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Slut~~#-: . :på ~.~s t eret

nærmer seg med stormskritt; det betyr
videre ,at ri'e~;t.en en f j erdedel a v den;, landsmøteperioden vi nå
er inn ~ . i er bver. De t te er øri periode og et semester hvor vi)
l~~~ ')~

•

...

.

foltter ·. o"'r gani'sas jJ)nen s s tyr k e,har satt _oss ganske høye mål,
-D~t betyr i kla ~ {~J):st at ho ve dmålse t tinga ·. vår , om å verve flere

~edlemmer. 't'il FO.~bunde t ,'fu§.
er;··.?m~e~c·~~ D.e t '~,;- nødven~1~
.

.

.~ .

~

·-: .

di s kut~'tEf:r hvordan

få en kraftig innspurt før

semes.~eret

l .

a t 4 11e la g /distrikt særskilt

·.

.

-" l

..

ver~emal s e~_t ingene -s kal bringes i

havn. , -

Hvordan "_ ;S;bu d iesirkl e r , S:ka~ f~~~~ s . p pp; hvem i vårt omland som
'"-•''
.~i "'·
\t- ~- '
.
"
l
det ikke har hl i tt 'llis ~utert·'''·medl·e~ssk,ap med. I forbindelse ed 1. mai
bør det også jobbe s sæ ~skil t for,. å ver~ e.: nye medlemmer /knyt e

:t~~~~; :r1: ~ks . v~d

folk nærmere

1 . ma·~~.ft okoster, stands ,

gne

studentparole~i tc. Det er tvi ngende nidvendig med en ekstra

innsats når 4et
gjelder . verving nå på sluttsn - ·.•.~~semesteret .
. ..
·~··

~-~

.~

:ft,t d e a ller fl ~st e måls et ti-ngene eniil-.ikke er opf fyl t,

Dett e · pga.

O~ •for å ve'i,~' opp f &r; den. ': ~aturlige a:vgang" SO!Jl .;med"lovmes ighet"
S.KJ

er for hvert seme ster ..... ~ .
.

..

•' .:.:1'· •;'i'f-
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.

. •

_.

. .

.·
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.

oig~n:~~~:!!s~ ~~~a:~ a::s:,a.s :;:~!to:~ i:o~: t~:~~~~~: t .. ~::: ::~~en
1

stadige eksterne lcamp e n s ~m er nøtyendi.g for at v·i skal kun e
.
i"!·:· ~
~-~
.
.
.·~:
gjøre det ,.,... m&~ vi og s å før_-e liri J ediskus jpner . ..;; · -4· ~MAI ER NETT PP
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STEDET FOR' S·L I KE DI SKUS.TONER : d e'rfor - SKRIV INNLEGG !
.'·~·
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•
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~

Deadline neste nr.
VERVING

:

VERVING

• :;;

~~-

.; • J ' ••

20 mai .
VERVING
VERVING
f ,· ;;l
.,. , ·, - ~ ;

A' NA' .MALET

-

V.ERVING

~"!;:'\) i'" .·;·

-~ ~

VERVING

ER'

.VIKTIC/ERE .,
i· :..
'ENN METODE.N E · !~
H l L S E N R E D"
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'''r-~

·Jliserine;:

--All e l e.g skal ha diskutert sormneTleir og levert rapport

ti~

AU innen 1 .mai.

" Al l9 me dlennner må beg:runne overfor lagsstyrene hvorfor de evt. ikke skal på leir.

-.· ...:;_~_ l e J:fKS ll}e9-lemmer: skal snakke med vem1.er, studieta.JI).~~ter og sirkeldel takere om
.•_;

·<il.., c skal

~ller$
~- l

TJe t :::·ke.l vmre

en

være

en m~lsetning

å få mange

uorgan~$erte

med.

somme r'1:eiransvarlig i. hvert distrikt som skal ha som oppgave å

: ·' ·.L,;.pesedler .'t;m leiren s kal for ligge til 1 .mai. Disse skal spres på 1 .mai arrangementer,

··,

,_; , i

fagmiljøer og ri Ven:t:J.ekr etsen.

·-Di s tri ktene må ta ansvar for annons er og ·reklame for leiren i de lokale student-

Htls'Em Sentralstyret

. ..,,. partihistorie (www.akp.no) 2018
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'·~·
So!lll!lerleiren skal ha som hovedtema:Utviklingen av den vestlige kapitalismen.

l·

Viktige stikkord er:

l.

Økonomi:

- Skoleri."lg i og kri tikk av grunnleggende begreper og teori i den borgerlige sosial-

l

.

ø';;:o nom~ en.
-~

det er krise i kapitalismen,eller om det

som

~ørst

.

f:

.
.

og fremst er struktuelle endrlnger

r~~er arbeider~lassen,pga.kapitaleksport,nedlegging

av arbeidsplasser

lsv ... -

-Scsialdemok::·atenes defenisjonav krisa i "Privat rikdom-offentlig fattigdo::.nn

Vilkår for klassekampen i Vest Europa:
-Tel::nologisk u tv-i1ding og betydnL'lgen den får for kvinnearbeidsplassene og a]'beiderklassens sænmensetnipg.
-:Bet~rd::1ingen

aY at arbeiderklassen er i ferd med og

11

skifte kjønn".

-Det kom;nunistiske partiet sin betydning for klassekampen, vttrdering av streiltekamp '
i

Vest Europa og i Norge, -har det skjecd ei kvalitativ endri.rl..g?
~

Sta-ten:

""·statens dpbbel.trolle som kapitalist og f'orvalt."lin,gsorgan(hist. utvikling og idag).
-Det st~tlige botreersiæpe''t(no:menklaturen)kontra det private (bteresse kor.:fl
~s~~dente~
'
.
.. i
/

fo hold til

.staten.
.

·

_n:ue offe-n tlige godene", ..:.hvem betaler dem, -hvordan sl:al de fina11sieres?
Se:::.inare r : ·
-:--!!.-L bevegelsens historie
;.appløsriing~ ' av ' 'f amilien

-De L11te- -lel~tuelles tolle i klassekampen

En boklærd student,kalt ror
o

rna

?
l'
leiren der kommer .. n ••
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SENK KONTINGENTEN,LEGG NED HMG,LEGG NED NKS.
Det nye kontingentvedtaket fra landsmøtet har begynt å reise en
del diskusjon om økonomiarbeidet i NKS.
Innlegget fra Petter S i forrige nummer av 4.mai ble riktignok
skrevet før landsmøtet,men reiser en del aktuelle problemstillinger.Det er viktige at motsigelsene til

kantingen~

og det

~vrige

økonomiarbeidet blir reist til politisk debatt.
Jeg vil hevde at spørsmålet om økonomi er knyttet til spørsmålet om organisering.Kontingentarbeidet går erfaringsmessig - alltid

treges~

der det eksisterer organisatorisk oppløsning,politiske

raotsigelser til hva som skal være organisasjonens oppgaver og der
det står lokalistiske avvik.
Sjølve kontingente n er det ytre uttrykk for den prioritering det
politiske arbeidet har hos oss.Propagandaarbeidet er et annet ytre
tegn på organisasj o n og det er ikke unaturlig at disse tinga ofte
-l røftes i sammenheng.
Jeg vil drøfte noen av de motsigelser som ofte blir reist:
1.-Vi vet ikke hva penga går til.
De t er tidligere redegjort for noe av våre utgiftsposter.Det skal
ikke mye d etaljoppstilling til før det er relativt lett å oppsummere
trekk ved organisasjonen som vi ellers ønsker å holde skjult for
o f fentligheten.Men det skal ikke store fantasien til for å oppsummere

ko~feranser,reiser,utgivelser

finne ut at en li ten o r ganisasjon i et

av skriftlig materiale og

·lan~t

prisnivå og uten

statsst ø tte svært r askt vi l støte på økonomiske hindringer i

sitt

arbeid.Enda mer konkret blir det når det kan fastslås at det ikke
finnes økonomisk rom for å avholde verken den planlagte forbundsskolen eller jentekon feransen.
2. -Vi er en liten organisasjon,det betyr at vi må lage budsjetter

på grunnlag av dette dvs. senke akti v itetsnivået.
Jeg tror det er enighet o~orutset n ingen for å styrke NKS er å
styrke,i kke senke a k tiviteten.Det er først og fremst ved å verve
flere medlemmer at vi virkelig kan løs e økonomiproblemene.
3. -Det er bedre å beholde penga i

laga framfor å sende dem inn til
sentralen.Da mister vi bare innflytelsen over hva penga blir brukt
til.
Denne tankegangen representerer et virkelig knusende slag mot den
demokratiske sentralismen,og inngir mistillit til den valgte ledelsen.Dette er uttrykk for en lokalistiske tankegang som egentlig
ville føre til en del spredte lag rundt omkring i landet
'
som eksisterer uavhengig av hverandre .
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Helt konkret til Petters innlegg:
Han stiller spør smål ved hvordan det kan gå an å utgi et blad
som HMG med

d~n

lave politiske effekten den har.

