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NVA MA GJE ES

Avisa til Norges Kommunistiske Studentforbund 1975,2.årgang.

EKSTRANUMMER:Meld deg inn i NKS nå
Ansvarleg:Bernt Holtsmark.

Uorganiserte kamerat: I N6ENTING FORANDRES AV
SEG SJØL!

Du er for sosialismen. Du vil
sloss for et samfunn der alle
klasseskiller er borte, og der
menneskene arbeider sammen
til felles beste i stedet for å
konkurrere med hverandre. der
all utbytting og undertrykking er
fjerna. Du innser at kapitalisme
og imperialisme ikke bare betyr
utbytting, men også med nødvendighet fører til krig. Du ser at
imperialismen betyr hensynsløs
rovdrift på naturressursene for
å sikre profitten til et fåtall. Allikevel er du ikke med i den
revolusjonære bevegelsen i
Norge. Vår påstand er at du ved
det svikter både deg sjøl og kampen for et sosialistisk Norge.
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HANDLINGE.
I

TRENGS DET KOMMUNISTER
PÅ UTDANNINGSSTEDENE ?
Ut fra sin samfunnsmessige
stilling er ungdom under utdanning ingen stabil og ledende kraft
i klassekampen. Individualisme.
streberi og vakling preger ofte de
intelektuelle. Vår oppgave blir å
vinne flest mulig studenter for
revolusjon og sosialisme, vinne
dem som faste allierte for arbeiderklassen i den daglige kampen og
kampen om statsmakta Historiske
erfaringer viser at den kommun istiske studentbevegelsens styrke
i stor grad avgjør hvordan de
intelektuelle stiller seg i klasse
kampen
Men studentene har også
egne rettferdige krav å sloss for
Kampen mot forverring av leve kåra våre og mot den folkefiendtlige utdanningspolitikken er en
viktig kamp som ikke står i motstrid til andre gruppers interesse
Vår kamp er ett frontavsnitt i det
slaget ulike grupper i folket fører
mot vår felles fiende . monopolene
og deres stat
SV sier vi er mot fagkritikk
Det er løgn Men vi er mot at studentene skal isolere seg på sine
studerkammere og "kritisere de
borgerlige bøkene" Ei slik linje
bygger på utopien om at utdanninga
kan bli progressiv under kapitalis men. og en tro på at riktige ideer
kan utvikles i et vakum. uavhengig
av praksis i klassekampen For oss
er det viktigste å bruke faga til å
støtte folk i kamp og til konkrete
undersøkelser av virkeligheten i
Norge slik at vi blir i stand til å
legge opp en riktig politikk. For
oss er spørsmålet om hvordan vi
skal forandre verden langt viktigere
enn spørsmålet om hvordan borgera
forvrenger den i lærebøkene våre'

Vi har alt nevnt studentenes
tilbøyelighet til vakling og til å
henge seg på ulike borgerlige
politiske moteretninger. Dette
stiller spørsmålet om den ideologiske kampen skarpt, og fører
oss over på kommunistens teori .
MARXISMEN-LENINISMEN -- EI
RETTESNOR TIL HANDLING !
Den som vil forandre verden, må
ha innsikt i de lovene som styrer
utviklinga av samfunnet, naturen
og menneskenes tenking. Marxismen er en sammenfatning av disse
lovene, og den er skapt for å
sette de undertrykte i stand til å
kaste undertrykkerne av seg. Men
marxismen-leninismen-Mao TseTungs tenking , vår tids marxisme,
er noe mer. Den er også et konsentrat av de erfaringene undertrykte
har gjort i kamp for frigjøring de
siste 150 åra, den er vitenskapen
om hvordan en lager revolusjon.
NKS bygger på denne vitenskapen, og det gir styrke. Når vi
hevder at det er nødvendig med en
væpna revolusjon, at proletariatets
diktatur må opprettes for å forsvare revolusjonen og sikre utviklinga
mot det klasseløse samfunn. at det
er nødvendig med en sterk, organisert kommunistisk bevegelse osv
så er ikke dette grepet ut av lufta
Det er nettopp dyrekjøpte erfaringer som andre har høsta i kampen
før oss og bare bevegelser som
har tatt disse erfaringene alvorlig
har vært i stand til å seire i kamp
for sosialismen Dersom teorien
ikke er retta mot politisk praksis.
er den verdiløs Men dersom

