
Norges Kommunistiske Studentforbund, NKS, er student
forbundet til AKP(m-1). NKS er det revolusjonære kom
munistiske studentforbundet i Norge og kjemper under ledelse av 
AKP(m-1) for å vinne de norske studentene for arbeiderklassens 
sak, for revolusjonen og kommunismen. NKS trenger flere 
medlemmer, flere aktive kjempere for Mao Tsetungs linje. Vi op
pfordrer alle som sympatiserer med våre mål: Gjør valget nå! Ta 
arbeiderklassens side, søk medlemsskap i NKS. 

Tenk deg at du er på en politisk 
demonstrasjon mo t rektor for kravet : 
«Fulle demokratiske rettigheter for stu
dentene -ikke nee «yrkesforbud » på 
lærestedene ». Demonstrasjonen er 
ulovlig og rektor 'tilkaller politi. Du er 
en av dem som blir arrestert. Med 
hjemmel i den nye «Disiplin ær-lova» 
blir du utvist fra lærestedet i to år. Du 
blir hengt ut i borgerpressa som 
«ekstremist», «pøbel» osv. Du blir nødt 
ti l å søke Eieg jobb fordi lånet og sti pen -

det ditt blir inndradd, men du får ingen 
jobb «fordi du bare er ui:e etter å lage 
bråk ». Du veit at du blir behørig regi
strert i Sipos arkiver som en «farlig » 
kommunist og at denne registreringa 
kan koste deg livet når borgerskapet 
innfører fascismen fullt ut eller Norge 
blir okkupert av en supermakt. Hva 
gjør du da? 

Du har to muligheter - og du må 
sjøl foreta valget : Du kan enten bøye 
kne for borgerskapets terror, godta un-

dertrykkinga og innstille deg på å krype 
i skjul hver gang herskerne svinger 
pisken. Eller du kan stå oppreist og 
slåss. Du kan bestemme deg for å ta 
opp kampen mot undertrykkinga uan
sett konsekvenser. 

Du vil få mange råd. SV forteller deg 
at sjøl om krava du har reist er riktige, 
er det helt feil av deg å slåss ved. å 
demonstrere mot re.ktor . Dette er bare 
reindyrka «aksjonisme, som bare er 
egnet til å splitte studentene». Isteden 
burde du ha gått forhandlingsveien 
gjennom «dine » representanter i NSU. 
Kort sagt: Bøy nakken, følg borger
skapets spilleregler . 

DNA, «NKP » og «KU L» sier i 
talekor at du er en privilegert student og 
at den utidige aksjonen du har vært 
med på ikke finner noen støtte i (!r
beiderklassen. Du må snarest gripe til 
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Revolusjonen i Russland 1917, 4. mai-bevegelsen i Kina i 1919, 
retta mot føydalisme og utenlandsk utbytting var starten på den 
store kinesiske revolusjonen. Paris1968, Polen1976, EEC-kampen 
i Norge 1972, opprørene i Soweto! Studenter over hele verden har 
stolte kamptradisjoner i kampen mot undertrykking mot imperia
lisme og for sosialismen. 
Denne kampen går AKP og NKS i spissen for i Norge. Bli aktiv i 
den verdensomspennende revolusjonære bevegelsen! 

FLERTALLET A V STUDENTENE 
HAR IN:rERESSE A V 

SOSIALISMEN 

Studentene har alltid vært en aktiv 
gruppe politisk . Det er også eksempler 
fra at studenter har latt seg mobilisere 
for borgerskapet og reaksjonen som i 
Tyskland i 30-åra. Det som avgjør 
hvilken side studentene tar standpunkt 
for er den politiske ledelsen for studen
tene. Bare en sterk kommunistisk beve
gelse med en konsekvent revolusjonær 
politikk kan sikre at flertallet av 
studentene vinnes for arbeiderklassen 
og for sosialismen. 