Mitt første spørsmål blir da hvordan han vil måle effekten av
pro;;:ag.:::!.r_L:a ?\' Jeg ;r,; 2 :. ~ -· ·~e ._l-e lltå være he lt umulig å kunne måle di~ ekte.Et

annet s pørsmål er sjølsagt hvordan propagandaen fungerer

med hensyn til innhold,hvordan blir den brukt av medlemmene.Men
dette berører ikke Pet ter i det hele tatt.Typisk nok sier han at
hans innlegg · ikke tar opp bla~d~s innhol~ bare dets eksi~tens.
Jeg h ar mottatt diveræ reaksjoner på HMG gjennom åra.Men det
hører ti l sjeldenhetene at noen h ar kommentert det politiske innholdet.F.eks. var d et flere steder i

landet nærmest salgsboikott

av de t o tidsskrif tn umre ne vi ga ut .Likevel har jeg pr.dags dato
aldri
----

mottatt noen kon kret kritikk av innholdet.

Han stiller

vi~ere

HMG opp mot vårt iriternblad,Klassekampen,

andre studentaviser,lokal propaganda. Det må være

klink e n~e

klart

at alt dette e r publikasjo~er vi m~ bruke bedre enn i dag,men det
kan

selvføl~elig

ikke ers t atte den særegne propagandaen til

organisasjonen NKS.Denne propagandaen er helt nødvendig for å
binde organisasjonen

sa~Ten

både i egne og andres øyne.Det er

f.eks. ganske viktig for NKS i Vol d a å vite at det finns NKS lag
over hele landet og at v i all e utgjør deler av den samme organisasjonen. Ell 2r s blir arbeidet temmelig meningsløst i lengden.
Det eksisterer mange syn på HMG.Men la oss for all

d~l

få

en debatt om hvordar. organisasjonen NKS skal presentere seg som
p o li tisk alter ra ti v på best mulig måte.Ikke om vi i det hele tatt
skal ha noen slik felles profil utad overhodet.
Kom heller

~ed

konkret kritikk og forslag.

Det bli:.:- en logisk sammenheng i

innlegget til Petter,når han

videre stiller spørsmål ved relsinga i organisasjonen.
Jeg har reist rundt for NKS i ganske ma nge år og min erfaring er
at denne virksomhet e n er svært nødvendig for NKS sin eksistens.
Jeg tror det er okay fo r medlemmene å møte folk som sitter i
l edelsen

& få

diskutert ~lagt fram kri tikk direkte.Skal det

bare være sentralstyremed lemmene som skal ha sl i k kontakt?
Videre er de inntrykk du få r ved å reise rundt helt nødvendig for
å danne seg et innt~ykk av hva slags organisasjon vi faktisk driver.
Pett e= synes ikke at medlemmene skal svi for en talentløst
styrt ø kon om i.
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Jeg syns egentlig dette er ganske sterke påstander som burde
trenge nærmere dokumentasjon.
Fra 1980 og fram til i dag har det vært tre økonomiansvarlige som
har gjort en helvetes bra jobb

for å skape orden og grep. om or-

ganisasjonens økonomi.Sentralstyrevedtaket av våren 1984 tok sikte
på å få enda bedre grep om de økonomiske midlene som organisasjonen samlet disponerte.Det
inn

bl~

nå bestemt at alle penger som kom

; samskipnadsstøtte og kontingent skulle inn til sentralt og

at penger deretter skulle føres tilbake til laga etter søknad
med budsjettforslag.Ternmelig normal organisasjonspraksis ville jeg
tro.Hva skjer ? Utbetalingene tilbake til

d~riktene

blir forsinket,

helvetes balluba ,betalingsboikott og avskyresolusjoner mot ledelsen.At det ville bli problemer ved gjennomføring av nye rutiner
burde være innlysende.Det hadde likevel vært en stor fordel med
litt hjelp og velvilje i dette arbeidet.Hva skal vi f.eks. si om
at kontingenten aldri kommer til oss før semesterslutt,regningene skal derimot betales fortløpende. Kontingenten kommer som
en seddelhaug uten oversikt over hvor mange som har betalt og
hvor mye.Og hvor mange er det egentlig som leverer inn budsjett
og regnskap for den lokale økonomien.Hvis økonomien virkelig er
talentløst styrt på en måte som medlemmene må svi for,syns jeg vi
har krav på å få vite hvordan dette faktisk henger sammen.
"Innsamlig,lotteri av ymse slag osb. er velkjente metoder.
Er det forbud mot slikt i NKS ? Så sett igang då vel"
Absolutt ikke.Tvert imot!
I den nye organsasjonshåndboka som er under produksjon anbefaler
jeg faktisk dette for å styrke lagas økonomi.Sannsynligvis skulle
det være

~ulig

å mobilisere slik entusiasme for penger man sjøl

disponerer over.Eller hva ?
Mitt spørsmål til Petter blir hva han syns NK~ skulle priori.

. t

tere å bruke penger på.Han argumenterer både . mot r~evirksomheten
og den sentrale propagandaen.Jeg syns det ligger i~isitt i innlegget at vi egentlig ikke trenger en organisasjon.At laga kan operere som lokale sjølstendige baser.
Jeg oppfordrer flere til å kaste seg inn i debatten.Det dreier
seg til sjuende og sist om sjølve livsgrunnlaget til en organisasjon som de fleste legger ned et uhorvelig stort og godt arbeid
med.
Til dette temaet anbefales følgende studier:Lenin:Utvalgte verkerii
"Lokalt og landsom:11attende arbeid" side 157.

.-:l oR \k.,.
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NKS OG ØKONOMI:
Etter at kcmtingenten ble forhøyet har det kommet et ønske om en prosentv:iJs oversikt over hvordan pengene blir brukt. Noen lag har vært av den oppfatning at kontingenten er for høy mens andre har etter diskusjon i laget
-. .

v~rt

oppfinnsomme og

'

kommet på ideer om hvordan lagene skal få

inn mer penger til NKS. Det er klart

at det kan være vans kelig for medlemmene åvurdere den økonomiske situasj 'nen
i NKS uten å vite hvor mye penger vi har og hvor stort budsjettet her. De~ er-heller

ikke uproblematisk å sette opp et ,prosentbudsjett uten at det blir mulig

~ ber~gne

totalbudsjettet for dem som går inn for det. Og det er jo et sikkerhetsproblem.
Der f or må det bli et røft prosentbudsjett som presenteres for våre medleJer.
J eg vil her legge frem et slikt budsjett slik det er for dette semester:
Bevilgning til distriktene som går på
lokal propaganda, kontor m.m
Sentral propaganda

21 %

HMG m.m

21 %

sentralstyre

14 %

Reisevirksomhet

10 %

Sentralt kontor , porto ,utstyr
intern

blad/ postm.m ( kopier )

Div.
( regnskapsmessig )

Totalt

14 %

97

k~~tingent

en

lo

innkreving

+ div . inntekt salg
Overskudd :

: lO %
7 %

Landsmøte

Beregnet

·.

