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Mange lag arbeider med orrgaver som ikke er nevnt her, som f.eks.
kvinnearbeid, anti-imperialistisk arbeid av forskjellig slag, miljøkamp,
studentersamfunn osv. Dette planskrivet betyr ikke at deX skal slutte med
det. Vi har streket opp noen oppgaver som vi mener det er viktig for organisasjonen som helhet å løse, og som laga må ta i betraktning når planene
legges. Men vi venter sjølsagt ikke at alle lag skal klare å løse alle
de o p pgavene som er nevnt her. Det er viktig at laga planlegger ut fra
hva de virkelig har av krefter, og ikke ut fra hva de "burde" klare. Det
er bedre å løse noen ?d] få o p pgaver bra enn å løse mange dårlig.

Kameratslig hilsen
NKS/AN

Til alle lag om elan for våren

•

Sentralstyret har ikke laget noen plan for dette semesteret som
Setter op p en hovedor rgave , en underordna orrgave osv. for hele organisasjonen. Det er to grunner til dette: Den ene grunnen er innskrenkningene
i NKS' sentrale ledelse, som dere er blitt informert om. Disse innskrenkningene betyr at partiet lokalt har fått et større ansvar for ledelsen av
NKS lokalt. Den andre grunnen er at forholda er såpass forskjellige fra
ste' til sted at d't i alle tilfelle vil vare nødvendig å utforme og tilpasse nlanene etter forholda lokalt. Laga bør derfor lage sine egne planer,
ut fra forholda lokalt og ut fra lagets egne krefter. Disse planene må lages
i samråd med distriktsstyrene, med re presentanter for sentralstyret der
laga har slik kontakt, og med partiet lokalt. Når laga setter opp planene
sine, bør de ta utgangspunkt i hvilke omogaver og arbeidsmåter som vil bidra
til å forene NKS med studentene på stedet, og samtidig styrke laget, ikke i
dogmatiske skjemaer for hva NKS "bør" gjøre.
Sentralstyretala arbeidsutvalg vil i dette halvåret arbeide med følgende op pgaver: Forberedelse av landsmøtebevegelsen, utarbeiding av et
utdanningspolitis k hefte, utvikling av politikken og taktikken i interesseorganisasjonene, med LNL som førsteprioritet (noe som betyr at ik[XXXXXXX
kamerater i de andre organisasjonene ikke kan regne med altfor mye hjelp,
på grunn av våre begrensa krefter), sommerleir, 4. mai. Vi orienterer dere
om dette slik at dere vet på hvilke områder dere kan regne med å få hjelp
fra oss, og på hvilke områder dere i hovedsak må vende dere til partiet.
Sjøl om planlegginga i stor grad må skje lokalt, vil vi peke på en
del saker som vi mener det er riktig å ta hensyn til når planer skal legges:
Internt:
* I lø pet av våren vil flere viktige politis k e diskusjoner bli gjennomført
i NKS. Den ene gjelder vårt forhold til motsigelsene mellom KKP og AIA, og
hvilket stand punkt den norske ml-bevegelsen skal ta. I løpet av våren vil
det bli sendt ut et forslag til resolusjon om dette til diskusjon og avstemning i laga. Den andre gjelder forslag til nytt militrprogram for
AKP (m-l). Denne diskusjonen har såvidt begynt (i 4. mai), og vil fortsette
i vår. Laga bør sette av god tid til disse diskusjonene, slik at det blir
mulig å følge o pp motsigelser, studere for å komme videre o.l.
* Landsmøte - bevegelsen vil i hovedsak prege laga i høstsemesteret. Mange
lag hadde antakelig venta at landsmøtebevegelsen skulle foregå nå, i vårsemesteret. Sentralstyret har imidlertid vedtatt at de organiserte lagsdiskusjonene om landsmøtedokumentene skal foregå til høsten. G runnen til
dette er at vi mener det er umulig både å gjennomføre grundige og demokra-
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Den internasjonale situasjonen og sosialimperialismens frammarsj har
tis k e diskusjoner om motsigelsene mellom KKP og APA, nytt militærprogram,

skjerpa seg kraftig i og med Vietnams invasjon i Kampuchea. Samtidig er

beretning OF vedtekter på ett semester, samtidig som laga skal løse

det svært p ositivt at Vietnam er blitt politisk isolert og fordømt, både

eksterne oppgaver. Å prøve å presse alt dette inn i vår, måtte føre til

av landa i den 3. verden, av mange vestlige land, og av land som Romania

at noen av diskusjonene ville bli reint formelle, eller i beste fall

og Jugoslavia. Det kampucheanske og eritreiske folket, som begge fører

temmelig overflatiske. Et slikt o p plegg ville etter vårt syn skade

væpna kamp mot sosialimperialismen, trenger vår fulle støtte. Det er viktig

den politiske kampen og demokratiet i forbundet. Men de viktigste lands-

at dsre diskuterer disse spørsmåla med medstudenter, tar dem opp på veggaviser

møtedokumentene vil sannsynligvis bli sendt ut i utkast i vår (april,

osv., og at dere i XXJIXXX samråd med partiet deltar i og mcbbiliserer til

mai), slik at det er mulig å begynne en uformell diskusjon. Debatten
om en del av de s p ørsmålA som kommer til å bli sentrale i landsmøte-

støtte for Kampucheas og Eritreas folk.
Avisa Klassekampen er som dere vet i en vanskelig situasjon, en situasjon

bevegelsen, som den demokratiske sentralismen og hvordan den har vært

som krever en stor innsats av alle avisas venner. Uten denne innsatsen vil

praktisert i NKS, forholdet mellom partiet og NKS osv., har alt begynt

avisa måtte slutte som dagsavis, noe som vil være et alvorlig tilbakeslag

( i 4. mai), og bør fortsette utover våren.

