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Dette er en oppsummering

IJIL

av de strøtanker en noe betutta NKS-fraksjo

gjorde seg etter landsmøtet i LNL.
Oppdagelsen av at vi var færre enn i fjor,tok noe av motet fra oss
i utgangspunktet.Dette er nok desverre en gjenspeiling av at NKS' innflytelse på lærerskolene er i ferdmed å gå tilbake.
Vi hadde alt og vinne og ingen ting å tape.Derfor satsa vi på det
vi alltid har fiksa dårligst-nemlig massearbeid under sjølve møtet.
Vi la derfor ned fraksjonen etter første forberedelsesdag for å kunne
bruke mest muli~vtida tilå snakke med folk. Dette var ei helt riktig
prioritering 1 noe som best viste seg ved at vi klarte å trekke med oss
mange flere i avstAmninger enn det vi har greid tidligere.
Det må imidlertid oppsummeres som en svakhet at vi ikke opprettholdt en
fraksjonsledelse for påkomne tilfelle.
Vi var dårlig forbered•t til de politiske diskusjonene både fra
lokallaga og fra det sentrale fraksjonsmøtet.
Dette skyldes ikke først og fremst at vi ikke hadde politiske argumenter .
Tvertimot tror jeg at det politiske nivået i fraksjonen lå på et meget
respektabelt nivå i forhold til landsmøtet som sådan. Problemet er
heller at vi diskuterer for mye med hverandre og forlite med andre folk.
Vi klarer ikke helt å gripe hvor mots;gelsen står hos folk, og når enkeite
av LNL-gauruene legger opp til en vulgærdebatt blir vi passivisert.
Vi oppsummerte også at det er

feil å"selge" politikken for å'

oppnå brei enhet. Tvertimot fikk vi størst oppslutning på det spørs målet der vaklinga er mest utbredt nemlig på fredsspørsmålet.
Det var et stort ønske i fraksjonen om å få samla politikken vår.
Målsettinga må være å gi ut et hefte som presenterer kommunistenes
syn på en del sentrale spørsmål i lærerutdanninga.Dette vil gjøre det
enkl'ere· f _or. NKS 1 ere rundt omkring på skolene og komme ut mer offensivt.
Som et lite tillegg til oppsummeringa:
Det er ikke sånn at NKS'ere går tilbake mens SV går fram.Det er heller
sånn at begge går tilbake og at de antageligvis er enda svakere enn oss.
De scorer bare høyere enn oss på den generelle passiviseringa.
De som derimot styrker seg på lærerskolene i dag er alle kristelige
organisasjonene som trekker stadig flere folk. Dette er egentlig den
største utfordringa vi står overfor i dag.Vi må gå i spissen og reise
politisk debatt blant folk.Folk må bli tvunget til å ta standpunkt til
det som skjer både på skolen og i verden . Det er først og fremst på den
måten vi bygger en sterkere NKS-fraksjon til neste landsmøte.
Sist og ikke minst er det sånn vi bygger NKS! ••••• . ••••
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Norsk Stunentunion s ?.9 . Lfmnsting mil. p~ mange måter oppsummeres
som en s eier for 'fKS. Vi fikk stor gjeDnoms l ng for vår politikk
0['. etter mflnr,e ll.rs sos . front domin::>.ns. ble net' i ~r VJ.algt et
nrbeic1sutv".l r: hvor flertnl l et i all hovens Plk står for en mer
f'kti '!is~ or; grunnplansorientert stunentpoli tikk. Også i Andre
intpres s eoTp;:> n is"sjon "!T rnnnt om i l:1.nnet h~'~T t!KS styrket sin
posisjo n . Det bliT n."t v iktig for ~TKS i\. oppsummere erfilTingene fr~
johbi"lg<" i ilisse orp;:omis".s,jonene slik .1.t. vi kn.n utnytte v<\re
posisjoTl er til 1\ e:j øTe stunentpoli ti'i<::ken vll.r bei\re kjent blfl.ndt
stnilent.ene oe; til 1\ styrke 1TKS ytterlir;eTe. nette er et første
forsøk på 1\ oppsnmmeTe 1 TKS 1 s <".rheii'l før oe unileT :rSU 1 s l fl.ndsting
båi'le nl\r det r,je l i\er målsetti ngert't<>.k :tikk og ile enkelte s akene.
M<">lsett. i Tl~rer :

mcs delega.tene
hvilke mil lsetti nger vi buTi'le ha. for I.'l~ utfra en realpolitisk
vurilering. Vi visste "t vår fr:->ksjon ( 1TKS 1 ere + nære sympere) kom
ti.l 1\ hli :cilskillelir, større enn veil tii'llir;ere l".ndsUng. net var
:<1.l tsA Tealistisk !\. r>nt". at vi kunne få igjennom en rekke bra
vei! t"k sP.mt styrke '!KS 1 s posi s jon i arbeidsutv".l eet. Det ri\dile
il erirnot en ile l us i l{ker'>et om il e t v<".r politisk riktig å priori te re
llSU ;'l rbeiilct sl\ hø:~rt sett i fo~hold til en neilpt'iori.te r inr: "'" IK
:-.rbr.iile t Mi'le fr" sentralt or. lokalt holil. Sommerleiren ifjor oppsummet't.e at vårt IK <'l.rbeiil ·h~r vært prer;et a.v økonomisme, og at vi

Pl\ en 1:1.ni\somf8.tteni\e konfer:>.nse før LT ilislmterte
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<'rbei1e t hnr v<"!rt lite istand til .å propagandere
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-~"or sosi Alis'Ti e og v erve f olk til ~TKS . Spørsmålet er om dette er e n
r>C'ln'cer>die 'con sekve'l s a.v i~teressek a.l'! p som a.rbeidsfelt eller: om

c1 et t. e er u t rykk for e!J l av forståelse for hvorfor v i

dri ver interog dermei! er noe som ka.:r> rettes på . På konfera.nsen v8.r
i!et. e'l del us ikkerh et på dette spørsmålet som nedfelte seg i fol~
s y'l på hv ilke målsetti nger vi burde stille før og und er LT. Et
l'li n il.reta.ll mente a.': ~TKS burde konsentrere seg om andre a.rbeidsoppga.Yer SO!!l er l ettere for oss å utnytte ti l Yerving . Fl e r ta lle t
!!lent e a.t v i nå måtte utnytte de::-1 si tua.sjon en vi sto overfor ti l å
_styrke :TKS 1 s stilli'1g i rrsu og senere bruke disse posisjo n ene til
å prop8.g<mder e }.TJCS 1 s pol i tiJrJ.:: . Del"!n e måls etinga. k ar. d erimot va.n.skelig gjen'1omføres dersom :TJCS 1 ern e i AU bruker mes:tepa.rte'1 s.v tida
si t il i r.t ern kra.ng el. Vi stil te derfor som mål setting å få et AU
best.åerde s.v p1inst to :·!KS 1 ere. Se"l.ere ble v i klar ov er at styrken
vår var større enn antatt.. Utifra. c'. ette bester.:~te vi oss for Il.
esse l~=".np ,

s t ill !!le il. ege!l AU -lis te, hvor f lert a..llet bes t o av akt i vist er .
Videre ville. vi bruke LT i;il ~- markere :'TKS og kla.rgjøre f or delega.te r,e skillet mellom en kommunistisk studentpoli t ikk og en re form is i;i s k . Vi hadd e a lts å en s vær t off e n siv målsetting .
Taktikk:
:!:lersol!l vi s kulle oppnå målsettingene våre vi lle t akt ikken på LT
være svært v iktig. Vi måtte va'lre offen siv e s s.mtidi g som vi ikke
mått e støte sympa.tisørene vekk ved å være for firk s.nta . Det ble
derfor v ikt i g å a.lliere oss med nære s ympati sører fra. s ak ti l s ak