100 %

3%

Følgende prosjekter blir ikke gjennomført dette semesteret p.g.a dårlig ø onomi:
Jentekonf eranse

lO %

Forbundsskole

10 %

Hvis vi skulle gjennomført dette
Utgifter : 117%

Vi må altså kutte ned på aktiviteten sentralt fordi økonomien ikke tillater det.
I tillegg må SSAU bruke tid til å gjøre medlemsbladet billigst mulig, og bevilgningene
til distriktene er satt veldig lavt.
Egenkapitalen til NKS er veldig lav ved semesterstart. Derfor er det helt nødvendig
at koningentpengene kommer inn mye raskere enn de gjør nå. Også salgsinn
av propagandaen som er lav, kommer veldig sent inn. De kommer faktisk in

ofte et år

etter propagandaen kom ut. Også kontingentpenger blir innbetalt semester

etter.

Denne utviklingen må snus . Pr. i dag er bare 11% av kontingenten tnnleve

til

økonomiansvarlig.

q,
l
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Det te må enkeltmedlemmer i lag, lagst yrer, distriktstyrer og økonomiansvarlige
i

distriktene bebreides for. VI ER PR I DAG IKKE I STAND TIL 1 BETALE VÅR REGNINGER •

Dette må rettet på med følgende

·i'·

..... . '

..

.

l '

..

~ ~·

····)

l. Kontingenten skal innbetales på første lagsmøte, hvis ikke skal de s om har glemt

pengene egenhendig sørge for . at økonomiansvarlig i laget får disse innen en uke.
; :;-·

2. Økonomiansvarlig i hvert lag

har sammen med

lag~1E;<f.er

ansvar . for at disse pengene .

kommmer inn til rette vedkommende i distriktsstyre vedde kon.'takt'er som finnes.
3. distrikene har ved distriktstyrene eller der dette ikke finnes, lagstyrene ansvaret f or at disse pengene kommer inn til økonomiansvarlig i SSAU innen en måned
etter semesterstart.
.

; '

4. Saig av sentral propaganda skal oppfølges ved at inntektene
leveres økonomi,) ... .
a nsvarlig i lagene innen 2 uker, og at økonomiansvarlig -ieverer inntektene til
.

~-

.

økonomiansvarlig i distriktet to ganger i semster et. Det siste gjelder også
distriktets innleveri ng til økonomiansvarlig :i. SSAU.
Dette er ikke vedtatte direktiver ennå. Men noen liknende må gis hvis ikke vi skal
gå konk neste semester eller 'føi -det.
Vi må starte en økonomidiskusjon i N1{S. Øk.onomiarbeidet i or ganisasjone viser at
det politiske nivået i økonomiarbeidet er lav. Kontingenten er i dag relativt lavere
en'L den var i 1977 og dengang var studentøkonomien dårligere enn nå utifra

NSU's

st.udiefinansieringsundersøkelse, da deltidsarbeid · var sjeldnere. Kontingentsatsen
kan ikke ruinere noen. Det er; en liten utgift i forhold til alle de andre . Men en
ctadig økning i kontnigentsatsen kan ikke løse problemene til organisasjonen. Kontingentøkningen er

~t;

resulta t av for dårlig vervearbeide. Og dårlig vervearbeide igjen

et resultat av liten forståelse for betydningen av en kommunis t isk organisasjon .

.FINTON .Fl Nfl!t/S
SJEKK

=
AF

·--------- - r - - - - - -----------------------·----·- ---"'··-·.,-.--·-·-

r 1627
i

[

973
t...;"l~,; nr··

l 10
!

Tf'...

9430
'

~W"k:-. t

01/ElJ. EV/VE. ,TIL DISTRIK7E:At'S.

l().
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OBJEKTIVE INTERESSER ELLER BARE LITT FORVIRRA ?
OM KVINNEDISKUSJONENE OG TAKTIKK.
!forbindelse

niOdkvinne~diskUsjonene

i rørsla, har ulike

ann~~mite

~tgreper

De~te

blitt omdefinert, bg brukt pi en
enn tidligere.
-kan ·
være med i forkludre den videre debatten; - derfor noen spørJ rnil/
standpunkt som forhåpentligvis kan løse/ev. få. fram enkelte motsigelser.
Dette er nød~endig bl. a~ når det gjelder begrepet "objekt~ve/
subjektive interesser~ - I marxismen har dette tidligere st6r sett
ba~e vært knytta til klasser. Marx bruker dette uttrykket om ~ rbeider
kl~ssens objektive interesser av sosialismen, samtidig som harl påpeker
at de som enkeltindivider rent subjektivt kan mene at de ikke har det.
Hvorfor har det nå plutselig blitt nødvendig å trekke inn begrep
som - "objektive/subjektive interesser" og nsosiale kjønn" i en
di~kusjon om kjønna? -Er det bare for ytterliger~ - å fa~tsli ~ · deri
SG"lfr egne kvinnekampen er vikti~, el.l er har det · noen politisk
fupksjon utover det? Det skal i hvert fall svært gode argumen er til _
fo r å. rettferdiggjøre at det pTutseli g blir innført nye begre
so~ i verste fall f~ref til at kjønnska~pen sidestilles med k
ka ~pen. - 4t det. altså blir g,i ort til en anta.fSo_
n is_t.isk mots:i.g
hvilket det ikte er, men de~inot ~n ~o t sigelse "i folket~ Det
he l digvis få som direkte hevder noe annet. - Men taktikken
en del
av kvinnekampen mener vi er farga av en tankegang som gir ut
kv i nner og menn i arbeiderklassen egentlig ikke har de samme nteresser.
,-For i vise til et konkret eksempe l i en aktuell debatt; di kusjonen ·om 6-timersdagen og følgende uttalelse i den anledning:"Gub ene
i LO går mot 6-timersdagen! 11 (-Men hva si med Gro Harlem Brundtl nd ?)
Al tså, det so~ må ligge underforstått i dette er at menn ege~tlig
har: me r interesse a v en arbeidstidsnedsettelse på ei uke(lenge t.
eller lavere pensjonsalder{to år) enn av at det b. ] ir
i nnført 6 timers normalarbeidsdag, so m tilsvarer 2-3 måneder p~ .
å r (1) -For at menn altså skulle være redde for å få mer husarb id,
vil_ de 11 objektivt 11 sett være tjent med en reform som er jævlig
d ef~nsiv når det gjelder å ta tilbake en langt større del av m
ve rdien . -Det er i alle fall en merkelig form for logikk som må
lig ge bak detstandpunkt a t alle menn,som kjønn betrakta, skull
ha f elles interesse av e n kort periode lengre ferie, mot det å
~ tt mers normalarbeidsdag.

som~erferie)

-~ '·-.
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Menn har privilegier.Tidligere i den norske ml-bevegelsens
historie ble nok dette unde'rvurdert. Men hvem . er det som tjener
mest pi, og som opprettholder, disse privilegiene(lønn, pri-vatisering av reproduksjonen,porno etc.); menn som "sosialt kjønn",
eller borgerskapet?

- Vi mener borgerskapet, det er det som har

makta, og det er~ kampen må rettes mot. Skal denne kampen ha
framgang, skal den seire, må menn og kvinner alliere seg mot
sin felles fiende. Når det gjelder kvinnekampen, mi kvinnene
gå i spissen og utforme premissene.

Det kan gå treigt, fordi

menn har subjektiv interesse av å beholde en del privilegier,
men det beiyr da at de ikke vi2 være en hovedmotstander i
kampen for kvinnefrigjøring! En kamp som først endelig vil seire
når .a rbeidsdelinga og alle former . fo·b . utbytting opphører,under kommunismen.

Men treigt kan det jo forøvrig gi på en

del andre om~åder også, - sjøl om både arbeiderklassen og
studentene har objektiv

interess~

Forøvrig vil vi markere oss

av sosialismen!

mo~

Prinsipp-programmets

"oppheving av kjønn" under sosialismen(O- de av samfunnet skapte
"kjønnsroller'' vil vi derimot sloss mot både nå og seinere!
Bonnie, Clyde

& Mata •

. ' .t
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AKP Mt's LINJE OVERFOR UNGDOMSORGANISASJONENE.
'
Dette innlegget ble til etter at vi diskuf~Et~E partiteori
. .
.. .
.
i laget , v~rt~yørst vil vi gi helhjerta støtte til sentralen so~
. :
dette semestret ga direktiv om at alle laga skulle disk
par.

•:

.

'

~

.

.

~iteori.Dette

.

.

er en diskusj6ri NKS trenger.

