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DIREKTIV TIL DISTRIKTSSTYRENE OM NORGES KOMMUNISTISKE
STUDENTFORBUND.
Fra sentralkomiteens arbeidsutvalg.
September -78.

~l-~!E~~!!~_!!!-~!~!E!~!~~!~E~!·
1 } DS pålegges A lede NKS i sitt distrikt politisk og
organisatorisk. Der det fins distriktsorganisasjon av NKS, gjelder
--

dette såvel distriktsstyret i

--

---------

NKS som NKS-laga. Der det ikke fins

distriktsorganisasjon, betyr det at NKS-laga legges direkte inn
under partiets distriktsstyre. DS gis med dette ogsA frie hender ti l
i samråd med NKS lokalt å ta
initiativer i

i~

alle politiske og organisatoriske

forhold til NKS i sitt distrikt som de oppfatter

som nødvendig.
2) DS rnA særskilt ta grep om A utarbeide planer for NKS-arbeidet
i

distriktet i samråd med NKS lokalt. DS gis hovedansvaret for

NKS plan i

distriktet. Dette gjøres pA grunnlag av rammeplanen

for NKS pA landsbasis for høsten (som er vedlagt direktivet)
samt ut fra de særegne forholda i

distriktet.

3} ITet er nylig avholdt en landsomfattende partikonferanse som
oppsummerte ungdomskampanjen og behandla den nye partiplanen.
Konferansen vedtok at ungdomsarbeidet skal prioritere som den
tredje viktigste oppgava i

perioden fram til medio mars og at

NKS gis høyere prioritete enn hva som var tilfelle under

ungdoms~

kampanjen. Dette angir hvordan DS skal prioritere dette direktivet.

I

SKs vedtak om

oppsu~mering

av. den forrige partiplanen heter

det bl.a om svakhetene ved ungdomskampanjen:
"Den oppgava som er løst aller dårligst inna f or kampanjen er
spørsmålet om A utvikle ungdomsforbunds. Særlig har NKS fått lite
hjelp og veiledning. Resultatet er at NKS pA tross av en del
positive enkeltsaker stAr svakt blant studentene. Dette er
spesielt ille, fordi revisjonistenes eneste virkelige skanse for
tida er blant studentene og de intellektuelle."
NKS har ei tid s t ått særskilt svakt ved universitetet i
Sekteriske feil i

Oslo.

taktikken, byråkrati og mangel pA fostring av

kader har bidratt t i l

å skade NKS organisasjon her. Dette er

særskilt ille p.g.a den store betydninga universi t etet i

Oslo har

for studentbevegels e n pA landsbasis, som . det største lærestedet
og p.g . a revisjonistenes innflytelse her. Vi har derfor i

samr~d
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med NKS-ledelsen og partiet pA universitetet i oslo vedtatt A
skjære ned de sentrale organene i NKS til et minimum for A frigjøre
flest mulig krefter som kan føres tilbake til universitetet i oslo.
Dette har vært helt nødvendig fordi kaderstammen i NKS
se:ntral t nA er for svak til bAde A være en fullverdig ledelse
for NKS på landsbasis og for studentarbeidet i

Oslo. Vi har her

sett det som riktig å disponere mye av de beste kreftene i NKSledelsen på å bygge opp NKS på universitetet.

- - --

Ved å disponere kreftene pA denne måten ønsker vi å styrke
arbeidet ved det største lærestedet i landet for etter hvert
A legge grunnlaget for at det kan opprettes

~n

ledelse for NKS

som vil kunne ta ansvaret for ledelsen av forbundet på landsbasis.
Dette betyr at NKS-ledelsens oppgaver inntil videre er begrensa
til et minimum av nødvendige sentrale funksjoner.

- Å lede landsmøteforberedelse~R i NKS med sikte på å avholde
landsmøte i andre halvår i 79. (Dette vil ha betydning for NKS
arbeid særskilt første halvår av 79.)

