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Arbeidet med førebuingane til NKS' 4· landsmøte er
den viktigaste interne oppgåva til NKS dette semestret.Det
betyr at det kjem til å måtte kreve mykje innsats frå alle
medlemmer for å få gjennnomført førebQ ! ngane på ein forsvarlig måte.Vi har svært kort tid på oss.Derfor kan vi ikkje
ha råd til at lag eller medlemmerik~~k akttvt del i førebuingane.Vi kan heller ikkje tolerere at fristane som er
gjevne om innsending av materiale,nomineringar osv blir
overskridne.Dette skaper kaos og fører til at mykje ressursar må brukast til å ordne opp i dette.Ressursarsom elles
vil bli brukt til å føre dei politiske førebuingane og
diskusjonane framover.
Sentralstyret' z har lagt opp til at beretningsdiskusjon
bør vere innretta på å diskutere _
korleis NKS skal
styrkast som ein kommunistisk organisasjon og kva som
er dei viktigaste hindra for at NKS skal styrka seg.I
dettte nummer av 4.mai er denne diskusjonen kame opp i
si fille breidde.Laga må bruke 4.mai i desse diskusjonane.
Vi er også svært interessert i at ikkje berre folk frå
Osio tek ordet i denne debatten.No er det viktig at vi
får fram mange forskjellige erfaringar og synspunkt.Vi er
sikre på at denne debatten vil kunne bli svært verdifull
for NKS.
I handlingsprogramdiskusjonen er det to spørsmål som peikar
seg ut som særleg vikige ~ 1 .å utvikle analysa vår av
den sta~e . ge utdanningspolitiken framfor 80-åra.2)vår linj
for arbeidet i ulike parlamentariske og korporative organ.
Her er analysa av Samskipnaden sentral.
FRAM FOR GRUNDIGE OG LIVLEGE LANDSMØTEDISKUSJONAR.
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Ei n del medlemmer har etter -

styre for den n este per i ode n ,
s~

~take

og

samband med landsmøteføre -

po litiske linjer f or d en neste

bui n g a ne . De t
meint

~

periode n. I til l egg skal

fø l gende er

vere ei

p~mmnning

lan gt råd

e~

lyst konkret rettle iing i

og

ut·
~ KS '

regnskap reviderast o g godkjenn la ndsmøtet . ~ KS '

konkret u tdju pin g av forb u ndet s

a st av

v edtekter og politiske praksis
~emh ~ nrl mP. d landsmø te og lan ds

kan ber re endrast av la n dsmø tet

møteførebu : ingane . Vi vi ser e ll es
t·

ve dt ektene.
ER EIT LAND SMØTE?

Lan dsmøtet er f orbundets høgeste or g am.Ve dtek tene seier a t
landsmøtet "innkalles anne t

I<IJn.l ~ Al,; KOI•:E

pf,

vedtekter

LA!"!fJ S!·.!'lTET?

Vedtek tene se i er : " l il Janus møter og distr ikt s mø t er

velger

gr u nnorganisasjone n deleg ater
med f ulle rettigh eter i
ti l

f or hol d

antall med lemmer grunnorg-

organisasjonen delegater med
f ull e rettigheter i

forho l d til

antall _ medlemmer gr unn org anisasjonen har betalt kontingent for. S entra l st y ret vedtar

fordeli~gsn ~ kkelen

og fr amgangsmåter v ed valg av del eg ater til landsmøter og v edtar
r etn ingslinjer f or distriktsmøte r ••
•• S temmerett på lan dsmøter og
distrik tsmøter har bar e val g te de legater . Sent ralstyreme d l em mene har
rett til å møte me d alle r e ttigheter un n ta tt stemmerett på landsmøtet~ (kap. 2, . § 9) ·
Det e r sjø l sagt at laga

m~

gjere

e i skikkelig vur d ering av den/de i
k ameraten (e) som cir aktuelle

som

d elegater.
hvert

~r.I

særskilte tilfeller

k an sentralstyret innkalle lan ds møtet tidligere eller utsette
det".(kap.3, § 11).
LANDS~ØTETS

NOfY; H!E RH!G AR.
Alle lag kan

innstille folk til

nominasjon o g val g . Det e r o gså

OPPGAVER.

mulig å innstill e folk uta f or lag et
og d e t e r også mulig for e nkelt-

Landsmøtets oppgåver er å
oppsummere den politiske og
organisatoriske utviklinga i
period e n,velje

n~tt

sentral-

personer å komme med fors la g på
folk som bør nominerast. Oet er
vi kt i g at alle p e rsonar som l a get
nomineÅer lag a r ei poli t isk vu rder-

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

i ng av seg sjøl, og at også laget
gjev si vurdering.Oesse vurderingan

valkomite

b9r ta utgangspunkt i nominasjons-

for val av eit sterkast mulig

kr iteria som er trykt i

sentralstyre på lands møt et.
De t er viktig at all e lag legg

førebuninga

for

.~

legge

som har ansvaret
r~rholde

til rette

mate rial e til landsmøtet.
Alt dette materiale blir tatt hadd

vinn på å halde alle frist ar

im av nominasjonskomiteen som sent-

i landsmøtaferebuingane.

rlastyret har sett ned fpr å føre-

SENTRALSTYETS ARBEI DSU TVAL.

bu val av nytt sentralstyre •
Landsmøtet veljer ein eigen

s~\\:?AL6\yR~ ~
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I Forberedelsesmateriale til landsdel 1( gult hefte) er.det gjeve fr~star
for gjennomføringa av landsmøtet.
Sentralstyret har vedtatt å utsette
to av fristene for å gje diskusjonene
betre tid
til ~ fønebuingane til
landsmøtet. ·1~Fristen for innsending av endringsforslag til beretning,handlingsprogram,
vedtekter eller/og andre forslag til

IA'K"4E

)b~

""E.,

-=taLks ...

vedtak er 1.(første) des e mber 1982.

2.Frist for i~nding av namn på
delegater og 1 ·delegater er 2oj\0
1982.
Frist for innsending av nomineringar
er framleis 25.oktober.Det er viktig
at laga så lang råd er gjennomfører

l

lagsdiskusjonane · i LM-førebingane innan
utgangen av oktober månad ·· slik den opprinnelige planen var.Dersom lag meiner
dei dette ikkje leg seg gjennomføre må
dette takast opp med DS eller sentralen

SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVAL
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OM HØ$TPUIEI

1. NKS skal dette se meste ret
priot ere organisasjonsbygging og landsm øte bevegelse n.
Det te be tyr at det ikke skal
overføres ressurser (tid+kadre)
fra disse områdene tii IK-arbeid i forbindelse med statsbudsj ettet/nedskjæringene.
D tte betyr igjen at det neppe
bli noen stormaksjoner mot
årets statsbudsjett. Det finnes
nemlig hell er ingen annen aktu'ell ledelse for disse aksjonene
(NSU har f. eks. som ideologisk linje ikke å være noen ledelse for noe som helst.)
Dette er sjølsagt beklage~ig,
men viss NKS i år skal prioritere statsbudsjettet/IK som vi
har gjort de siste åra, vil det
bety at NKS blir nedlagt på
forholdsvis kort sikt. Derfor
er det heller ikke å "svlke
massenes interesser" å la være
å kaste store ressurser inn i
IK-arbeidet nå.
2. NKS skal i forbindelse med
statsbudsjettet/nedskjæringene
~øre følgende minimum:
Systematisk og hånd-tilhånd utdele det nummeret av'Hva
må gjøres'som kommer i forbindelse med statsbudsjettet.
\ b) HMG vil inneholde viktig
' politisk stoff i forbindelse
med aksjonene/krisa. Dette må
NKSere studere for å skolere
seg i den marxistiske teorien
om krisa.
c) Det viktigste er at NKSere

driver utstrakt kvalitativt massearbeid , diskuterer bakgrunnen
f or krisa•. Vi må vis.e. -s-aii)F!>_e .nhengen
~ellom nedskjæringene og kri~Q i
kapitalismP.n.
· ... " . · ·
. Dagens politikk
er bare forlengelser av DNA-regjer
ingas politikk. Dette er særlig
viktig fordi DNA/AUF er i ferd med
å kjøre fram seg sjøl som "radikalt alternativ" til Høyre.
d) Der det blir etablert lokale
aksjonskommitee r, bør NKS være repl. rese"tert.
3 . Vår hovedlinje i kampen mot nedskjæringer er lokal kamp.
Eksempel: Kjemp for gjenopprettelse av matteundervisninga på sosØk i Bergen. Kjemp for flere grunn
fagsgrupper på sosiologi i Oslo,
osb. Dvs. gjenopprette nødvendige
tilbud som blir rasert av nedskjæringene.
Sånne kamper skal prioriteres der
det er massegrunnlag for det. Men
prioriteringa må følge rettningslinjene angitt i pkt. 1 i dette
vedtaket.
4. Hvis NKSere sitter i styrer og
råd som har akseptert nedskjæringer, skal vår linje være å fortsette å stemme mot alle nedskjæringer.
Vi aksepterer ingen form for omfordeling der man tar noe for å gi
til andre. Hvis avstemningsorden
tvinger oss til å ta stilling
mellem ulike neds~jærings- eller omfordelingsforslag, _skal
vi avstå fra å stemme.
NKS/AU

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

l;

I skrivet "Nomineringer til sentralstyret" skrives følgende om jenter: _
" •••. (jentene)blir gjerne oversett når det skal velges folk til l e dende verv .••• " Derfor må vi altså legge stor vekt på å velge jenter
til sentralstyret.
Sjølsagt må vi legge vekt på det, men problemet i dag er ikke at
jenter ikke velges til diverse ledende oppgaver, hovedproblemet
er hvilke oppgaver jenter blir satt til å gjøre.
Jeg hadde tenkt å skrive et
ket fram når det gjelder innledinnlegg om den manglende bevisste
ninger, teoretiske artikler
fostringa av NKS-medlemmer, men
til HMG etc. Unntaka er de gangdette blir et innlegg om kvinene det står kamp om dette,
neundertrykking og hvordan j
slik det gjorde til forrige
jenter bevisst ikke fostres til
sommerleiren NKS/Oslo arrangerte.
ledende politiske og teoretiske
Da sloss endel jenter for at
oppgaver.
det skulle være 50/50% deling
Sommerleiren (for de som ikke
av seminarinnledningene. Jentevar der kan det opplyses at
ne som hadde innledninger om
samtlige hovedinnledninger,
politisk økonomi og filosofi
samt seminarinnledninger ble
- holdt av gutter. Ei jente holdt
ei halv seminarinnledning.)
bør for all framtid stemples
som no e av det me st reaksjonære i NKS overfor jenter.
I NKS i dag er det nemlig
svært mange j enter som har
sto r interess e og store mengder
kunnskap, både om den politiske
virkeligheta og den vitenskapelige sosialismen. Men
disse jentene blir ikke truk-
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fikk dradd igang en svært viktig bevegelse for studier av
disse emnene i NKS. Året etter,
på denne sommerleiren, hadde
ingen av disse jentene innled
ninger - hadde de blitt dummere
siden sist? Nei tvert imot,
de har blitt dyktigere, men
de skal ikke fram i lyset,
jenter skal holde seg til argani torisk arbeid, skape litt
va
i bevegelsen slik at folk
ikke melder seg ut, løse personlige konflikter osv. Tendensen styrker seg jo høyere opp
i hierarkiet en kommer. Hvorfor
var det to gutter som holdt innledning om "to linjer i interessekampen" på sommerleiren,
den ene av dem har ikke en gang
drevet med dette arbeidet, når
det i dag eksisterer folk som
virkelig har teoretisk innsikt
om disse sakene SOM ER JENTER.
Innledninga blei svært dårlig,
hadde de folka som kunne noe

Konklusjonen min blir:
Velg inn jenter til ledend~ oppgaver - ikke fordi de er jenter
men fordi vi idag trenger å
styrke organisasjonen teoretisk
og politisk. Menna våre er ikke
dyktige nok på dette området,
de har fått mange sjanser til
å eksponere "innsikten" sin,
men den er mangelfull - jentene
må fram i lyset for å styrke
NKS.
Blir ikke dette tatt alvorlig,
helst av jenter, vil jentene
miste interessen for å være med
i denne mannebutikken. Når vi
ikke får utvikla oss teoretisk
og politisk, men skal kun gjøre"kjøkkenarbeidet" , holde
organisasjonen sammen, blir det
særdeles kjedelig å drive med
politikk, da er det kanskje
bedre å la være å være organisert, og heller drive med studeringer der man man får utvikla
seg litt mer.

om dette joldt innledninga ville ho ha blitt god, men dette
var jo jenter, og de blei ikke
spurt.

d6

NO~lNE..R.\~6

Eg registrerar med glede at sentralstyret i materialet om nominering til ny leiing legg vekt på å
få fram jenter. Likeins at dei
trekker fram at kvinneforakt og
kvinneundertrykkjande praksis må
verta teki omsyn til i vurderingane. Det er bra! Likevel, eller på