i stø r re grad el'!n i; idli gere . Vi vi lle også være bev isste på å
l!la.r ker e en.i ghet . der det var gr unn.l s.g for det .
Vide:>:e så v8.l gte vi å kon sentrer e oss om no en få s 2Jcer og kjøre
ks.mp på !lisse. Vi Ya.lgte nH saker som egnet seg n ettopp ti l å
kla.rg jøre skillet !'lellom sos. front og ~:KS . Tre s ak er pekt e seg ut :
kampen mot n edskj æringene , kampen f or stipend ene , og i nt err..a.sjon8.le SB.ker. I tillegg t il det t e Yille det være viktig ~ sl å til b 8.ke
e t orga.nisa.sjons f orslag fr a l ederen og ne stledere'!'. om å inkorporere
"'SU i den statlige styringss t rukturen på un.i 'Ters i te tet .
Et 2.v I:SU 1 s største problem er kontakten med vanlige studenter .
Ti da før LT skulle d erfor brulces t il å start e e n. e.llmøte beYegelse
r undt om på lærestedene . ~lXS delegatene skulle ta opp I:su saker på
a llmøt e n.e og f att e v e dtak. P~ k onferansen b le elet utarbeid.e t
forsl 8.g ti l Yedtsk sol!l skulle fr e!'lmes på al l møtene. Disse forsl <>.ge n e
bl e så sendt ut som forbrede n de s 8kspa.pirer til LT. !lette fung erte
s vært bra.• Stud e nten e på <te enkel te f aga fikk diskutert ITSU s2kene
og 'ble derl'led bedre kjent med !lv9. ':rsu er og driver med . Videre s~
fikk <telegatel"~e a.nledning til å lese Yedt FJk e n e og ta. stilling til
inr>holdet på for'ån4. Under LT hadde det også den f ordelen at de
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enltel te kommisjo'1ene måtte ta utgPr.gspn!lkt i a.llmøtevef'.takene
og lege:e disse til grunn. for diskusjonen. Også c'et at c1.elega.te1"e '!å.re
ha.Cl.il.e allmøte-vedte.k i ryggen nå.r iJ.e B!'e;nmen.ter t e og stemte vakte
tilli tt. Vi kunn e 8.1 tså kjøre offensivt ut fr8. starten a.v og
Ma.!'kere 'l.t v~r poli t ikk r.a.dC.e en viss gjeYJnomslagsk!'a.ft blanC.t
stnilentene.
Fikk v i g j en'1omfø!'t målsetti!lgene våJ:>e og hvfl. ble res ul tc>.tet a.v
e YJk el tse.k ene?
Vi fil:": •rå.re vec.tak g j e:nc. on p~ n esten s<>mtlige 2.v sakene vi hadde
prioritert å jobbe Meil. :')e·t-+:e gjel<'l.er kampen mot '"le11.skjæringe'1e,
stu<'liefi,.,ansiec-in g , stø tt e til husleiestreiken i Oslo og interna.s;jona.le saker.
U!lder !ledslc;iæri np:snunktet fikk vi vedtatt at ITSU konse~rent sk<J.l
avvise '"'Adsk:jærinr:;ene, i'SU skR.l leiJ.e il. erne kam!Je"l, og e>.t 'TSU slml
tP. ir.i t i P.t i v til brene 2.lli8.nser mellom studenter og ansatte.
Dette står i motstrid til sos.front vedtaket fra i fjor om at kampen
mot n. edsk~æringene skulle brukes til å i:~mføre"radikale reformer".
Under !JlP1ktet om stncliefi'18.nsierir.g fikk vi. flertP.l l for at ka.mpen
for stipe'1-iene !llåtte prioriteres· over- i n tektsa.vhengig tilb8.kebeta.li -"g. Det går rykte!' om <"t sos. fro !l ten vu:r.nerer cette som sitt
s+;ørs te '"'e-" erl8.~ . JJlJY.: r.JO n.eller ble !'led. <'l ette begr 8.Vil e". gaDg for
a.lle.
U11Cl.er J/': ble sos. fr ont en tvunget til å støtte husleiestreike!l
på '; ross "'-'-' a.t det er c1.e soM h<J.r ven tG.tt den husleie -økning<J.
som studeY!te'1e nå streiker mot. Vi fikk også vedt:oJ.tt en rekke
bro. vei\to.k på internfl.sjonale s2.ker.
U,-,il.er he"'le>.ndli~. gcl. "'-" ilet ny e forslc>.get til omorga..n isering av !!SU
forsøkte vi eP kompromiss li n je meil. sos. fro'1te n . Selv om det opprirnelige forsl2.get ble trukket på e t tiil.lig ti 'l.s punkt, t8.pte Yi

... u~\K~E -\ol...k

o\'L\-\ MI-K

MI:t>

()c~-:-\:~ot..!\E~ ...

<'leCJ.ne s :-1.kH. Hotsigelse~1 e ble dekket over. og vi mr..J.:tet i.kke f!;_
g jøre <let kl8.rt for dele ga.te-re 1-cvoy ue ~·. ighe te:·' lå. De!l forvi.rying er
soM oppsto -':;je)ote sos. fr~mten på, (det er SOT'! re:;el sli]: .~t Il!år
folk er nsi'kre sE'>. ste1"i1I!ler ile mefl sos. fr .) og et uklp.rt verl.t?.k
fikk flertall. Det gjel" stl\.r å se om c.eD kor:Ii teer som sl:cel ntreil.e
s ake n videre kommer f!'a.m til eYl hrc>. i r>stil li.~ g .
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I ~:r. s-!oill 'ce v i for før st e g8.ng o'PP e t 8.1 t ernat i vt a r bei-1sproe;ræn
t11 sos . fro·,t el".s. :':Jet te a.:o:-beir'!.sprogr ammet skill te seg f.ra. sos. fr .
ven A være mere ko Pk:r:"et og forpliktende i tillegg ti l at det - va.r
mere 8.ks2o"sre tt et. De t v l'l.r en stor forcl.el foT oss at vi h2.cl.de
e e; e -t: f orsl ag og de+. ble vedt8.t t med få endri ng er.
1'år. cl.et gjel der selve val get t il AU er net vel drøyt f>. påstå 8.t
'.'i o pp~il.dde ..Yår nål setti:ng om å få val gt i m~ et f lertl'l.ll so!TI sto
for vår stucl.entpoli tikk . Av e t AU på 8 , stil.r tre på vår li nje (to
<J.V •U s se er :JKs ' ere) t o "·'' de resterend e stø tteT os s på en rekke
vik':ige Sl'l.k ~r. De tre siste er sos. fronteTe .
Sel v om ikke vi oppnådd e målse tt i nga vr..r dir.ek te så oppsummeres
YB.l e; et. a.v 8."1dr e som

e 11

stor

se:i.t;:o~ ~o r ~·J: s .

tje~te på å ,,~re offens i v e. Vi
fikk m?.rkert : CJKS og fikk igje'l.non vår poli +iJ~k på de Yikti gste
s akeY> e, Vi hø ster "1~. frn l~+e - ~ e av ID"'-nge semes ter s toppri ori teTi"le;
"'·'-' I K. '·T',CS ' s pr es ti ~je he.r merl dette LT økt , men det gjenstår /j_
se om Yi makter å føl ge opp de tte slik a.t :JKs· styrkes :•tterli g ere.

Oppsnnmeringsvi s ka."'! ma.!1 si :::l.t v:i_

STe~Kf. i

N6V :

l

dTYRKfl NKS.

Den siste tida har det vært motsigelser på alle nivåer i organisasjonen
om hvorvidt det var riktig av NKS å sette av to personer til å sitte i
ledelsen i NSU. Kort oppsummert kan en si at den ene retninga mener at dette
var feil fordi det svekker organisasjonsbygginga i NKS mens den andre s ida
mener tvert imot at dette kan styrke NKS på sikt.
Jeg mener det ikke går an å si at det verken svekke r eller styrker
organisasjonen i seg sj øl å ha folk i slike verv. Spørsmålet er hvordan dissE
f olka jobber. Det er klart at det å ha to stykker som kan jobbe med politikk
på heltid kan være en enorm styrke for NKS. Utnyttes denne tida til å få ut
NKS'politikk, polemisere mot Sos.Front-reformismen, ta initiativer osv.
er det ingen grunn til å tro at dette vil svekke organisasjonsbygginga i
NKS.
Jeg tror heller at en del av uenigheten skyldes en misoppfatning av hva
det innebærer å ha organisasjonsbygging som topprioritert oppgave . Det er
l ett å assosiere organis asjo nsbygging med en type navlebeskuende virksomhet s om bare be står av intern kon solidering, studier osv. Organisasjons bygging er mye mer e nn dette, f ordi det innebærer også ve rving og eksternt
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arbeid. Organisasjonsbygging er mao. det en kommuni&tisk organisasjon bør({};
drive med hele tiden: studier, kaderfostring, verving og ekstern virksomhet. Så er spørsmålet hvilken type ekstern jobbing NKS bør prioritere hva er best e gnet til å propagandere for sosialismen og verve medlemmer?
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Det er her den reelle uenigheten ligger. Det er riktig som mange harhevdet
at IK-arbeidet som NKS har drevet med de siste åra har vært preget av
økonomisme. Vi har gjennom IK-arbeidet vært lite i stand til å trekke de
store linjene fram mot sosialismen og kommunismen. Men det er derimot feil
å sette likhetstegn mellom IK og økonomisma. Problemet er heller at vi må
være mer bevisst på de strategiske målene når vi jobber i interesseorganisasjoner, fagutvalg o.l. Mao har rett når han sier at kommunister må jobbe
for brødkrava og gjennom dette skape en forståelse blant folk for sosialismens
nødvendighet.
Jeg mener IK-arbeidet egner seg bra til å gjøre nettopp dette. Dersom vi
bruker IK-jobbinga til å avsløre statens utdanningspolitikk og vise hvordan
denne politikken er en nødvendig konsekvens av det samfunnet vi lever i,
og hvorfor parolen om "lik rett til utdanning" bare kan oppnås under
sosialismen/kommunismen, da er vi i aller høyeste grad med på å styrke
NKS.
NKS har i flere år prioritert arbeidet medinteresseorganisasjonene. I
løpet av denne tida har vi utviklet en studentpolitikk som har fått stor
gjennomslagskraft blant studentene. Resultatet av dette arbeidet ser vi
nå bl.a. på NSUs landsting. Jeg mener vi gjør en politisk feil hvis vi
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dropper dette arbeidet nå. Vi ma tvert imot ta den utfordringa det ligger i
å drive riktig IK-arbeid.

