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THE VERDEN-TEORIEN
Er du av dem som gar rundt og irriterer deg over angrep pa tre
verden-teorie4 men veit for lite til a to til motmcele? Eller er du
uenig eller usikker pa teorien og onsker a diskutere den mer?
Lurer du pd dssen det kan va re riktig at landa i den 2. verden kan
std mer i motsetning til supermaktene enn til folka i den tredje
verden? Eller er du kanskje usikker pa hvilken rolle folk som
shahen av Iran og de arabiske oljesheikene spiller i de kampene
som foregar i verden i dag?
Ja — da gjor du lurt i a betrakte dette som en invitasjon til a bli
med pa Rod Front studentsommerleir. Der far du nemlig anledning til a diskutere og skolere deg pd forskjellige Sider ved tre
verden-teorier. Dette er nemlig ett av de to hovedtemaene pd arets
leire.
UTDANNINGSPOLITIKK
Blei du forbanna da regjeringa okte rentene pd studielanet i
januar, og at de tenker pa a la rentene begynne a lope allerede i
studietida og i tillegg kappe ned tilbakebetalingstida pa lanet?
Har du lyst til a vite mer om hvorfor savne angrep kommer na og
hva vi kan vente oss fra den kanten til hosten? Har du gatt rundt
og lurt pa hvem det kan were mulig a trekke med seg i kampen
mot disiplincerlova? Og kanskje savnet en organisering som kunne
samle alle som er i mot lova? Lurer du pa om du som student kan
ha objektiv interesse aysosialismen — og hvordan du skal slass for
den?
Jo — du her raskt som rad er fa fylt ut slippen pa baksida og
levert den til en NKS'er. Spersmala over er nettopp noen av dem
som vi kommer inn pa i diskusjonen om kampen mot statens utdanningspolitikk, det andre hovedtemaet.
SEMJNARER
Har du noen spesielle interesser so du har list til ci Id catt opp
og diskutert? Da ber du fere opp pa slippen hva du ensker blir
tatt opp som seminar. Av de tinga andre har foresldtt, kan vi
nevne: atferdsterapi, natur og mi jevern, Stalin, kristendom og
sosialisme, kvinnekamp og rusgiftspersmal.
BLI MED A UTFORM DEN RE VOL USJONfERE
POLITIKKEN
Tror du at du kan for lite til a were med pa dette? Sludder og
vas. Diskusjonene forutsetter ikke at du har studert disse emnene
pa forhand. Men det er klart at utbyttet av leiren blir enna sterre
ved a lese noe av det materialet som bl. e. Klassekampen vii anbe-

fale i tida framover. Allikevel: Leiren er et kjempetilbud for alte
som ensker a lcere mer om de emnene som skal tas opp!
Og viktigst av alt: Vi er sikre pa at mange har kritikk av NKS
sin politikk og forslag til dssen den skal bli bedre. Kanskje er du
av dem som har gatt og irritert deg over ting du syns er fell eller

D A UTVIKLE P
Har studentene interesse
av sosia lisme, kapital isme
-eller ingenting?
Det sies og skrives mye rart om studentenes rolle i klassekampen. Som f.eks. dette (som sto i en lopeseddel fra SV pa
universitetet i Oslo for 1. mai): «Vi slutter oss ikke til Sosialistisk Arbeiderenhet (SVs 1. mai-tog, red.) utfra tanken om
at studentene har noen som heist slags objektive interesser•
av sosialismen... En silk enhet (mellom progressive studenter og arbeidere) kan ikke bygge pa gjensidig stotte til
hverandre mer eller mindre «rettferdige» kamper. Den kan
bare bygge pa erkjennetsen av arbeiderklassens ledende
rope i kampen for sosialismen. For studentene betyr dette at
de ma to sin stilling som studenter opp tit vurdering og to et
INTERESSE AV
KAPITALISME, SOSIALISME
— ELLER INGENTING?
Lepeseddelen hevder at studentene ikke har noen som heist
objektiv interesse av sosialismen.
Dette kan bety to ting: 1) At

studentene har objektiv interesse
av at borgerskapets diktatur opprettholdes. Hvis dette er tilfelle,
tilherer de arbeiderklassens fiender, og det er sjelsagt fafengt a
reise noen massebevegelse mot
borgerskapet og borgerskapets