praksis ikke bygger på en riktig
teori blir den blind Dette er bekrefta gang på gang i historia
Vår oppgave er å gjennomføre
den sosialistiske revolusjonen i
Norge Vi må anvende marxismens
allmengyldige sannheter til å utforme en konkret politikk for
Norge Oppgaven er stor og historisk og den krever at vi forener
alle som lar seg forene til felles
kamp Den krever også at du som
er enig med oss i det meste tar
konsekvensen av det og slutter deg
til NKS'

Dersom ei slik linje får vinne
fram, vil det bety nye tilbakeslag og en ny ørkenvandring
or klassekampen ; Norge
SV som et borgerlig
arbeiderparti er en farlig fiende fordi de sprer sin borgerlige
gift til de mest framskredne i
arbeiderklassen og direkte angriper kjernetroppene i kampen
for sosialismen Ingen progressi
ve hører på Kåre Willoch men når
Berge Furre sier at det ikke kan
være et sosialistisk partis oppgave
å oppfordre til skattestreik er
det mange bra folk som spisser
øra Det er dette Lenin peker på
når han sier at "De borgerlige
arbeiderpartiene er bedre tjenere
for borgerskapet enn borgerskapet sjøl".
Vi er alltid villige til enhet
med alle som vil sloss for folkets
interesser i en vilken som helst
sak men samtidig vil vi nådeløst
avsløre den moderne revisjonismen fordi det er i folkets interes se at vi gjør det

KAMP FOR SOSIALISMEN ER
KAMP MOT REVISJONISMEN!
Mange synes vi er harde og
"ukameratslige" mot de moderne revisjonistene i SV. Men
kamp for sosialismen er også
kamp mot sosialismens fiender
og de som vil lede kampen på
avveier.
I 40 år har DNA i sosialismens navn administrert Norge
for monopolkapitalen. De har
systematisk spredd klassesamarbeidsideologien og bekjempa
kommunistene og folkets kamp.
Etter 40 år med "sosialistisk
styre" er Norge mer kapitalistisk enn noen gang før.
EEC-kampen førte til et
oppsving i klassekampen og et
oppbrudd fra DNA. I dag sprer
SV igjen borgerlig reformistisk politikk til dem som slet seg
løs fra sosialdemokratiets
lenker. De bekjemper de revolusjonære, og vil lede all kamp
inn i parlamentariske baner.

"UORGANISERT SOSIALIST"??

44*************************************************************************„
Vi lever i dag i den mest revolusjonære epoken i
verdenshistoria.
Det skjer store omskiftninger i
verden i dag. Supermaktene strides. De er kilden til en ny verdenskrig.Kreftene for revolusjon
og for krig vokser samtidig.
Imperialisme vet vi betyr krig.
Det er tre særtrekk ved imperialismen i dag.Den er i krise og
supermaktene rivaliserer intenst
i stadig flere lokale kamper og
stridsspørsmål. Videre har USA
begynt å miste fotfestet og det
gjør den mer desperat.Det tredje
særtrekket er Sovjets utvikling
som ei ung oppadstrebende imperialistisk supermakt. Den er
særlig farlig fordi den opptrer i
rød frakk Imperialismens kamp
mot krisa og supermaktenes inn-

byrdes rivalisering betyr økte
lidelser for verdens folk.I første
omgang ved dyrtid og arbeidsløshet,på litt sikt ved en ny verdenskrig.
Men framtidsperspektivet er ikke
bare mørkt. USA og Sovjets makt
er bygd på undertrykking og utbytting, og det avler motstand og
opprør fra alle kanter av verden.
Motstanden er verdensomfattende
fordi imperialismen er verdensomfattende.Den tredje verdens
væpna kamper er i dag den ledende krafta i den verdensomspennende fronten mot supermaktene.
Også i Norge har den progressive
og revolusjonære bevegelsen blitt
sterkere. Stadig fler og fler reiser kampen.1974 var det største
streikeåret etter 2. verdenskrig.