Tll SE-NTRA L STYR.E.T
grunn av dett~vil eg kommentera
nomineringane, og nom. kriteria.
'Praktikere' og 'teoretikere'
Vi har ei kjønqsgitt arbeidsdeling
innafor NKS. Omgrepa 'praktikere'
og 'teoretikere' har vorti brukt
på dette. Jenter er praktikerne,
og gutta teoretikerne.
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Dette gje seg utslag i at gutta

gjera dette.

tek del i diskusjonane, skriv inn-

ikkje finns unntak frå denne arb-

~g

seier ikkje at det

legg, held innleiingar på møter og

eidsdelinga i NKS, men det er reg-

sommarleir, osb.

elen. Denne arbeidsdelinga går i-

Jentene organi-

serar og utførar aktivitetene,

gjen i alle delar av organisasjon-

deler ut materiale, sel KK, løper

en, på alle nivå, frå lagssaman-

med beskjeder, osb . "Det er ikkje

heng til sentralstyret.

berre noko som skjer, det er ei

-~g

gjenspegling av arbeidsdelinga me~
lom kjønna i samfunnet, og etter-

ges inn i leinga (tvert om), men

er ikkje imot at jenter vel -

eg er imot at dei velges inn der

slep· både gutter og jenter dreg
med seg frå vår oppseding. Og vi

(berre) for å tå seg av dei praktiske og administrative oppgåver - at dei vert "ved- og vann-bær e.._.

må sjå det som ei utfordring å om -

på høgt nivå".
Kaderfostring.
Om vi skal få fram leiande kadre
må vi driva ein medviten fostring
av medlemmene. Om vi skal kvinnelege leiarar, må vi driva ein
særeigen fostring av jentene.Det
finnst ingen organitatorisk og
medvi\eB«lsæreigen fostring av
jenter . ·r den grad jenter vert
fostra, er det til å verta dyktige aktivistar og administratorer. I den grad det finns leiande
jenter, er det eit resultat av
deira individuelle kamp mot organisatoriske skranker, gutter sine
haldningar, og sine eigne ideolog '
iske etterslep. Så lenge utviklinga av kadre er basert på kam- ···
meraters individuelle kamp (som ~
det i stor grad er i organisasjonen), så vil jenter alltid verta
underrepresenterte i leiande verv.
Så lenge vi lever i eit samfunn
som er basert på kvinneundertryk-

l

kjing, vil jentene i NKS stå i
ein særeigen stilling . Det med fører at vi må fostre jentene
våre særeigent . Dvs . ta spesielle tiltak for at jentene tar på

'{
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gjeld å skriva innlegg til inseg oppgåver, og for å utvikla dei
ternavisa, så gjeld det og kven
teoretisk og politisk. (Kva for
nokre tiltak som trengs, skal eg ik- som er f rampå og vert oppmuntra.
kje gå inn på h e r.)

Det finst altså visse organisatoriske og personlege hind-

Det er ikkje såsk rekkeleg mykje vi
ringer for jenter, som gjer at
kan gjera med dette før 1M. (Det
får, og må verta e in oppgåve i neste dei ikk je i same grad vil kunna
1M-periode.)! den noverand e situasjo oppfylla disse kriteria. Og
teoreti sk nivå treng ikkje å

-n e n må jenter kjempa for å verta

ha noko med dette å gjera. Om
nomin e rt, og valgt. Og dei jentene
~ vert valgt må kjempa for å ta på ikkje dette vert teki omsyn til
kan disse kriteria fungera som
seg politisk leiande oppgåver, -og
gutta må tørre å gje dei disse. Dei
jentene som vert valt treng og ei

kvotering av gutter.
Under pkt. ~tår det at ein

"særbehandling".

skal vurdera positivt at ein

Dette er ein o ppfølging av disku-

har vori villig til å ta på

sjonen som vart starta på sommer-

seg verv på bekostning av priv-

leiren i år, og som det er viktig å

atliv eller andre politiske opp-

føra vidare, ikkje minst i

gåver ein har lyst til å driva.
Det siste betyr at det vert

samband

med 1M-rørsla. Men først og fremst

er dette ei lang innleiing til nokre vurdert som negativt nor jenter
korte kommentarer til nom. kriteria; heller vil driva med kvinnepoltikk enn å ta verv i NKS (?~i
I det andre nom.kriteriet om teoutgangspunktet. Dessuten har
retisk nivå, skal ein legga vekt på
jenter som har mann/barn ofte
deltaking i politiske og teoretiske
diskusjoner, om ein har haldi innlei ikkje ein gong valet mellom
privatliv og politiske verv.
-inger og skrivi innlegg. I diskusjon
er, og særleg teoretiske, har jenter Om vi virkeleg skal jobba for
ofte innebygde skranker mot å delta. å få j e nter inn i den nye leiinga, så må ein i vurde ringane
den disku sjonsstilen gutta har,

~g

~r kar

av jentene ta omsyn til deira

heller undertrykkjande enn

stilling so m jenter i NKS.

oppmuntrande på jentene. Nor det
g j eld . å hald a innleiingar, så tek

Martha Mc

ei n oftast dei som e r fr ampå, og
villige til å halda slike=gutter.
o

T . d. var arsaka til at

,.,.t...
det berre

J

var

gutter som hadde innleiing på so mme~
leiren i

år at e in tok dei som va r

lettast tilgjengeleg, ikk je at j entene ikkje var villige, eller ikkje
hadd e peiling på ~a kene. NOR DET
! ~...

. . . ... .-lr..
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Jeg er e n ig i hovedkonklusjonen de r es ,
at det e r en kjønnsgitt a r beids deiing - i alle fall kraftig tendens
t il det, innafor NKS. Og at jentene
må gå i spissen f or å sl oss mot det te
og så får gutta kaste seg inn i kampen når de se r proble me t .
Jeg skal innrømme at jeg sjøl ikk e
akkurat har demonstre rt serlig "klar syn " her, hve rk en som a nsvarlig for
HMG, eller som ansvarlig for sommerleiren (selv om j eg synes S.-ir
smører li t t tjukt på angående sommerleiren • ••• noe av det mest reaksjonære ... •) Korrigering av sånne
feil skjer ikk~ over natta, så bare
fortsett kampen, gutter er ikke håpløse.
Jeg er enig med MM i at vi både må .
ta hensyn til at jenter blir direkte
undertrykt når vi nominerer, ~at
vi trenger å fostre jenter særegent.
Jeg synes S.-ir overser det siste,
og synker ned på et tilbakeliggende
mannehatnivå (• ••. denne mannebutikken")
når hun på slutten truer med kollektiv kjønnsmessig utmelding. Det
skulle vært fritt og fint i Norge

om jenter fikk det OK bare de slapp
ut av den revolusjonære bevegelsen.
PS

Det kunne vært fint om flere teoretikere in spe kunne hjulpet til .
med produksjonen av HMG og 4.MAl'-/
i, TIGERGUTT, BREIFLABBEN (teoretiker,
praktiker, gutt)

L
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1.Den innledninga til nomimaajonskriteriene hvor det står at vi
må legge vekt på å få fram jenter: En diskusjon om

hvilke opp-

oppgaver jenter skal ha hører ikke hjemme der.Vi skal velge et
sentralstyre, vi .skal ikke nominere til enkelte verv.I den ny1gte ledel~sen
ÅJ r

( som konstituerer seg sjøl) blir

det en kamp

at jenter ska l få politisk ledende oppgaver .Og det er natur-

ligvi s bra at denne diskusjonen kommer opp før landsmøtet og før
valg av sentralstyre.Men la oss for all del holde debatten i
virkelighetens sfære.
2 .J eg har naturligvis oppfatta at S og MM ikke står for

det

samme synet på en del punkter.S sier bl . a . at nå ·må jentene få ~
de politisk l e dende oppgavene fordi menn har vist

at de ikke

er dyktige nok, mens MM hevder at punktet i nom.krit. om teoret isk og politisk nivå( slik det er formulert) vil fungere som
kjønnskvotering for gutter .Dere har delvis feil/rett begge to.
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@
S 1 standpunkt er fullstendig inkonsekvent: Hun sier at jentene
bare får praktiske oppgaver, gjør "kjøkkenarbeid", men likev e l
har jentene (pi kjøkkenet?) gitt forbi guttene i teoretisk og
politisk styrke.Er ikke dette en anelse idealisme?TilMM:Det er
naturligvis en fare for at gutta vil "s co re høyest" pi teoretisk
nivå, på bakgrunn av de faktorene du nevner, men slik jeg opp fatter stoda i NKS er det mange jenter som vil peke seg ut som
aktuelle

sentralstyremedlemmer pga. sin politiske styrke, som h

har godt politisk grep om enkeltområder og helheten i politikken
(nivået i NKS att i betraktning).
Situasjonen er heller ikke slik at når lagene skal nominere, vil
disse jentene bli knebla og trikka på av brautende mannlige
kadre(dette er hovedsida)
3.! sin oppsummering av virkeligheten enes S og MM og avslører
subjektivisme og manglende kjennskap til den fatktiske situasjon
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en.Sommerleiren i år var et godt eksempel på hvordan det går
hvis ikke man har en bevisst linje i forhold til fostring og til
fostring av jenter spesielt.Men har dette vært hovedsida i lands
møteperioden(det er den vi diskuterer, .fra april 1980 om noen
gått i surr9 ? Vi kan se på fordeling av oppgaver/ledende oppgaver: to av tre Oslo-sjefer har vært jenter.Vår eneste lederkandidat er jente.Vi har hatt to RF-styrer i Tronfheim med en
mannlig og kvinnelig sjef.Ledelsen i Tromsø var flertall jenter,
og~å sjefen. I NSU/AU har vi hatt tre jenter( er dette en politisk
oppgave som en kan vokse på eller er det ved- og vannbæring?)Den
offisielle tals~vinna for sentralstyret har gjort en meget bra jobb.
Det er mulig at NKS-jenter og gutter på universitetene ikke har
·egistrert hvem dette er,men det har i hvert fall både NKSere og
mange andre på sosialksolene gjort.Det er ingen andre områder hvor
vi har vunnet større seire oter sosfronts utdanningspolitiske
linje.Sommerleiren 1980 hadde kvinnelig hovedinnleder.Lista kunne
bli lengre, og hvis vi foretok en fullstendig fordeling av oppgaver
i landsmøteperioden ville vi komme til den konklusjon at jentene
ikke har vært stua vekk på kjøkkenet.Mht. skillet jenter/praktikere
og gutter/teoretikere er ikke dette helt entydig.Hvis vi foretar
en oppsummering av fordelingen av praktisk arbeid i NKS/AU vil vi
antageligvis komme til en 50/50 fordeling, hovedmengden av det
praktiske arbeidet har i hvert fall ikke blitt gjort av guttene
sjøl om det er jenteflertall i AU.M~, og det er problemets kjerne,
det er likevel slik at gutta har stått for over halvparten av det
teoretiske arbeidetfden politiske ledelsen.Pga den særegne kvinneundertrykkinga i samfunnet stiller gutta sterkere i utgangspunktet.
Det er bl.a. et spørsmål om manns- og kvinneroller og sosialisering
inn i våre respektive roller.Interesse for teori og teoretisk&x
problemløsning er et vesentlig trekk ved mannsrollen(politiker,viten
skapsmann), mens det å holde orden på det praktiske, de små detaljene er framtredende trekk ved kvinnerollen.(husmoren,sekretæren)I
NKS gir dette ~seg uttrykk i at f.eks. det som oftest er gutta som
engasjerer seg mest i teoretisk . arbeid/diskusjoner, som er det først
til å sette seg inn i og delta i pågående diskusjoner.La oss ta
høyredebatten i 4.mai.De aller fleste innlegga kom fra mannlige
NKS-medlemmer.Men det var ikke slik at det satt en skokk jenter og
skrev på maskin og laget overskrifter til 4.mai ( det tekniske arbeidet).Dette arbeidet ble utført av ei jente og flere gutter.
4.Har jeg nå tilbakevist at det finnes kvinneundertrykkende
ideolggi og praksis i NKS? Nei, for all del, det ville i så fall
være en like stor forvrenging av virkeligheta som S og MM gjør deg
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skyldige i . Det tjener ikke kampen for jentenes stillin g i NKS

a

bare at utgangspunkt i et par negative eksempler , eller å s i at
sommer l eiren i år er et bevis på vhor ekstremt kvinneundertrykkende
NKS er .Det er eksempel somviser at så lenge vi ikke har noen bevisst
linje