brudd med de politiske interesser det borgerlige klassesamfunnet har i studienes og utdanningas innhold og i de yrkesfunksjoner klassesamfunnet har tiltenkt oss som
ferdigutdannede. Dette bruddet kan bare skje gjennom et
organisert kritisk arbeid med fag og yrkesfunksjoner.»
Ikke sa lett a begripe? Nei, men pa sommerleirene, der vi
skal diskutere kampen mot statens utdanningspolitikk —
skat vi ogsa prove a oppktare hva f.eks. disse frasene egentlig betyr og hva de vine fore tit i praksis. La oss gjere et lite
forsok allerede na.
stat blant studentene. 2) Studentene har ingen objektive interesser i det hele tatt, de er et frittsvevende lag som star utafor
klassekampen. Om den enkelte
student havner pa den ene eller
andre sida i kampen mellom bor

gerskap og proletariat er derfor
en rein tilfeldighet, eller kanskje
avhengig av sjelens beskaffenhet. Studentene er slik et unntak
fra Marx' tese om at det er menneskenes samfunnsmessige tilvaerelse som bestemmer deres

mangler ved linja var nettopp pd tre verden-teorier og kampen
mot statens utdanningspolitikk?
Na har du sjansen til sjel a were med a utforme de revolusjona re linjene pa to av de spersmala som vil std aller mest i brennpunkt i tida som kommer. DU ER HERMED INVITERT!

ITIKKEN !
bevissthet.
Uansett om SV mener det ene
eller det andre, sa tar de feil. Studentene star ikke utafor klassesamfunnet. Studentflertallet tilherer smaborgerskapet, de blir
undertrykt av borgerskapets
diktatur og har felgelig objektiv
interesse av soaislismen. Det er
derfor det er mulig a mobilisere
studentene mot borgerskapet,
mot staten, for sosialismen. De
studentene som tilherer borgerskapet har sjelsagt objektive interesser av at det borgerlige diktaturet opprettholdes, og tilherer
derfor sosialismens fiender.
«SJOLPROLETARISERINGM?
Neste aysnitt i lepeseddelen
(om at studentne ma to sin stilling
opp til vurdering, to et «brudd»
osv.) trenger ogsa sart til tolkning. Dersom det i det hele tatt
betyr noe — og ikke bare er uttrykk for en opplefta, men ubestemt stemning hos forfatteren,
ma det bety en av felgende tre
ting:
1) Det er reaksjonaert a vaere
student, for studiene tjener borgerskapet. Studentene ma derfor
to et «brudd» med sin reaksjo-

mere rolle gjennom a «sjelproletarisere» seg. Skal vi demme etter
SV-studenters og -akademikeres
praksis, er dette den minst sannsynlige tolkninga.
«RODT» UNIVERSITET?
2) Ved a to et «brudd»
(gjennom fagkritikk) med studiene og utdanningas innhold og de
yrkesfunksjonene klassesam fun net har tiltenkt oss, kan vi omdanne studiene og yrkesfunksjonene slik at de ikke lenger tjener
borgerskapet, men tvert imot
arbeiderklassen. Blir det tilstrekkelig med studenter og ferdige
akademikere som tar et «brudd»,
sa kan vi kanskje rive hele universitet, og f.eks. skolesystemet les
fra borgerskapets kler. Dette er
rein og usminka reform isme.
NKS er helt for at studentene
kjemper mot den borgerlige
indoktrineringa pa universitetene, at laerere i grunnskolen slass
for den demokratiske retten til a
ytre seg kritisk om kerebekene, at
de stetter elevene i kampen mot
eksamen og karakterer, osv.
Vi er for dette fordi slike
forts. baksida
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departementet
statsbudsjettet

rt oppstyr i fir
opplysninger
nemlig « lekket

Klassekampen.
Kleppe var like oppskjorta som nar
viktige statshemmeligheter kommer i
klorne pa fienden. Og slik var det Jo
igrunnen ogsa. Hvert statsbudsjett er et
tngrep pa vanlige folk, inkludert oss
^tudenter, som regjeringa sjolsagt vil at
vi skal fa minst mulig tid til a forberede
ass pa.
Men vi skal vite a forberede oss likevel. Sjol om vi ikke kan garanter noen

<lekkasjer », sa kan vi likevel f orutsi en
del om hva vi har i vente.

