Vi ønsker mer luft mellom linjene 

og mellom de forskjellige artiklene. I nr. 5 

-81 er det f.eks. 23,5 svarte tetteskrevne sid

er. Det tar faktisk motet fra oss før vi får 

begynt. Lay-outen er viktig for å få folk til å 

lese bladet (sjølv om vi er kommunister og 

"Dis ippler ' ~ . 

Vi savner også brukbare illustrasjoner. 

Reagerte spesielt på nr . 5. Bilder av Lening og 

r evolusjonære i tide og utide syns vi er avlegs. 

Vi savner en sammenheng mellom artikkelen 

og bildet. Dette er ikke kritikk til bruk av teo

retikerne men til misbruk av dem. 

Altså, mer luft , flere bilder, bilder som 

har mening i forhold til innhbldet. Lay-outen 

er viktig for leserne. Lær av Klassekampen og 

partiets internblad. 

Til slutt, hvorfor heter bladet "4.mai"? 

NKS i Halden 
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SVAR TIL NKS i HALDEN 

Vi er både enige og uenige i kritikken fra 

NKS i Halden. Kritikken rammer først og fre

mst forrige nr. av 4. mai, men dette nr. var 

også mye dårligere enn bladet pleier å være 

mht. lay-out. Nesten alle de 23, 5 tettskrevne 

svarte sidene var klippet direkte fra partiets 

internblad hvor det stort sett bare er svarte, 

tettskrevne sider (apropos forslaget deres om 

å lære av partiets internblad). 

Til dette hadde vi to alternativer: l) Vi 

kunne skrevet alt om igjen på maskin og laget 

bedre lay-out, 2) Vi kunne sendt ut Kina-dis

kusjonene i eget hefte. Til det første alterna

tivet er å si at dette var en teoretisk mulighet, 

i praksis var det umulig. Det var ~person 

som gjorde alt det praktiske arbeidet med 4. 

mai nr. 5 , og samme person skulle også lØ

se andre oppgaver samtidig. Det andre alter

nativet ble vurdert, nettopp for å unngå at 4. 

mai skulle bli en tettskreven "murstein". Be

grunnelsen for likevel å trykke Kina-debatten 

i 4. mai var at vi ville understreke at denne dis 

kusjonen også bør føres i NKS og er viktig for 

hele rørsla. Hvis vi sendte den ut som eget hef

te, ville det lettere bli oppfatta som et notat fra 

partiets Kina-diskusjon som NKS skulle få til 

gjennomlesning . 

. Noen andre nummer av 4. mai har også vært pre

ga av svært lange innlegg (høyre-diskusjonen). 

Vi har inntrykk av at de fleste medlemmene fulg

te med i denne debatten, og syntes den var vik

tig og interessant. Likevel vil vi si at 4.mai

skribenter / debattanter må bestrebe seg på å 

fatte seg i korthet. 

Når det gjelder utseendet på bladet i sin hel

het har det skjedd noen forbedringer. F.eks. 

får vi nå bladet falsa og stifta i motsetning til 

tidligere hvor vi fikk utlevert en bunke løse si

der som vi måtte legge sammen sjøl. Det koster 

litt ekstra, men er vel verdt pengene. Til kri

tikken av forholdet mellom illustrasjon og tekst 

kan vi ideelt sett si oss enige. Vi har også som 

mål at det skal være samsvar mellom tekst og 

bilde , men i hvor stor utstrekning vi kan få til 

dette er et spørsmål om økonomi og arbeids

Hai.Jasitet. Vi har f.eks. ingen mulighet til å 

forminske / forstørre kilder (dette er svært dyrt) 

slik at vi er avhengig av at størrelsen på origi

nalen passer. Vi har heller ikke økonomi eller 

kapasitet til å jobbe mye med å samle et spen

nende billedarkiv, dessverre. Forøvrig håper 

vi dere syns at dette nr. er brukbart mht. lay

out og lengden på innlegga. 

Det vi mener er største svakheten ved bla

det er at medlemmene bruker det i altfor liten 

grad. Redaksjonen må stort sett jobbe med å 

få folk til å skrive innlegg, de færreste set: det 

som sitt wsvar å bringe viktige diskusjoner 

som går i deler av forbundet ut til resten av 

NKS - medlemmene. Den andre sida er at med

lemmene ikke bruker den demokratiske retten 

de har til å fremme sine standpunkt gjennom 

internbladet. En siste svakhet ved dette, og som 

vi vil nevne, er at debatten ofte blir "Oslo

sentrert" (el. Univ. i Oslo-senrert) fordi det er 

denne delen av NKS 4. mai-redaksjonen kjenner. 

Den eneste måten å korrigere dette på, er at 

dere begynner å skrive innlegg, f.eks. om læ

rerskolepolitikk (innlegget om lærerskolepolitikk 

i dette nr. er skrevet av en universitetsstudent) 

Navnet 4.mai 

4 . mai blei offentlig proklamert som Kinas 

Ungdomsdag i 1949 etter at Folkerepublikken 

Kina var grunnlagt. Bakgrunnen er 4.mai-be

vegelsen som besto av studenter og ungdom, og 

som var en viktig kraft i den borgerlig-demokra:... 

tiske revolusjonen i Kina i l9ll. Revolusjonen 

førte til at Ching-dynastiet blei styrta og repu

blikken Kina blei oppretta med Sun Yat -sen som 

president. Dette var kort fortalt cet vi vet om 

navnet 4. mai. En kan sjølsagt stille spørsmål 

ved om dette er et passende navn for bladet vårt, 

men det er en annen diskusjon. 
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