Hva kan så to NKSere i
NSU-ledelsen gjøre for
å styrke NKS?

-NSU rår over et stort informasjonsapparat. Uttalelser og informasjon
sendes oppover til departementet, til diverse studentorgan og til vanlige
studenter gjennom Studentforum. En viktig oppgave for våre folk blir å
utnytte disse ' kanalene til å få ut NKS'politikk.
Det ble på Landstinget fattet en rekke bra vedtak. Vi vet fra tidligere
erfaringer at dersom det ikke er politisk vilje til å sette disse vedtaka
ut i liWet fra ledelsens side så blir de boikotta. Våre folk kan sikre at
bra initiativ og vedtak følges opp.
Vi kan også nå sende ut diskusjonsopplegg til allmøtene og sikre at de
sakene vi ønsker diskutert blir tatt opp.
Videre så kan vi i større grad enn tidligere bestemme sakslista til neste
Landsting og hva slags forberedelsesmateriale som sendes ut.
Det blir viktig nå er at NKSere følger opp bra initiativ fra NSU sentralt
og samtidig føler ansvar for å informere oss om aktivitet på de enkelte
faga.
Til slutt: Det er viktig å ha klart for seg at NKS ikke har tatt over
ledelsen i NSU. Vi står derfor ikke ansvarlig overfor studentene dersom
NSU ikke fungerer slik som vi skulle ønsket. Det vil evt. ta lang tid å
bygge opp en slagkraftig interesseorganisasjon og vi må ikke gi studentene
illusjoner om store forandringer i året som kommer.
T.J.

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

®
Kontingentinngangen går ~regt i organisasjonen. Lagslederne og DS-ene
må sørge for å rette opp de avvika som eksisterer på dette området.
Gjør det til en regel at kontingenten blir samla inn i begynnelsen av
hvert semester. Økonomiarbeidet må sees som et politisk spørsmål og må
om nødvendig diskuteres med hvert enkelt medlem. Uten penger, ingen
organisasjon, - så greit er det.
Problemer og motsigelser med økonomiarbeidet må rapporteres inn til
oss.
Medlemmene et~erlyser ofte oversikt over hva .pengene går til.
Nedenfor trykker vi en %-vis oversikt som viser hvor penger til sentralen
kommer fra og hva de går til.
Rekneskap H82
Kontingent
Støtte SiO
Tilskott frå NKS-lokalt
Innsamling
Partistøtte
Diverse

75%.

Organisasjonsarbeid
Sentralstyre
Kontor
Lønn (kontorhjelp)
Konferanser
4.Mai

15%
2%
5%
12%
2%
11%

Førebels rekneskap V83
92%
6%
2%

11%
B%
6%

17%
25%
7%
7%
25%
13%
6%
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Alle NKS-lag skal selge Klassekampen minst en dag i uke. S~gs
dagen bør i første rekke v~re onsdag fordi avisa da har studentstoff.
Muligheten for å ha KK-salg flere ukedager må vurderes nøye og lagene
må ha som målsetting å selge flere dager i uka. Der hvor NKS har
·distriktsstyrer skal disse organisere KK-salget og sikre at avisa
selges på alle l~esteder hvor det finns NKS-lag.
Lagene (evt. distriktsstyrene) skal lage målsettinger for salget
som skal legges fram for den sentrale kontaktpersonen. Salgsoversikter
skal rapporteres inn til sentralen minst to ganger i semesteret.
Begrunnelse for direktivet:
Sentralstyret vedtok på sitt første møte å nedprioritere NKS'
egen sentrale propaganda. Sentralstyret fatta bl.a. vedtak om at
"Hva må gjøres" skal nedlegges i sin nåv~ende form. Begrunnelsen er
kort og godt at "Hva må gjøres" ble for dyr å produsere i forhold til
den politiske uttellinga den gav. I stedet skal NKS konsentrere mer
av kreftene om Klassekampen, både å lage eget stoff til avisa, gjenreising av studentsidene og spredning av avisa på l~res~edene,
Et av 2Lagumentene for å satse på KK er at avisa trenger kontinuerlig innsats både fra partiet og ungdomsorganisasjonene hvis vi
ønsker å opprettholde den som dagsavis. Argumentene for å beholde KK
som dagsavis skulle etter hvert være velkjente for de fleste, men vi
skal repetere noen i stikkordsform: Dersom avisa må innskrenke til
et par tre dager i uka, eller bli ukesavis vil uten tvil XRix AKPs
innflytelse og stilling i det politiske bildet i dagens Norge bl•
betraktelig redusert. Klassekampen er m-l-bevegelsens beste aktivist
både for å få ut politikken vår og for å gjøre partiet kjent blant
folk. Dersom KK må innskrenke vil det få betydning for valg av stoff
(bl.a. strammere prioritering) og muligheten til å følge opp aktuelle
saker og kamper. Klassekampen skiller sag fra alle andre aviser både
i valg og presentasjon av saker. Eksempel: Mens de store hoveds~ds
avisene i dagevis for ikke å si ukesvis hadde hovedoppslag om Nessetsaka, skrev Klassekampen om den økonomiske krisa i Norge, korrupte
aviseiere og skipsrede som skalter og valter med arbeidsplassene
for høyest mulig profitt.
NKS har satt ekstern markering høyt opp• på planen for kommende
landsmøteperiode. For mange lag betyr ikke det først og fremst å
arr
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arrangere store møter, stille til valg i studentersamfunnene og
markere seg i debatter (dette hører sjølsagt med), men hovedstolpene
i den eksterne markeringa vil være å avholde jevnlige stands, bokdisker og selge Klassekampen. En av· det mest effektive måtene å
markere at NKS finns på l~estedet,er å gå rundtO! selge KK jevnlig.
Det er en utmerka måte å vise at NKS eksisterer på, samtidig som vi
kommer i kontakt med folk som kan verves til studiesirkler gg til
NKS.
Vi vet at Klassekampen har et stort marked blant studenter.
På et relativt li~ lærested ble det en ~ode solgt 80 aviser fast
i uka. Når KK-salget i perioder har v~tvtlant studenter skyldes
ikke det at studentene har takka nei til avisa, men at den ikke har
blitt solgt av oss. Små skoler (små i forhold til universitetene)
har uten problemer fått avsetning på 10 aviser 3 dager i uka. All
erfaring tyder på at der hvor vi har kladå organisere salget ixfx
og få det inn i faste former, har vi fått avsetning på avisa.
Organisering, på enklest mulig måte og faste rutiner er nøkkelen
for å spre Klassekampen på lærestedene.
Lagene må ta seg tid til å diskutere eventuelle problemer som
oppstår i forbindelse med KK-salget, forsøke å løse de og kontinuerlig følge opp at avisa virkelig blir solgt. Dersom det er ~roble
mer som laget ikke klarer å løse på egen hånd, må disse taes opp
med lagskontakten.
Abonnementsverving: Vi gir ikke direktiv om abonnementsvervihg.
Det -skyldes ikke atxaek sentralen har registrert at vervekampanja
har gått i mål eller at NKSerne ikke skal verve abonnenter. Vår
primære målsetting er få orden på salget, få salget inni faste former,
men KK-selgerne må sjølsagt tilby abonnemment på avisa. Hittil har
det vært vanskelig å få oversikt over abonnementsvervi~a på lærestedene, det skyldes både at lagene ikke har gjort noe forsøk (stort
sett) på å holde oversikt over denne delen av KK-arbeidet og at
NKS sentralt har lagt for liten vekt på dette. Det kan i realiteten
gjøres uhyre enkelt: Sett av 2 minutt (eventuelt punkt) på hvert
lagsmøte, ta en kjapp runde på hvemsom har verva,hvor mange abonnenter som er verva og noter ned antallet. Den samlede oversikten
skal leveres til oss, vi trenger materiale på verve-arbeidet som
drives i NKS, det vil gi oss en pekepinn på hvilke muligheter som
finns slik at vi kan sette opp realistiske målsettinger.