Et annet uttrykk for framgangen
i den progressive kampen i Norge
er småbøndenes skattestreik. Det
er første gang etter 2.verdenskrig at småbøndene går til organisert kamp mot st•st og monopolkapital. Framgangen i kampen mot
stat og monopolkapital i de par
siste årene viser at folket i Norge
er villig til å ta opp kampen. Det
har også monopolborgerskapet
forstått. De har satt i gang en stor
stor og offensiv kampanje for å
kriminalisere den kommunistiske bevegelsen. De har forstått
at det er den politiske linja til
den kommunistiske bevegelsen
og dens ledelse som kan føre til
at de folkelige kampene seirer,
og at borgerskapets diktatur blir
knust.
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Smak på uttrykket "uorganisert sosialist". Er det ikke
nettopp å fornekte en av de mest
dyrekjøpte erfaringene arbeidsfolk har høsta i klassekampen:
at samhold, organisering og
enhetlig handling er nødvendig
før å nå resultater. Jo,kamerat,
det er å fornekte et kjernepunkt
i marxismen.
Å organisere seg i den revolusjonære bevegelsen er et viktig
skritt. Det betyr konsekvent å
stiller seg på arbeiderklassen og
alle undertryktes side. Det betyr
å sette folkets felles interesser
over sine private. Men det betyr
også å ha historia på sin side og
kunne se framtida lyst i møte.
Klassekampen skjerpes .
kamerat' Ved å slutte deg til
NKS styrker du den revolusjonære bevegelsen og klassekampen
i Norge. Men du styrker også
deg sjøl. Gjennom politiske studier, diskusjoner og prakis i
klassekampen, blir du bedre i
stand til å bekjempe klassefienden og forandre verden. Samtidig
blir du en del av et kampkollektiv
ler alle har et ansvar for hverandre og den enkeltes politiske
utvikling
Kamerat' Vi trenger deg og
du trenger oss Grip dagen ta
kontakt med NKS og bli en del av
den kommunistiske bevegelsen'
SLUTT OPP KAMERATDIN PLASS ER KLAR'
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vi lever....
Fienden har mange midler for å
undertrykke og utbytte folket i
Norge. Det er ingen selvsagt ting
at de progressive og revolusjonære kreftene i alle åra framover
kommer til å være i framgang.
Likeledes er det ingen selvsagt
ting at en ny verdenskrig der
Norge blir innblanda skal ende
med revolusjon i Norge. Om krigen skal avle revolusjonære stormer avhenger av at det finnes et
revolusjonært parti, en
enhetsfront og en hær. Det som er
sikkert er at folket i Norge i de
nærmeste åra kommer til å få
usikre leveforhold og kommer
til å bli utsatt for en ny krig med
alle dens lidelser. Men om folkets
motstand mot dette skal føre til
at den borgerlige staten knuses
og at proletariatets diktatur opprettes har vi ingen garantier for.
Om det skal skje avhenger først
og fremst av styrken på den revolusjonære bevegelsen. AKP(m1) og
dets student og ungdomsforbund
står i dag i ledelsen for det progressive oppsvinget i Norge. Vi
har i de åra den kommunistiske
bevegelsen har eksistert gjort
mange viktige lærdommer og vi
vil i tida framover jobbe hardt
for at arbeiderklassen og dens
allierte skal stå langt bedre rusta
i tilfelle krig enn den var før
aprildagene i 1940.