For flertallet av studentene er under
trykt, de kommer ikke fra reder
familier, de er verken Reksten'er eller 
Astrup'er eller Jahre'r som skal tilbake 
til fete disponentstillinger. Flertallet av. 
studentene bor på trang hybel til 400 kr. 
måneden, gruer seg til eksamen som de 
vet de har siste sjanse på, elfer så mister 
de lånet og ser framtida foran seg i kø 
på Arbeidskontoret. Sjøl om studen
tene har større frihet til å disponere tida 
si enn arbeiderklassen, står i en friere 
stilling, så har flertallet av studentene 
objektiv interesse av sosialismen. 

Sosialismen vil bety en kvalitativ 
bedring av forholdene for studentene. 
Da tjener utdanninga vår arbeider
klassen og ikke borgerskapet, da lærer 
vi det som er nyttig for oppbygginga av 
det sosialistiske Norge, for arbeider
klassen, for å oppdra ungene, da blir vi 
ikke indoktrinert i borgerlig ideologi, 
men lærer å bekjempe den. Da er vi 
sikra full finansiering av studiet og blir 
ikke tvunget til gjeldsslaveri. Det er 
bare sosialismen, proletariatets dikta
tur, som kan oppheve undertrykkinga 
av studentene. 

GRATIS UTDANNING; 
STUDIELØNN TIL ALLE! 

«Når student Kari krever høyere 
stipend fordi hun ikke eier ett rødt øre 
når uka er slutt og nesten aldri kan 
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bevilge seg middag, så fører hennes 
kamp til at pensjonist Fredriksen og ar
beider Nilsen får mindre.» Dette slud
deret prøver staten og de reaksjonære 
studentgrupperingene å innbille oss for 
å splitte kampen mot kapitalismen. 
Hvor går de pengene som vi ikke får, 
som arbeiderklassen og folket har svet
ta for? De går f.eks. til «sosialhjelp» til 
svindleren Reksten, de går til det 
«stakkars ressursfattige» Akerkon
sernet, de går til nye Bravo-platt
former. 

NKS stiller parola om gratis ut
danning. Hvorfor skal vi betale sjøl for 
bor-gerskapets behov for å utdanne ar
beidskraft? 

SV og «KUL» bygger opp om myten 
om at studentene er snyltere på ar
beiderklassen, at vi ikke har rettferdige 
krav å stille. De påstår at studentene er 
et reaksjonært mellomsjikt, at flertallet 
av studentene skal ut i utbytterstillinger 
etterpå, så det er ingen grunn til å rea
gere på urettferdighet og under
trykking. Derfor stemmer SV sine 
representanter i Norsk Studentunion 
for at studentene skal få lavere lån og 
stipend, derfor kaller SV -organet 
«Studentforum » s"tudenter som går til 
militante aksjoner mot yrkesforbud på 
lærestedene for aksjonsmakere og kam
pister som er ute etter å «splitte ». 

Men vi finner oss ikke i at borger
skapet skal fortsette undertrykkinga si, 
at SV -ledere og studentpamper skal hin
dre rettferdig opprør. 

Vi trenger et sterkt kommunistisk 
studentforbund i ledelsen for student
kampen. NKS stiller seg konsekvent på 
de undertryktes side og bøyer seg ikke 
feigt unna for statens og borgerpressas 
studenthets . Kommunistene inn
skrenker ikke kampen til bare å slå til
bake angrep på ytringsfriheten, eller 
angrep på studentenes levevilkår . Vi 
viser derimot blant annet med disse 
eksemplene at vi lever under borger
skapets diktatur. Vi viser gjen nom 
kampen mot klassestaten og mot de 

EN 
reaksjonære borgerne på Universitetet 
at undertrykkinga og utbyttinga bare 
kan avskaffes gjennom en sosialistisk 
revolusjo. Vi viser studentene at vi bare 
kan oppnå midlertidige seire under 
kapitalismen, derfor må alle som virke
lig vil kjempe mot undertrykking også 
ta del i kampen for sosialismen. 

MAOTSETUNG: «DET GAMLE 
EKSAMENSSYSTEMET P ASSER 

BEDRE FOR FIENDEN 
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·OPPHE 
ENTENE! 