- Å lede arbeidet i forhold til d ~andsomfattende interessekamporganisasjonene blant studentene og å lede arbeidet med A
utforme linjer for interessekampen. ! . første omgang vil en
prioritere LNL
~

o~

l utgi Hva må
A fortsette å

pålagt i

FR foran NSU . og DHL.
gjøres og 4. mai.
skjøtte en del oppgaver som sentralstyret er

henhold til NKS-vedtektene, som godkjenning av lag og

distriktsorganisasjoner, å svare på kritikk og henvendelser som
er retta til sentralstyret, behandle anker på disiplinærtiltak
eller andre klager som retter seg til sentralstyret, samt oppgaver
i

samband med innkalling av landsmøtet.
Dette er de oppgavene NKS-ledelsen vil konsenterex s~g om.

En kan derfor bl.a. ikke regne med ~t det vil bli drevet peronlig
veiledning av NKS-laga i

distriktet fra sentralstyrets side. Hele

ansvaret for den politiske og organisatoriske ledelsen av
i

~KS

distriktet som går ut over det som er nevnt overfor, faller

dermed på partiets distriktsstyrer.
~-------------------~

C) RETNI NGSLINJER FOR AR BEIDE T MED NK S.

--~---------- - ---- - ---- - ---------- - ----

l) DS må legge vekt på å gjøre egne undersøkelser av forholda
på lærestedene og særgenhetene ved studentbevegelsen og studentkampen i

distriktet. Uten sånne undersøkelser vil DS ganske sikkert

komme til å gjøre alvorlige feil.
2) DS må legge vekt på en del særegenheter ved NKS. NKS er bl.a.
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i

sterkere grad enn partiet prega av en del feilaktige tendenser,

som "venstre"feil i taktikken, vakling i

forhold til tre verdener-

teorien o.l. P~virkinga fra KUL/SV har fra tid til annen slått inn
i

~KS,

bl.a i

spørsmål som rettferdig og urettferdig krig, det

nasjonale spørsmål.

- - - -- - - -- - - -- --

~-------

En skal ikke overdrive disse tendensene, men ta hensyn til at
de finnes, bl.a. i

skoleringsarbeidet overfor NKS-medlemmene.

3) DS må sjøl unngå å gjøre " venstre"feil i

forhold til NK S

og studentene. Det fins fortsatt tendenser til A vurdere
studenter og intellektuelle feil, å ikke verdsette betydninga av
vitenskaplig arbeid og av å ha kommunistiske intellektuelle.
Det er feilaktig å
fagkonnskap og

oppmunt~E

fagkritikk~

til neglisjering av vitenskape ne ,

vitenskaplig og teoretiik arbeid

blant studentene. Sånne tendenser uttrykker ei firer-bande-holdning
til vitenskapene og fører samtidig til sekterisme ved at det
kommunistiske studentene og intellektuelle isolerer seg fra
student- og forskningsmiljøene.

r----------------------------4)

DS må sørge for at p. behandler medlem me ne i

respekt og tillit. Mange medlemmer i

NKS med

NKS har ei tid vært nedtrykt

og sett svart på situasjonen, fordi de har jobba hardt

~

lang tid

uten å se særlig resultater av arbeidet sitt. Vi må gå mot
ideer av typen at "nå har NKS kjørt seg fullstendig til bunns",
"nå kom mer partiet og overtar konkursboet", " nå kan vi bare legge
ned he l e greia " , o.l. Videre har hard og stemplende kritikk og
svartmalende oppsummeringer værrt en utbredt feil i

NKS.

P. må derfor legge vekt på å oppmuntre medl. i NK S, hjelpe dem
til å se det som er bra og å bygge videre på

det~e.