~or

kaderfost : ing og fostring av jente r v il spesielt jentene

i sto r grad fal l e utenfor.Kampen mot kvinneundertrykkinga er en kamp
som hele tiden pågår også i NKS og som vi må ha et bevisst forhold
t il. Men fri meg fra S ' løsning: å me ld e meg ut av den organisasjone n
som jeg har tru på er et redskap til å forandre verden for å s i tte
på kammer seet og stude re mar xismen sa mmen med mine undertrykte
medsøstre.
5.Ledelsens

synder: Det er helt sikk e rt mange og store, me n kvi·- 9-

undertrykkinga blir ikke værre jo lenger opp i hierarkiet vi kom
(snarere tvertimot).! et av de første nr. av 4.mai som dette se n t r e !
styret gav ut etterlyst e vi d eba tt om

kvinnespørmål~et

k om et inn-

legg.Etm å r seinere trylte både Oslo og 4 . mai et innlegg fra to
jenter om "prakikere" og "teoretikere" uten at det fikk respon s .Nå
kjære medsøstre: Hvorfor fulgte vi ikke opp diskusjonen ?Va r vi for
undertrykte til å få ut fingeren? Eller syntes vi ikke at stort nok
til at det var verdt en diskusjon i 4.mai? Forøvrig fungerte dette
innlegget s~m det viktigste støtet til å ta opp kampen for "kjønnskvotering på politikken" på fjorårets sommerleire.
Til slutt:

~vis · aet

virkelig skal være slik at jentene "skape varme

i bevegelsen" og"løse

personlige problemer" slik S påstår, må dette

taes opp til en grundig diskusjon og ikke slenges fram i en
bisetning.Som NKS-jente har jeg aldri (uansett på hvilket nivå jeg
befinner meg) oppfatta at dette var min funksjon eller trodd at andr
forventa dette av meg.Hvid det faktisk er slik, eller at NKS - jenter
oppfatter

at dette er dere• funksjon, må vi virkelig få ruska opp i

forholda.Hvis det derimot ikke er en riktig beskrivelse av forholda,
har det ingenting i en seriøs diskusjon om jentenes stilling i Nv -å gjøre.
Mari M
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sikkert mange ganger tenkt på hvorfor du jobber med politikk.
Men har du tenkt på om det du gjør politisk faktisk tjener de langsiktige måla du har satt deg. Om .du kanskje springe_r i gal retning,
eller på annen måte sliter deg ut til ingen nytte.
Jeg tenker ikke nå på den åpenlyse motsigelse.n ·',i jobbinga til de
nyttige idiotene. De som fyller opp alle de tomme plassene i "kommiteene" og "rådene" og "utvalga". De som utgjør skruene og mutterne som
får det borgelige politiske apparatet til å fungere. De som drives av
en slags Florence Nightinggale-ånd, men som ikke oppnår annet enn at
kapitalismen fortsetter sin skeive gang. Eller· de som drømmer. om personlig makt og rikdom, de som gjerne vil spise kirsebær med de store,
men som i realiteten knapt får suge på steinene.
Jeg tenker på problemene for oss, NKSerne_. Vi som er "for aksjoner"
og "for sosialisme". For dette spørsmålet; hva. er sammenhengen mellom
det daglige strevet, og de opphøya fjerne måi~? - presser seg stadig
mere fram ettersom krisa i kapitalismen utvikler seg, Ettersom aksjonsiveren slår om i motløshet med erkjennelsen av borgerskapets enorme
maktmidler.

,----.., AV W.l Fl.ABCSEN
Dette spørsmålet markerer egentlig skillet mellom reformister
og revolusjonære, mellom sosialdemokrater og kommunister. Tenk
på at om du gir feil svar her,
kan du utvikle deg til en fascist som Bresjnev, eller en gråsoss som Gro Harlem B. Hvis du
ikke tar dette alvorlig er det
kanskje bedre å finne på noe

tryggere og mindre slitsomt,
som å spille piano eller å legge
kabal.
INTERESSEKAMPEN
Den eksterne virksomheten i NKS
har de siste åra vært fullstendig dominert av interessekampen.
Vi har kjempa for en kompromissløs aksjonslinje, opp imot ei
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klassesamarbeidslinje i studentpolitikken. Det er ikke noe galt
med aksjoner, men hva er så storveis med dem? I England er det
generalstreik kanskje 1 gang pr.
år, men har arbeiderklassen det
bedee der enn i Norge? Alle seire
den militante studentbevegelsen
vant i utdanningspolitikken i
60-åra, mista vi seinere i 70åra. Vi lever under borgerskapets diktatur, derfor vil seire
som vinnes være sterkt begrensa
i alle "dimensjoner".

REVOLUSJON
Derfor vil aksjoner bare ha fungert bra om vi gjennom dem har
klart å forberede folk på revolusjon. Folk som er i kamp er
ofte åpnere for nye ideer, ser
ting klarere, derfor er aksjoner
viktige. De representerer en
mulighet til å gjøre folk revolusjonære. Etter utdanningaeksplosjonen på 60-tallet, og

@
med utarminga av studentmasaene
og degraderinga i status for
store akademikergrupper på 70tallet, har det blitt lagt et
objektivt grunnlag for en fagforeningabevegelse blant studenter. NKS har i stor grad
vært fornøyd med å ~ i
denne bevegelsen. Vi har glemt
at vi har langt større mål,
som ikke umiddelbart hanger sammen med interessekampen.
PROPACTANDA I.
Derfor må alltid aksjonene knyttes ammen med propaganda. Folk
må lære om logikken i det som
skjer, om det som er felles i
vår kamp og f.eks kampen til
Khmer-folket. Folk må lære om
systemet som er basert på privat eiendom, og som har produksjon for profitt som første og
siste bud. Og folk må lære om
de politiske formasjonene som
oppstår av dette systemet. Vi
må rive dem ut av moralismen
"10.5% rente, det er for
;Jævli"
"Barn blir drept av gass,
grusomt"
Fordi fra engasjement på dette
grunnlaget går det en vei raki
tilbake til pass i vi tet "på et '--""
høyere nivå", gjennom desillu
sjon, til kynismen og "realpolitikken".
PROPACTANDA II. HMG
Men propagandaen skal ikke bare
bringe bakgrunnsstoff for interessekampen. Propagandaen skal
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bringe oss opp i høydene, ut i
verden og inn i historia. Statsbudsjettaksjoner og studenttingsvalg, hva er det for noe? Proletariatets diktatur er bare
begynnelsen. Vi skal lenger!
Vi skal temme Quasarene, vi
skal stanse kontinentaldrifta,
vi skal virkelig skape det nye
overmennesket.

HMG skal gi oss marxisme, ani mert og i farger, tilpassa studenter. Det siste året har vi
kommet et stykke med dette, men
stadig er det krefter som vil
bremse på dette arbeidet. Noen
vil redusere utgivelsene, andre
~1dprioriterer HMG til fordel
J.Or lokal propaganda. Noen mener ·
det er uvesentlig hva vi gir
ut, og hvordan dette ser ut,
bare det kommer regelmessig, og
det står NKS under. Få er engasjert i skriving og produksjon
av avisa, og nesten like få
bryr seg om å spre den og å
diskutere innholdet i den med
medstudenter. Dette er avslørende

®

for NKSerne. Hvorfor gidder dere
å drive med IK når dere boykotter
HMG?

ALLSIDIGHET
Den ensidige satsinga på IK har
fostra ideer om at dette a·rbeidet er spesielt viktig for oss.
At det er dette som er vår vei.
Og at det er dette som opptar
studentmassen.
"Hvis vi ikke klarer å slå
tilbake dette og hint framstøt fra staten så blir det
helt umulig å drive politikk
i framtida." osv. osv.
For å slå ·tilbake denne blåøyde
reformismen, dette politiske
sneversynet, må vi ikke bare
supplere IK med allsidig ~
ganda, Arbeidet vårt som helhet
må bli mer allsidig - det må
gjenspeile at vi har større mål
enn det å bremse prisøkninga på
kaffen og winerbrøda, at vårt
mål er å styre hele samfunns~t
viklinga, å opprette arbeiderklassens egen samfunnsorden!.
FAGKRITIKKEN
Neglisjeringa av fagkritikken
er et spesielt grovt avvik fra
NKS si side. Studentene vil
alltid være opptatt av teori
fordi det er deres fag. Mye av
den herskende ideologien skapes faktisk på universitetene.
Studenter må derfor ha et spesielt ansvar for å ta opp kampen
mot den ideologiske undertrykkinga.
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ENHETSFRONTEN
Vel så mange studenter har blitt
satt i bevegelse politisk av
Altakampen, av kampen for freden,
og ·i solidaritet med arbeiderne
i Polen de siste åra, som av interessekampen. Folk tenner på
forskjellige ting fordi de har
forskjellig bakgrunn. Vi når
forskjellige folk, og dermed
flere folk når vi er allsidige.
Det setter oss i stand til å
organisere en breiere enhetsfront for revolusjon og sosialisme bak NKS.
Mange ganger kan politiske avsløringer fungere like vekkende
som det å være med i en aksjon.
Men det avsløringene ikke kan,
som vi kan gjøre ved å aksJonere
sammen med folk, det er å knytte
de nødvendige banda mellom de

lc;.N'/itE BA~OA ME.L.LOM DE.
R.EVOLU SJON~E. OG JIIIAS')ENE.

ORGANISASJONEN VÅR
Målet med massearbeidet vårt
under kapitalismen er altså tosidig: SKOLERING OG ORGANISERING

Arbeidet med studiesirkler i
høst er derfor et stort framskritt. Vi styrker den revolusjonære organisasjonen, i stedet
for bare å dytte på aksjoner som
detter sammen når den siste NKSer
er ferdig med å studere.
Ken ellers er det interne arbeidet vårt prega av vel så store
svakheter som det eksterne.
LOKALISMEN
/
NKS står på hue i forhold til
prinsippene. Det enkelte medlem
anser seg sjøl som viktigere enn
organisasjonen. Både i hvordan
hun disponerer livet sitt, og i
hvilke politiske oppgaver hun
velger å utføre. Grunnorganisa- 1
sjonen prioriteres over distriktsstyret, og distriktsstyrt over
sentralstyret. Dette ser vi særlig i prioriteringer over hvor
kaderen skal jobbe, og i arbeidet med propagandaen. Nok en
gang, mangel på perspektiver:
hvordan skal vi kunne lede en
revolusjon, når arbeidet med å
utvikle komandolinjene og en
sterk ledelse behandles så stemoderlig?
.."---"
LANDSMØTEBEVEGELSEN
Linjekampene i NKS er helt avgjørende for å sikre at vi fortsetter å være røde. Og så er
disse nesten fullstendig fraværende, og medlemmene synes
ikke at det er et problem engang. Særlig grovt er dette nå
like før landsmøtet, NKS høyeste
organ, som ikke har vært samla
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på tre år. Her skal vår politikk
for flere år framover legges
opp, og noen md.-. før landsmøtet
så har enda ikke distriktsstyrene fått diskutert beretninga.
Og i praksjs blir kanskje
statsbudsjettaksjoner sett på
~ om vel så viktig som landsmøte,evegelsen.
PERSPEKTIVLØSHETEN
En gjennomgang av både den eksterne og interne aktiviteten
vår leder fram til samme konklusjon. Vi fornekter i praksis
hva vi står for i programform:
REVOLUSJON. Arbeidet er innret-

ta på å reformere kapitalismen
gjennom aksjoner, og ikke på å
forberede de revolusjonære stormene.
Punkt fo r punkt rammes NKS av
Lenin§ polemikk i"Hva må gjøres"
Den som vil gå i dybden med disse problemene bør ta seg tid til
å lese den, og les hele, ikke
stopp på side 45.
Marge Piercy vil ha"Små forandringer". Den norske student vil
ha store forandringer.
Pass opp, jeg kan høre drønnet
fra historia nå;
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3NTERN OG fHSTERN
SEKTERiSME
AT NKS HAR UTVI KLA SEG ØKONOMISTISK I PERIODEN ER AL \JO RLIG.AT DETTE ER
PÅ VEI TIL .

A BL I

~ENER AT DEN

KORRIG ERT SKYLDES BL.A. DIS KUSJ ON EN OM HØY REAVVIKET.JEG

ALVORLIGSTE FEILE N I DAG ER AT DET HAR VÆRT SVÆRT SMÅ MUL IG -

HETER FO R MEDLEMMENE TIL Å .KORR IGER '

DETTE AVVI KE T, skriver Tone f ra

Oslo i dette innlegget hvor Stiller seg kritisk til sentralens metoder
for ledelse av NKS.
s pørsmåla til diskusjon vønskeli gjør

Beretn i ngo fra sentralstyret slår
fast:" S entralstyrets hovedstandpunkt

en fruktbar diskusjon av de feila vi

(til høyrediskusjonen) er at hvis

har gjort fo r di "analysa" av høyre-

ikke d e nne kampen for de k ommunistie

avviket framstilles

stiske grunnprinsippene var reist i

vittige saker er bortglemt eller
skrevet overflat isk.

NKS ville situasjonen i NK S i

dag

usystematis~,

vært ytterst alvorlig". Det som gjør

Innlegget mitt vil derfor gripe

at situasjonen i

fatt i

dag i kk e er "ytter-

st alvorlig" mener jeg skyldes at
medlemmene i

forOindet setter i

hva jeg mene r . er vesentli g

for at vi skal kunne

gang

positive tiltak: st u dier av teori,
studier a v norsk virkelighet og
spr edning av kommunistisk p ropa g anda. De t

foregår også endel

verving~

Men skyldas de tte e n bevisst politik
fra ledelsens side? Detee framstår
uklart i

bere tnin ga .