Godt Klaasekampen-salg!
NKS/AU

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

@

-l{ro~bJfi\J ~NNf~ VfRbi?
Dette er et vanskelig , men helt sentralt

spørsm~l

i

forst~elsen

av Kapitalen,
o~

Vi lærer: Verdien dannes i dialektikken mellom produksjon
Hva betyr dette:
må bety at verdi ikke dannes enten

~ette

sjonen, men i sirkulasjonsprossessen
m~

p~

marked.

markedet eller i produk-

penger-vare-mer penger. Videre

dette bety at vi ikke kan observere verdien ved A se pA hva som

skjer pA markedet, Vi m~ altsA analysere• produksjonsforholda ogsA.
Mine påstander er :

l, A si at verdi er den samfunnsmessig nødvendig arbeidstid nedlagt i
varen, er ikke nok,
2, Verdilova kan ikke sees fØr vi ser at arbeidskrafta"flyter':
3, Vi kan ikke beregne verdien for hver enkelt vare uten

~

kjenne til

hvor mange abstrakte arbeidstimer som er nedlagt.
Begrunnelser:
Ad,l,: Sier vi kun at verdien nA en vare dannes

v~d

den samfunnsmessige

nØdvendige arbeidstid nedlagt i varen, har vi sagt lite eller ingenting
om Verdilova som styrer hele produksjonen under kapitalismen.
Uttrykket"samfunnsmessig nøvendig ·arbeidstid nedlagt i varen" kan brukes
under alle typer samfunn,
~om

Med samfunngmessig nØdvendig menes bare det

er nØdvendig under bestemte produksjonsforhold (eks, fØydalisme,

kapitalisme, sosialisme),
For at denne definisjonen skal si oss noe om verdibegrepet ,må det

presiseres at det her er snakk om abstrakt arbeid. (se 4.mai nr.2 i

~r)

Ad,2,: Verdilova er ikke noe vi observerer med blotte øyet, men vi ser
at den tren11er igjennom ved å analysere hvordan arbeidskrafta "flyter".
Med at arbeidskrafta flyter mener jeg at arbeidskrafta hele tida vil
bli omfordelt til den sektoren der lønnsomheten er størst.
Og det som gjør at arbeidskrafta kan flyte, er eksistensen av ab•takt
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arbeid, Under kapitalismen er hovedsia ved arbeidskrafta at den er
abstrakt,

nenne abstrakte sia innebærer altså at arbeidets karrakter.

er likegyldig, bare den produserer verdi,

Og det er nettopp denne

abstrakte sia som gjør at vi kan si at verdilova er bytte like for like.
l time abstrakt arbeid

~

l time abstrakt arbeid, Om den konkrete

sia innebærer at en produserer lamper eller fyrstikker , er likegyldig,
I sirkulasjonsprossessen P-V-? '

, vil lønnssomheten

i de forsjellige

sektoerer endre seg avhengig av teknologi etc. Verdilovas eksistens
tvinger kapitalistene i de mindre lønnsomme bedriftene til enten sjøl
å Øke teknologien eller
toren.

flyt~e

arbeidskraft til den mer lønnsomme sek-

På denne måten ser vi dialektikken mellom produksjonssia

( prod. av bruksverdier . . •• aaøtal

for bytte på et marked) og

markedssia (markedets sitt reaksjoner på det som blir produsert).
Under kapitalismen vil verdilova gjøre at disse to sidene er i en
evig motsigelse,
Når det gjelder dannelsen av verdi gjennom "flyting" av arbeidskraft,
må vi her se den kapitalistiske verdensøk. under

~·

Vi kan ikke se

på konkrete bedrifter f,eks, Hamar Skofabr, og Statoil ,og så si at det
mellom disse to bedrifter oppstår verdi ved overflytting av arbeidskraft.
Vi kan riktignok bruke dette som eksempler på hvordan profitten styrer
produksjonen·· (verdiens framtredelsesform) ,men ikke som beskrivelse
· av verdidannelsen,

Ser vi hele

verdens~lwn.

under

ett derimot,

vil vi se at hovedtrekket ved produksjonen er at arbeidskrafta flyter,
og at det gjennom dette oppstår ett ekvivalensmål! VERDI.
begrepet bestemmes altså ved det totale antall arbeid.

Verdi-

Obsererer

vi dette over tid, vil vi se at verdien vil være i stadig endring
(konstant forstyrra likevekt),også som fØlge denne arbeidskraftflytinga.

l'd ,3.: Poenget med påstand 3; er å distansere

diskusjonen vekk fra

tankegangen om at verdien på en vare kan måles

totalt,

En vares verdi

siissert ovenfor.

uavhengig av verdien

kan ikke måles uavhengig av det verdibegrepet

For å kunne måle en vares verdi, må vi kjenne til

hvor mange- abstrakt·e timer

som er nedlagt.

Og for å kjenne til hvor mange

manRe abstrakt timer som er nedlagt, m.~ vi kjenne til total arbeidet

og fordelinga, for det er jo i denne fordelinga abstrakt arbeid oppstår!
Forøvrig oppfatter jeg denne diskusjonen om å måle ei vares verdi

som litt på sia, I praksis vil en slik diskusjon kunne arteseg som
en diskusjon hvorvidt vinprisene ligger over eller under sin verdi,

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

og for vårt formål (avsløre

lovene for kapitalismen) tror jeg en

slik diskusjon vil være lite fruktbar:

Men når det gjelder påstand l, og 2, oppfatter jeg disse som svært
sentrale og jeg oppfordrer laga til å kaste seg ut i debatten:

KATARINA

(Redaktøren vil spesielt oppfordre den kameraten fra Bodø som var
utsendt til NKS sin Kapitalen-konferanse til å skrive innlegg.)
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Nylig ble det a vholdt et internt fellesmøte i Oslo om
NKS og kvinnepolitik k . Tilstede: 6 jent e r, O gutter •
•.• Seieren følge våre faner!På møtet blei det vedt a tt
å skrive inlegg til 4. Ma i · om følgende 3 emner:NKS og
kvinnebevegelsen, NKS ' pol i tiske pr a ksis pl
kv innespørsmå l og

Te or im ~ ngelen

på dette områd et.

1) NKS og kvinnebevegelsen.
Kvinnebevegelsen har vært den største, varige folkebevegels e~ i

Norge o g flere andre vestlig-k ap italistiske

land det siste 1 0 -året.Kvinneka mpen er~ p o litiske
området som o pp t a r flest folk på Universiteter og Høyskoler.For ma nge av de me s t

bevisste jentene på Blindern

er kvinnep o liti k k en naturlig innfallsvinkel til organisert politisk virksomhet.
NKS h a r oversett denne folkebevegelsen og ikke tatt
hensyn til nivået og interessen bl a nt f ol k på dette
feltet.Dermed har NKS spolert sjansen til å ·trekke til
seg medlemmer på basis a v k vinnepolitikk.Dessuten h a r
vi h a tt c a . null i nn flytelse på politikken i kvinneo r ganisas jonQne og andre fora som f.eks.Tverrfaglig
Kvinneforum, kvinneinteressegrupper,fagkritiske jente. gru pp er o sv.En tredje kon sek vens er at arbeidet som
faktisk har b litt d revet ay NKS-jenter p å dette området,
har skje dd på eget i ni ti a tiv p å "frit i da ",Dette arbeidet
har i kk i

blitt s ett på som en del a v NKS s in politiske

vir ks omhet.Pr. i

.!:..9..!:· enn

dag er medlemskap i NKS snarere et hinde J;:

.en drivkraft til kvinnepolitisk engasjement.

2) NK S ' pol iti ske praksis p A kvinnespø i smål
T ilb a ke ':Jl i k k: :
Børre Knud sen - demo nstra s jonen ifj or vår:

1 NK S-gutt tilstede

Kvinnefronten på Bli nderns åpni møter( om mish a ndling
o g sist po rno ): O g utter fr a NKS og n å det j ust a vh o ldte
fellesmøte: Ingen gutter møtte opp.Er de t n o en som ser

en t rend ••• ?
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... :

Er dette uttrykk for:
a) Bevisst sabotasje/uvilje ?
b) En politisk vurdering av kvinnepolitikk som
-uviktig ("detta er ik k e skikkelig politikk")
-et kollektivt problem for jenter ( "la nå kvinnfolk a
stri med 3itt") ?
c) fullstendig ubevissthet ( O nivå) ?
Ua nsett er det et klart høyreavvikl Vi finner det tvils o mt at s ærlig mange befinner seg under kategori c.
Jenteopprøret i Oslo NKS skulle tilsi a t bevisstheten
h a r økt, men for e n ke lte har alt sa mmen ka nskje gå t t
hus forbi •••
At enkelte gutter står fram og forsvarer kvinnekampen
i eksterne sammenhenger, synes vi er veldig ålreit. Men
det kan synes som et spill for galleriet når den interne
sla p pheten er så total.
Både på so mmerleiren og i høst blei det fremma kritikk
mot at gutter blei utelukka fra møter om jenters situasjon
i NKS. Denne kriti kk en skulle tyde på a t gutter så jenters
problem som et kollektivt ansvar. Men hvorfor kom gutta
me d denne kritikken når de ikke følger den o p p ?? Hvor
blir dere av ?

Bu rte Avvik, Heime Avvi k og

U.~vgjort

slår tilbake høyreavviket.