Over til saka:
I løpet ay partit~oridisku$jonen i laget kom vi inn på

slags

linje AKP har til sine ungdomsorganisasjoner.Lenin og M o påpekte
a ~ et kommunistisk , parti aldri kan overle~e uten ungdom

sjener som de kan rekruttere fra . Den revolusjonære kraf
hos ungdommer.
De erfaringene . laget har forteller oss at det kan se ut i som om AKP
''systemati5 k ll og gj~nnom lang tid har "boikotta" ungdom 6rganisasjonene s~ne.Bo:r;-tsett fra ei "krampetrekning" partiet h j· dde i
"Ungdomskampan j a -7 6".
Etter denne kampanja .tok partiet sjølkritikk på a~ de i stedet
for å gi veiledning/~tøtte/rådgivning til ~ngdomsorgani asjonene,
gikk de inn og gjorde_ arbeidet for dem ,og dermed også u dergravde
de~okratiet

i _ ungdomsorganisasjonene.

Vi vil komme med noen eksempler vi har på hvordan

AKP

ndervur-

derer f.eks. NKS sin betydning:
- I partitalen til AKP 1.mai i fjor,som bl.a. var innre , ta på
verving ble ikke NKS nevnt med ett ord,og RU i

en biset ing.

Be gr unnelsen vi fikk på forespørselen etterpå var at "d

glemte

det .Veit ikke partifolk at NKS eksisterer eller ?
11

~ I ngen .fra AKP.m~tte opp på NKS sitt nylig avholdt~ ~ l Tndsmøte.

Grunn:S]ukdom.VJ. trudde at partiet hadde mange folk som 1var egna
til å representere AKP på l~nd~møtet vårt vi ?

..

l

D~t er. ~la-~t---a,! folk kan bl l

·

SJ ~e .• Men ~'{iS man se_r _på r i oppgav e
a .. v orllg nok,sa sørger man fora sikre varakvinner i ti felle
f.e k s. ~jukdom.

-. . :

Egentli~ . burde .' landsmøtet ha fatta en .._ "ci~skyresolusjon" til
partiet

~ngåe~~~ ~~nne ~~ka~Deh

be g runne po li ti ske iallefall . Vi

ikke tok dette me r seriøst opp:

burde

1~ke

b urde ~ t~

ha

~ært

vans elig å

sjølkritikk for at vi

--

- Årsmøtet i Oslopartiet inviterte ikke NKS og RU.Begru nelsen
veit vi ikke, men d e hadde kanskje glemt det ?

/J.
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NKS og AKP har ei avtale om at partifolk som studerer skal ha ei
hovedoppgave i NKS.Avtalen er gammel,men fortsatt like gyldig.Vi mener
at partiet ikke tar denne oppgava alvorlig nok.Det er en hard kamp
nesten bestandig når sånne overføringer skal skje.I laget vårt ~jen
nes det nesten som om vi må bruke mer krefter og gode overtalelsesevner overfor partiet enn overfor folk som vi verver.
Dette var noen eksempler.De kan sees som enkelthendelser,og de kan
sees på noe som henger sammen.Vi trur det siste.Laget mener at:UTEN
AT DENNE LINJA BLIR KORRIGERT,SÅ VIL DEN SPRE RESIGNASJON OG KANSKJE
FØRE TIL AT PARTIET PÅ LENGRE SIKT IKKE KAN OVERLEVE.
Fordi:
Hvis AKP skal være et revolusjonært kampparti,noe vi vil at AKP skal
være,så må det bety at de · trenger folk med revolusjonær teori og erfaring.Tenk på hvor viktige ungdomsorganisasjonene er i denne sammenheng.Folk fra ungdomsorganisjonene som etterhvert går inn i partiet
kar revolusjonær erfaring og teori allerede når de kommer inn i partiet.
AKP vil vise at de er kvinnenes,arbeidernes og ungdommens parti spesielt.Hvordan oppnår de det ?Ved å nedprioritere arbeidet med ungdomsorganiasjonene sine,og legge opp ei linje for å verve fra NKS og RU
sine rekrutteringsområder ? På oss virker dette mildest talt bakvendt
og fullstendig "teoriløst" {sett i forhold til kommunistisk teori.)
Vi mener at AKP nå ikke fungerer politisk ledende overfor oss,menvi
vil gjerne atAKP skal gjøre nettopp det.Vi avviser alle som mener
at AKP bør bli et masseparti,vi vil ha et *rkt AKP.Derfor reiser vi
denne kampen/debatten,for å vise at AKP har et avvik i forhold til
kommunistisk teori i sitt syn og sin praksis overfor ungdomsorganisasjonene sine.
Vi vil ha et NKS som er underordna AKP,og avviser i denne sammenhengen
debatten fra de som mener at NKS skal være uavhengige av AKP.
NKS må reise kampen for å korrigere partiets linjer i denne saka.
Kamerat§~ig

hilsen

Sosialskolelaget i Oslo.
Vi vil samtidig oppfordre Alle NKSere til å bruke 4.mai mer flittig.
Oppfordringa gjelder også oss sjøl som skriver vårt første innlegg
til 4.mai på mange år.Hvordan skal vi komme framover uten at vi bruker
internbladet til å føre diskusjoenr ?
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OBLIGATORISK MØTE OM PARTI-TEORI.

Her følger en ytterligere konkretisering av litteratur og
$pØrsmålsstillinger til det obligatoriske lagsmøtet om
parti-teori som skal avholdes i vårsemesteret.
Forskjellige spørsmål behandles i klassiker-henvisningene;
~å som organisasjonsmodellen/demokratisk sentralisme, - og
partiets politiske oppgaver nå og under sosialismen.

Forberedelsesmateriale til studiemøte: Det kommunistiske
.

'

iet.

'

Staltn:"Spørsmål i leninismen." side 67 ~ · 77 ' (~arti~t.)
119 - 136(Partiet og

iderklass~n i syst met ~ed
proletariatets dlkt.)

Lenin:"Hva må gjøres?" Bind 2 i Oktober-serien . .
"Et skritt t r am og to tilbake" Bind 3.

Ma o.: nskrifter i utvalg.

11

Side 14
{Kap. "t

-

4.
2.)

Side 55
Side 68 Side

8.(Kap.G)
2. (Kap. H)
7. (Kap. Q)

Side 108 - 11 O. ·. (Kaderpoli~ik l . )'
Side 110- 111. (Pa~tidisipli ~)

"Verker i utvalg" Bind 1. Side 111 - 113.(Ultrademokrati/
Org.disiplin.)

AKP's vedtekter og prinsipp-program ang. det kommunistiske

artiet.

Spørsmålsstillinger:
- Det kommunistiske partiets rolle i klassekamperi i dag ?
- Trengødet et kommunistisk parti i

ledelsen for revolusjon j n? ·

Er den demokratiske sentralismen nødvendig som organisasj ~ nsprinsipp for et re,rolusJ·
·
•
onær t par t·l~ og ·r or gJennomføringa
av
den sosialistiske revolusjonen?
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

- - - -SENn O.P~SUMMRR.I . .G.F.

O.G·_

:NLEGG.-...Lc.U..C~

OBLIGA.TORISK MØTE OM KVINN EPOL I'riKK.

De tte møt eoppl e gget e r ti d li g ere sendt ut til laga.Vi t r ykker det for
~ i kk e r~ets

sky\d og s å her.
"Kv i nnes p ørsmålets ~~~~t ~ giske beiydri i ng for arbeiderklassen/fag-

b e vege l sen."
ForbL~:::-e d0 J; s esn.a te r j 2 le:>~

Siri J en s e n : "Kv i n ne ::; p ø rs måle t s b ety d n ing for fagbeveglsen og ar be i d e rkla s se P . "
Jon Iva r Elst .:1d : "Den nye klas s es truk t u r en" i Røde Fane nr.1/84.
Pr oblemstil l inger:

*

Hvi l ke n be t ydnin g h a r d e t at kvinnene 2 r h a lve arbeiderklassen ?

*

Forholdet m ell e ~ k v i n n enes still ing i f amilien og y rkesdeltaking.