Skal vi finne oss i eksamens terror, at 
det på enkelte fag er opptil 500Jo stryk, . 
at folk må gå til psykologisk behand
ling p.g.a. eksamenspress? Borger
skapet bruker beinharde utsilings
metoder for å få fram de «best kvalifi
serte» i sin tjeneste. Ikke nok med at vi 
har utsiling i studiet, men det er også et 
faktum at til flere skoler og studier 
søker folk i årevis for å komme inn. En 
sosialskole har f.eks. en gjennomsnitts
alder på nesten 30 år, fordi elevene må 
ta flere fag og ha årelang praksis for å 

komme inn. Samtidig vet vi at staten 
lager strammere og strammere opptaks
kriterier på lærestedene mens mangelen 
på sykepleiere, førskolelærere, psyko
loger, leger osv. er prekær. Skal vi fin
ne oss i dette? «Men lærere trenger vi i 
hvert fall ikke flere av, blant lærerne er 
det arbeidsledighet nå.» Ja, men skal vi 
godta at lærere og elever sliter seg ut av 
klasseenheter på over 30 elever? Nei, 
det trengs mange flere lærere! 

Det er først under arbeiderklassens 
diktatur, at utdanninga kan tjene folket 
og eksamensterror og faglig under
trykking er borte . Mao Tsetung sa om 
utdanninga i Kina før kulturrevolu
sjonen : «Det nåværende systemet 
kveler talenter og ødelegger unge men
nesker. Eksamenssystemet bekjemper 
studentene som fiender. Det er morde
risk og må stoppes. Det er som et over
fall, fordi spørsmåla er fjerne, under
lige og fremdeles i den gamle tradi
sjonen med det åttebeinte essay. Jeg er 
imot det. Forslaget mitt er å offentlig
gjøre spørsmåla først, la studentene 
studere dem og svare på dem ved hjelp 
av bøkene sine. Ved eksamen bør kan
didatene ha full anledning til å disku
tere med hverandre, og A må ha lov til 
å skrive av fra B. Diskusjoner og av
skrift pleide å skje i hemmelighet, la det 
nå skje åpent.» 

I NKS LÆRER DU 
REVOLUSJONÆR TEORI 

Borgerskapet vil ha lydige «akade
miske borgere» som arbeider alvorlig 
for sitt «kall». l)e lærer oss borgerlig 
ideologi som vi skal indoktrinere 
ungene i skolen, i førskolen, pasienter, 
klienter osv. Denne borgerlige ideolo
gien står i motsetning til de objektive 
interessene til det store flertallet av stu
dentene . Derfor reiser NKS kampen 
mot det borgerlige herredømmet over 
fagene, iberegna SV sin «marxistiske 
fagkritikk». 

NKS har som målsetting å fostre 
studentene i den kommunistiske ver
densanskuelsen . Dette har stor betyd
ning i kampen for revolusjonen . SV 
hevder at de «forsker» for arbeider
klassen. De skal tilføre den «uvitende, 
lidende arbeiderklassen» litt marxistisk 
ideologi. SV forteller enda mer åpen
hjertig om studentenes funksjon i avisa 
Stu den tf orum: 

Sitat fra nr. 2-77: «Om evalueringa 
skal kunne virke positivt inn på lære-

prosessen, må vi stimulere til en ar
beidssituasjon der forståelse og bruk av 
kunnskapen blir det viktigste, ikke 
ukritisk oppgulping av unyttige facts. 
Vi burde ha muligheter for å få til en
dringer på dette området, bl.a. fordi 
kjøperne av arbeidskraft har mer nytte 
av folk som kan anvende faget sitt.» 
Dette er altså SV sitt grunnlag for å få 
bedre forhold på lærestedene. Vi skal 
bli mer effektive i kapitalen sin tjeneste, 
derfor driver SV med sin faglige 
kritikk. NKS tar derimot opp kampen 
mot den borgerlige indoktrineringa i 
fagene for å avsløre borgerskapet. Vi 
vil vise hvordan f.eks. den borgerlige 
historieoppfatninga skal tilsløre at det 
er arbeiderklassen og folket som skaper 
historia og ikke borgerskapet. Vi tar 
ikke opp kritikk av det borgerlige inn
holdet i faget for å tjene vår egen 
karriere eller for å tjene borgerskapet 
bedre. Kommunistene tar opp fagkri
tikk for å bekjempe den borgerlige 
ideologien og for å spre kunnskap om 
den revolusjonære ideologien. 