3 ) Teorim a n gel som årsaksforklaring
Hv a kan det komme av at NK S har ignorert kvinnebevegelsen
og Dar en så fatal kv~Qneoolitisk praksis ? Kan det bare
skyides menns vonde vilje ? Vi mener nei.
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Vi mener det føl ge r logisk av a t det ikke finnes noen
teori som k nytter k vinneundertry kki ng til re st en J V
vlr t

t eore t i ske fu n dame nt. K vin n~und e rtrykkin g ses som

et ideologisk te nomen uten til kn ytning til grun n leggen de
mot s etninger i b as is. Sp ørsmllet o m
-utbytting er ulø s t. Hvis vi

i~ke

ku in~eun de rtry kki ng/

kan svare pl hvordan

kvinneundertrykking er systemb a sert, er det k l a rt a t
kvinnekampen n e dprior iteres som po litisk felt.
I det siste h ar de t
spørsm å l

vært en vi ss fokusering på k vinne-

i NKS .Men dette skyldes snarere individuelle

egenskaper hos s p e sielle _jenter og dEt kollektive

jent e opprøret,enn en mer grunnleggende nivåhevning i
or ga ni s a sj on e n. Det er ønskelig at det nåv ære n de jenteo pprøret en de r o pp me d utvikling a v teori så vel som
endring a v prdksis .
Til dette treng s det studier. AKP har start a studier
av kvi nner og Ka pit a len. Nå som NKS prioriterer Kapitalenstu dier , har vi en glimrende sjanse til å høyne den
te o re t i s ke forståel se n a v kvinners plass i

den p o litiske

øk o nomien o g grunnlaget for k vinneundertrykking. Vi
krev e r at a lle l ag ska l

g j ennom f øre et obli ga tori sk

·møte på dette!
Kameratsleg helsing

~rfiZTk lwi k
--ltF iJfAl vv i k &
JJ. JfvGuCX\T. ·

Et fiskt k oll ekt ivt ba llesp a rk mot mål fr a
Burte Avvik,Heime n vvik o g u. q vgjort.
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Så var jentedebatten ikke død sjøl om det har~ v irka sinn etter at
den kulminerte før landsmøtet.
Samtidig synes vi den begynner i bli noe prega av stillstand.
Ni mi vi snart bli ferdig med l ende opp med i bare slenge dritt til
gutta som ikke stiller på Børre Knudsen-demmnstrasjon osv. Det stilte
tross alt ikke mer enn. en håndfull NKS-jenter heller pl den demonstrasjonen.
Dere retter en kritikk mot NKS for manglende kvinnepolitikk. Det
er litt usikkert om dette retter seg mot
1) gutta i NKS
2) medlemmene i NKS
3) ledelsen i NKS
Dere sparker stort sett litt til alle kanter.
Vi tror alle kan være enige om i slå fast følgende:
1) Det er et problem at kvinnepolitikk ikke har vært en integrert
del av NKS' politikk og at jentene som har jobba med dette har fått
lite støtte.
2) Det er også et problem at det er et generelt lavt nivå på
forståelsen av kvinnekampens betydning i NKS.
Men dette vet vi og dette er vi stort sett enige om, så burde
vi ikke prøve å komme litt videre for å løse problemet. Dere kritiserer
NKS for å mangle en kvinnepolitikk. Men hvem er det som skal utforme
den? Ledelsen? Er ikke dette en utfordring til dere som faktisk jobber
med det?
Sjøl om IK har hatt høyeste prioritet i NKS i flere år har det
alltid vært sånn at det er de som har jobba med IK som har utvikla
politikken på dette feltet. Andre medlemmer i NKS har brydd seg lite
med dette. Så det problemet dere reiser er ikke noe som bare rammer d
dere. Men hva har dere tenkt å gjøre i forhold til det?
Oslo DS tok et initiativ til å utvikle en politikk og innkalte til
et møte. Dere er sure fordi det ikke kom noen gutter, men 6 jenter
er heller ikke særlig imponerende. Men hva kom dere fram til?
Burde dere ikke sjøl ha streka opp noen linjer og ·stilt konkrete
krav til le~elsen der dere trenger hjelp~ Istedet blir dere enige om
·-~ skrive et i~nlegg som bare nok en gang slår fast at NKS mangler en
k•innepolitikk. Der~ skriver at arbeidet i Kvinnefronten er noe som
skjer i fritia. Det er beklagelig a'l: slik jobbing ikke blir hon.o rert
i NKS og kvalifiserer til ledende verv i organisasjonen. Men ser
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dere på dere sjøl som privatpersoner i Kvinnefronten? Er ikke dere
kommunister som ser det som ei oppgave å knytte progressivejenter

--~

nærmere til NKS og propagandere sosialismen for dem? Eller ser dere
virkelig på NKS som et så stort "hinder for kvinnepolitisk engasjement"
at dere vil fraråde andre progressive jenter å melde seg inn hos oss?
Og hva mener dere egentlig med å si at NKS er et hinder for kvinnepolitisk engasjement? Dette er en temmelig sterk påstand. En mild
tolkning blir at dere mener NKS-jobbinga tar for

my~om

dere egentlig

vil bruke på kvinnekamp. Men er dere kommunister som jobber med kvinnekamp, eller er dere kvinnefrontere som er med i NKS?
Eller mener dere at kvinnepolitisk jobbing er noe som blir"sett
ned på" i NKS?
"Er NKS det mest kvinnundertrykkende som fins?" har vi hatt som
overskrift før på innlegg her ' i 4.Mai. Det samme spørsmålet har vi
på tunga nå også, når vi leser innlegget deres.

Det er greit nok

å anklage NKS for å være sidrumpa på dette området, men det er blitt
gjort før. Na må vi forsøke å komme videre.
Vi foreslår derfor at dere bruker det neste innlegget deres til,
ikke nok engang å gjenta at NKS mangler en kvinnepolitikk, men til
å komme med et konkret utspill. Dere krever et obligatorisk møte om
kvinners plass i den politiske økonomien og grunnlaget for kvinneundertrykking. Hvorfor ikke ta en slik debatt i 4.Mai? Vårt forslag
er at dere starterdenne debatten i neste nummer.
Kameratslege vi og

~ ftt0bRf:6&lVE jt.NltR
14i~S"E SEq :te~ ~~?
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Jeg slutter meg til oppsummeringa av kvinnepolitikkens problemer i
NKS L dag. Problemer i den forstand at kvinnepolitikken ikke er
integrert i NKS'politikk og at vi mangler et sentralt grep om de jentene
som j o bber i Kvinnefronten eller andre kvinnepolitiske fora.
Resten av argumentasjonen er temmelig håpløs og lite egna til å løse
de problemene dere reiser.
I likhet med "Rødfrid & unga" savner jeg en debatt som kan danne
grunnlag for NKS'kvinnepolitikk i stedet for nok en gang å fastslå at
vi mangler en kvinnepolitikk.

Det burde våre viktig for oss å rette søkelyset på jenter og høyere
utdanning,-hvilke muligheter jenter har både mht. sjølve utdanninga,
men også når det gjelder ansettelse i vitenskapelige stillinger,
kvinneforskning osv.
Videre bør vi utvikle l inje r for NKSeres jobbing i Kvinnefronten og
den eksterne kvinnekampen forøvrig.
På andre områder av NKS'politikk er det også sånn at politikken blir
utvikla av de som jobber på det konkrete feltet. Så kom igjen jenter.
Tid a er ikke moden for å pålegge medlemmene enda flere obligatoriske
møter. Jeg foreslår at vi i første omgang konsentrerer oss om debatt innlegg i 4.Mai, kvinneseminaret på sommerleiren og organisering av
lokale NKS-fraksjoner i Kvinnefronten. På lengre sikt bør målet være en
konferanse på disse spørsmåla slik at NKS kan vedta et k vi nnepolitisk
manifest for jenter i høyere utdanning.
T.M.

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

L"\

1\AUb fRoNT

~l\ LiN 1\AU!) ~oNT
M-l-rørsla sitt forhold til

*·

R~

er ei historie . . som fell i to faser:

Kontinuerlige linjeskift fram til

1977~

~rA

revolusjonært 4lternativ

først på 1970-talet, til antikapitalistisk enhetsfront rundt -72/73,
til samarbeid med SV-stud i "ProgressiY front"i 1973/74, til Sosialistisk
•lternativ

i 1975 (Plattforma slo fast at Sosialismen ikkje kjem rekande

pA ei !jøl,men m! kjempast !ram av "folket" ajllv - men ikkje meir), til
m-l-plattform i 1977 (Væpna revolusjon etc). Underteikna var sjølv med og
laga t 1975-platt!orma som 'uavhengig sosialist 0 og protesterte mot 1977plattforma utan anna resultat enn å pådra meg DS sin harma. Det er s!leis
poaitivt uriktig at "RF har st!tt på det s&lllllle i 10 år," som vi slo fast i
D~~kevalkam~en

uo i april, Den har i sanning gjennomgått større endringar enn
alLe de anare rrontane t1l saman.
2. R~ som 11 ein del av m-l-bevegelsen" frA 1977: ~rA 1977 har plattforma lege
fast ,traes i 2~endringar.n 1982 -plattforma er i realiteten ei omskriving av·
den gamle, utan realitetsendringar.
Problemet med dagens plattform og politikk, er ikkje at den ikkje er "rett",
ideelt sett.