HVA ER STATSBUDSJETTET?
Statsbudsjettenes formal under
kapitalismen er a nyfordele nasjoialinntekta til fordel for monoDolborgerskapet. Nasjonalinntek:a er hele den verdien som det
arbeidende folket har skapt i
epet av aret. Den overveiende
lelen av nasjonalinntekta er
;kapt av arbeiderklassen og for3eles slik: noe brukes til a lenne
arbeidskrafta, resten, merverJien, faller pa kapitalistene henier, dvs. tas fra arbeiderklassen.
Slik utnytter kapitalistene arbei-

derklassen. Men utnyttinga er
ikke slutt med dette. I tillegg til at
arbeiderklassen tvinges til a a ysta
merverdien, betyr statsbudsjettet en ytterligere overfering til
den herskende klassen, bade fra
arbeiderklassen og andre lag av
folket. Direkte og indirekte skatt
pa det arbeidende folkets inntekter er statens viktigste finansieringsmate (den viktigste posten
pa budsjettets inntektsside) under
kapitalismen. Disse penga brukes
til a finansiere staten (har, politi,
SIPO, statsbyrakratiet etc. etc.)
og til direkte ga yer og overferinger til monopolkapitalen i ulike

Tidlig pa kvelden 20. aprll
ble stortingsrepresentagntene
bratt revet ut av en sovnig
«debatt». Ropene «nei til
renteekning pa studielan»
gjallet fra galleriet og en sv^r
transparent ble brettet ut.
Politivaktene kom umiddelbart styrtende ill. Be 10-15
demonstrantene forlot stor-

tingsgalleriet uten motstand.
En hadde Mu markert videre
ett av de kravene over 300
studenter hadde demonstert
for for pa kvelden.
Purken ringte straks etter to
biler for a fa demonstrantene
anbrakt i kasjotten. Trass i et
par desperate politikonstabler
og en automatisk jernder,

former. En del penger gar ogsa til
saker som trygder, helsevesen og
utdanning.

vente oss:
— Nedskjaeringer i bevilgninger til heyere heresteder og uniHjelpelaererbudsjetversiteter.
tene, og dermed undervisningstilbudet, vii bli drastisk redusert.
Pa noen institutter er allerede all
studentleda undervisning skaret
vekk. Dette betyr ogsa trangere
kar for fagkritisk virksomhet.
— Stram prioritering av fagomrader som er matnyttige for
monopolkapitalen. Andre fagomrader vii sta overfor truselen
om lukking og innskrenking.
— Nedskj Bring i bevilgninger
til helsevesen og utdanning. Dette

KRISEBUDSJETT
I dag er Norge inne i ei ekonomisk krise. Regjeringas krisepolitikk. gar ut pa a velte byrdene
av den krisa kapitalen sjel har
skapt, over pa arbeiderklassen og
det arbeidende folket. Statsbudsjettet til hesten vil helt sikkert bli
et redskap for denne politikken,
for a trekke mer penger ut av vanlige folk og overfere dem til
monopolkapitalen. Dette vil vi
studenter ogsa fa merka. Vi kan
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:iê
forene'::s : ,
som
mot statens;'
^'^$

4' V

C

I

j

•^

ing som vile `gi staten mye mer
direkte kantrall over forskninga,
^rotesterte universitetsdirekter
4
Trovik. I 1970 var deler av
DKSF med i de store lanekasseaks jonene. 1 ar uttalte en berykta
studentpamp som Marit Nybakk
Arset (AUF) seg mot rentehevinga pia studieian.
Hva slags politikk skal vi ha i
dike tilf'eller, hvordan skal vi utnvtte dike motsigelser til fordel
Afir kampenmot statens utdanningspoiitikk?
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den revolusjonaere enhetsfronten mot
I Dagbladet rett for I. mai har
borgerskapet og enhetsfronten pa en
spesialmedarbeider i anti-kommurekke konkrete saker (f.eks. 8. mars,
nisme, Andreas Hompeland, funnet
mot Sovjet i Eritrea, mot disiplinaerut at det har foregatt et «linjeskifte» i
lova) er et. viktig sporsmal for oss
ml-bevegelsen: For skulle alle ml-ere
kommunister. Hvordan skal vi forene
se pa folk med stalhardt blikk, na
alle krefter som tar seg forene i
gjelder det a vaere sni p og greiN. Det
kampen mot hovedfienden? Hvordan
Andreas Hompeland tydeligvis har
skal vi studenter bygge enhetsfronoppdaga ferst ná -- det er at komten mot statens angrep? Er det nok a
munistene har en enhetsfrontpolitikk. •vaere «snill og grei» -- slik Andreas
Hompeland vii ha det til?
Bygginga av enhetsfronten -- bade
Vi tror ikke det er sa enkelt.
Derfor vil vi stille spersmalet om
enhetsfronten mot statens utdanningspolitikk tit diskusjon pa
sommerleiren. Vi trot videre at vi
'er pa tryggere grunn om vi gar til
:Lenin. Stalin og Mao Tsetung for
'a la re om prinsippene kit- en
ktiL enhetsfrontspolitikk inn til

Dagbladets spatter. Pa sommerleirene vil vi forseke a anvende
disse prinsippene konkret pa
klassekampen pa de hsyere la restedene. Vi ma diskutere spersmal som:
DE ULIKE KREFTENE
I FRONTEN

— Mao deler opp den antijapanske enhetsfronten i 3: de
progressive kreftene, midtkreftene og heyrekreftene. For a utvide og konsolidere enhetsfronten, sier Mao, ma vi utvikle de
progressive kreftene. vinne over
midtkreftene og bekjempe heyrekreftenc.