P roblemet i

dag er hvordan vi ska l

få en ledelse i NKS som er

stand

til å utvikle d i sse positive trekk ene o g

dri v e

organisasjonen

Jeg mener bere tni nga

burd~

framover

ha dette

,

utgangspunktet, og hel l er stil le
spørsmål om 1-\'/o rdan en u tv ikler for stå e lsen for de n kommunistiske organisa sjo nens roll e i

historia.Deret~

er skulle beretninga ha tatt f at t
hva i

dag som hi ndr er denne

sen ti l

på

forståe~

å utvikle s eg. Be r etninga o g

E..?-1 NKS-~ ~ (--\: · Il
Mk:~.t NE. '?
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·J \.J\q$\

E:. R

og
b~

forståelsen av vår særegne rmlle
i

framstå.Altså skulle konklusjon

historia, deretter vil jeg gå

grun d~gere

en bli: mer stu dier - men er det

inn på ett område j e g

så enkelt?Vi må også studere

mener må korrigeres dersom d en n e

virkeligheta vi lever i,lovene

forståelsen skal utvikles i NKS ,
og NKS bli en sterk ungdomsorg-

f or det samfunnet v~eyer i,og
hvdrdan vi utvikler den polit~kk- .
en vi står for.

anisasjon for intellektuelle.
HVORDAN SKAPES FDRSTAELSH! FO R
EN

KO~MUNISTISK

ORGANISASJON?

HVILKE FEIL HAR VI
P[ RI ODEN?

~JDRT

I

Det grunnleggende utgangspunk t et
for d e n marxi st i s ke teorien er ut·

At NK S har utvikla seg økonomist-

viklinga av s am f u n n e t( p roduk t i v-

i s k i perio den er alvorlig.At d e~
t e er på vei til å bli korrigert

k;_f t en e og p r o d uk sjonsforhol da)
Je r me d k la sse ka mp en . Det va r

G,

skyl d es bl.a. diskusjonen om

ut f ra s n anal yse av dette a t den

høyreavviket. J eg mener den alvor-

vit e mskaplige sosialismen oppsto.

ligste feilen i

For intellektuelle vil det væ re

vært .

aldeles umulig å fatte hva

menne til å korrigere dette _avvik

sosia-

dag er at det har

små muligheter for medlem-

lismen betyr uten deltagelse i

et.

klassekampen,

S entralen har kjørt ut 3 viktige

f or arbeidere vil

det vær e umulig å forstå sosial-

debatter i

ismen uten studier av den viten-

perioden:1) om utdanningspolitikk

skaplige teorien.Altså må

2)om freds- og forsvarspolitikk

intellektuelle og arbeidere både

og 3) om høyreavviket.Dessuten

delta i klassekampen og ~tudere

har det blitt kjørt ut instruks

teori.

om sikkerheta, diverse verveopp-

Fordi NKS i perioden har lagt en-

forsringer og KK-kampanjedirektiv.Felles for de fleste _ er at~un _

sidig vekt på kamp for bedre økon•
omiske kår -

organisasjoneni denne

uten å ~tudere viten•

skaplig sosialisme i no·en særl~

l

har blitt sentit ut, aldri oppsummert. Det er kun diskusjonen om

grad, kan ikke forståelsen for

høyreavviket jeg kan se er opp-

den kommunistiske organisasjon-

summert.Dette betyr at medlemmene

~

)

særegne rolle i historia

ikke har blitt gitt mulighet jil
å påvirke politikken til NKS

gje~

nom lagsdiskusjoner, k un ved indiv·
iduelle henv~elser eller innlegg i
internpressa. Dette er udemokratisk,
passiviserende, og fører til e~pp
løsning av lagsmo~alen.D~ er ingen
vits å sitte

' å diskute.tre. obligat-

oriske saker i laga når de aldri oppsummeres, da blir lagsdiskusjonene
meningsløse.
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Den viktigste årsaken til denne unn-

det kun:

latelsen mener jeg sk yl d es en mekan-

dømme om politikken er bra eller

vanlige folk som kan be-

isk forståelse av hvordan politikk

dårlig.Dette gjelder både for int-

blir skapL
Sentralen ha; tydeiigvis ~ett på pas-

ernlivet og for livet utafor NKS.
For at politikken vi fører skal

siviteten i organisasjonen somet pro-

bli riktig og god, må grunnplanet

blem.Det har stadigvekk blitt sendt

vanlige fllk delta i

ut oppfmrdringer gjennom 4.mai om at

av denne politikken. Den viktigste
oppgava til ledelsen blir å sammen-

folk må skrive innlegg.Politikk skapes

utformingen

imidlertid ikke av enkeltpersoners

fatte alle disse erfaringene og

engasjement mnternt og eksternt,men

skape en almenn politikk som folk

ved li.vl ige disk us joner i et kollektiv

kjenner seg igjen i.Al1så . må pol-

Dette kollkektivet skulle være laga,

itikken ut i

men

nytt bli testa i klaseekampen.Vi

når laga så grundig undermineres

virkelighets og på

ved at diskusjonene ikke kommer til

har blitt gode

uttrykk i

den dagen vi kan forklare kapit-

en komkret politikk, eller

propagandister

oppgavene de gjør{ KK-salg,verving,

alismens elendighet

RV-arbeid) ikke setles i

måte at det faenskapet de sjøl opp-

h~ng

en sammen-

og oppsummeres, er det ikke mwlig

på en slik

lever er kapitalismens åk , og fat-

å skape en slagkraftig kommunistisk

ter at de evnene de sjøl har skal

organisasjon,

være med på å skape sosialisme.
Skal dette skje må NK S bli leven~e,

Problemet internj kommer til uttrykk
i den eksterne politikken.Masselinja
er et nøkkelbegrep her.Politikken vår
i perioden har vært prega
konsentrasjon

politikken skapes av laga, oppsum-

~overdreven

l11(e~

om.korpnrative 6rganer.

N\<5'~

Husleiestreiken er et unntak.! DNS har
vi ku n
å gå -

BA~t_

mobilisert våre egne folk tj,l

5~G.

"sympere" er totalt ute av

0J~'-?

bildet.
SA 1'1'\ENHENG MELLOM I NTERN OG

eres

sv sentralen og på nytt i

EKSTERN SEKTERISME?

laga.

Tilsv~rende

eksternt.

Det er ikke nok slik det står i
Di~se to sakene henger svært
nøye .sammen. Ei korrQ.gering av det

kadervurderingskriteriene "at vi
skal knytte folk nærmere til

ene avviket betinger ei korrigering

NKS og mobilisere massene til

av · det andre."Massene er de virkel-

kamp".Vi må i like stor grad

ige heltena ",skriver Mao.~en hva ,
ligger det i dette% Bl.a. betyr

~

dette at fordi vanlige folk deltar

på folk, lære av dem.Altså

må vi like fmlk, ikke se på oss
som tilstrekkelig kunnsmapskilde.

i klassekampen er det dem som har

Vi har endel teoretisk k~nnskap

best kunnskap om virkeligheten, om

om all elendighets, men

kamp og

forand~ing.Dgså

derfor ee

~å

langt

nær all den klokheta som trengs
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for å vinne sosialismen. Denne

målet:" h a ett sent e r".I dette lys-

klokheta må vi ti l egne oss fra

et blir sjølkritikken fra Brei -

folk , den må inn i
vår -

politikken

labben kun akrobatikk,dette seal

det er kun på denne måten

at fo l k vil kj e nne seg igjen i

pol-

itikken vår og slutte seg til oss.

8t:t:..\R#\~~N

Jeg hadde tenkt å gå videre og

i 6A~&. k~b
*~\Ti~"?

diskutere huordan den teoretiske
diskusjonen har blitt ført i NKS ,

=tc;tL6

men jeg skal la det v ente til

H~ ...

neste nummer.Likedan ha dde jeg
tenkt å ta opp Breiflabbendiskus?-<Jen og vårt f orhold til
P~ -- Ået

i

dag.Jeg mener analysa

jeg begrunne nærmere i

neste

nummer ••

her er svært grunn, den nevner
overhod et ikke hvordan m-l-bevegelsen i

TOll! E, OSLO.

dag er ål forhold til

diskusjonsspørsmåla til beretninga( som står trykt i

handlings-

programmetheftet) står beretninga sitt syn summert opp slik: ": ... eit heållt sentralt problem i NKS i

dag er høgrefeil i synet på

den kommunistiske organisasjonen og kommunistane si særeigne · rolle.
Dette viser seg ved at vervinga stansar opp, at ~KS blir . stadig mind~,
at NKS i

dag er lite innretta på utadvendt,e5sternt komministisk

arbeid, _at NKS i alt for li ten grad tvnar å utnytte vår

~ande rmlle

i interessekampen til å utvi~le dei uorga niserte aktivistane til å
bli me~lemmer av NKS ".
Eg meiner ei slik oppsummering dels er feilaktig ,d els er ho ute av
stand til å bringa oss vidare.Det meste av det som _står i

beretninga

år eg samd i(eg har og røysta for ho).Særleg gjeld dette vurderinga
av at det i
i

siste perioden har stiltt ein avgjerand e kamp"' 0t-hø g reliner

teori,ideologi og politikk som ville ha ført til nedleggjing av NK S.

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

Sentralstyret har stått i SIIJ1a&en

kvart få.tt gjennomslag i o rganis-

Må u\o

asjone n for at verving,kommunist-

for dennne kampen, derfor

gangspunktet fo r kritikk vera at

isk propaganda, polemikk mot ref-

hovudsida ved deira arbeid er

ormistar osv betyr liv eller død

klart positiv.Vidare er e g samd i
at sitatet ova f or peikar på avgje

for eit kommunistisk studentforbund.
,

Derfor er beretninga 2 år for

rande problem. MEN:

seint ute når

-

å slå fast dette.Skal landsmøte-

i alle f al l s e tt frå Dslo-dist-

riktet(d~t klart største)

er det

rørslad~tinga

ho nØyer seg med
oss vidare må

ho

feil å seia at vervinga stansar

stilla spørsmålet beretninga ikkje

opp.Tv e rtimot har det vare ein

stiller: Når me så lenge har lagt

per~

viss framgang. Sa meleis h ar i

vekt på desse problema,kvifor

oden under eitt spreiinga av

greier me då ikkje å få gjort

kommunistffisk propaganda,KK-sal, '

skikkelig med dei?

HMG,stands blitt styrka.Det som
er rett er at me framleis er alt

no~

(Det er sjølsagt ei grense for kor
mykje mekan gå fram under dei np-

for svake på desse felta, atme

verande tilhøva, men me er sikkert

ikkje greier å få til noko gjen-

samde om at den grensa ligg vesent-

nombrot.

lig over nivået i

-

dag)

denne (vesle) framgangen er eit

resultat av at me internt i 2 år

Eg har ikkje noko fullgodt svar på

har stressa desse tinga, og etter

dette, men førebels vil eg hevde:
Høgreavviket ytrar seg i dag
først og fremsg ved at organisasjonen frå topp til botn er
gje n nomsyra av ein byråkratisk
arbeidsst·il som truga• med å
gjere NKS til ein organisasjon av
vanleg,borgarleg type: Nokre politikkmakarar på toppen,eit sjik t a v
a k tivister, ei stor gru p pe passiv e
me dlemmer og utan ban d til fleir- ,
talet av studentane. De t t e kun ne ..._,__
trenga utførleg drøfting.Her blir
det

b e rre plass til å peika på

nokre døme på slike feil som eg
meiner er rådande:
- det finst ikkje noka line for
å

dr~

organisasjonen med i å for-

ma ut politikken på viktige saker.

Vf){V/I{G E1TER
Mi.TODcN.

HAM.Y

f),-

~

det i

blant blir se n dt ut eit

diskusjonsopplegg blir ikkje res-
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gjere eigne analyser av stoda blant

ultatet at dette blir oppsummert,
d et kjem

alts~

studentane

ingsnting ut av

p~

faget/skulen,lokale
s~

d et anna enn eit meir eller mind-

kampsaker o,l. og

re bra lagsmøte som heng i

utbyggjingsplan for NKS

lufta,Eit døme

p~

lause

laga ein lokal
utifr~

Men eg har aldri forsøkt

dette er freds-

~

det,

hjelpa eit

diskusjonane som me har hatt i

lag til konkret ~ gjera dette og p~

Oslo.~ed

den måten i

praksis utvikla metodar

for denne i

og for seg glupe tanken,

ein slik stil blir vikt-

ige avgjerder tatt

p~

kammerset av

meir elter mindre tilfeldige folk,

Slik blir leiinga ute av stand til

organisasjonen sprmkar politisk,

rettleia grunnplanet.

medlemmene blir ikkje aktivistar

-

f or politikken fordi dei ikkje

ge, me driv

innverknad

p~

han,
"system-

berre med interessedriva med internasjonalt

Kommunistane

atisk massearbeid",Eit symptom på
fleire lag består

bruka alle
~

ty~

revolusjao

era folk.! og for seg er dette

+ stand/KK-sal,Oei fleste med-

lemmer er aktive politisk, men

m~

ar ll:ampar/saker til

semesterplanen av ein møteplan for
laget

m~

arbeid,kultur,fagkritikk osb,
p~

- me er ikkje innretta
dette er et i

det blir hevda at me er for einsidi

kamp,me

1er han, og ikkje har hatt

k

p~

rett,Men n~r det gjeld bruken
av organisasjonen prøver me
framleis å vere for allsidige,

kvar sin kent,dvs. laget har ingen

Me er i

sams massebasis, og han kan då heller

fortil dø mes 7 år sidan,Likevel

ikkje få nokon funksjon i

miljøet på

faget,skulen,
-

n~r

P~

t~ktisk

Sogn.