Framveksten av imperialismen
og de borgerlige arbeiderpartiene
skjer parallellt. Lenin viser i
artikkelen, "Imperialismen og
splittelsen i sosialismen", at imperialismens superprofitter er
det Økonomiske grunnlaget for de
borgerlige arbeiderpartiene. En
liten del av superprofittene blir
brukt til å bestikke en del av
arbeiderklassen og utvikle et
arbeideraristokrati.Det ble skapt
politiske privilegier som taburetter i det borgerlige parlamen
tet, deltagelse i "viktige" komiteer, utvalg, osv. for en liten del av
arbeiderbevegelsen.Imperialismen splitter arbeiderbevegelsen
i alle imperialistiske land i en
proletær og en borgerlig del. SV
og DNA ledelsen er i dag bedre
forsvarere av borgerskapet enn
borgerskapet selv. Uten den innflytelsen disse har i arbeiderklassen i dag kan borgerskapet
ikke bli ved makta. Arbeiderklassen kan aldri seire over imperialismen uten å bekjempe de
borgerlige arbeiderpartiene.
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FRAM FOR EN KRAFTIG STYRKING
AV DEN KOMMUNISTISKE PRESSA!
"Pravda i år 1912 la grunnlaget for bolsjevismens
seier i 191,'r "
Dette uttalte Stalin om Bolsjevikpartiets organ Pravda. Hva
betyr denne erfaringa for oss
kommunister og revolusjonære
i Norge 1975?
Det betyr ai, Norges eneste
kommunistiske avis Klassekampen vil få en avgjørende
betydning for om arbeiderklassen og dens allierte vinner revolusjonens seier i
vårt land.
Lenin sier at "en landsomfattende avis ikke bare er en
kollektiv propagandist og en
kollektiv agitator, men også
en kollektiv organisator."
Gjennom Klassekampen kan
vi oppsummere lokale kamper , sende lærdommen ut til
alle progressive i landet, få
felles erfaringer, gå enhetlige ut i kampen.
'41e streiker og aksjoner
mot monorii,ilkapitalen og
staten blir som nye murstein
i byggverket for sosialismen,
og den kommunistiske avisa
er rettesnoren for byggverket.
Klassekampen er alle revolusjonæres rettesnor fordi
avisa systematisk viser oss
hva som er brennpunktet i
klassekampen. Den viser oss
hva som er den riktige linja
for veien til sosialismen, og
den tar grundig opp hva som
er revisjonisme og opportunisme i veien til sosialismen og
i dagskampen.
"Det finnes intet annet middel
til å oppdra sterke politiske
organisasjoner enn en landsomfattende avis. "(Lenin)

fra 76, så er ikke tidspunktet
tilfeldig valgt. Vi er i en situasjon da den revolusjonære bevegelsen trenger en kommunistisk avis mer enn noen gang-og
trenger den oftere.
Klassekampen er den eneste
avisa som forbereder det norske folket på krig og har en riktig analyse verdenssituasjonen.
Når arbeidsfolk, bønder, studenter og andre grupper av folket
reiser seg til kamp mot krisa
i Norge, er det bare den kommunistiske pressa som konsekvent
støt',er oss og fremmer krava
våre. Det er Klassekampen som
offentliggjør støtte-erklæringer
fra hele landet, og som oppfordrer oss til å stå på i kampen og
aldri gi opp.