— Hardere angrep pa de
demokratiske rettighetene. Jamfor tariffoppgjeret: Nar arbeidsfolk «tilbys lennsnedslag, ma
staten ogsa sikre seg at arbeiderne ikke far sjansen til a uttale seg
gjennom
aystemning,
derfor
tvungen voldgift.
Vi ma kaste oss inn i kampen
mot regjeringas krisepolitikk,
bade fordi den rammer oss pa
kroppen og fordi det er en styrke i
kampen mot krisa at studentene
trekkes med. Pa sommerleirene
skal vi forberede oss slik at vi star
kamklare nar semesteret begynner.

vii bety at mange ferdige kandidater vii fa problemer med a
skaffe seg jobb. Allerede varen
1976 var det 15 % av de uteksaminerte kandidatene fra universiteter og hgeyskoler som ikke hadde
funnet relevant arbeid et halvt ár
etter eksamen. Denne tendensen
kommer til a eke.
— Angrep pa studentenes okonomi: prisstigninger pa kantiner
og hybler, kanskje dukker truselen om renter i studietida opp
pany.
— Ingen utbygging av daghjemsplasser for studenter og
ansatte.
r

k

og kastet inn i en av bilene
med blodet rennende nedover
ansiktet.
Denne line aksjonen satte
en stekk i livet pa en del
stortingsrepresentanter og avslerte purken for noen fler.
Regjering og storting skal ikke
fa sitte i fred a vedta angrep
pa studentene slik som rentehevinga pa studielanet!

klarte omkring halvparten a
komme seg unna.
Bilene ankom og «arrestanteneH ble geleida inn i dem
under «nei til politivold»-rop
fra en deltilskuere som hadde
samlet seg. Slagordropinga
virka som en red klut pa
purken — en av tilskuerne ble
tilmed revet bort fra fortauet
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Hvem utgjor de ulike kreftcne og erfaringer som studeatbevei fronten pa univcrsiteter og gelsen har gjort fer oss.
heyerc larresteder? Hvor skal vi
plassere studenttlertallet? Hva UTNYTTE MOTSIGELSER
med hererne, star de pa statens HOS FIENDEN
— Stalin sier at i kampen mot
side eller kan de vinnes for
fronten? Hvilken del av fronten fienden ma vi bade mobilisere de
tilherer de i sa fall? Hva med direkte reservene (vare allierte)
studentaristokratiet (de betalte og utnytte de indirekte reservene
pampene i studentorganisasjo- (motsigelser i fienden leir),
nene)? Hva med ledelsen i de Hvilke indirekte reserver kan vi
ulike borgerlige studentlada, utnytte?
Da staten forsokte a innfere
hvilken rolle spiller de? For a '
komme [ram til et riktig analyse programhudsjettering pa univerma vi bygge pa egne rtaringet sitetene:. en form far budsjetter-

••R dC progressive krcttknsolid
cx
5'!1L'i enhetskrontcn. I7et n t
bets' at vi ma organisere dent. 1
dag er det store flertallet av
norske studenter uorganiserte.
Hvordazt skal vi utvikle kampkrattn e masseorganisasjoner for
studentene? Universitetsstudenteves organisasjon ( NSU, er et
start, bvrakratisk hode uten
kropp. Hvordan "skal vi utvikle
hlant
grunnplansorganisering
universitetsstudentene? Hva kan
vi laerc av arbeidernes fagforeninger?
Her er det nok a to fatt pa. Bli
med pa sommerleir du ogsa —
ikke for a laz-e a bli Ksnill og
grei» — men for a bidra med
dine erfaringer til kampen for a
forene flest mulig mot statens
utdanningspolitikk'.
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ER DET SANT AT...
'«- EI STH'TTE THE VERDEN
TEORIER BETYR A LEGGE NED
KAMPEN MOT USA-IMPERIALISMEN, A FORENE SEG MED
USA MOT SOVJET.H