Problemet er at den ikkje n!r gjennom til andre enn oss sjølve,

og knapt nok det( jamfør den elendige oppslutninga i Duskevalet i vAre eigne
rekkjer.)

Problemet er vidare at dette gir motstandarane fantastisk billige

poeng i valkampane:
rørsla.

I 1977 vart R~ (korrekt) kalla eit "underbruk" av m-l-

Idag blir han kalla

11

ein del av m-l-rørsla", og vi nektar det ikkje,

men blandar villig saman RF og NKS i valkampen. PJ denne måten gir vi ikkje
folk utan!or sjansen til A identifiser& seg med

R~,

utan å godta alle hovud-

atolpane i m-1-rørslas politikk. Folk stAr under eit jævla hardt press til
ikkje u søkj& i retning av , og slett ikkje identifiser& seg med "dei gale
hundane" i m-l-rørsla. Dei ville rett og slett ikkje vAga A sjå seg sjølve i
spegelen dagen etterpå, dersom dei skulle falla !or den fristelsen A stemma
p! R~. SPRA~GET ville vera !or langt for dei. Ittadenfor blir mange gode
Grøntl Gras"
sosialistar og potensielle eosi&lietar "g!ande p
' bokstaveleg tala.Dei
&temaer Venstrevind, som gjer sitt beste for å halda dei i passivitet, flippa
ut i alle slags "betr&kninger om verden" allment og nøya seg med A vera for
"~redssaken"(

den n7e religionen). Dermed !Ar dei ikkje utvikla seg politiak.
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Bentralt poeng : Vi når ikkje over dei "svake bruer" som knyter oss saman med l
nye miljø der våre

potensiel~•

allie r te og potensielle aktivi•star finst. Den

s om skal inn i RP må rakti sk symja over ei strid elv først
vinde bikkjer glefsande på vill jakt etter

med alle Venstre-

han eller ho (jamfør vår gode ka-

merat Terje rrA SV-stud som stilte opp til RP's Dusker•dakejon).
lletoden dei brukar er enkel: Dei rramstiller oss som ein
av albansk type

deira fast i tung kommunistisk propaganda.
I valkamper

11

betongfront"

som ikkje har anna A tilb7 folk enn A frysa sjela
Og vi bekrefter det dei seier:

slo vi til med at" I RP er alle enig". Vi bekrefter m.a.o.

eit uriktig bilete av~ (og av m-l-bevegelsen), som motstandarane brukar
som kjerneargument i va l kampen

Den stillstanden som V.V-folka opplever i

eigne rekkjer, som er resultat av ein falsk enhet mellom s terkt motstridande
bevegelsar ( Pro- og anti- NATO/Koskwa, Pro- og anti- sosialisme),
ein enhet som

no tar karakteren av eit søvnig

gjes~til

verden,

greier dei A projiser& over på osa - og dei får folk til A tru på det.
legvis trur folk på dei, når

~

Natur~

bekrefter det dei seier i klare ordelag i

valkampen!
Venstrevindø hovudpoeng i ,.,alkampen var at dei hadde "spennvidde" i motsetning
til oss.

Dette kjem dei til å køyra fram goØB på gong til desa vi greier å

tilbakevisa det.

Og dei vil viua billige poeng gjennom "spennvidda" si heilt

t i l vi greier å visa det motsette. DETTE BR HOVUDPROBLEIET POR RP IDIG!!
Raud Front må derfor bli ein enhetsfront av ulike revoluajonære grupperingar.
Han må med andre ord ha ei plattform og ein politikk som

gjer detti1~r-

.a umof~;e~rupper som Arbeidermaktgruppa , KAG og uavhengige sosialistar og

bgfunna kvifor dei eventuelt ikkje vil stemma RP.

Om dei då kjem med den be-

grunnelse• at U "er underlagt m-l-bevegelsen" vil dette framstå som meir og
me i r fraseaktig prat og skinnforklaringar frå deira side.
Enhetafrontens problem kan kort skisserast slik:
eit nytt"Vens t revind" ?
utvatning av fronten til
standpunkt og ryggrad ?

Korleis skal vi unngå A bli

Korleis skal vi unngå å"drukna i fronten" , eller UNNGÅ
eit prinsipplaust"miljø"utan klare
Eg meiner det skal sikrawt gjennom

a. Ei revolusjonær plattform med sosialistisk målsetting
b. K-l-bevegelsens aktive

2.

EI REVOLUSJONÆR PLATTPORK:

påverknad inaad i fronten.

Dagens plattform var i realiteten utforma i 1977,

då sosialismen var på offensiven (trudde vi).

Hovuddiskusjonen stod

mellom oss og SV om "VEGE!f TIL SOSIALISKE!f" kunne gå gjennom frediltilteg forandring.
Idag a tår hovuddiskus j onen om .sosialismen i det heile tat t duger. (Denne motaigelsen atår langt inn i m-l-rørsla!) I den forstand!.!:. det "høgrebølgje" reaksjonen er på offensiven. Ei revol~sjonær plattform betyr idag:
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1. Ei tilslutning til den faktiske bevegelsen vi ser i den 3. verda idaK:
Kot begge supermakter, og i e i n del tilf elle mot heile imperialismen.
vågar å knyta an til revolusjonære

Dette betyr at vi
rørsler som slået

11

glø1111de 11 frigjeringskampar: Som dei i Eritrea,i Iran

i det sørlege Afrika og Latin-Amierika. Eitt vilkår for støtte: Desse bevegelsane skal ikkje vers underlagt nokon av sapermaktene.
I den grad det er fare for splitting av

R~,

får fronten la vera å

t~

stil-

ling, og NKS får køyra ut sin eigen propaganda uavhengig av RF. Dette skulle vera ei grei sak.

,g_.

X:VI!fNEiAJI:P:

D~tte

punktet får Kvinefrontarar fylla ut, men eg meiner 8 sentrale punkt må

med:
- Utan klasseke.mp - ingen kvinnefrigjering.
- Kviånekampen har likevel eit relativt sjølvstende , uavhengig av klassekampen
- Mot "privatlivets fred:" Bekjemp vold mot kvinner og husslaveri.
- Kot porno og prostitusjon.
- Likelønn og lik rett til arbeid i "mllnnsdominerte yrke."
-

ll:tJllio:ta~

3. Støtt samane sin sjølvstendekamp:
Samane er eit eige folk, ingen minoritet.Derfor har dei ~ett- til sjølv å
bestemma over sine ressursar.

STOPP DET NORSKE BORGARSKAPET OG STATENS

OVERGREP MOT SAMANE • STØTT SAMANE SIN SJØLVSTENDEKAMP. EIGE SAMISK P!RLAYENT:

t. Innvandrarar og nasjonale minoriteter - mot rasismen.
a. Ei utgreiing som viser at dei langt fleste framsnarbeid rlrar er kvite

europearar.
b. Prinsippiell avstand frå innvandringsstoppen, og frå forsøk på å sparka dei
som er komne hit ut av landet.Mot det norske framandpolitiets trakassering av
• innvandrarar frå den 3.verda.

2·

Mot heil- og halvrasistiske

overgrep.

Mot nazismen :

Nazisme er organisert krimimalitet. "Nasjonalt Folkeparti" er

danna~

hensikt å driva organisert kriminelle ove r crep mot framandarbeidarar, mot
kommunister og venstreorienterte.
grafar om "ytringafridom"-

Dei kan derfor ikkje dekkast under para-

Dei er de facto ei gruppe som driv organisert

propaganda for å myrda dei mest undertrykte i det norske samfunnet. Staten
ville aldri akseptert noko anna gruppe som vart organisert i ei slik hensikt.
Dei er derfor ikllrje noko "politisk Parti",men ein mordurbande:
lx

i•

Kot undertrpkking av homofile.

Idag breir det seg ein sjukdom blant dei homofile - ein sjukdom som fører
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@
å kort tid { ned til 1/ 2 halvt år.) Denne sjuk- l
til avk r efting og de en P
•file i USA ·l .· ;s. ... i den
n er framavla i reagensreyr og planta blant hom
'
domme
d
Dette er nazikt å ta livet av dei, og tvinga resten under j or a.
hensi
b kte •amme metoder mot
olitikk utgåt t frå kapitalismens h~gbort ( Hitler ru
p
i di id" i Tyskland.) Det er raffinert terror • Vi må st~tta dei
"u~nska
n v
t
• stå fram som homofile . Dette avslører samtidig kor hult de .
ra rett til ~
· 11 fr~
i
framstiller seg som forsvarar for "indiv~ue
er nå* dei konserva t ve
d
dom"
f r l "menneskets natur" osv. Sanninga er at dei prøver å trampa un er
' o
'
l . knirkefritt inn i ø • ~• '" " ""t~"'" det kap i taliatiske
hælen alt som iKkje g ~r
.
fordi dei er redd for den helli ge produktiviteten og profi t ten.
maskineriet,
d

~

"Predarørala" :

Vårt forhold til "Predsrørsla" elrulle ve ra greitt: .Vi atøttar alle tiltak, demonøtraajonar etc som bidrar til
a. Paktiak,gjensidig nedrutsning i Europa
b. Rettar seg mot

~

punktet akil vi oss

supermaktene, ikkje berre den eine.På dette siste

••~

frå

~

d•i andre frontane, som køyrer ein-

sidige aksjonar for/ mot kvar si supermakt.
c. l avsløra supermaktene sine faktiske manøvrer bak tåkepratet under
"rredsforhandlingaue".
I tillegg vil vi kJempa for at .