*

Diskut e r p ~ s t an d en '' Fo~ ~ f o r s tå de flest e politiske saker,må man
se sære gen t på kv i n nene s s i t ua sjon. "

*

6 -t imers dage~ so ~ kv i n n ek ra v o g/el le r k lassekrav.

~ e ftet

av Si ri

o.g• 'ikos t .er k r.
Vi"

er s v ær. t

Jen s ~n

kan best i l l es fra

pa rtikon t oret ~

tlf. 414032

1 o. - '

i nte .n~ss<J r t i

opp s um~ueri ng er av d!isse diskusjonene.

Vi minner. o;n at de t te 0 l a de ·t 's spa l t (:"r er ·åpne f or videre debatt l!!! l
· :' .
.

' ~to

· .

i '' (. :·. .·· ·.. ·, .
. ,·

' ..

:..

.. .

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

OPPSUMMERING AV KOMMUNISTAN E SITT ARBEID

l NMU l 84/8

'~:.

..,.•
t).

.

'•"

LE~

[IN ALLIANSE AV NKSARAR,RUARAR OG UAVHENGIGE TOK OVE
!NGA

l NORSK MÅLUNG DOM(NMU),PÅ LANDSMØTET l MARS

,.··.

1984.

\" .

StA 1977 HAR ULIKE SOSIALDEMO KR ATISKE OG LIBERALE KREFTER
HATT ElT JERNGREP OM ORGAN I SAS J ONEN.
IKKJE HATT _El

DENNE FRAKSJONEN HAR

LINJE FOR Å MOBILISERE FOLK FOR MÅLSAKA. TVERT

OM,DE! _HAR STÅTT FOR OPPGIINGSLINJER SOM AT VI

T.D

IKKJE MÅ

MOT BOKMÅLET. DE t . HAR UTVIKLA EIN SAMNORSK/TOSPRÅK

TA KAMP
STRATEGI

SOM STÅR

l

KLAR MO TSE' TNING TIL MÅLSETTINGA

NASJONAL,SOSIAL OG KULTURELL FRIGJØRING AV DET NORSKE
TA NKEGANGEN

l

DENNE LtiREN ER "TO SPRÅK

EIN VERDI".
LØPET AV DEl S

ÅRA

DETTE REGIMET SATT,HAR ORGANISASJONEN OPPLEVD EIN JAM

TIL-

RESULTATA HAR HELLER

IKKJE UTEBLITT:!

BAKEGANG.
KOMMUNISTANE TOK FATT MED DEN HOVUDOPPGÅVA Å SNU UTVIKLINGA
METODEN VAR Å STYRKE DEN MÅLPOLITISKE KAMPEN,SKJERPE
MOT BOKMÅLET,OG DRIVE ElT DY KT IGARE ORGANI .SASJONSARBEIO.
[TT~R

L/>.I\J!)5M0T!:T

1985

!< t.~J

" :

i(Q;..;ST/Hf.R[

AT uET TE

YKKA. DEN SJUÅRIGE TILBAKEGANGEN VAR SNUDD TIL CA
MEDLEMSAUKE ,OG

50%

HAt<

:~

V\JKl VlLL

10% REELL

STØRRE LANDSMØTE. EiT LANDSMØTE S
J'

OG MED VAR PREGA AV MANGE NYE,UNGE OG ENTUSIASTISKE F
PÅ DETTE LANDSMØTET FiKK KOMMUN!STANE GJENNOMSLAG FO
MÅLPOL I TISKE LIN JE
ER VALT

l ORG AN ISASJONEN, DEt

Sl

FLESTE FOLKA SOM

INN l LANDSSTYRE OG SENTRALSTYRE HAR EIN KLAR EITT

'•

SPRÅKSTRATEGI ,A RB EIDSPRO GR AMMET AVVISER SPRÅKLIG JAMSTILLINGSSTRATEGIEN, 058.

! ÅRET SOM KJEM VIL DE T BLI El V IKTIG OPPGÅVE FOR KO, MUNISTANE
AT DET ARBEIDET SOM KOM ~ UNISTANE

Å STYRKE FRAKSJONERIN GA S LI K
DRIV

·.•

INNANFOR NMU SKAL KUNNE G t BETRE KONKRETE RESULTAT BÅDE

l FORM AV ElT STYRKA NMU OG

t

FORM AV VERVING TIL RU OG

"'
~

.,

NKS.

',

'

'·l

!'

ARNE,0SLO

~

':'

'l
t
l

L
l

r

Il
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QNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
DEBATTEN OM NKS SIN JOBBING I DET NORSKE STUDENTERSAMFUNb (DNS) I
OSLO, HAR ENDELIG NÅDD 4.MAI SINE SPALTER. DA DENNE DEBATTE~ LETT
FÅR KARAKTER AV HVA NKS SKAL PRIORITERE I ·SINE PLANER, REGNER! :VI MED
AT DEN I HØYESTE GRAD OGSÅ HAR INTERESSE UTAFOR OSLO,
ALLE MEDLEMMER AV OSLO NKS HADDE H'3STEN 34 DIREKTIV OM Å SKAFFE-SEG
TO KLIPP I DNS OG STEMME R0D FRONT PÅ GENERALFORSAMLINGA. DET ER EN
KJENNSGJ~RNING AT EN STOR DEL AV ORGANISASJONEN BR~YT DETTE DIREKTIVET,
ps I OSLO HAR FÅTT INN GRUNNER TIL DETTE FRA DE ALLER FLESTE. BARE EN
KAMERAT HAR BEGRUNNA DIREKTIVBRUDDET POLITISK, VI TRYKKER BEGRUNNELSEN
FRA FINN HER, SAMMEN MED ET SVAR FRA KNUT/DS OSLO.
RøD FRONT HAR l HELE ÅRSM0TEPERIODEN I 0SLO 84/85 HATT STYREPOSISJONEN
l DNS. SIGNATUREN SH OPPSUMMERER DNS-ARBEIDET SÅ LANGT FOR VÅRSEMEST~RET 85. MED DETTE ERKLÆRES J~S-DEBATTEN FOR ÅPNA, MEN PÅ LANGT NER
AVSLUTTA. DERFOR: FORTSETT DEBATTEN, SEND INNLEGG TIL 4,MAI, (RED,)
f]:VORFOR JEG BRYT ET/. DNS- DIREKTIVET.
Jeg skal her så kort, men samtidig
så utfØrlig som mulig legg e fram
hvorfor jeg ikke fØlger direktivet
om å skaffe meg to klipp og stemme
RØd Front i DNS. FØr jeg gjØr dette
vil jeg understreke at jeg ikke går
~mot den demokratiske sentralismen.
Jeg mener denne er en livsnØdvendig~et for en revolusjonæ~ organisasjon.
Men, dersom denne organisasjonen vedtar politiske linjer som er en trussel mot dens eksistens, er det min
plikt som revolusjonær å bekjempe
dette. Jeg skal derfor nedenfor be grunne hvorfor jeg anser videre DNSarbeid som en slik trussel for NKS.

VAR STYRKE
NKS :har i lØpet av det siste året
hatt eh vervekampanje som var så
viktig at alt annet arbeid ble prioritert ned. Denne kampanja ~ar
viktig fordi NKS sin videre eksistens var trua. Vi klarte å oppfylle målsetningen og vi eksisterer fortsatt. Likefullt er situasjonen slik at vi er små og mange
lag har problemer med å funge~e
sjØlstendig, og med å drive massearbeid/IK-arbeid.
'
Som stud entorganisas jon er NKS
kjennetegnet ved at dens medleJil.lT).er
kunn er medlem i et kortere tidsrom. Folk er ikke studenter i all
evighet. Dette betyr at vi må rekruttere javt og mye.
NKS i dag er kjennetegnet ved at
det er mange uerfarne og nye medlemmer i ledelsen på de fleste i
nivåer.. I tillegg er NKS plaga 4v
en rekke feil og mangler som jeg
ikke skal komme inn på her. Poenget
mitt er at NKS i dag er s~akt~ · ··
Det te gjenspeiler seg også i vårt
arbeid i diverse studentorganisasjoner.