Er dette riktig? Nei, ingen har
noen gang hevdet noe slikt. 3verden teorien Bier ikke at det
bare eksisterer ei supermakt, at
det bare er ei supermakt som
truer landa i 2-verden og som
undertrykker landa i 3-verden. 3verden teorien slar fast at det
finnes to supermakter, at vi ma
slass mot begge. Begge to slass
mot hverandre, og mot andre
land.
Lenin slo foran 1. verdenskrig
fast at Z yskland var ei supermakt i rask oppgang, at andre
imperilistmakter, slik som England sakka akterut og var i tilbakegang. Han viste ogsa
hvordan denne ujamne utviklinga mellom de imperialistiske
stormaktene var en viktig arsak
til krigen.
Dette er viktige kerdommer.
Forholdet mellom supermaktene
i dag preges av rivalisering,
kamp om a dominere verden. I
denne kampen er det ikke slik at
USA og Sovjet er like sterke, forholde mellom dem er dialektisk,
det endrer seg. I dag er Sovjet pa
offensiven, fakta viser at sosialimperialismen styrker seg, USA
gar tilbake.
Da hyler eKUL» og SV-ledelsen piper ved siden av, «dette er
ststte til USA. Vi skaper et inntrykk av at WSA ikke er farlig
fordi de gar tilbake».
Revisjonistene har behov for a
pasta slike ting fordi deres hjerte
banker for Kreml.

Marxister kan aldri finne pa a
blanekte for fakta og fordreie
sannheten, en silk Hmarxisme» er
d yad og maktesles, ja beint ut
reaksjonaer.
A skille mellom fiender betyr
ikke kjempe bare mot den sterkste og legge ned kampen mot de
svakere. Tvert om vii det gjore
oss j stand til a utvikle en taktikk
for a rette hovedslaget j den retningen som til enhver tid tjener
arbeiderklassens og sosialismens
sak best.

HVEM LEGGER NED
KAMPEN MOT USAIMPERIALISMEN?
Gjer AKP(ml) det, NKS,
Kina? Nei, kommunistene i
Norge har alltid statt i ferste
rekke mot USA-imperialismen.
Ststter Kina USA mot Sovjet?
KKP's formann har nettopp v^rt
I Nord-Korea pa statsbesek, han
ststter Nord-Koreas krav pa full
tilbaketrekning av USA's aggressive milit^rstyrker i Ssr. Mange,
mange Here eksempler kunne
nevnes.
Hvem har samarbeida med
USA-imperilismen?
Krustsjov
gjorde det. Revisjonistlederen j
Spania, Carrillo er for USAbaser i landet. I Norge demonstrerer vi, sammen med mange
progressive mot Nato-svelser,
gjr r SV «NKP» det?

forsek pa a okkupere deler av
Zaire ved hjelp av katangesiske
leiesoldater. Skulle vi ha stilt oss
likegyldig til det? Mobutu sloss
mot, det ststta vi. Samtidig er
det klart at dersom det utvikla
seg et virkelig folkelig opprsr
mot Mobutu vine vi ha ststta
det.
Nar reaksjonaere statsledere j
3-verden velger a kjempe for sjelraderetten mot imperialismen,
istedet for a bli quislinger ststter
vi akkurat den kampen.
Nar Mobutu kjempa mot
Sovjet var det til fordel for folket
bade i Zaire og hele verden.
SKILLE MELLOM FIENDER
Revisjonistene i SV-toppen har
en enkel formel for hvem som er
venn og fiende for folket i 3verden.
Alle land som er under innflytelse og er kontrollert av Sovjet
«progressive» regimer, alle land
som domineres av USA-imperialismen er «reaksjonaere».

Dette er sorgelig langt fra
sannheten. I dag er det faktisk
silk at noen av de verste undertrykkelsesregimer i verden er
spydspisser i den reaksjonaere
politikken til Sovjet — det er nok
a minne om Cuba, Angola og
Etiopia.
For folket i den tredje verden
er det mektigere og farligere
fiender enn de lokale reaksjon^re.
Imperialister av ulikt slag, og.
spesielt supermaktene er de
fremste garantistene for reaksjonen.
VIKTIGSTE DRIVKRAFTA
I HISTORIA NA
3-verden teorien betyr ststte til
de revolusjonaere i den tredje
verden. Mot de reaksjon ere. Det
er ikke tvil om hvem som er de
viktigste drivkreftene i verdensrevolusjonen na, det er frigjoringskjemperne j Eritrea, de
revolusjonaere i Etiopia, osv.

ER DET SANT AT...
«3-VERDEN TEORIEN BE'i'YR
SLUTT PA KAMPEN MOT
BORGERSKAPET I DEN 2VERDEN. ENHET MELLOM
PROLETARIATET OG BORGERSKAPET MOT SUPERMAKTENE.»