BTA og fredsarbeidet i større grad

bidrar til
a. Aktivt medlemsdemokrati i BTA ( Dette er ei forutsetning for at NKS skal
kunua gje ~oko -

støtte tll BTA?

RP bør ikkje stilla kravet så bastant~

b. l avslera imperialismen som system , og styrka den antiimperialistiske
kampen. ( Det gjer ikkje BTA og "fredsarbeidet"idag. Det tener heller
som ei tileløring gjennom at fokuaen blir retta mot den nye "guden" ;
Våpen& og deira "pavar" Reagan og Andropov .
er tiltakende

l!'oi>k si kjensle

av~

i sporet av "Predsrørslas"arbeid).

c. Å styrka alliansen mellom folka i Europa og den 3. verda. Ei "Fredsrørsle" som ikkje kan støtt& den kampen Afghanistan, Eritrea og Nicaragua fører mot supermaktene, teaer ikkje i'red.eil :verken på kort ell er
lang sikt. Ei slik rørsle er i beste f all berre kimen t i l ei rørsle som
kan styrka kampen for verdsfreden.

Og verst av alt:

Einsidig fred i

Buropa er uaogeleg.
d. Tiltak som kan verna det nors ke folket mot dei verste følgjene av Abombeangrep: Dv.s bygging av tilfluktsrom, og styrking av den sivile
beredskapen. ( Her har Venstrevin• og "li'redsrørsla"ei fantastisk kynisk
haldning! )
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5. L\Pl!l'ALISMlil.lr BR PALa~ - KJEJIP !'OR SOSIALISJIEII~

Ikkje berre den økonomiske kriaa, men også den tiltakande krigsfaren,
den 3.verdens utrulege lidingar og den generelle oppløysinga av samfunnet som vi finn i heile den kapitalistiske verda, er eit uttrykk for
at kapitalismen har . overlevd seg sjølv.
nets

Jrettopp kontrasten mellom aamfun-

enorme potensiale og den fantastiske

s;iiten og elendet utgjer

beviset for at dette systemet må øydleggjast for å byggja opp eit nytt.
Probleaet er at den fantastiske mengden nyttige gjenstandar som kapital~
men er 1 stand til å produsera, ikkje kan koma folket sjølv tilgode, fordi
dei må kjøpa desse varene gjennom eit marked, der borgerskapet skal trekkja ut maksimal profitt: Ellers kan folket
ikkje få dwsse varene!
Nettopp fordi borgarskapet vil ha maksimal profitt, medan det blir stadig
mindre profitt l henta ut av varene, blir heile sta'ttmet ein.iltad:!,lt · g:Eo.._re
absurdij;et, ttor · "s&lllf.u nnets stetter'! . 1 re&liteten er snyltarar på systemet.
Sosialismen er ei t system der kontrollenr .o ver o·prodilalc:j"oil.IJ.U:Q_.,•.·>CC
dermed over både produksjonen og fordelinga

gra~viå

hlir ";fråt•tt

bor~ar

akapet. og kjem over på arbeidarklassens hender.
Dette er ei forutsetning for at folket kan få kOntroll over sine eigne
liv, og ikkje berre vera eit vedheng til masæinene og borgarak~pe~s profittjakt. Ei slik utvikling har vi ikkje hatt under Det Norske

Ar~eiderparti.

Sosialismen kan ikkje vinnast gjennom prateforsamlingar av typen "Stortinget".
Det er nødvendig med ei omveltning• av heile statsbygnaden, der

parlamente~, .

keaUlleiltrra · etc. er erstatta med
- arbeidende forsamlingar, lovgivande og utøvande på samme tid, som er
- valde gjennom allmenn røystereilt, og kan tilbakekallaat av dei soa har
valt dei utan frist.
• arbeidarkongressar .

eL likn.

som utnemner og kan trekkja tilbake

bedriftsleiingane.
- lokale gatekomitear som fungerer etter eamme prinsippet.
~olititenestemenn

og dommarar skal i prinsippet utnemnast og tilbakekallast

på samme vis som andre

a~tatanestemean~ . G~ennom

valg,

Dermed vil ein også kunna starta nedbygginga av byråkratiet. Ei nedbygging
ST

byråkratiet kan berre skje gjennom at statstenestemennene ikkje kan unn-

dra segkonsakvena .... ~.. . .. eigne handlingar.
at : åeli. ..ag••" fattar

ve•~aka·

Dette kan berre sikrast gjænoa

sjølve blir ansvarlege for å setja dei ut i livet,

slik at ansvaret blir lagt på dei som faktisk gjer feil·, .når feil oppstår.
Det er dette vi aeiner når vi seier at Raud Pront er ein revolusjonær front.
Ve~

dette var eit

~lattformforslag.

sikkert tilføyast.

Her manglar sikkert noko, og noto kunna

Poenget er at vi har mykje å kjempa for og mykje å kjempa

imot, og at vi har ein god del potensielle støttespelarar i denne kampen.
Men dl ml vi gjera noko aktivt for å riva dei ut"
kvasiradikale grep!

av"Venstrevinds"

lammande

Det er mitt håp at mitt plattformforslag, og ein aktiv
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propaganda for ei slik pla tt f orm,vil kunna tena t i l å setja fart i ei slik rørsle
l

Og til slutt : RF ER IKKJE RV!! LA O;JS DERFOR SLEPPA EIN "PRINSIPPDISKUSJON ~
SOM TAR UTGANGSPUNKT I "m-1-rørslas kontrollbehov"! Det vi treng er f ol k som
er villige til å foreina seg med oss i konkret s t udentkapp. Då må vi gje dei
ei hand som hjelper dei over den strie elva !
ASTERIX.

Konkrete detaljer i dette innlegget bygger på erfaringer fra
studentersamfunnet i Trondheim. Den prinsippielle debatten om
NKS sitt frontarbeid i studentersamfunnet burde være av almenn
interesse.
Red.

~q)b ~oNT- Nt\ \AKK ?...
Jeg vil g je rne r e ise endiskusjon som i første rekke rett e r s eg
mot kamerater i Oslo .
Os lo DS kjørt e ut en diskusjon i laga om hvorvidt vi skulle still e til
valg i DNS.Bare ett lag var direkte uvillig.De andre sluttet stort
sett opp om de tiltaka som ble planlagt. Når så dette skal se t tes ut i
livet~ Hvor blir det av NKS 1 erne da? Hvordan skal vi kunne få med
medstud e nter n ed i DNS når vi ikke gidder å gå ditt sjøl.
Min teor i går ut på at NKS består av t o typer folk: De som va r med i
DNS' glansdager og syns at Rød Fr onten nå for t i da e r treigee greier.
De andre har ikk e opplevd disse glansdager og mangler derfor også
perspektiver på at Rød Frontjobbinga kan større polit i sk betydning.
Kom igjen la Rød Front i DNS bli noe som . angår deg og de folka du
studerer sammen med.

Dorothy.

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

~\SSE

til
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VAR

--

Planlegging av høstsemesteret
Mobilisere til sommerleir

SOMMER

Mobilisere til

~ ommerleir

(Valgkamp)

HØST

Verveoffensiv
(14 dager)

e

Obligatorisk møte:
"verving/org.bygging
mfstatsbudsjett

Vervekampanje

•

Afghanistanaksjon

e

Obligatorisk
studiemøte:
·"Kapitalen"

1. Styrke organisasjonen.
2 . Reise kamp mot krisa: ideologisk og organisatorisk
3 . Reise kamp mot imperialismen

er svært viktig ~t a lle medlemmene leser påfølgende
denne danner grunnlaget for ovenstående skisse.
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Sentralstyret i NKS har hatt møte hvor vi drøfta
i organisasjonen og planer framover.
l ette skrivet bygger på diskusjonen og vedtak som ble fattet på dette
møtet.
Dm situasjonen i NKS.
På sentralstyremøte i

januar oppsummerte vi at situasjonen i

forbun-

det er preget av en jamn nedgang i medlemstallet etterhvert som folk
avslutter utdanninga si.
Denne utviklinga har pågått over lengre tid og hvis vi ikke klarer å
stanse denne nå betyr det at vi i

løpet av en to-tre års periode kan

bli nødt til å legge ned NKS.
Sentralstyret f attet derfor vedtak om å ha organisasjonsbygging og
verving som topprioritert oppgave i
Siste

sentralst~remøte

en

l~ngre

periode.