Sånne gode

tendenser finnes også. Ma nge steder har NKS det siste året fått
bedre kontakt med studentene, fått større tillit og større omland.
Gjennom lokale kamper har de vunnet erfaringer som kan legge
grunnlaget f6r å utvikle en studentpolitikk. Årets s~mmerleirer
var prega av mer åpen og demokratisk stil enn før og folk lærte
mye.
5} DS må være oppmerksom på en del særskilte områder som vi .
erfaringsmessig veit har betydnihg for om NKS skal gå framover.
-

Skolering og kaderfostring. He n politiske kampen på lærestedene

er innfløkt og mangesidig. Dette krever god* skolering blant
medlemmene i

NKS. Et av de viktigste ankepunktene NKS-medlemmene

har mot forbundet, er at de ikke lærer politikk der. Dersom skoleringsar b eidet gripes an godt, vil dette sik k ert høyne både entusiasmen
og evnen til polemikk

mot b r ~visjonister

særskilt vekt på å fostre nye ledere i

og andre. Det bør også legges
NOC S.
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-

Verving. Uten at NKS verver mye he1e tida, må NKS nødvendigvis

gå tilbake i medlemstall. Det te henger ffiamm en med den store naturlige
avgangen av folk som er ferdige med studiene. Hele lag kan lett bli
utradert ved skoleslutt dersom det ikke verves.
-

Interessekampen.

N~glisjering

til tilbakegang for NKS. NKS

m~

av dette feltet har alltid ført
interessekampe~

alltid prioritere

høyt, i motsatt fall vil forbundet miste tillit blant studentene.
-

Taktikken. S ekteriske feil i

taktikken gjeonom mange

viktig Arsak til at NK S' innflyte1se blant studentene har

~r

er en

g ~tt

tilbake.

P'a rt.iet må hjelpe NIK S med å utforme rikt.ig taktikk for studentkampen, studentersamfunnene, interesseorganisas j onene, i valga til
studentorganene osv.
fag kri tikk. Dette har vært forsøm± i

1engre tid, sjøl

o~m

det. har

vært noen positive ansatser det siste året. Et bredt fagkritisk
arbeid er

~ødvendig

for å vinne respekt og oppslutning blant

studentene. Når NKS har neglisjert vitenskapene, har det ført til
at de har mista respekt og politisk innflytelse.
Politisk og ideologisk kamp. N~ r NKS har veket tilbake for ~
føre aktiv politisk og ideologisk kamp, har dette tillatt . revisjonister av forskjellige slag og andre

~

komme på offensiven. I dag

er det sånn i en rekke spørsmål. NKS m~ alltid ha ei offensiv
holdning til polemikk om ideologiske, teoretiske og politiske
spørsmål og føre polemikk p~ en måte som er fO'rst.åelig for
studentene, ikke over hodet på dem,og i

samsvar med en riktig

taktikk.
6 ) Planarbeidet. Den vedlagte høstplaneo for NKS er ikke en
plan som er bindende for NKS på landsbasis. DS må legge denne
planen til grunn som ei veiledning og sjøl utforme planene for NKS
i distriktet i samråd med NKS her.
7) Orga nisasjonsarbeidet.
DS må overta mye av

forbindelses~

linjene mellom NKS lokalt og sentralt. Medlemsblader og direktiver
til NK S vil bli sendt ut gjennom partiet. Kontigent, rapporter o.l.
skal sendes 1nn gjennom partiet. DS rnA være oppmerksom på at NK S
ikke sjøl

~ii

har kommunikas j onslinjer for denne typen saker,

sørge for rask distribusjon videre av materiell DS mottar til NKS
og sjøl formidle brever, rapporter osv fra NKS lokalt videre til
partiet eller NKS sentralt. (Se også nærmere instruks om dette.)
8) Økonomiarbeid. DS må ta ansvar for økonomiarbeidet til NKS
lokalt. DS er ansvarlig for å drive inn medlemskontigent
og levere kontigentoppgjør f~r NKS i

distriktet til partiet sentralt.

NKS' lag og DSer finansierer sin drift som vanlig.

U~gifter

f~r i arbeidet med NKS, dekkes ·over DS' eqet budsjett,.

som DS