Videre vil jeg ta sjØlkritikk på at
jeg ikke har reist denne kampen fØr.
Det er utslag av slØvhet og en pre ss a
sosial situasjon. Det var gjennom den
diskusjonen som har gått . i det siste
at jeg har kommet fram til det stand punktet jeg nå har.
NKS er en revolusjonær studentorga nisasjon som har ti l oppgave å rei~e
studentene til kamp for sosialisme 6g
~ev o lusjon. Dette skjer gjennom at vi
. reiser studentene til kamp for sine
egne interesser, gjennom politisk
MASSENES BEHOV
propa ganda og agitasjon og ved å mobilisere studentene til stØtte for and Studentene er i dag utsatt for en
andre som sloss for sine interesser. rekke angrep. Både når det gjelder
Dett e gjØr vi på et nivå 6g på de - omr utdanningas karakter, lengde, struområ<.;Ier og på en måte som er best~m""j;
av var styrke og massenes behov/n1va. ktur, innhold og finartsieringa av
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denne. Dette har fØrt til Økt
deltidsarbeid, splittel s e og des
desorganisering blandt s tud en tene .
Samtidig er det flere sto re saker
å sloss for, og som studenter er
op~tatt av. I denne virkeligheten
er· det vi som revolusjonære skal
fungere og jobbe. Vår viktigste
oppgave som revolusj onære må være
å ta utgangspunkt i denne virkeli~heten og gjennom massearbeid å
rels e studentene til kamp. Ikke
bare er dette vikt i g for å vinne
stGdentene for so s ialisme og revolusjon, men det er av avgj Ørende
betydning for å kunne verv e fol k
ti l NKS. Uten å være en do gmatike r
vil jeg henvise til MAO og art.
"S~rg for massenes velferd."
På -bakgrunn av NKS sin sva~het,
massenes behov og vårt mål som
rey olusjonær organisasjon v il jeg
he ~ de at det er av avgjØrende bety~ning at vi prioriterer våre
kr~fter, og gjØr det riktig .
Mi ~ t utgangspunkt er altså at vi
er små og svake og at vi derfor
må ' prioritere skarpt. Denn~ prioriteringen må ta utgangspunkt i
hva som er det viktigste for NKS
og ~ sØrge for at disse oppgavene
blir dekket. Når det er gjort k an
en · vurdere om det er krefter til
overs som en så kan bruke til
anpre t i ng.

LAG · FOR DETTE. DN'S · er et hode uten
kropp, ell e~ i det mi nste med en alt
for liten kropp. Uten å dra m disinske
paralleller vil jeg hevUe at ~en enestE •
måten f or å sikre og utbygge jKS, og
derigjennom legge grunnlag og å for
DNS -arb eid i framtida, må vi tvikle
1
masseba~isen vår. Jeg anser
ke
dette kun som en "riktigere" . rioritering ,. men som en nØdvendi,g rioritering , som bl.a. har sin orsak i
flere års avvik på dette spØr målet.
Dermed så mener jeg det ikke 1are er
blodtappinga av I K-arbeidet s m ligger
i vedtak et som er farlig, men-også
den polit iske linja som den representerer med hensyn til hvordan J i som
revolusjonære skal jobbe, og vilke
oppgaver vi som revolusjonære har.
Jeg oppf·atter situasjonen i NKS dithen at den nedprioriterer mas earbeidet, med kader, dets viktighet 1og når
det gjeld er hvordan den skal drives.
Dette gir seg også utslag i vArierend e
1
praksis f.eks. på stands på F edrikke,
hvor enkelte lag selger javnt og bra ·
med KK, mens andre nesten ikk~ selger.
Dette skyldes ikke at kadere i enkelte
lag er mer sjarmerende, men at de ' anser jobben som en politisk oppgave,
og fordi de har ei kvalitativt forskjellig linje på massearbeid.

ti

For å oppsummere: Vedtaket er farlig
f o r NKS fordi det i ei pressa situasjon feilprioriterer br~ken a kreftene våre.
J
Vår viktigste oppgav e er å reise
Vedtaket er farlig fordi det er ·
ma~sene til kamp. Denne oppgaven
u ttr ykk for ei politisk linje som er
er blitt tilsidesatt i mang e lag
en tr usse l for NKS sitt masse i rbeid
og i mange perioder . Dette er
og der igjennom NKS. Dette er i for
blitt en trussel for NKS sin
seg en gammel feil , et gammelt avvik,
videre eksistens. Vår massebasis
men ~ordi vi er svake_og ~ e~ j orp- 0
og rekrutteringsgrunnlag utvikles bygg1ngs fase er det l1vsv1ktlg a fa
gjennom dette arbeidet, gjennom
gj ort opp med disse feila NA!
pr~ksis. Hvis vi ikke griper dette Je g deler den frykt som laget, i sitt
vii til siget av medlemmer stoppe
vedtak om mitt direktivbrudd gir uttrykk for med hensyn på innrettL i_f.a
opp.
p å debatt en. Jeg vil derfor presiHvil ke n rolle har så DNS-arbe idet sere at de t ikke korruner som resultat
i forhold til dette. Jeg vil fØrst av ei f ,ra l age ·t::: side påstått lr·kaun9e:r'streke at jeg mener DNS kan
l is tisk linje. Mitt stan-:ipunk- er>
(og fa kti sk har) spil le e n ro lle i resultat av ei vurd·:oring av d f n orgint ere ssekamparbeidet. DNS kan
anisatori ske/polit iske situasnonen i
også og har i hovedsak hatt andre NKS og u·t fra ei vurd e r:_ng av våre
fu~ksjoner. Men i dag fo~gerer
politiske feil og deres betyd ing.
ikKe DNS hverken som et levende
Når det gjelder påstanden om 1 okalisme
de~attforum~ som et skole ri ngs
-1 ·
få kriti ~ere .:;tt. slik~ ~ "merkesenter i marx istis k politikk eller ~~PP~~~ og en sllk krlt lkk 81 rkuleres
som et politisk/organisatori sk
uten at den konkr et isere s og ~ eises
s enter for studentenes politiske/ overfor laget. Om jeg aldr i så mye
Økonomi ske kqmp. Grunnen til de tte sitter i gltasshus, en slik praksis er
er at detNettpublisering
ikke FINNS ved
ET Forvaltningsorgan
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også brudd på den demokratiske
~en t~alismen. I tillegg er denne
~ritikken feilakti g. Laget har
1 ulgt opp alle direktiver og pålegg fra hØyere organer. Laget
har i store perioder hatt ansvar
for fellesoppgaver som Fredrikkes tand. Laget har utfØrt sine
fellesoppgaver på en bra måte.
Laget har avsatt kader til NSU,
DNS, Studentting og jobber aktivt i Afghanistankomiteen på
Blindern. Det som skiller laget
fra mange andre lag (spe s iellt
på Blindern?) er at vi har ei
linje for å utvikl e massearbeidet og at vi vurderer dette
dpp mot annet arbeid. Dette mener
vi er ei riktig kommunistisk
praksis, og jeg mener at den er
fraværende i store deler av NKS
og at fraværeet av en slik
~assepraksis er en overhengende
~russel for NKS . Derfor direktivbruddet.
~="INN

PINN FEILVURDERER
Qet er bra at Finn reiser kritikk og begrunner den. Forståel~en for sånn kritikk er for lav
i Oslo NKS i dag. Det betyr ikke
at den kritikken som Finn reiser
her derfor umiddelbart inne~older riktige vurderinger av
vår jobbing med DNS.
La oss fØrst rydde unna en del
feil og misforståelser.
rinn vil at DNS skal fungere
qOm:

DNS ikke fugerer som et levende debattforum. Jeg er uenig. Eller for1
å si det sånn; Andre mer levende
debattfora i byen finnes ikke.
Mulig at det er mere texas på
rottaryklbbens festmØter', men så
har d~ rØ~ Front i DNS en litt annen
innretning.
For det andre, har Finn eksempler
på at DNS har fungert som e~ skoleringssenter i marxistisk politikk?
Stalin-Knutsens polemiske evner i
70-åra var god underholdning. Men
kalle det skolering i marxistisk
politikk? - Nei. Jeg mener at DNS
heller aldri kan bli et sånt skoleringssenter. Det er ikke det fori
dette debattforaet fØrst og fremst
skal være. Det skal egge til kamp,
dernest skal vi gjØre folk klokere.
Marxistiske studier treriger andre
fora. Harde politiske diskusjoner
der litt av formålet er å kle av
buksa til motstandern trenger sitt
eget fora.
For det tredje? DNS har aldri vært,
og J<;:ommer' aldrl til å bli et "pol- ·
itisk/organisatorisk senter for
studentenes politiske/Økonomisk~
kamp." SjØl i de glansfyllte 70åra med 5000 på generalforsamlinga .
fungerte det aldri som det senteret
Finn nå vil ha det til å fungere
som. Hvorfor? - Fordi studentene
simpelthen gikk i DNS for å hØre på
god polemisk debatt mellom fronten ~
på almene politiske saker. DNS har ·
aldri organisert studentenes Økonomiske kamp. Finn sammenligner
DNS altfor mye med en interesseorganisasjon. Derfor er ikke DNS
"et hode uten kropplf. DNS har aldr•i
hatt en kropp. SjØl med stort frammØte i Chateau Neuf, har den ·organiserte RØd Front- jobbinga på grunnplanet ved Universitetet i Oslo
vært fraværende.

l. et levende debattforum.
2. et skoleringssenter i marx. istisk politikk.
~- et politisk/organisatorisk
senter for st ud entenes polMASSEBASIS
itiske/Økonomiske kamp.
Det er en bra side ved innlegget
La oss se på diss tre tinga.
til
Finn, og det er at han stresser .
For det fØrste, DNS som e t levendet
med
å styrke massepraksisen vår.
de debattforum svinger veldig.
Dette
er
jeg enig i. Nye medlemmer
ijer er det viktig å bruke 80 til
NKS
forusetter
at vi når ut
åras målestokk. Men fakta er at
11
til
"folket
,
snakker
med dette
våren 85 har det vært full mØte"folket",
viser
en
god
praksis overqal på alle de pol i t_i ske mØtene.
11
for
dette
folket"
og
sakte
men
Rå et mØte om kriminalitet og
sikkert
drar
"folket!!
over
på
våre
~assemedia lS.mar s ros te prof.
politiske
standpunkter.
Dette
er
Thomas Mathisen DNS for den
å være en god kommunist. En god
vitalitet det kunne frambringe .
kommunist må ta i bruk begge beina.
En lignende smeltedigel av ·et
Det ene beinet skal være "tjeneren!!.
debatt forum finnes ikke, sa
Mathisen da~ Finn hevder at
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Jeg har ikke tid til å gjØne dette
Det andre beinet må være pert il en plan-diskusjor;., men la oss spektivene.
se på Finns forutsetn~nger.
Jeg mener at Finn undervurderer metodene og på hvilke felter
TRUSSEL
vi kan få fram perspektivene for
studentene. I DNS må vi svare på
Finn h evder at vedtaket om å stille
·'
a 1
' lb. rir+
sp0rsma
som l· kk
. e uml· d ?e
~- ~ har
·
i DNS "uttrykker ei politis' linje
med den lokale kamren a gJØre .
som e r en overhengende trus: el for
be t må. innrØnunes ai:: det er
NKS".
Dette er Finns krona gument,
veldig vanskelig å få fra~ det
noe som blir viktig i og me at hari
ha sjo~ale spØrs;ålei: i en disk vil forsvare direktivbrudde
usjon om stØrre pauserom på
At det å gå i DNS er en "tr sse l for
fakulte·tene. Men i DNS rnA vi
NKS 11 h ar ikke noe hold i fa~ta, i
svare på spØrsmål som: Hvorfor
tillegg er tesa uhistorisk. [I 80 - åra
s tØtter ikke NKS fredsbevegelhar DNS hatt denne politisk ' ledelsen?. Hvorfor er Sovjet
sen av styret:
farligere enn USA? Er NKS for
Våren 80: RØd Front
~Ørkemenn? Er NKS mot erotikk?
Vårert 80 -våren 82: Samlin sstvret
Hvorfor er litt pirrende porno
HØsten 82: Jente s tyret fra ~ os.frorit
så gærnt? Arbeiderpartiet er
Våren 83: Verdiradikal losje
·
da vitterlig bedre enn HØ yre ,
H~sten 83: RØd Front
l
ikke sant? Tror dere virkelig
Varen 84:
RØd Front
~t den solide kapitalismen
HØsten 84 : RØd Front
vil styrt e sammen? Hvordan vil
Våren 85:
RØd Front
sosialismen i Norge se ut sånn
Tilbakegangen i medlemstallet merka
helt konkret? Skal alle h Øyre ~slo N~S for al~or i 82/83 . jnaasatt
velgere skytes under sos ia~kke Rød Front l
styret . DeJ rna
lismen? Hva er dette "folket 11
være et paradoks for Finn a ' i
dere til det kjedsommelig
periode n 83/84 så verva Osl ' NKS
maser om? Folket Ønsker da vitt40% nye medlemmer, det beste resul ~rlig ikke sosialistisk revolu tatet
i 80-åra så langt, sa~tidig
sjon? Hvorfor stemmer bare l%
som
vi
hadde styreposisjonen i DNS.
på dere? Hvorfor vil NKS krimi Samtidig
så har vi hatt styreoosi nalisere horekundene? Tror
sjonen
både
fØr og etter denn~ verv e dere at vi virkelig har råd til
innsatsen.
A
ha det politiske hege G-timers dagen? Veit dere
moniet
i
DNS
har
for Oslo N~S vært
egentlig hva det vil koste?
viktig
for
å
komme
ut ekste~nt. I
En av hovedgrunnene til
tillegg
få~
vi
servert
poliiikken vår
at jeg mener DS - vedtaket om å
til
andre.
RØd
Front
i
DNS ian tjene
stille i DNS å skaffe oss
toklip~
•
o
]:-'
bygginga
av
NKS,
uten
dermem
å si at
er r~kti~' er nettopp at Vl rna svare
det
til
enhver
tid
gjØr
det
f
Men
· ,
:Lar -'tusenvis av sånnespØrsmål.
11
11
Finns
bastant
trus
sel
mener
jeg
er
Almen-politikken vår kommer ut i
feil
.
full . bredde. I hvilket annet
fora skal vi få til det? Jeg
OPPSU.HJ'v1ERING
har diskutert med kamerater som
mener at NKS i stedet skal lage
Jeg vil forsvare vedtakene om å ha
sitt eget diskusjonsfora. For
styreposis jonen i DNS . Det som for disse kameratene innrØmmer at vi
ventes av medlemmene er å stemme
må ha et alternativ til DNS som
rØd front på generalforsamlinga.
debat-rfora.
Dei:temener jeg er
Finn b rØyt dette vedtaket hf! sten 84
idealisme og illusjonsmakeri.
(Finns kritikk og begrunne! e er
Finn er imot å gå i DNS, tar
skrevet da). Han har tydlig til he n konsekvensen av det og bryter
·
•
s1kt
aa g]enta
bedriften våren 85.
direktivet. DNS er for Finn en
Dette mener jeg er skadelig l for org a 11trussel mot vår massepraksis".
.
nlsasjonen,
et brudd på den demoDerfor
må
vi
prioritere
anner,
d _,_
.. k +-+
..,_
kratiske sentralismen som virkelig
1 eaes,
et. Vll sl: , u'-'::e uc
·
,
t"l
t
NKS
·
DNS. Jeg er uenig med FINN.
D~n~enar 1<llme~ 'lf_ aen Srusse~ ror
..
,.,
.
.re;
. ...,
.. c~
'
. ~ . ·c:- eL er re at ~l VT a NKc - medlemmer som
Oalo
en prlorlterlng~
J"obber
f
·td · k Nhw
· trenger
n
-r
.
·
. me d rØd-fr
- on i: en. A~L RØ~
_
. ron
lS US]On. ~et er opp 1 ag~ aT Vl
jobbinga vår tapper NKS for k ~fter
sprer oss for mye, samler ikke
er sterkt overdramatisert. es~ EH's
kreftene på hva vi kan få til.
oppsummering)

KNU T DS /OSLO
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no)
2018

OPPSUMMERING AU DNS-ARBCIOET SA LANGT .
Dette er e1 OPPsummerir 9 av
De t

bygger Pa ein diskusJon i

Lmd e r··teinkedes r·eknin9.
i

k va NK S skal Prioriter-a.
Om vi held
møter ,

D~S

a satsa Pa

0 9 a føra diskusJonen videre.

men inrhaldet st&r

er det ·9reit

a

utafor

tradisj~nelle

m~iner

f~

~i

OPPsummering

(~om

ONS-arbeidet har fun9-

v ar ein suksess) har vi hatt 3
PLO-Israel o9 Sos-

RF-møter. med Politisk vikti9e temaer.

k Jente namn o9 konfrontasjon mello ,l innleiiarane.
studentar o9 man9e nYe folk

fo~

De n ne OPP5Ummerin9a tar ikkje OPP SPM• . om

der to av møta var OPPS1utnin9smessi9 suksess.

i alisme-møtet var

varsemesteret.

den diskus:onen som gjE::-:k i NKS

berre korleis vi

a~nin9sfesten

sa lan9t i

Ra~1Front-styret,

Nec. bo.k9runn ,i

r~tt

haust om det var

stYrearbeide · ~

• ONS til no i

var.