Her gjorde me eit stort arbeid

for~

dette er husleiestreiken

re i sa studentane til kamp, Me n me sto
utan liner for: Kva·

m~tte

til for

~

vinna kampen,Ko r len©e skulle streike".......,a ra? Kva krav

m~tte

vera innfridd

~ avbl~sa streiken? Karls!~ skull

det politiske presset

p~

staten ut-

viklast? Dm ikkje Sosfrmnt

hadde

amatørismen v~r brakt b~de oss og

st~dentane

i

ei svært vanskeleg stade

-leiande orga n har ein hang til

~

kom

rna med almenne oppfordringar uten kon
kret rettleiing,Td har eg i Oslodistriktet mast mykje om at laga

Dette gjer det uråd
tematisk,
na

p~

sl~

m~tt

~

planmessig,~

jobba sysg~

i

dju~

dei einskilde

omr~da. Dm

10 folk i

eit lag skal

ha like mange(eller fleire)

er

dett e opplagt.Det same gjeld
p~ distrikts- og sentralstyr~
nivå.Realistisk sett m~ me i dag

velja ut eit
re to -

vunne fram med sviket sitt, kunne den
ne

er me svært motviljuge mot å
driva med like mykje som før.

plan,Eit godt døme
p~

f,

dag mykje færre folk en

ppa oppgåver,Stadig færre skal

me tek deli /leier aksjonar

manglar vi

~

f~tal

- kanskje

be~

eksterne felt som orgami

sasjonen skal jobba p~. -

s~ m~

kadrar, medlemmenne gruppera seg
p~

dei.Elles kan me heller ikkje

f~

retta opp dei

pemkar

ædre

feila eg

p~.

HARRY B.. , OSLO
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av

beretninga og av sentralens arbeid som det er viktig å ta stilltil. Eg er samd i fleire av deira synspunkt, usamd i andre.Mest
usamd er eg på dei punkta dei uttalar seg om kva som er dei vikigaste problema i NKS.Her blir analysa deira overflatisk og de rfor
pplitisk feilaktig.Særleg dersom vi skulle følge Henry Bs analyse
av

"byråkratisk arbeidsstil" som hovudproblemet i dag er eg redd

NKS vil komme ille ut å kjøre.
KVA SEIER BERETNINGA?
For det første er det viktig å slå fast at beretninga er sentralstyrets forslag. Den er

eit utkast som treng diskusjon og krit-

ikk.Mitt s~n er at både Henry og Tone peikar på veikskapar

ved

beretninga.Derfor er det også v iktig at mange fleire kastar seg
inn i denne debatten.
For det · andre vil ein sjå at beretninga ikkje opererer

med nokon

"dei vises stein", ein enkelt faktor som alle våre problem kan
reduserast til.Ein slik faktor fins ikkje.Men det betyr ikkje at
det er umulig å skille mellom viktige og mindre viktige saker.I
beretning~

har vi lagt

stor vekt på på å påvise veikskapar ved

NKS som kommunistisk organisasjon.I opplegget til diskusjon har
vi lagt vekt på å få opp debatt i organisasjonen rundt desse
problema.Men vi har lite tru på ein abst rakt diskusjon om desse
spørsmåla som ikkje er innretta på å få laga til å ta utgangspunkt i sin eigen situasjon, og kva som konkret må gjerast for å
gjere NKS til ein større og sterkare organisasjon.Allereide i utgangspunktet gjer tek H og T feil her fordi dei har ei feilaktig
oppfatning

av situasjonen i organisasjonen.

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

ER VERVINGA TIL NKS i I FULL GANG?
H og T gjev eit inntrykk av at vervinga til NKS er i framgang.
H seier" I alle fall sett fri Oslo-distriktet( det klart største
er det feil i seie at vervinga stans·a r opp.Tvertimot har det vore
ein viss framgang ... Det som er rett er at me framleis er alt for
svake på desse felta, at me ikkje greier i få til noko gjennombrot"." Javisst skjer det positive ting i NKS i Oslo.Men fakta
er at sjøl om Oslo NKS verva 10% siste semester, så forsvant over
det doble antalet folk utav NKS dette semesteret(ferdig i studere).
Fakta er at Oslo berre eit semester (haust 1980) dei siste fire-fem
åra har verva såpass at det verkeleg monna i forhold til dei som
vert ferdige i studere.! gjennomsnitt forsvinn mellom 15 og 25% av
medlemsstokken kvart ir.
For landet som heilskap er biletet nullvekst i gjennomsnitt fdei
siste semestra.Det betyr at NKS blir .stadig mindre.Det er viktig å
legge til at det her er store regionale variasjonar.
Eg legg stor vekt på dette av to grunnar.For det første er det svær
viktig i vere klar over den faktiske situasjonen.Den er alvorlig
fordi den betyr at dersom ikkje NKS greier å snu denne tendensen
vil vi om få år vere redusert til ei lita sekt.For fdet andre ville
ikkje vi i opplegget for beretningsdiskusjon ha lagt stor vekt på
dette dersom vi ikkje hadde tru på at NKS er i stand til i snu
denne tenfdensen.Vi veit at NKS i dag med alle sine veikskapar og
magel på erfaring, usikkerhet pi dei strategiske spørsmåla. m.m er i
stand til i snu denne tendensen til betydelig framgang for NKS
som ein kommunistisk organisasjon.Dette•vei~ eg ikkje fordi eg har
blind tillit til NKS, men fordi vi faktisk i løpet av dei siste åra
har gjort erfaringar med at dette er mulig.Vi har eksempel på enkeltlag som har blomstra opp til sterke kommunistiske organisasjonar
i løpet av eit par semester.Men først og fremst har vi erfarin: gar
med'ei rekke svært lovande tilløp som har runne ut i sanden.T.d. er
det ei rekke lag og distrikt som i løpet av dei siste åra har
~
sett i gang mange studiesirklar.Berre eit lite mindretal av desse
sirklane er blitt gjennomført.Berre i eit mindretal av sirklane er
det fJrt systematiske diskusjonar over lenger tid for i få folk til
å bli med i NKS.
KVA FEIL HAR SENTRALEN GJORT?
Her er det fleire teoriar ute og går.Både H og T peikar · p~ viktige
veikskapar ved sentralstyrets leiing av organisasjonen.Sjøl om bide
H og T overdriv i kritikken mangel på oppsummeringar, så er det
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@
klart at sentralstyret i for liten grad har lagt vekt på kontinuer- l
lige oppsummeringar av diskusjonar og kampar.Det er rett at dette
e r heilt nødvendig f or

å~utvikle

korrekte politiske linjer og ein

kampkraftig kommunistisk o rganisasjon.Men det er mildt sagt ei over
driving når Tone påstaår at:"Dette

bety~

at medle mmene ikke har

blitt gitt mulighet til å påvirke politikken til NKs gjenom lagsdiskusjoner, kun ved individuelle henvendelser"."

VI Elt

FOR LITe.. KOMMON f51E.R.

BLANT

MAS")ENf

Den avgjerande feilen som H og T gjer er at dei utelukkande ser på
korleis politikken blir ført ut eller ikkje ført ut, dei er mindre
interessert

i

å analysere kva slags politiske linjer som sentralen

fører ut eller ikkje fører ut.Vi kan no oppsummere at vi har gjort
betydelige framgangar
i NKS

i arbeidet med å utvikle medlemsdemokratiet

samanlikna med situasjonen attende til

77/78.Lga har etter-

kvart fått rom til å utvikle sine eigne planar,legge opp lagsdiskusjonar etter

behova til laget, det er etterkvart blitt utvikla

ein etter mitt syn god debattstil i forbundet, den tida er for
lengst forbi da

da uenighet blei sett på som moko skummelt for

anisasjonen.Fleire og fleire er i den siste tida blitt opptatt a
be tydninga av å styrke sentralismen i forbundet på ulike nivå . Og
her er det

etter mitt syn mykje s om står att.I perioden har sentr-

alen i for lag t ve kt f.eks. på betydninga av samlande politske disk
usjonar.Det er viktig at vi held fram med å utvikle den

arbeidstil

en i NKS.
Eg trur likevel vi lurer oss sjøl dersom vi gjer "byråkratisk
arbeidsstil" til hovudproblemet i dag.La meg ta eit par døme.
- husleigestreiken.I følge H skal dette vere eit
problemet.Var problemet med NKS si leiing av denne at
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"hovud(sita

Henry)

®

. : "Nokre politikkmakarar pl toppen, eit sjikt av aktivistar

ei stor gruppe passive medlemmer og utan band til fleirtalet av
studentane". Som alle vlre ivrige interessekampkjemparar rundt om i
landet veit var problemet at det slett ikkj e fans

nokon " politkk-

makarar pl toppen " her.NKS sentralt e ll'dr f.eks. NKS i

Oslo hadde

ikkje noko leii ande grep om denne streiken.Det var slett ikkje noko
byrlkrati som dirigerte frl toppen.Tvertimot har det blde under og
etter streike kome massiv kritikk frl fleire NKS-lag fordi det ikkj
var nokon "politikkmakarar pl toppen".
- vervinga. Er hovudhinderet for framgang i vervinga ein byrlkratis
arbeidsstil?Er NKS plaga av "politikkmakarar" sentralt som t rer
ufordøyde lin jer nedover medlemsmassen i dette spørsmllet? Sjølsagt
~ kje.Problemet 5 dette arbeidet frl sentralens si side er først : og
~remst mangel pl . ei pnlitis~ ~ pg!ideolo~isk sterk leiing som ~ mobili

sere organis~sjonen til l

sette i gang med systematisk rekruttering

arbeid.Dette er først og fremst eit spørsmll o m politisk og ideolog
isk overbevisning og forstling for ' betydninga av dem kommunistiske
organisasjonen. .

NKS ville i dag hatt god bruk for "politikkmakar

pl toppen" som kunne oppsummere positive erfaringar,utvikle linjer
og konkrete forslag til korleis dette arbeide t best bør drivast •
. .-. .. .
.. · Probl.e met .no. er
..
først og
fremsttm:figlar vi leiande kader pl ulike nivå som kan bruke
s ine erfaringar og si tid til l leie vervearbeidet.For å kunne
vinne fram i dette arbeidet vil

ideologiske dis kusj ona r og

studiar måtte stl sentralt. Vi må vere klar ove r at vi treng
langsiktig, tålmodig arbeid fo r i lukkast med dette.
OM MASSELINJA I NKS.
Tone l egg i

sitt innlegg avgjeran de vekt pl"l l ære av massene ".