for det revolusjonære arbeidet i

Kaderfostring er en viktig oppgave, både for å forberede landsmøtet
og for å styrke NKS alment. Laga bør sjøl legge planer for hvordan de

"th slik situasjon vil også ramme

arbeidet blant studentene hardt. De laga som allerede driver arbeid med
KK, bør diskutere hvordan de kan intensivere innsatsen sin. De laga som

skal fostre kamerater som kan p åta seg ledende verv, både i laget og

ikke driver arbeid med KK, må absolutt sette i gang. Ta kontakt med partiet

utafor. Tenk på hvem som skal sitte i styret om et halvår eller et år,

lokalt slik at innsatsen kan samordnes. Abbonentverving er det viktigste nå.

og gi disse kameratene oppgaver til å utvikle seg på

Glem ikke å sikre at gamle abbonnenter som dere kjenner til, fornyer.

Hange viktige diskusjoner skal føres i NKS i tida framover. I disse

Hva Må Gjøres. Å selge NKS' avis er en o pp gave for alle lag. Vi tror det

diskusjonene bør 4. mai spille en viktig rolle. 4. mai skal ikke være

er viktig at laga arbeider med dette kollektivt, i stedet for å gi hver

noe meldingsblad for sentralstyret, men et forum der diskusjonen blomstrer.

enkelt kamerat en bunke aviser og overlate han eller henne til å løse opp-

Vi oppfordrer derfor lag og enkeltkamerater til å skrive innlegg til 4.
mai. Deadline for de numrene som kommer i vår er: 1.februar, 1.nlarsog2.mai.

gava med å selge avisa alene etterpå. Metoden med konsentrerte og kollektive
salgsaksjoner når avisa er helt fersk, har gitt bra resultater. Husk å,
holde orden på økonomien, og betal for hvert nummer. Planen for utgivelse

Eksternt:

Den lokale interessekampen er viktig for å knytte bånd til studentene
og vinne tillit lokalt. Vi bør stille oss i s p issen for å ta o pp slike

av F-I1G i vår ser slik ut: Nr I kommer ut 5. februar. deadline ute, Nr.2 kommer ut
13. mars. deadline2S.februar . Nr. 3 kommer ut 2.mai.deadbneer
13 april,
O pp gaver som 8.mars, 1. mai, 21. august og kommunevalget til høsten vil

tenes interesseorganisasjoner i samband med den lokale kampen. Sentral-

helt sikkert ko mm e til å p rege de fleste lagas arbeid på en eller annen
måte. '.Ivor sentralt disse orrgavene skal stå, og hvordan de skal løses, må

styret regner med å få ut et utdanningspolitisk hefte i løpet av våren,

diskuteres med partiet lokalt..

saker, og vi bør arbeide for å organisere studentene og styrke studen-

som vi håper kan være til hjelp i dette arbeidet.
Fagkritikk. Fagkritikken er et viktig frontavsnitt av klassekampen på
lærestedene, og en viktig vei til å revolusjonere studentene. Flest

Sommerleir. So m merleirene i EJ4 betydde et stort framskritt når det gjelder
utvikle en demokratisk og kameratslig stil i diskusjonene, når det gjelder
gjøre progra :et mindre hesblesende og gi mer rom for fritid og sosialt
samvær, og når det gjelder å gjøre programmet mer allsidig (mange seminarer).

mulig lag bør prøve å utvikle fagkritisk arbeid.
V erving. Dette er en oppgave vi alltid må ta svært alvorlig i en orga-

Denne utviklinga av so::Imerleirene burde bety at det var mulig å trekke med

nisasjon med så stor "gjennomtrekk" som vår. Vi må arbeide for å trekke

mange flere studenter enn tidligere. Laga bør derfor planlegge sommerleir-

sympatisørene med i arbeidet i laget. En god del av diskusjonene kan

mobiliseringa i god tid og legge vekt på å få med mange,mange flere enn

sikkert også med fordel føres died sym patisørene. D ette betyr sjølsagt

sist. Hva som vil bli hovedemnene på leiren, vil bli fastlagt i mars, men

ikke at vi skal viske ut skillet mellom uorganiserte og organiserte, men

før det vil vi svært gjerne ha synspunkter og ønskemål, både fra organiserte

at vi må finne former som gjør det mulig å trekke sympatisørene nærmere

kamerater og fra uorganiserte, på hva leirene bør ta opp.

til oss og vise dem tillit. Sympatisørsirkler er viktig, men ikke den
eneste måten å trekke folk til laget på. Den beste måten å utvikle folk
på, er å aktivisere dem.