Oppgava til progressive og
kommunister i Norge er a
kjempe for den sosialistiske revolusjonen. Utviklinga i den
kampen er stadig hardere slag
mellom proletariatet og borgerskapet, ikke enhet. Borgerskapet
hater sosialismen.
Landa i 2-verden er imperia-

listiske, de undertrykker land i
3-verden. Men i forhold til supermaktene er de underlegne. Den
nasjonale sjslraderetten til Here
land i 2-verden trues. Sovjet tar
seg frekt til rette pa Svalbard og
i Barenthavet. USA driver
gjennom Nato militaere svelser
pa norsk jord, prover a etablere

ER DET SANT AT...
N- 3-VERDEN TEORETIKEKNE
SVIKTER DEN PROLETARISKE
INTERNASJONALISMEN, DE
GAR INN FOR AT FOLKET I
REAKSJONARE REGIlVIER I
TREDJE VERDEN SKAL LEDGE
NED KAMPEN MOT UNDERTRYKELSEN».

3-verden teorien hevder at 3verden utgjr r hovedkrafta i verdensrevolusjonene i dag. Grunnen er at folket i disse landa gjrar
revolusjon.
Disse revolusjonene ststter vi.
Vi samler inn penger og gar i
gatene til ststte for frigjeringskampen i Eritrea. Vi ststter
kampen som feres i Zimbabwe,
Azania osv.
REVOLUSJIERE STATSLEDERE KAN OGSA GJORE
PROGRESSIVE TING

Uganda ledes av en reaksjonaer, Idi Amin, han driver bloding terror mot massene i sitt
eget land. Dersom folket i
Uganda reist seg i et opprsr mot
han, vine vi hilse det velkommen og ststte dem.
Like fast vjlle vi kjempe mot at
£eks. USA-intervenerte i Uganda
for a Kinnfsre demokrati». Hadde
Amin tatt til vapen mot USA
vine det vaert progressivt, det
hadde hatt krav pa var ststte.
Et annet eksempel. Varen -77
gjennomfsrte sosialimperialis- et

baser her og undergrave den
nasjonale sjslstendigheten.
Ei viktig oppgave for kommunistene er a utvikle kampen for
den nasjonale sjslraderetten.
Gjer vi det best ved enhet med
borgerskapet? Hva med det
norske borgerskapets holdning
til Nato, er de mot Nato? Nei de
stutter Nato. Hva gjore regjeringa med Sovjets provokasjoner pa
Svalbard og i Barenthavet, protesterer? Nei, de bukker og
skraper og gir bort store norske
havomrader til Sovjet.
For a kunne forsvare den
nasjonale sjslstendigheten ma vi
utvikle klassekampen mot borgerskapet i Norge.
Framgangsrik kamp for nasjonal sjslstendighet og for sosialismen krever en arbeiderklasse
som er politisk sjslstendig i
forhold til borgerskapet. En slik
sjslstendighet kan arbeiderklassen bare oppna gjennom stsrre
og skarpere klassekamper i
Norge.
Dette var en del sentrale pastander om 3-verden teorien som
vi ofte hsrer.
Det som er sagt om dem her er
ufullstendig. Fortsettelsen, utdyping og diskusjon av disse og
flere sentrale problemer omkring
3-verden teorien hsrer sommerleirene til.
Reis pa leir — kast deg ut i
diskusjonene.
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Oktobcr

1AOs I
teori om
3 verdener

Lederartikkel i Folkets Da g
blad 1. november 1977.
Boka inneholder ogsa opplysfinger og forklaringer fra
Peking Rewiev.
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Pris kr. 20,- 111 sider
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Ti! salgs i alle bokhandler!
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F • "is du ikke far tak i boka pa
annen mate, bestill den fra:
Forlaget Oktober a/s
Boks 6875 St. Ola y s plass
OSLO 1

1
STUDER MATERIALE OM
3-VERDEN TEORIEN FRAM
1
TIL SOMMERLEIRENE.
Mye bra materiale om 3- I
verden teorien finnes. Det vi fsrst 1
og fremst vii anbefale er Rode I
Fane, Tidsskrift fra AKP(ml) Nr.
I
1 1978, og KFormann Maos teori J
om del tre verdene»
Bok pa Oktober forlag.

betaler
Oktober
Forlaget
porto og oppkraysgebyr.
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Poststed :
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UTGIVELSESPLANENE FOR »HVA MA GJQRES»
Som eksempel p hva som utgjor de viktigste drivkreftene i verdensrevolusjonen idag, nevner artikkelforfatteren frigjOringskampen i Eritrea. Mange
studenter har allerede forstatt betydninga av denne kampen. Bildet viser stu(Foto: »Hva Ma GjOres»).
denter pa sosialantropologi i Oslo 1.mai i ar.