Som ho seier mi dette gjelde bide eksternt og internt.Det er
~ kje

van skeleg i

seie seg samd i dette.Men når Tone vil gjere

,tte til eit hovudp r oblem i NKS - og særleg for sentralen - sl
er det heilt fei l aktig .
For det første kjem Tone med synspunkt som er prinsippielt
feila kti ge :"::"Massene er de virkelige helten e ", skriver Mao .Men
hav l egger vi i dette? Bl.a . betyr det at fo r di vanlige folk
deltar i klassekampen er det dem som

har best kunnskap om

- virkeligheten, om kamp og forand rin g.Ogsl de r for er- det kun
vanlige folk som kan bedø mme om politikken er bra eller dlrlig!
Dersom dette hadde vore rett hadde kommuni s ta .. e vore overflødige
og den kommunistiske organisasjonen berre hatt antikvarisk in te r-
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esse.Vi er med i NKS nettopp fordi massene ikkje har demne innsikta som Tone tillegg dei.Fleire andre formuleringar går i same
lei.Eg seier ikkje at Tone ikkje har forståing for betydninga av
leiing.Eg seier ho (førebels) a~ho er svært uklar.Og dette får
politiske konsekvensar.
For det andre: den politiske konsekvensen er først og fremst at
Tone ikkje med eit ord seier at det avgjerande for oss i praktiseringa av masselinja må vere å analysere kva vi seier til
masseni.Problemet i vervinga er

sl~tt

høyrer på sympatisørane og lærer av

i kkje at NKSarar ikkje

~ dei.Problemet

er at våre

sympatisørar ikkje blir konfrontert med spørsmål og argumentasjon
om betydninga av å bli med i NKS.
Ein konsekvens av Tone sitt syn må bli ei undervurdering av
høgretendensar i NKS, f.eks. i forhold tilervingg den kommunist iske organisasjonen.I

2x

1978-79 var det ei '

sterk rørsle i NKS

mot tidlegare "oversentralisme" og mangel på demokrati.Fleire
innlegg av Tones tyne stod i 4.ma i .Ihovudsak var dette ei positiv
røsle for NKS.Men i kjølvatnet av denae dukka det opp opne

høgreidear som trua med å

øydeleggje NKS. Da erfarte vi at å"høyre

på massene"er heilt avgjerande, men det duger svært så lite dersom~
ein ikkje samstundes reiste ein ideologisk kamp for dei kommunistis
grunnsprinsippa • . Vi erfarte også at eit best mulig utvikla medlemm
demokrati og mulighet til innverknad for alle medlemmer på ingen
måte er nokon garanti mot degenerering.
Hovudproblemet med praktiseringa av masselinja i NKS i dag er,
med Maos ord at vi ikkje er som "fisken i vatbxet", men som
vatn i vatn". Hovudfaren er ikkje at vi ikkje hører på eller har
kontakt med massene, men at vi ikkje står fram som kommunistar
over:for massene.
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VI MÅ STILLE ORGANISASJONSBYGGING SOM EI SENTRAL OPPGAVE :
Eg meiner at føresetnaden for å komme nokon vidare i arbeid,e,t
med å styrke NKS er å stille organisasjonsbygging som ei konkret
arbeidsoppgåve for NKS på alle nivå.Vi er nødt til å innretta
arbeidet vårt på ulike felt utifrå denne oppgåva.Berre ved å
stilie oppgåva konkret vil vi kunne lære i praksis kva dom er
dei viktigaste hindra for å vinna framgang.Vi kjem ikkje noko
vidare i å avdekke dei ideologiska hindra ved å føre abstrakte
disku s jonar om masselinja eller demokratisk sentra lisme s om ·
ikkje er knytta til det konkretearbeidet med å verve til NKS.

r

Dettte må heilt sikkert få konsekvensar for korleis vi
prioriterer kreften~ våre.Eg er samd med Henry B i at det er
nødvendig at vi innser at vi har begrensa ressurs ar og at det
ikkje duger å snakke alment om å styrke NKS' "allsidighet".Det
er klart . at qersom vi skal få sving på organisasjonsbygginga vil
det f.eks. konkret måtte bety ei svekking av andre arbeidsområde
på kortare eller lenger sikt,
SENTRALSTYREMEDLEM.
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,....-,' Jtgangspunkt: -den sosiale pro-

å frambringe en kunstig rask ned•

tl. len rasert.

betaling av utenlandsgjelden og

-studenter som sosial gruppe i

få igang kapitaleksport på bekos-

oppløsn ing pga. økt alder,del-

tning av sosiale goder og den

tids arbei d ,fagli g pugg.

innenlandske industrien.Når det

-arbeidsmarkedet presser fram

gjelder kunnskap og høyere ut-

e ddri ng av st u dieva lg -

bort

danning som viktig produktivkr-

fra HF .

~ft

- Gr unnforskning s ve k kes,lide r av

grenset på enkelte sektorer i

satses det kortsiktig,av-

mange l på midler og presses av

hovedsak gjennom anvendte forsk-

under vis ning og administrasjon.

ningsprosjekter. NAVFs ( Norges

Anvendt forskning og oppdargs-

almenvitenskaplige forskningsråd)

forskni ng presses fram.

andel av de totale forsknings-

- ekstraord in ære nedkj æri nger

midlen e har sunket drastisk over

på 9-10 mill. ved Ui B rammer

de siste årene.All innsats knyt-

studenter og grunnforskning.

tet til teknologiavtalene i
indelse

forb

med oljeutvinningen går

Av de økonomiske angrepene på

til

utdanninga har stude ntene bare

er typisk katitalistisk planløsA

klart å slå renter i studietida

het, der grunnlaget,

i~duttri.ll

forskning.Oette

pA lenger

~lbake.Individuelle løsninger
tar over, i

form av faglige

frustrasjoner,eksamensrettet
lesning og forskerflukt.
2 )S TATE N S MAL SE TTI NG ER
H~yre

sier at

univ ers iteten~

gr unn forskn in gen skal

og

prioriter~

es , al lkevel skjer det motsatte .
Den viktiigste målsettingen er
budsjettinnsparinger. Det overordnede målet for regjeringen er

liL.tRSKoMME:N :stvDeNT, RAMMe\

i\V

Ne. DS~.Æ: RiNG EN €. . ..
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@
sikt, undermineres, og der kont-

Fø lgene er kl are:

uren e av et kapital - og råvare-

- nedskjæri ng på t imelærerbruken,

produserende Norge, uten hjemlig

derav følgende økt un ee rvisnings

k un nskaps in dustri og allsidig

ansvar fo r f ast ansatte -

produksjonsliv, trer f ram. S tor-

fo rsknin gsin nsa ts, univ ersitets-

t in gsmelding 45 og 89 er program

forskningen kommer i bakevje,

skrift for priortering av an-

viktig forskning leg ges utenom

ven dt f orskning/ u tdann in g og ned

universitetsmiljøene, dermed en

vur de ring av inntellektuel t arbe i d og fri . gru nn forskn in g.E.Førde

tendens til faglig nivåsenking,
dårligere undervisning,dårligere

prøver i et intervju med Dag-

kan did at er, dårligere v i l kår for

bladet å fraskri ve seg ansvaret
for situasjonen norsk forskning
er oppe i og "legger ansvare t

for

situasjonen på institusjonenes
autonomi med derav f ølgende styrings~roblemer. Saken er jo den
at autonomien stort set~ har opp

hørt å eksistere, og dette er
DN As skyld: 0-budsjetter,detalj-

fr i og krit isk f orskni ng og utvikling av nye ideer.
Tilstrammingen vil aks el e r ere

~

utvikling som har preget
universitet ffl e siden st i llingsstoppen ble innført i 70-år
ene: Grunnforskning og teoretisk
arbeid har blitt presset vekk,
furgubbing av

miljøet~tilsti~nin

regulering av stillinger og bud-

karrierisme med lite rom f or opp

sjettmidler,øremerking av forskn
ingsmidler, styring av oljesektø

osisjonell forskning, og ikke
minst liten vekt på undervisning

orens forskningsmmdler gjennom

siden -

universitetene

foreldede undervisnings-

eksamens- og evalueringsformer,

e~c.

lite effektiv utdanning - en inn
Våre krav må være:Opprioritering

retning mot mer skolepreget unde

av grunnforskning..,, ·skattleggi,..·

ervisning.Oet

ag av olgeselskaper fra·mfo:~;

sammenheng mellom studentenes

er derfor en nær

direkte forskningsinnsprøyting

faglige problemer og frustrasjo

til utvalgte prosjekter.Vi bør
holde fram Frankrikee forsknings•

ner og universitets svekkede sti
lling.Vi er ikke -tblinde forsvar

satsing som en annen og mer for-

ere av universitet slik det er

nuftig måte for borgerskapet å

eller var - Oet er preget av
borgerlig teori, mye student-

fare

forskningspolitikk på.

forakt, dårlig uneervisning som
3lUNIVERSITET I KLEMME.
Må ten

universitetee~

møter de

ekstraordinære nedskjæringene på
illustreer godt den posisjonen
de er oppe i: . en blind gjennomfør ing av pålegg uten det minste
forsøk på å orgamisere mottiltak

l

min dre

passiviserer studentene, og
dårlig administrasjon og ledelse
Men,og det er viktigst nå:Ramm•
åne skviser ut -euhver mulighet
til å få noe · bedre> · åg i tillegg
raseres mye av det so~r og som
kan være bra ved universitetssystemet.
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lert politikk på sj11 _ og så reise

program /en arbeidsplan som vi

spørsmåla på brei basis i organi-

synes er bra nok ? Er vi fornøyde

sasjonen (LNL)
En annen viktig ting, hva mener

med at økonomien og fagkritikken
blir sidestillt? Trur vi det nye

vi med fagkritikk? Vi har ingen

LS vil gjøre en bra jobb for stu-

politikk på fagkritikk. Vi mener

dentenes faglige og økohomiske

kanskje alt som har med innholdet

interesser?
Hvis vi kan svare ja på disse

i utdanninga å gjøre.

(karakterer

eksamen gruppearbeid osv) Og en

spørsmåla må vi også oppsummere

sak som det å skaffe ålreite

at vi har en stor grad av enhet

gjesteforelesere. Fagkritikk er

på sak me Sos.fronten, og at det

nemlig viktig. Studentene blir

tjener medlemmenes interesser at

nemlig radikalisert gjennom fag-

vi holder på denne aksjonsenheten.

~ ikk.

Men vi må samtidig reise debatten

;

Noe av det mest positive

·har gjort på den fronten er

om den parlamentariske jobbinga,

å invitere Chris Sjøberg til sko-

synet på staten og årsakene til

len med "arbeidspedagogikk". Det

forværringene. Så får vi droppe

er nemlig av ganske stor betydning

det at de folka er karrierister

for neste generasjons forståelse

hårsåre antikommunister, parlamen-

for sosialismen hva slags lærere

tarister og mye mer gærent. Vi må

vi egentlig blir. Det vil være

ta dem på politikken deres, ikke

uenigheter mellom oss og Sos.fron-

på moralen. For da måtte vi gått

ten på innstillinga til faget også.

inn for å kaste dem.

F.eks synet på arbeiderklassens

PS.

unger - er arbeiderklassen lidende

Det er nå etablert en LM fraksjon

eller ledende? Det er på tide at

i Trondheim, - det er viktig.

også NKSerne gjør fagkritikkbegre-

For det er motsigelser og uklar-

pet til noe mer enn

ei frase vi

heter NKSere imellom på flere pun-

slenger på for å få enhet med

kter, og vi må se det som et mål

Sos.fronten (vi oppfatta en del

å løse disse, og legge opp en

NKSere sånn på LM).

sjølstendig politikk i forhold

Når vi oppsummerer LM må vi tenke

til Sos.frontens parlamentariske

på at LNL er en front, en interesse-

stil.

~anisasjon

Vi håper på diskusjon her i bladet!

for alle lærerstuden-

' og utifra det stille oss spørsmåla: Har vi fått et handlings-

HELGA OG SIV
TRONDHEIM •

Dere polemiserer mot min vurdering av forholdet mellom NKS og
Sos.fronts politikk i LNL.

. på skolen deres. Og at folk der
jobber sammen for felles målsettinger. Dette er sjølsagt bra, og

Dere slår fast at de motsetningene

en ganske vanlig beskrivelse av

som jeg skisserer ikke eksisterer

forholda på skolene. Lokale Sos.-
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c) De Teknologisk orienterte

en til utdann1 gen endres når den

stu d ieee.
SFs og NSUs linje har vært ågå

s u b jektiv e bevisstheten endres, og

inn f or diss e , og har lagt

versitet el ler e n k valitativt a nnen

hoved v ekten ·

u tdann ing utkjempe s inn enfor d en

f agdelen
s am t a t

d ermed en åpning for et bedre uni-

på å få opp samfunns-

fra 5 til 10 vekttall,
den n e blir gitt et helhet-

lig og k ritisk preg.Her kommer den

l

eksisterende strukturen .Derfor o så uviljen t il

~

opprette sjmlstend

ig interesseorganisering.

misforståtte profesjonskritikken
ig je n fram.SF s e r på realister som

De t må bli en viktig oppgave for

l

borgerlige eksperter.Hvilken type

oss å utv i de og forb edre denne kr i t

real f agutdan ning disse gis er uves•

ikken, og påvise at SFs linjer nød-

entlig.Enten d et er yrkesrettetc.J
anvendte studier uten vitenskaplig

studentkampen.

fordypning

a la

vendigvis vil føre til nederlag i

NTH eller et unive

erstitetsstudium med vekt på fag- ·

NEDSKJÆR I NG ENE MA MØTES MED

lig fordypning, spiller ingen rolle
for SF.Det viktigste er å individ-

DFFENSI V.

uelt kritisere sin

framtidi~e

yrkes-

Det murrer på universitetene både

funksjon.A f orsvare universitetet

i

mot reformer som undergraver grunn-

entene.Problemet er at det ikke før

forskningsmiljøene og blant sjud-

forskning og f aglig fordypning blir

es utad som en skarp kritikk av de n

stemplet som reaksjonært forsvar for

rådende politikken, og med noen som

føydale rester, mens SF sjøl godtar

helst for for organiserte mottiltak

rasering av realfagene for å få inn

Et opprør mot nedskjæringeme må leg

samfunnsfag i utdanningen.
Vi bør også legge merke til at SF
fremmer to motstridende syn på utd anningens rolle:Det ene er at utdanningen bare er en utdanning av
borgerlig ekspertise.Det andr e er
at en på subjektivt grunnlag kan
overskride denne karakteren; og der
me d har en jo lagt grunnlaget for
en kvalitativt annen utdanning uten
gjennomgripende samfunnsforandring-

er, bare studentene blir 5\fere.
d)SF er svært opptatt av å kanalisere studentaktivitet inn i
isterende korporative

det eks-

organs~stemet

på univers ite tene.Her ligger det
sikkert en

de~

karrierisme bak, men

vi kan notere oss at det er godt
samsvar med teorien om at k arakter-
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ge stor vekt oå helheten i

det som

skjer, det må argBmen t eres for de t

®

mot slike tiltak når de bare er en
passiv reaksjon på nedskjærings -

nyttxige i å bevare heltidsstudent-

påbud. re n vi bør støtte denne typen

en gjennom skikkelig økonomi, å

aksjoner når de brukes som ledd i

bygge ut grunnforskning og vi tens -

en politisk kamp anje for økte bev-

kaplig skmlering i utdanningen, og

ilgninger , f . eks . politiske aksjoner

å opprettholde universitetenes sær -

budsjettulydighet osv.Vi må prøve å

preg som læresteder.

inngå et likeverdmg samarbeid med

Til slutt eb linjespørsmål i

tak -

lærerne og bli enige om fe ll es mål-

tikken: Studentene vil bli stilt

settinger, og ikke ensidige tiltak

overfor bruk av lukking,undervisn-

som skaper splid, og aksjonsformer

ingsnekting og lignende metoder fra

der begge parter er villige til å

lærernes side.Her. blir studentene

ofre noe for å nå fram.