\

slo fast at dette var riktig og nødvendig, og

at det fremdel e s mangler en del på gjennomføringa av vedtaket,- både
med hensyn til forståelsen av hvor nødvendig dette er,- og med hensyn
til å f å satt d• riktige tiltaka ut i livet.

Sentralstyret samla seg om følgende vedtak:
1) Det skal gjennomføres ei vervekampanje i høstsemesteret-83 som skal
oppsummeres våren-84.
2) Vervekampanja skal innledes med en 14 dagers offensiv der vi skal
' sikre kontakt med alle de symperne vi vet om, avholde NKS-stands og
dele ut vervebrosjyrer.
3) Kampanja skal rette seg særlig inn mot nye studenter, dvs. 1. klasse
på skolene og grunnfagsstudentene på universitetene.
4) Alle NKS-medlemmer skal i løpet av kampanja ha spurt minst en
uavhengig om medlemsskap. ( I særskilte tilfelle kan dispensasjon
søkes DS).
5) Det må sikres sentralt grep om studiesirklene og settes av sirkelledere i lag •.
6) Det skal sikres verveansvarlige på alle nivåer i organisasjonen, ·og
alle fronter NKS jobber i.
7) For å sikre en bra start på semesteret skal alle lagsstyrer og DS-ere
planlegge høstsemesteret før sommerferien, spesielt konkrete linjer
for vervearbeidet.
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Sjøl om hovedinnrettinga her legger opp til en del

toris~~r

organisa~

®

det viktig å peke på at manglende verving først og fremst

er et politisk problem.Vi mangler rett og slett den fulle forståelse
for hva som er den kommunistiske organisasjonens oppgave.
AU er pålagt å utarbeide et diskusjonsopplegg i

forbindelse med verve

kampanja som tar sikte på å få opp de politiske årsakene til at folk
ikke verver samt forslag til metoder for å få sving på vervearbeidet
Vi oppfordrer lag som driver et bra vervearbeid til å skrive inn
til 4.mai om erfaringene sine.

Organisasjonsbygging og ekstern kamp
Balansegangen mellom disse to elementene er komplisert for en kommunistisk bevegelse med begrensa ressurser.
I denne omgang skal jeg nøye_ meg med å slå fast at hvis vi skal klare
å trekke flere folk til oss må vi bli flinkere til å få ut politikken
vår. Altså: Vi må styrke den eksterne aktiviteten vår.
Samtidig er det sånn at vi må ta helt særegne tiltak for å styrke
organisasjonen nå. Dvs. sikre lagsledere og sirkelledere.
Dette krever grundige og helhetlige planer for hvordan og hva folk skal
jobbe med. Her må vi også tenke kad~rfostring. Vi må utvikle nye ledere
fortløpende.
Vi må også bli flinkere til å stille opp uavhengige aktivister som
støtter vår politikk til eksterne verv og på den måten knytte dem til
oss.
Hvordan drive den eksterne kampen?
Fordi NKS i
av til

dag har begrensa ressurser og fordi mange ka d re må settes

inte~nt

arbeid er det viktig at vi samler kreftene.

Det var stor enighet i sentralstyret om at vi i

første rekke skal ta

sikte på hvilke politiske spørsmål vi ønsker å reise og dernest

vur~

derer hvilke fora vi b enytter.
Sentralstyret slo fast at det viktigste nå var:
1) Reise kampen mot krisa
2) Reise kampen mot imperialismen
~m_k~mEe~ ~o! ~r~s~:

Ei målsetting her må være å reise folk til kamp mot utslaga av k•isa
(nedskjæ ringer,pe mitteringer),samtidig må vi slåss mot DNA's moderasjonslinje og SV's"radikale omfordelingspolitikk".
Vi må vise at krisa henger nøye sammen med det kapitalistiske systemet og p r opagandere for sosialismens nødvendighet.
For de enkelte laga bør denne kampen innrettes på de lokale for
holda. og mobilisere studentene til å slåss mot r asjonaliseringer og
forverringer av det faglige tilbudet. Slike lokale kamper kan f.eks.
være å slåss mot høyere kantinepriser,lukking av faget,nedskjæringer
i undervisninga osv. Det blir viktig å rette arbeidet inn mot all-;
møtene.

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

@)

l

Situasjonen i dag e r så nn a t NKS do mine r er/ ha r ste rk innf l y t e l se i
a l le interesseorganisasjoner bortse t t f r a l ærerstudentenes som e r
SV- sty rt .
Se n t ral sty ret ha r vedta t t å a vho lde en konfer an s e for alle som si tter
i ledende ve rv slik at vi kan få en poli t ikk f or hv orda n disse verva skal
styrke NKS.
Og for hvordan NKS kan kjøre ut et samla utspill f . eks . i forbidels e
med sta ts budsjett e t .
Ko nk rete l injer for dette arbeidet vil vi altså komme tilbake til.
Om kampen mot imp e rialismen
NKS har gjennom NSU og DHL ve d tatt å avholde e n innsamlingsaksj on med
stø tte til Afg hanistan. Vi vil ant ageli g kunne saml e a l le de uli k e
studentorganisasjonene bak en sl i k aksjon .
Dette vil bl i et gjennomb rudd for det internasjonale solidaritets arbeidet både for studenter flest , men også for NKS .
He le NKS skal delta i denne aksjonen .
s G:rcgEn '=!<S - pr opa g ar. d c so m skal m a~k ~ rc vårt sy n på

··e-: vil !:li la ge t
~e n

inter n asjo n ale sit u as j or1e r1 .
~aEi!~~n~t~dle~~·

·iss e ser u t

t il l

væ r e kommet godt i

q ang . J et h ar ve rt av holdc en

l ands o mfatt en de or; Fler e tj istri kt svise k on fe!' a n ser .

-·c all er r lest e l aga

~la r

av ho l dt minst et t

~øte , f le~e

har ek sp r i men -

tc r t meU sem ina rer .
· :· et bør avho l cl es e t t ob l igatoris k l agsmøte på høsten .
~ å ls e t tinga

med

st u d i e~e

s å la ngt må være

l( a tn a ri na- kapitalstudiea n svarlig i

v il

~

få av k lar t ver d ib eg Dcp e t .

f øl ge opp

~ned

artikl er i

j i oppforo re r me d l e mmene til å ta opp problemer de h ar støtt

4 . maj . •
på oq
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er kanskje på vei fra et møtestår på bussholdeplassen og ser
på livet i byen omkring deg,
der går mennesker som prater og ler,
og du tenker:
"Hvorfor skal

~

slite?"

Du har . kanskje nettopp lagt ungensatt deg ned og skal slappe av litt.
Kjøkkenbenken er stappfull av oppvask.
Syns du "rørsla" tar livet ditt?
Tenker du:
"Hvorfor skal

~

slite?"

Du skal kanskje snart ha en eksamendet er bøker du ikke har lest.
Det er tungt å si no'på møter,
og på stands klinger stemmen din hest.
Da tenker du:
"Hvorfor skal §eg slite?"
Husk da-du er ikke alene.
Det er mange som sliter som degnoen mindre og noen litt mere,
men se bak deg-vi har rydda vei.
Det er blitt fri abort her i landet,
kanskje PLO blir anerkjent,
renta løper ikke i studietida,
og på "avvisa" venter vi spent
hver morgen.
Er det da vår skyld alt dette?
Nei, langt ifra, men vi gjorde nå litt
og selv om alt det tas Tfra oss
så husk da at slitet ditt
det teller-i den store kampen,
og den- den kan ingenbli

kvitt.
P.O.

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

l~N~oLb:
- o~PS0Mt·H:~~b : l-NL
-

-,

~NSU

- \ ~ kcAAtro.. ORb. P.>'fl:.bi.~ ~
- ~Kc~ol-H- A~~- KV< - 'b \ Q.E't\\i v
- {\vo"R.hA}J "))A~HJE~

s. \
~.:L

.s.5
~- '6

VERb\ '?

~-q
:s. \\

- k\J\NNfbE.~tr

s.lq

-.sVA~

- Ko~\-\'E~T-1\K.

.5.
;s. \q

- LA tAUl) -=r2.o~T !':>Li ...

-5 . ~0

- R.(,61) :tR,o~l"- ~E \ \'Al<t.<? ...

~-~~
-::,.~

- ~\.:s~t: ~L ~~LAt\\
-

l ~<;>1\

\+-

..s . 3o

... ~·,v NE!>
::::t>~T ~~
~l.~~
~tW\ ...

~

o

(Z(#t~
Æ<L.:,SfR-:E

\t6jFN...
--.-...

... Ob

Vi

+XR

,
l

:ET B:E])K~
o; =r-G::.s-1\rR~

lf. Wlcxl •l
eeJ.

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