Vi .kan lære av studentene på historie 
som har satt i gang seminar om lær
dommene fra den andre verdenskrigen, 
om borgerskapets svik av nasjonen og 
om «NKP» sin rolle. Studentene på 
nordisk har hatt seminar om arbeider
klassens litteratur, og diskuterte sosial
realismen i litteraturen. 

NKS er ennå bare i startgropa i den 
teoretiske kampen på fagene, nå må vi 
virkelig spre marxismen-leninismen 
blant studentene! 

STUDER MARXISMEN-LENINIS
MEN - AVSLØR DEN BORGER
LIGE IDEOLOGIEN! 

KONSEKVENT OG AKTIV STØTTE 
TIL FRIGJØRINGSKAMPENE! 
FØR STUDENTENES STOLTE 

ANTI -IMPERIALISTISKE 
TRADISJON VIDERE! 

Folkene i den tredje verden er hoved 
drivkrafta for verdensrevolusjonen i 
dag, sier Mao Tsetung. NKS vil kaste 
mye krefter inn i den anti-imperialis
tiske kampen. Vi vil føre tradisjonene 
videre fra studentenes aktive støtte
arbeid for det vietnamesiske folket. 
AKP er det eneste partiet i Norge som 
kjemper mot hovedfienden til verdens 
folk, USA og Sovjet. Vi er ikke redde 
for å avsløre at de cubanske såkalte 
«frigjøringsstyrkene» i Angola, Zaire 
og Eritrea er Sovjets leiesoldater og det 

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



;area. 1'"" rvr•. 
fornuften og_ forsta at du er student 
«for å studere, ikke for å lage bråk». 

Men du får også motsatte råd, fra ar
beidere som sjøl har vært ute i kamp, 
som sjøl har fått føle terroren på krop
pen: Arbeiderne på Jøtul, Linjegods , 
Brygga osv. Alle sier de at du ikke må 
gi opp kampen og at din kamp er deres 
kamp. 

Du får støtte fra mange vanlige 
studenter og du får konsekvent og full 
støtte fra AKP(m-1) og NKS. 

Vi sier at du aldri må bøye kne og 
godta undertrykkinga, at det bare er en 
måte å leve «anstendig » på under 
borgerskapets dikta tur, det er i kamp 
mot all undertrykking, i kamp for fri
heten , for proletariatets demokratiske 

? • 
NKS er studentforbundet til det kom-

munistiske partiet i Norge, AKP(m-1). 
Vi står på partiets program og er poli
tisk og organisatorisk leda av partiet . 
Dette er helt riktig og en garanti, for at 
den revolusjonære studentbevegelsen i 
Norge ikke skal isolere seg fra arbeider
klassens revolusjonære kamper og ut
vikle en borgerlig politikk, slik f.eks. 
Ny Dag i sin tid gjorde. 

NKS har 137 medlemmer! Det er 
løgn . 

NKS har 17 13 7 medlemmer. Det er 
også løgn. 

Vi forteller sjølsagt ikke hvor mange 
medlemmer det er i <!len kommunistiske 
studentorganisasjonen, men kan for
sikre om en ting : Det er alt for få! 

Det er vår viktigste feil i dag at vi er 
alt, alt for få til å kunne fylle de opp
gavene klassekampen stiller . Denne 
feilen kan vi bare klare å rette opp når 
du som støtter kampen mot under
trykkinga av studentene og andre deler 

~ur. 
Kampen vi må føre vil bli hard. Ulov

lige demonstrasjoner mot rektor, med 
politiforfølgelse og arrestasjoner er 
bare en begynnelse -en «forskole» -
til den kampen som kommer om stats
makta . Men allerede den kan lære oss 
at den eneste måten å vinne sosialismen 
på er ved en voldelig revolusjon og den 
eneste måten å sikre seieren på er ved å 
undertrykke borgerskapet under prole
tariatets diktatur. 