1

Send meg . .. eks av »Form.
Maos teori om dei tre verdene»

HVA MA GJBRIS
r<:::
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ER FORANDRET: Det vii ikke komme flere ordinaere
numre av avisa dette semestret. Derimot vii vi komme
med et tjukt og innholdsrikt dobbeltnr. i august, med
al.a. mye interssant staff fra og om Kina.
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VANDRELEIR IKKE BARE

FOR. RACERE!

I omkring 10 ãr har den marxist-leninistiske bevegelsen
arrangert sommerleire. I fjor dukka det imidlertid opp et
nytt tilbud til sommerleirdeltakere: vandreleir. Dette ble et
svaert vellykka eksperiment, og i ãr vii derfor vandreleirtilbudet bli utvida til de fleste fylkene i landet.
Men mange lurer pa hva en vandreleir er. Ma en vaere i
storform for a delta? Og hva med det politiske utbyttet av en
slik leir som stadig er pa farten?
Vi har fatt Lars, som var pa vandreleir i fjor sommer, til a
f ortelle litt om sine erf aringer.

fram til neste leirplass, eller ei skal ogsa forseke a leve sammen
lengre for dem som feler seg i som kommunister ei uke. Pa den
vandreleiren jeg var ble det utvikform til det.
let et veldig godt samhold mellom
Men hva med det politiske deltakerne. Det var feks. folk
utbyttet — blir det saerlig tid til is som hadde med seg sma unger
fa diskutert politikk?
som matte bares. Bagasjen deres
Jeg syntes det politiske ut- tok de andre leirdeltakerne og
byttet var like godt som pa de fordelte jevnlig seg imellom. De
ordinaere leirene. De samme som ble slitne fikk ogsa alltid god
hovedtemaene blir jo diskutert. I hjelp med Bagasjen av de andre.
tillegg til gruppediskusjonene
som det er aysatt tid til, sa gar en
Hva slags utstyr trengt til en
jo sammen hele dagen og far god vandreleir?
anledning til a diskutere underJeg vii si at det er tre viktige
veis.
ting en ma tenke pa a fa med i

Lars, hva er egentlig en
vandreleir?
En vandreleir kombinerer
politiske diskusjoner om de
samme emnene som pa de ordinaere Read Front leirene med ei
ukes vandring i skog- og fjellterreng. Leirene kan besta av alt
fra noen fa deltakere og opptil
50-60 personer. Vi ble inndelt i
grupper pa S-8 personer som
gikk vandreruta sammen. Vi slo
leir sammen, laget mat sammen
og hadde gruppediskusjoner ut
fra de innledningene som bbe
holdt. Noen dager overnatta vi
gruppevis. Andre dager kunne vi
samle oss til felles leir med f.eks.
idrettsdag, kulturarrangement,
fellesdiskusjoner.
De som liker a vaere ute i skog
og mark og som setter pris pa
friluftsliv vii jeg absolutt anbefale
a bli med pa vandreleir til
sommeren. Leiren gir ogsa god
anledning til a here endeb ferdigheter som er nedvendig for a to
seg fram i naturen. F.eks. bruk av
kart og kompass, hvordan en
— Jo, det mener jeg sa absotinner gode beirplasser osv.
butt. Dagsmarsjene er fra 6-6
km opptil 2 mil, og det skulle
OGSA FOR VANLIGE
ikke utelukke vanlige turgaere.
TURGAERE
Leirene blir ikke langt opp i noe
elitetempo, men starter pent og
Men en slik leir er vel ikke raker pa Litt utover i uka. For den
noe for en vanlig koffertgjenger? som ikke akkurat feler seg i

toppform, sa vii ei ukes vandreleir vaere en bra start pa a bygge
opp kondisen, og dessuten inspirere til mer friluftsbiv seinere.
Med hensyn til lengdene pa
dagsturene sa er det et fleksibelt
oppbegg. Gruppene vii fa mulighet for a velge ei kortere rute

GODT SAMHOLD
Jeg vii gjerne trekke fram ei
side ved vandreleir som jeg synes
er spesielt positiv, det sosiale
livet. Vi sier jo at leirene skal
vaere en skole i kommunisme,
men det betyr ikke at vi bare skal
diskutere komrrnnnictt t .r.r; v,

forts. fra S. 1
kamper kan fore til noen
midlertidige forbedringer (noen
reaksjonaere beaker ut av pensum,
noen mindre terroristiske eksamensformer), og fordi det frrer til
at studenter, elever og laerere
skjrnner mer om hvilke klasseinteresser universitetet og skolen
tjener. Men det forandrer ikke en
teddel pa at universitetet og
skolen er redskaper for borgerskapet. Et universitet og en skole
i arbeiderklassens tjeneste kan
bare skapes etter en sosialistisk
revolusjon, under proletariatets
diktatur.