VI HAR BARE OSS SJØL Å STOLE PÅ
Den revolusj onære pressa f:lå
basere seg på sjølberging.
I dag prøver monopolborgerskapet med DNA og SV somspyd' å kriminalisere kommunister og revolusjonære. Vi ble
boikotta under valget og det blir
spredd løgner bøn oss i borgerREIS KAMPEN MOT DE TO
pressa.I denne situasjonen og
SUPERMAKTENE USA OG SOVJET
framover er det bare vår egen
presse som kan sikre at en rikREIS KAMPEN MOT DE BORGERtig politikk kommer ut til folket.
En forutsetning for seier er å beLIGE ARBEIDERPARTIA DNA OG
Dette er en utfordring til alle
kjempe de borgerlige arbeiderSV
3
progressive Vi trenger mange
partiene DNA og SV, s sterke inn3
nye abbonenter,og vi må øke
flytelse i arbeiderklassen.KampMELD DEG INN I NORGES
løs -salget for å 'legge grunn en mot opportunismen er en del
KOMMUNISTISKE STUDENT laget for at avisa skal komme
av kampen mot imperialismen.
FORBUND
oftere ut.
44 4 444 4 *44444 4 ************************************4,
For deg som ikke abbonerer
på Klassekampen: For alle revolusjonære og pr .-_,,ressive er
avisa uunværlig. Send inn bestDet fins mange ideologier og
særlig merke oss følgende av
illingslappen, bli abbonent nå.'
3
tankeretninger. Vi kommunister
Marx og Engels:"Hva meg anTil deg som allerede abbonerer
4
påstår at vår teori er v i t en 3
går, så er det ikke min forpå avisa:Ta i et tak og sørg for
KLASSEKAMPEN
TO
GANGER
I
UKA
3
sk ap elig .Åssen kan vi si at
tjeneste å ha oppdaget klassenes
at ennå fler gjør det samme.
, „„
d HIN Utkli. 1 i b .
denne teorien som i hovedsak
r
eksistens i det moderne samGjør som i 1973 da Klasse er utvikla av Marx, Engels,
funnet, og heller ikke kampen
kampen ble ukeavis, gi borgere
Når sentralkomiteen i AKP(m1)
r
Lenin , Stalin og Mao Tsetung
mellom dem. Borgerlige histoog revisjonister klar beskjed om
nå
1.11. vedtatt
t
1,1-CLOOG".0.1111/G.
er vitenskapelig og allmenrikere hadde lenge før meg
styrken til den revolusjonære
3` skal komme ut to ganger i uka
gyldig?Fordi den er ei samskildret den historiske utvikbevegelsen:
menfatning av arbeiderklas************
*4 **** ****** *4 *4** ********* ***4****
ling av klassekampen, og borgskjønne at revisjonismen ved
På under 30 år utvikla Kinas
sens erfaringer fra mer enn
erlige økonomer klassenes øko100 års klassekamp, fordi den
makta er borgerskapet ved
nomiske anatomi. Det nye jeg
kommunistiske parti seg fra
over hele verden,hver eneste
makta, må vi bruke den virkelig
gjorde var å bevise:l.At eksi70 medlemmer til statsbærende
kommunistiske teorien til å avdag, viser at den er ei kraft i
stensen av klasser bare er
parti , de stilte seg i spissen
sløre og isolere revisjonistene
folkenes kamp for frigjøring.
knytta til bestemte faser i profor frigjøringa til 600 millisom forvrenger Marx til en
duksjonens utvikling, 2. At
oner undertrykte. Seinere utDenne vitenskapen er ikke andusinliberaler.
klassekampen nødvendigvis
vikla Mao og partiet en teori
vendelig for alle klasser. Den
FORENT MED MASSENE
fører til proletariatets diktafor kulturrevolusjon - de
bærer arbeiderklassens klasBLIR TEORIEN EI VOLDSOM
tur, 3. At dette diktaturet sjøl
viste veien i den fortsatte
sestempel, den er i samsvar
KRAFT
bare utgjør overgangen til avkampen mot all slags borgermed interessene til den mest
Marxismen-leninismen er
skaffelsen av alle klasser og
lig og egoistisk tankegods, og
produktive og mest utbytta
til et klasseløst samfunn."
materialistisk. Den hevder at
videre fram mot det klasseklassen. Til klassen som er
det er mat erielle, obiektive
(Marx i brev til Weidemeyer,
løse samfunn.I vår blei den
oppstått og utvikla med indumotsigelser som driver sam1852)
største utbytteren verden har
strialismen og som har alt å
funnet framover..Hvorfor leg"Bare den er marxist som utsett USA-imperialismen kasta
tjene på å knuse den råtnende
ger vi da så stor vekt på substrekker anerkjennelsen av
ut av Vietnam,Kambodsja og
kapitalismen og å opprette
jektive ideer, på teori ?Fordi
klassekampen til anerkjennelsen
Laos. Frigjøringskompasset
sitt proletariske diktatur.Alle
marxismen ikke er mekanisk
av proletariatets diktatur.
var den kommunistiske teorien.
som har valgt arbeiderklassens