Fienden er sterk. Han har hundreårs 
erfaring med å herske. Han har et sterkt 
voldsapparat, som blir brukt i dag mot 
streikende arbeidere og demonstrerende 
studenter, som vil bli brukt som i Chile 
og Indonesia straks borgerskapet føler 
makta si trua . Han har ikke minst de 

av det arbeidende folket, når du som 
hater og vil slåss mot imperialismens 
herjinger og krigstrusler, når du som 
virkelig ønsker et rettferdig sosialistisk 
samfunn - slutter opp om rekkene og 
fullt ut deltar i kampen som organisert 
kommunist. 

KAMERAT, MELD DEG INN I 
NKS! 

HVA MÅ GJØRES 
HV A MÅ GJØRES» er avisa til 
Norges Kommunistiske Studenh 
forbund. 

Adresse: 
Boks 2072, Grunerløkka, OSLOS 
Postgiro 2.23.26.43. 

l itkommcr med 7 nummer pr. år. 
Abonnementspris kr. 20.- pr. år. 

Na~n: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. . . . 

Adresse: .... : ........ . · . · · · · · . · · · · · · · · · 

Postnr. og st!ld: 

Abonner nå! 

borgeruge arbewerparuene BN( §0 , 
«NKP » (og «KUL »), partier som gir 
seg ut for å representere arbeider- · 
klassen og det arbeidende folket, men 
som i virkeligheten gjør alt for å få deg 
til å godta undertrykkinga, samarbeide 
med klassefienden og tru på løgnen om 
fredelig parlamentarisk overgang til 
sosialismen . · 

Men sjøl om fienden er sterk - og 
kan virke uovervinnelig i dag, vil han 
likevel tape . Fordi vi er mange og vil 
blir sterke når vi organiserer oss . Fordi 
vi har mektige allierte: Hele arbeider
klassen og det arbeidende folket i 
Norge , de sosialistiske landa og alle un
dertrykte folk og nasjoner over hele 
verden står sammen med oss og fører 
den samme kampen som vi fører . 

FOr-U • + ... m tdts. 
afrikanske folkets fiende . Mange ·h· 
trodd at Cuba er sosialistisk og at det e\ __....· 
proletarisk internasjonalisme når 
Castro sender soldater til Afrika. Kom
munistene mener det er livsfarlig for 
frigjøringskampene i Afrika å motta 
«hjelp » fra Sovjet og deres utsendinger 
fra Cuba. Det er av enorm betydning 
for frigjøringskampene i den tredje ver
den, for revolusjoneni Norge og resten 
av verden at vi konsekvent og innbitt 
kjemper mot enhver form for imperia
lisme og under trykking både av den 
norske imperialismen og av USA- og 
S'ovjet-imperialismen. 

ANTI-IMPERIALISTER!
ORGANISERING! 

TA KONTAKT 
MED NKS. 
Ta kontakt med NKS der du..........,' 

studerer. NKS arrangerer jevnlig stands 
på lærestedene . Ønsker du å få vite mer 
om forbundet, diskutere politiske pro
blemer eller søke om medlemskap i det 
kommunistiske studentforbundet kan 
du henvende deg der. 

For alle som er interesserte 
arrangerer NKS studiesirkler i 
marxismen-leninismen Mao Tsetungs 
tenkning. Studiesirklene gir en grunn
innføring i noen av de viktigste emnene 
i den kommunistiske teorien -og dan
ner et godt utgangspunkt for å styrke 
deltakernes praksis i klassekampen . P å
melding til studiesirklene kan også skje 
på NKS-stands . 

Henvendelser til NKS kan ellers for
midles gjemwm Klassekampen på tl f. 
(02) 35 22 50, adr. Øvregt. 7, Oslo 5. 
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