Det har vori man9e

SJ~lv

om vi

ikkje skal

tr ekka for raske konklusJon a r·av s& •:ort tid kan vi slutta at Politiske
mø ter framleis trekker f olk 09 studenter frnmlei~ er interessert i
møter•

sanne .

09 ONS er framleis Plassen vi :kan best fa ut Politikken var til

flest.
Det har vori
NK S.

Vi skal

ei

for at ONS skml trekke for man9e krefter fr&

re~sle

be r t·e her sl & fast at NKS ikk:e har jobba meir med ONS no

enn dei siste semestera.
RF-stYr(t har
ent usiasme o9 tru
\ 1.
' l

best~tt

Pa

av 7-6 Personer.

Arbeidet har vori Pre9a av

at resultater var muli9,

starta tidle9 o9 fikk klart eit

o9 stYret har Jobba hardt.

møt~Pro9ram

som var bra.

Fc·r-·di •._.ti

hadde Pro9rammet kl a rt s& tidle9 kunne vi bruke mykje krefter P& ProPa9anda o9 media-omtale,

n6e vi har fiksa bra.

~g

det er kombinasjonen

mel lom 9ode møter/~jente innleiorar o9 bra ProPa9anda som har 9Jort at
vi h a t

f&tt den OPPslutnin9a om ONS som vi har.

AJ t har .ikkje vori like
o 9 f lYtt

P~

entusias men.

o9 vorti satt bak det i

~ r a,

arbeidet i stYret har vori uor9anisert

Oei P olitiske førebuin9nne har lidd under dette
greia det

or9anisat ~ riske·

skn p n eit sosialt miljø r undt møta.

Ui

Ui har ikkJe 9reid a

jobber heile tida under stramme

økon o miske v i l k ar.
NKS har sitt ansvar i

høve Politiske førebuin9ar o9 kortsalg. Oei

~ om

hadde ansvar for sosialisme-møtet gjorde ein bra jobb.

ha r

vorti fulgt opp,

Kort-sal9et

men det er ein tendens til at folk kjem for seint.
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;t~ret

a

F~r

t~r

se9 av

ProPa9~nda-sPreiin9a

fl løPeseddelsPreiin9 Pl he9skolune 09Sl·

tt vi ml

st~rka

dei Politiske førebuin9ane·

St~ret

summer!

har

Her her o9 la9a si t

ansvar·

OHS til l fl ut Politikken vlr Pl e · n "best

n~tter

)et er vikti9 at vi

ber vi

Pl Universitetet. Ho

1uliS mlte, o9 da tren9s ferebuin9ar.
St~ret

sk~Pa

ønsker l

eit sosialt miljø i

=olk vert sittende der a Prate.
kn~tta

1

9rei~

IPP med

a

Dette er o9 vikti9 for NKS

Ui vil Prøve tiltak

kontakter etter møta.

'ar ei9en musikk· For l

a. o.t

Pizzaen etter

dette er vi avhen9i9 av at RF'er e føl9er

9l Pl møta o9 sitta i

Pizzaen etter at meta er slutt. 09 KKS'

!rne bør merka se9 at like man9e SosFrontere har vori Pl møta til no.
let er 9runn til a tru at dei vurderar l stilla
Jobbin9a vert Pre9a av at vi
~~

~r

til varen·

st~re

gjest i vart ei9et hus. Heile tida.

vi forholda oss til Thon-folka. o9 Purre slnn at dei gjer

.vtala. 09 vi er

nø~dt

til l

ta

lo er det i første rekke SPM•

til at husets økonomi e

oms~n

dlrle9·

om kva vi skal 9Jera med Storsalen. o9 vi

a fl det til at DNS kan bruke den enkelte da9er.

· r~ver

Ui

jobber o9 for

:il Chateau Heuf i

a

fl andre

bYtte med

s~udentPolitiske/sosiale

Uni~•rsiteteti

o9 dei andre 9ruPPene .kan børja

a

akti iteter

<Universitas,

lqva, O•l·> Om dette 9lr kan det komme OPP diskusjon

1~5,

in del av

o~

or9aniserin9a av

interessera se9 mei

:11ers ml det seiast at dei andre 9ruPPene Pl huset er

Radio

NSU~

fo~

samfunne*

Positi ~ t

inn-

i

:tilt til RF.

Nor vi skal stilla kandidatstYre til varen er det uikti9 d t
:lart kven som skal sitta der sl tidle9 som mulig. Det er
9an9 med møteProgrammet

sa

vik ~ i9

det vert
l

komma

tidle9 som muli9 sinn at det lan9 J P& ve9 er

:lart til semesterstart. Det & iobba i DNS i haust-semesteret ler ein
: ~rdel.

Ein har sommeren til l

Jobba med ferebuin9ar.

haust-s m. er

kor~

are o9 OPPslutnin9a er tradisjonelt større.
Ellers hiPer v' at diskusjonen om framtida til RF i DNS held
k al vi satsa Pa

studentersa~funnet

eller ikkje.
SH
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fram~

. . '"""'""~~~·""'··· -~T~itla.. .ri~:t~,.".,~g.,,J",....rnai..",

t.L..lynet.s•. has.tigh.et.-Denne be<:JEhvenhet~n eT'"''""""

sjølsigt en ~ fast del av vårt arbeid.Dette gjør at planlegginga lett
blir no~ mekanisk.Paroler og frokoster etter same procedure ås-last
y~ar.Det

blir lett sånn a t, politikken forsvinner opp i de ~akktik~e

forberedelsene.
Vi bør bruke årets i.mai til å reise en ideologisk kamp mot sosialdemokratiet og sofaradikalismen.
DNA svinger partipisken med større frekkhet enn noensinne.AKP blir
skvisa etter alle kunstens regler.Fagforeningsvedtak blir omgjort
slik at de passer inn i valgkampen. Tanken er at arbeiderklassens
kampdag skal brukes til å markere arbeiderpartiets velsignelse for
folket,især det arbeidende ••••
Ikke minst blant intellektuelle vil dette slå godt an.
Jeg tipper at en større del av detsom kaller seg den radikale intelligentsiaen vil slutte opp om feil tog denne dagen.
Vi bør reise poltisk kamp om denne dagen.Det betyr at vi må diskutere med folk hvilket tog ~@ - Gkal gå i.Vi bør videre reise offentlig
debatt f.eks. · polemikk mot Sos Front og høre hvilket tog de skal
slutte opp om og få fram eventuell begrunnelse for å slutte opp om
DNA 's va-lgkamp.

På de stedene der det blir klassekamptog med egen seksjon må NKS
gå i spissen for ~ mobilisere til denne

seksjonen.Dette går ikke

på at den ene kampen er viktigere enn andre typer kamper,men rett
og slett at studentseksjonene bidrar til å markere vår,NKS sin
styrke.Forslå heller studentparoler på andre kampsaker ; studenter
mot p9rno,for , homofili osv ••••
Toril

r~.

1 .mai frokostene bør være obligatorisJ: for alle våre sympatisører
(-og medlemmer sjølsagt).De er en utmerket anledning til å trekke
C)

med oss nye folk.Det kan faktisk bli redningsplanken for a hale
vervemålsettinga i land ?
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