~'ende i
u~n

en vanskelig stilling:På

ene siden er vi interessert i å

bare godta

forsvarlige undervisn-

De t

viktigste nå er å skape en pol-

itisk motoffensiv, å hindre iverksetting av nedskjæringene,hindre et

ingstilbud, på den andre siden vil

slagsmål om hvem som skal rammes

lukking og køordninger ramme stude-

hardest, hvilke fag som er mest

ntene hardt.Jeg mener vi skal gå

unyttig osv.
GEIRULF,

BERGEN :

l

LNL s
Det er mer og si om LNL's lands-

jobb for studentenes interesser er OK.
Etter LM syns vi den viktigste

a!
Etter landsmøtet satt vi i gjen med _
en god del forvirra spørsm~l som n å
etter en del diskus joner begynner å
falle på plass . Vi kommer fra en (av
de mange) skolene hvor motsigelsene
mellom oss og SosFront er helt ubetydelige for det praktiske samarbeidet,
og det er det vi legger vekt på.
Hos oss er aktivistene i stor grad
uavhengige folk,og her er det så enkelt som at "folk som gjør en god

oppsummeringa var at det er stor enig
het mellom oss og SosFront i

spørs -

målet om hva som må gjøres nå : Nemlig
vi må jobbe parallellt med økonomi
«både vår private og skolens) og fagkritikk.
Britt oppsummerer at denne enheten
hviler på falskt grunnlag .D et mener vi
er feil.Det er all grmnn til å tro at
de siste angrepa mot økonomien vår har
fått SosFront til å innse behovet for
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®

økonomisk kamp ,o g all grunn til å tru

(jada, de le g ger prem ls se n e fo r

at angre p a på i nnholdet i l ær e r utdan-

disku sj one n ) , o g det e r synet på

ninga (ka r aktere r, e k samen k je rne pensum

s tat e n . Lene si er s j øl at det

få r oss til å innse vikt i g h eta a v å
j obbe med d i sse s akene . Vi t r u r det er

vikt i gste h un g j ør, er å s itte

r ee ll enighet på at al t dett e er vikt i g ,gripe r i n n i h ve ran d re ~ o g må j o bb e~

staten. (Hun er en fanta s tisk!!
fo r h andler si er An j a) Og de t
er

parallellt med.

hun sikkert. Men hvor stor vekt

Men:
Vi har forsk j ellige grunner til å k om-

skal er. legge på sånn jobbing?
På hvilket punkt må aksjoner avl ø -

i k o mmit ee r - d vs . f o r ha n d l e me d

me fram til en slik arbeidsplan . Fo r

se forhandlinger? Assen h indrer

Sos .fr onten er det viktigste at økono -

vi at våre folk blir oppkjøpt av

mien er · grunnlaget for muligheten til

.s .tr tsapparatet?
Hvor langt trur vi staten vil

å drive fagkritikk.

(Det er ei viktig

side av saken) Mens vi (mange NKSere)

strekke seg for å innfri våre

ser på den økonomiske kampen som vik-

krav?

Jt.'Jin~t au~si f;t !'eprMt en ri~11t:;.;

f.t pør piJi.sir lø t;m

e>S3Yiilll/,

fit- Jurø~r førce jtim~cc:ries,
de søuphsc,efmille :)

.L/Y.L

i l

/'VY)~

... ..

tig i seg sjøl.("Streik er en

Vi trur det finnes et gap mellom

skole i krig?") Sånn at for Sos.-

det synet Sos.fronten har på

fronten er egentlig fagkritikken

staten , og det vi har. sjøl . ·

viktigst, men som nå verden engang ser ut i 1982, må de innse
at den ikke kan løsrives fra d e n

det kan komme til å gi s~g utslag

økonomiske kampen . Og er ikke ~ette
bra nok? Vi mener j o , og diskusjo - ·
nen om årsaken til krisa,

(grunn-

leggende spørsmål i marxismen?)
kan vi ta opp en annen gang.

(Når

som helst.)
,~e viktigste motsigelsene mellom

d().m. og _- oss i den konkrete jobbinga
sto desverre ikke på dagsorden.

på den måten de driver den økonomiske kampen. Vi ser det også på
benandlinga av st .m. 45. Vi er i
hovedsak enige om at

det politiske

innholdet i den er reaksjonært, vi vil forkaste hele greia, mens
Sos.fronten vil ha en "dial o g" med
departementet.
Her mener vi de viktigst motsigelsene står,og disse tinga må vi i
første omgang få en klart f o rmu-
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'~rt pol iti kk på sjøl , o~ så reise

program /en arbeidsplan som vi

spørsmåla på brei basis i organi -

synes er bra nok ?

sasjonen (LNL)
En annen viktig ting, hva mener

med at økonom i en og fagkritikken
blir sidestillt? Trur vi det nye

vi med fagkritikk? Vi har ingen
politikk på fagkritikk. Vi mener

dentenes faglige og økonomiske

kanskje a l t som har med innholdet

interesser?

i utdanninga å gjøre. (kara kt e r er

Hvis vi kan svare ja på diss e

~r

vi fornøyde

LS vil gjøre en bra jobb fo r stu -

eksamen gruppearbeid osv) Og en

spørsmåla må vi også oppsummere

sak som det å skaffe ålreite

at vi har en stor grad av enhet

gjesteforelesere . Fagkritikk er

på sak me Sos.fronten, og at det

nemlig viktig . Studentene b l ir

tjener medlemmenes interesser at

nemlig radikalisert g j ennom f ag krit ]~ . Noe av det mes t positive

Men vi må sam ti dig reise debatten

LNL h- - gjort på den fronten er

om den parlamentariske jobbi nga ,

vi holder på denne aks j onsenheten .

å invitere Chris Sjøberg til sko-

synet på staten og årsakene til

len med "arbeidspedagogikk". Det

forværringene . Så får vi droppe

er nemlig av ganske stor betydning

det at de folka er karrierister

for neste generasjons forståelse

hårsåre antiko mmunister, parl amen-

for sosialismen hva slags lærere

tarister og mye mer gærent . Vi må

vi egent lig blir. Det vil være

ta dem på politikken deres , ikke

uenigheter me ll om oss og Sos . fron -

på moralen . For da måtte vi gått

ten på innstillinga til faget også.

inn for å kaste d em .

F. e ks synet på arbeiderklassens

PS.

unger - er arbeiderklassen lidende

Det er nå etablert en LM fraksjon

eller ledende? Det er på tide at

i Trondheim, - d e t er viktig.

også NKSerne gjør fagkritikkbegre-

For det er motsigelser og uklar-

pet til noe mer enn

ei frase vi

heter NKSere imellom på flere pun-

slenger på for å få enhet med

kter, og vi må se det som et mål

Sos.fronten (vi oppfatta en del

å løse dis s e, og legge opp en

NKSere sånn på LM).
Når vi oppsummerer LM må v i tenke
på at LNL er en front, en interesse-·

sjølstendig politikk i forhold

asjon for alle lærerstudenor ga
ter, ug utifra det stille oss spørsmåla: Har vi fåt t et handlings-

til Sos.frontens

pa~lamentariske

stil.
Vi håper på diskusjon - her i bladet!
H~LGA

OG SIV

TRONDHEIM.

Dere po lemi se r er mot min v urd e ring av forholdet mellom NKS og

-på s k o l en deres. Og at Solk der
jobber sammen for fellea målset-

Sos.fronts politikk i LNL.

tinger. Dette er sjølsagt bra, og

Dere slår fast at de motsetningene
som jeg skisserer ikke eks ister e r

en ganske vanlig beskrivelse av
forholda på skol ene . Lokale Sos.-
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frontere er gjerne ærlige progressive som likegodt kunne vært
NKSere om bare noen hadde spurt
dem.
Men når jeg snakker om Sos.fronts
politikk, mener jeg først og fremst den politikken som kommer til
uttrykk i deres publikasjoner
og i de politiske linjene som
deres fraksjon streker opp, og
som Sos.front ere rundt om i landet
til sjuende og sist slutter opp
om. Dette betyr sjølsagt ikke at
jeg ønsker LNL som en organisasjon på en kommunistisk plattform,
(i alle fall ikke i 1982)
Tvert imot trenger lærerstudentene en organisasjon som favner
breiere enn både NKS og Sos.front.
Men dette må ikke forhindre oss
fra å føre kampen innad i fronten.
Og her er det grunnlag for politisk kamp. Jeg synes dere undervurderer de motsigelser som finnes
mellom dem og oss.
rrere trekker sj~l fram den viktigste motsigelsen: nemlig synet
på staten. 9g sier samtidig at den
ikke sto på dags~den. Nei direk~e
gjorde den ikke det, men samtidig

®l

er det denne motsigelsen som gennomsyrer alt. Så lenge den politiske
ideologien hviler på en blind tillit til staten, vil LNL aldri bli
en drivkraft for å drive fram orga
n~se ring og mobilisering. Sjølsagt
vil Høyre i regjeringsposisjon medvirke til en"radikalisering"av
Sos.front,men vil ikke endre dens
grunnleggende politikk.
Jeg er enig i at Sos.fronts politikk
best kan kjennes på hva de gjør,
derfor bør vi også foreta en løpende
vurdering av det arbeidet de driver ~
NKS på Sagene lærerskole er ihvertf~
ikke fornøyd med det enhetsfrontarbeidet Sos.front driver. AU medlemmer
i LNL jobber i lokallaget på sagene,
og driver der en aktiv kamp, men
for hva?
For at dst ikke skal vedtaes noen arbeidsplan for LNL på
Sagene, det skal ikke avholdes faste
medlemsmøter, viktige politiske diskusjoner skal eventuellt taes på
styremøter, men ikke på medlemsmøtene.Disse trekka er det som skal
legge premissene for neste landsmøte
og det er de som skal stake ut
Sos.fronts politikk.
Til slutt: Jeg synes ikke Sos.frontens
antikommunisme er et moralst spørsmål. Først og fremst er det et politisk spørsmål som betyr en alvorlig
svekkelse av den frontorganisasjonen lærerstudentene så sårt trenger
i dag. Jeg inviterer flere NKSere
på l ærers k olene til å delta i debatten
om hva slags politikk vi ska l drive
i LNL. tr det sant at vi ikke har noen
fagkritikk politikk? Hvordan skulle
denne eventuellt utformes.