og deterministisk, fordi den er
Dette er den dypeste forskjell
Den teorien som ga seire som
side i klassekampen må ta
dialektisk og hevder at ideer
mellom marxismen og den vanlig
gjorde Indokina til et lysende
denne revolusjonære teorien
virker tilbake på samfunnets
vanlige små-(såvel som stor-)
eksempel for verdens folk og
alvorlig - for bare ved å stubasis. Ja, den stiller det så
borgeren. "(Lenin i Staten og
som stilte den revisjonistiske
dere og bruke denne kan vi
skarpt som å si at "når massene
Revolusjonen).
teorien som la opp til blodgjøre en konsekvent innsats
griper teorien blir den til ei
En skulle tru at Marx og Lenin
badet i Chile til skamme.
for klassen. Tar vi lett på teomateriell kraft".Det betyr at
hadde SV's borgerlige linje i
I Norge har det vist seg at når
rien vil vi med nødvendighet
når et kommunistisk parti
tankene, da de skreiv dette. SV's
vi har greid å tillempe denne
degenerere til ei revisjonistgreier å forene den allmennstudienemd har nok oppdaga
teorien så har vi kommunister
isk borgerlig linje i ideologi,
gyldige
teorien
med
de
konklassekampen, men kommer
greid å stille oss i spissen for
politikk og arbeidsstil.
krete historiske forholda, så
ikke på noe punkt lenger i anadagskampen, for avsløringa
vil det greie å utforme en relysa si enn de borgerlige økoav de borgerlige arbeiderLÆR Å SKILLE MELLOM
volusjonær strategi og taktikk
nomene Marx omtaler. SV frykter
partia og for at de revolusjonKOMMUNISME OG
som
massene
i
bestemte
hissom pesten arbeiderklassens
ære har vokst fra å være en
"KOMMUNISME"
toriske situasjoner vil slutte
revolusjon og undertrykking av
handfull i 1967 til tusenvis i
opp om - og omsette i handde kapitalistiske utsugerne.
dag. Greier vi å utvikle grepet
I visse kretser, ikke minst
ling.Vi skal vise en del eksem
Istedenfor revolusjon og proom teorien og den politiske
blant ungdom under utdanning
pler.I den revolusjonære situletariatets demokratiske diktalinja,
vil vi greie å lede den
asjonen i Europa etter 1. verdbegynner det å bli populært å
tur som overgangen til et komrevolusjonære folkekrigen,
enskrig seira den sosialistkalle seg marxist.Ofte kan en
munistisk klasseløst samfunn,
enten den blir utløst av superiske revolusjonen bare i ett
avgjøre hvem som har rett
vil de redde borgerskapet fra
maktsangrep eller på annen
land,
Sovjet.
Bare
der
hadde
de
til å kalle seg dette ved å se
krisa. Deres rop om statsbemåte.
et marxist-leninistisk parti
på praksisen deres. Opportundrifter betyr ikke et skritt
NKS har en studiesirkel som
med en marxist-leninistisk teori
istene i SV eller i de små
nærmere sosialismen, men
tar opp de norske kommunistUnder 2. verdenskrig greide
ultravenstregruppene viser fra
bare at folkets skattepenger
enes klasseanalyse, Mao's teori
lille Albania og kaste først de
sak til sak at de vil passiviskal brukes til å redde Reksten
om klassestandpunktet, teoriene
italienske, dernest de tyske
sere kampen og lede den på avog Co. De er ikke talsmenn
om staten, revolusjonen og
imperialistene
på
sjøen.I
ledveier. Men om vi skal skjønne
for sosialismen, men som
proletariatets diktatur, det
elsen
sto
det
kommunistiske
at de representerer borgerskapets
kommunistiske partiet, enhets
Lenin ganske riktig sier:
interesser i arbeiderklassen og
partiet med den riktige teorien
fronten og dagskampen, alt i
Borgerlige
politikere
studentbevegelsen må vi skafog den riktige politiske linja.
kontrast til opportunistenes
Om vi vinne seire i dagsfe oss et helhetssyn, vi må
I 30-åra hvor de kapitalistborgerlige teorier.
kampen, om vi vil skape et
studere de forskjellige
iske landa hadde opptil 40%
sosialistisk Norge, om vi vil
sidene ved teorien. Og vi må
arbeidsløshet gjennomførte
MELD DEG PÅ STUDIE det sosialistiske med partiet og
SIRKEL
og Stalin i spissen 100 års utvikling på 10 år og det greide
BLI KOMMUNIST GJENNOM
å slå Hitlertyskland tilbake.
TEORI OG PRAKSIS
Alle som regner seg som sosialisterog som ikke vil sitte med
henda i fanget, men gjøre noe med
undertrykkinga, må ta konsekvensen av dette og søke om medlemsskap i det kommunistiske studentforbundet, NKS.

TEORIEN—VART KONIPASS
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