omradene: de ekonomiske angrepene, angrepene pa de demokratiske rettene, kvinnerundertrykkinga osv.
A innsnevre kampen pa denne
maten er det sjelsagt bare Staten
og borgerskapet som tjener pa.
Dessuten har virkeligheten grundig tilbakebevist pastanden om at
bare fagkritikken kan here folk a
forsta klassesamfunnet og hvordan det ma styrtes: bade husleiestreik, kamp mot disiplinaerlova,
kamp mot porno, solidaritetsarbeid
for
Ereitreas . folk,
streikestottearbeid og utalbige
andre kamper kan vaere utgangs-

punkt for at studenter utvikler
seg til sosialister.
Uansett hvilken av de tre tolkningene vi velger sa blir det et
blindspor for studentkampen. Bli
heller med pa NKS' sommerleir
og stak ut en riktig vei!

DEN «EGENTLIGEM KAMPEN?
3) Studentene kan bare ná
fram til a to standpunkt for
arbeiderklassen, for sosialismen,
gjennom fagkritikk. Derfor er
fagkritikk det eneste kampfeltet
som virkelig teller pa universitetene. Dette er sludder og vrevb og
et speilbilde av ekonomienes tese
som Lenin kjempa mot: At den
ekonomiske kampen var den
«egentlige» kampen for arbeiderkbassen.

Konsekvensen av et slikt standpunkt blir at det ikke er sa farlig
om en ikke tar opp kampen mot
undertrykkinga pa de andre

sekken nar en utruster seg til
vandreleir: lett toy til varme
dager, varmt tray som taler kulde,
godt fottry. Her vii jeg anbefale
laerstevler eller toystrvler som du
far til en 50-lapp. Det gar ogsa an
a bruke joggesko og ha slagstrvler i sek ken.
Til de som tenker a kjrpe nytt
utstyr vii jeg gi det radet at de
tenker seg godt om frr de gar til
innkjrp, fordi friluftsutstyr er
fryktelig dyrt. Tenk deg om —
kanskje det er noen som kan lane
deg utstyr som fjelltelt, ryggsekk,
sovepose.

HVOR, NAR OG HVOR MYE?
Vandreleiren vii bli arrangert
I begynnelsen av august, sansyligvis i den andre uka. Ring
NKS-kontoret i det tidsrummet
som star pa pameldingsslippen
for endelig beskjed. Hvor leirene skal gá far du vite ved pamelding. (Se egen pameldingsslipp annet sted.)

Prisen for vandreleir er 300 kr.,
hvorav 100 kr. ved pamelding.
Prisen dekker mat for able maltider, rodsprit til matlaging,
transport av proviant, bruk av
fellesutstyr,
frrstehjelpsutstyr,
kart og mye, mye mer.

Deltakerantallet pa vandreleirene er begrenset. Send
derfor pameldingsslippen raskt inn. Fyll ogsa ut rubrikken 'alternativ leir' i fall vandreleirene er fulle.
De som far plass pa vandreleir vii fa beskjed om dette
innen 10. juni. Hvis du ikke har hOrt noe innen da, ma
du regne med a dra pa leiren du har salt opp alternativt.

TIPS OM UTSTYR
2 "1 -sklorter
helsetre e

2 korte underhukser
iangt ubl-undert.^F
treningsdrakt
tynn skjorte
tykk skjorte
2 tynne ull-gensere ( evnt. 1 tjukk)
nikkers
skjerf - lue-votter
vindjakke
hel-dekkende regntoy (hell med belie & ventilasjon)
2 par sportstremper ( blanding ull/kunstfiber)
I par tynne sokker
1 par raggsokker
stevler: her evnt. toy-fjellsteler
joggesko
sovepose

liggeunderlag
tell
horn pass
storm kjokken

stlandet: Tromøya 29. juli — 5. aug.
Vestlandet: Herdla 1. eller 2. uke i aug.
Trøndelag : SaltØya v/ Langstein 14.-20.aug.
Nord-Norge: Steil ? 14.— 21. aug.
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Leir

Alternativ leir
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Pris: Vanlig leir: 275, hvorav 75 i pameldingsgebyr. Vandreleir: Se over.
1
Pameldingsslippen skal ikke sendes i posten. Lever den til N KS'ere du kjenner.
I
Oslo kan den leveres pa NKS sitt kontor, Korsgt. 18 pa GrunerlOkka, hver mand.
fra kl. 1730 — 19 og hver onsd. fra ki. 15 — 19. Andre steder vii opplyse saerskilt I
hvor og nar slippen kan leveres. MELD DEG P A RASKT!
I
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