&j

0n ~
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FORSLAGET TIL ~ YTT AVS NITT OM SAMSKIP NAOSPOLIT IKKEN I HANOLI NGSPROGf1Af"f<'I::T H!NE HEL D ~: YKJE EB ER SAMD I ,EH' DE L FISSPREII< m~ ORGA~'ISASJm.; s-.
MODELL AR ER SANER T.
LIKEVEL MEI NER EG DETTE ER RE INT FOR DARLIG. EG ER LEK MANN PA OMRAOE T ,
DERFOR HAPER EG EKSPERTANE VIL HIVA SEG UTPA, NAR EG NO DRIST AR MEG
UTBA GLATTISEN MED ~!DKRE PASTANDAR •
.!Ir

fors~aget

skal analysera

er og

mutingar."Avsiøringane" i

Samskipnaden gjer det to viktige

det siste er fyrst og fremst vikti

feil:
a) d et p røver l

arsjikt et e r ein del av k lassefien

ge som symptom pl dette . Dette leipasse heile land~

et inn i ein analyse . Dette ml
o p plagt ver e fe il

o~

ein saman-

den,dei har objektive interesser
som går mot

liknar Boli gstifte lsen i S ogn-

entar.

dal med kjempebedr ifta

-U tifral si

Os lo.

dei tilsette og studspesiel~e

historie

Eg har dårleg kjennskap til små-

drar dette konsernet pl ein del

plassane, de rf or konsenterer eg

lite lukrative foretak:kantiner,

meg i denne omgang om Oslo.
b)analysen blir statisk.Ein seie

legitimer er at i~Hdentane k~art

barnehagar o.l. Dette er det . som

noko om tilhøva i dag , men~

semester sprøyter millionar . via

l~er det tys~ om. DI

semesteravgifta. Den indre logikken

vanskeleg l

blir det

tilby ein rett poli-

tikk.Nokre viktige trekk:

i

ei kapitalistisk v erksemd til-

seier at desee ikkje-profitable

-I e i dunkel fortid starta Sam-

delane blir skvisa av dei meir

skipnaden i Oslo som eit ko oper-

profitabl e . Dette har dl og skjedd:

ativ drive av fattige studentar
~l

gjensidig forde l.I dag er

Forlagsdrifta,bokhan del og div.
smlsjapper som driv med vanleg

uen ei ~tor og ekspanderande

markedsprms utgje r ein stadig

kapitalistisk bedrift m.a. med

større del av drifta.! krisetider

eit av dei leiande forlaga i

so m nå kjem denne utviklinga ti l 1

l andet.
- Som ei t kva r anna ka pitalistisk konsern har S iD eit borgarleg leiarskikt og eit nettverk

skjerpe seg. Detee pe mker t . d . mot
fordyring,innskrenking og i siste
hand nedleggjing av kantinedrifta.
-Dette skjer samstundes so~taten

av lojale funksjonærar og stud-

er oppteken av l

entpolitikarar som dei har

pl studentar og alment redusera

skjeta

ned talet

knyyta tii seg med ulike føremun utgiftene til utdanning. Oett e gjer
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det urealistisk å tru at staten

mot staten, gremer å bygga breie

vil gripa inn mot ei slik utvik-

alliansar med dei tilsette, andre

ling som skissert ovafor.Snarare
kan me venta oss ei ytterlegare

fagorganiserte osb.Dm boikottaksjonar skal vera ~ t økonomisk press

fjerning av tilskott frå staten.

mot samskipnaden, må det rettast

2. Dersom dette er rett får det og
følgjer for politikken.T.d.:
- me må som hovudregel gå mot at

-samelels er det å aedta eit underskotsbudsjett i seg sjøl ikkje noko

' studentane gjennom styrefleiftal

ha meining i

mot dei profitable delane av drifta.

skal ha ansvaret for drifta av
Sio.Ein slik posisjon vil objek-

som pressar staten. Detee kan berre
ein situasjon kor

styd~

entane er mobiliserte og viljuge ~
til drastiske aksjonar.Om dei er det

tivt bringa desse representane

er kan det vera rett å gå inn i

i motseiing til studentane og
dei tilsette.Det
går lite lite

styraposisjonar for ei kort tid.
-Me må krevja at semesteravgifta

an å styra SiD til fordel for

blir stilt

desse gruppene som det går an å

skipnaden og brukt til reine vel-

reformera Norge inn i sosial-

ferdstiltak.Bruken av dette må studentane ha styringa med.

ismen ved å gå inn i regjeringa.
- i

forslaget til nytt avsnitt

om samskipnaden står de~ndEr
overskrifta"Aksjonar er naudeynte
og

frrå økonomien til sam-

forsva~ge":

"•••

3.Me må starta ein diskusjon om korleis studentane på lenger skikt skal

økonomis

sikra velferden.Korleis skal me t.d.

ke boikottaksjonanar mot samskip-

sjå på kooperative tiltak studentane

nadar/stiftelsar ••• er retta mot

sjøl set i gang.Er dette berre å

staten som ved lov er pålagt å

gjera jobben for staten, eleer er

sikra bolig- og velferdstilbudet

det eit naudsynt forsvarstiltak som

og vil derfor kunna føra til at

bil bidra til å

styresmaktene vert nøydde til å

meir saman?
E~ håpar folk som kjenner desse

gripa inn".Dette er illusjonsmakeri og tull.For det fyrste rammar
ikkje desse a' j onane staten direkte før samskipnaden stoggar inn
betalingar til staten.F~r det andre grip ikkje staten inn fordi

sveisa studentane

spørsmåla betre enn eg vil laga ~
forslag til formuleringar i handlingsprogrammet på dei punkta eg kritiserer,
HARRY B.

ei eller annan lov pålegg ded: det
Det som avgjet siger eller tap er
om ein greier å kombinere de\
økonomiske

pre~set

mot samskipnad

en med eit kraftig politisk peess
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På bakgrunn av erfarigner dratt i den siste tida som går på a t
en del folk SIDESTILLER fr onte r og NKS, er det viktig å f å tatt
den debatten. Dette er etter mi oppfatning et forholdsvis omfattende problem som har fått vokse fram i ly av høyrelinjene som
fortsatt står i NKS.
Såvidt jeg skjønner blir ei
viktig sak å gå til kamp på
i det indre l ivet . Ved at
sånne linjer visker fram så
i r NKS-møtene bare et • til• " på l ik l inje med f.eks
idrettsklubben.
I.6.m. at vi alle prioriterer organisasjons bygging, er
detta DØDSLINJER. Punkt 1:
Der hvor dissa linjene er
framteedend e så må det tas
en poitisk ka mp. I denna g
fasa må det ikke jobbes etter
administrati ve linjer (som
f . eks. å bruke direktiver
UTEN at bakgrunnen for det
e r forstått i PRAKSIS. Det
vil bare skjerpe motsetningene ytterligere. Det er viktig å få fram hvorfor folk
står på dette, få fram hva
slags funskjon det får osv.
PUNKT 2:

Viss vi unnlater å ta denna kampen vi l denne lin ja værra med på
å ødelegge or g.e n. På de plassa
hvor sånne kamper står bør en
etterhvert sørge for å stille det
så ska rpt at folk tvinges til å
ta stillig til følgende: Ved ikke
å bli med på å dra lasset sammen
og m.a.o. sette org.en foran f r on
t~n/er så er du med på å ødelgge
NKS!
Detta kan kanskje virke ove r drivi
men poenget er at detta er linjer
som må tas oppgjør med allerede
tidlig i"barndommen".
Vi må - nettopp fordi det er så
viktig med organisas jon sbygging sørge for å klargjøre hvorfor det
ikke er mulig å sidestille en
front med org.en viss en er KOMMU
NIST.
KNUT, OSLO

~RIGERING

~"ter

å ha tatt denna kampen
og vinni fram for at NKS'ere
må førsteprioritere or g . en,
må vi utvikle korrigerings oppgaver. F .ewk s. at folk
so m har stått på denna l inja
leder sirkler o .l.

fp.QNTMDE.~

ME.t>

MASSE. LINjE.
KONSEKVENSER AV IKKE A
TA DENNA KAMPEN
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Temaet dialektisk materialisme kontra mekanisk materlalisme/idealisme
er ein sterkt undervurdert diskusjon i NKS. Nokre lag i vårt distrikt
har tatt opp denne debatten, men han er komen kort. Fylgjande diskusjon,
som underteikna sjølv deltok i, kan illustrera kva eg meiner: Diskusjonen dreide seg om reformene /end ri ngane i

skolen på ?O-tallet. Har dei

vore progressive e ller reaksjonære?
Asterix: Skulereformane på ?O-

Ola: Kanskje, men dei får trass alt

talet har vare eit samanheng-

læra om det! dei får skildra livet ;t-;1

ande forsøk på å konsolidera
borgarskapets diktatur og kon-

folkeslag og nasjonar i

troll over skulen. Dette for-

læra om økonomi, kultur og historie

større

gra ~.

deira eigne premissar enn før. Dei får

søket har lukkast. Derfor er

til folka som vi fekk nemnt som "busk-

reformene reaksjonære.

negrar og indianarar" • Dei får læra

Ola: Dette er alt for onkelt!

berre om kong&r og heltar osv. Lærebø-

Tenk berre på kva som har skjedd

kene i språkfaga har blitt meir in te -

med undervisninga i samfunnsfag.

resssante, betre pedagogiske opplegg,

I motsetning til før, får dagens

ikkje så gørr som da vi gjekk på skulen.

om krigens grusomhet for folka, ikkje

elevar læra om 3.værdas svelt,
om problema deira, om (økonomisk) Asterix: Presset frå dei progressive
undertrykking· frå dei rike landa har bringa desse tema på bane, men
osv. Dette er progressivt.

stoffutvalet og måten det blir presentert på gjer det heile reaksjonært,

Asterix: Nei det er reaksjonært!

eller i det minste idealistisk. Elevane

For vinkelen på lærestoffet er

blir ikkje imot aparteid i Sør-Afrika

innretta slik at vi skal spegla

fordi om dei får læra om kor fælt det

oss i deira elende. Elevane får

er! Tvert imot, denne hamringa på kor

læra at J.verda svelt fordi vi,
EG OG DU, lever for godt. Denne

putta haldning inn i hovudet på på ' -

undervisninga fungerer på to må-

elevane utan å gje dei den tilstrekke-

tar: Som sosialpornografi -"Sjå

lege kunnskap • Elevane får ikkje læra

"vond verda er" er eit forsøk på å .

kor fælt dei har det" - ~g som

om vegen ut av elendet, dermed gir dei
ein målestokk på din og min vel- opp, og tenkjer at dette kan vi ikkje
stand -"Vi har det jo godt. Vi
gjæra noko med. Konsekvens: dei blir
må slutta å stilla krav" Vi skal likegyldige, eller tom. for aparteid.
mao. skjemma oss og moderera våre
krav.
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Når det gjeld det pedagogiske

nære fordi borgarskapet hadde

opplegget, har det vare ei men-

kontrollen? Arbeidarklassen

gde overflateendringar utan re-

lærte jo å lesa og skriva!

ell endring i innhaldet. Dette
har vare ei gullgruve for forlaga

Asterix: Og din politikk er

og kosta staten dyrt. Hovudre-

reinhekla idealisme. Den spreier

sultatet har vore meir stress

illusjonar om kva vi kan oppnå,

for lærarane og meir forvirring

og dermed går det i grøfta. Med

blandt elevane. Det heile kan

din politikk blir vi eit bale-

uttrykkjast med James Baldwins

heng til DNA! Utviklinga på ?O-

ord då han kom attende til Har-

h

:

"Her er alt forandra - men

talet, som vi meir og mindre
har støtta, bekrefter Lenin sine
ord: "Idealisme i filosofien

,; er det "ame."

fører til reaksjon i politikken"
Ola: Men dette er då reinhekla

I dette tilfellet fordi folk

mekanisk materialisme!! Linja

vender reformatorane ryggen, og

di er at INGENTING NYTTAR -for

vender seg til dei konservative

uansett kva vi gjer, så har bor-

fordi dei vil ha slutt på alle for-

garskapet makta, og ingen end-

virra overflateendringar frå folk som

ringar er nokon vits i. Med ein

ikkje veit kva som er kva.

slik politikk blir vi eit hale-

formane på 1800-talet var reaksjonære

heng til Høgre. Var td. skuleref_rwene på 1800talet reaksjo-

Skulere-

fordi deira hensikt og funksjon var
. å hindra arbeidarklassen i å bli revolusjonær.
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Og der står debatten. Eg må her tilføy a at både Ola og eg er fullt klar
over at skulen ikkje fungerar i eit
vakum, og at elevane får sine haldningar frå langt fleire hald enn lærebøken e . Men dette er ikkje poenget.
Poenget er korleis ein skal vurdera
a l le dei reforme ne/ strukturendringane osv som s k jør på løpande bånd, og
kva ein skal gje ra for ikkje å falla
i fallgrubene idealisme og mekanis k tenkning. Og: er •uro" i seg sjøl
positivt, td. nåt inneber slike endrinngar som vi har ha tt i skulen på
70-talet?
PROBLEMET MED BEGGE DEI TO. OVANNEMDE
SYNSMÅTANE ER AT DEI KAN BETY REAKSJON I POLITIKK~N. MEN KVA ER DET SOM
UTGJER HOVEDFAREN NO? .
Eg vil hevda at IDEALISMEN er hovudfaren på fylgjande omrÅqe:
- Studentpolitikken, i*ær IK ("Det
er bra å arbeida i studietida")
ulturpolitikken (Jon M i kringingsrådet, Tramteateret i TV,

KK i Dagsrevyen)
- Kvinnekampen (Fokus på heimen/
"kjærle iksnormer" når kvinner treng
arbeid)
- Økonomisk politikk (samanblanding
av taktiske og strategiske argume nt )
- ~kolepolitikken ( i den grad vi
h~nokon)

- Forsvarspolitikken (trua på hakkehakkeloven: "De store dyr ene har
ikke lov til å spise de små•)
PA alle desse områda er det også avvik
i retning mekanisme og "ing enting ,
tar•. Især i studentpolitikken er 'eg
i tvil om kva som er hovudfaren. Som
det framgår, snakkar eg ikkje om avvik i program og vedtekne politiske
prinsipp, men i politikken slik den
kjem til uttrykk i vår praktiske
daglege kamp. I propagandaen vår og
i våre førestellingar om resultata
av det vi gjer.
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