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LEDER 

"Et distrikt kan ikke samtidig løse 
flere sentrale oppgaver. Innenfor et 
og samme tidsrom kan det bare arbei
de med en sentral oppgave, supplert 
med oppgaver av annen og tredje rang. 
Derf or må den som har hovedansvaret 
for ledelsen i distriktet ut fra kamp
historien i vedkommende distrikt og 
ut fra de aktuelle vilkårene for 
kampen, fordele de forskjellige opp
gaver etter en fornuftig prioritets
iiste. Han må ikke handle fullstend
ig planløst og kaste seg over den 
ene oppgave etter den andre alt et
ter som direktivene kommer ovenfra, 
for det fører til utallige "sentrale 
oppgaver" og en tilstand av forvirr
ing og uorden. • •• " Mao Tsetung, 
sitatbokas. 311 ( gml. utg. s 251). 

GRIP INITIATIVET PÅ 1. MAI! 

l. mai er hovedoppgaven vår. Hva be
tyr egentlig det? 

For det første betyr det sjølsagt at 
l. mai har første-prioritet i arbei
det vårt. Men dette ikke bare i den 
forstand at det står øverst på lista, 
- men i den forstand at det er alles 

-oppgave, og ikke noe som kan "delege-
res" til "noen folk". Og videre: Det 
betyr at alle andre oppgaver må vur
deres i forhold til og i lys av ho
vedoppgava. 

Forsøket på å få i stand samarbeid 
SV/DNA i Samorg-regi i Oslo er ut
trykk for ei bestemt linje som endel 
ledende SVere står for. Denne· linja 
er ikke kasta på båten selv om det 
ikke blir samarbeid i Samorg i Oslo. 
Samme politikken går igjen i grunn
laget for "Arbeiderfront 74". (For 
grundigere saumfaring: Se Klass e
kampens dekning!) 

Denne politikken er ikke bare parti
sjåvinistisk og sekterisk. Den re
presenterer ei høyre-linje i forhol
det til høyreso~ialdemo~atiet som, 
hvis den slår gJennom, VJ.l true det 

politiske grunnlaget for enhet ~å 
venstresida i lang tid. Den varJ.ge 
betydningen av utfallet l. mai 74 
må på ingen måte undervurderes! 

GRIP INITIATIVET! 

Det viktigste vi kan gjøre i dag er 
å gripe initiativet i arbeidet for 
alvor. Hvordan gjør vi så det? 

For det første: Vi lar oss, ikke 
lamme av ønsket om enhef. La ikke 
"diplomati" trenere dannelsen av lo
kale komiteer og starting av arbeid
et! 

For det andre: Som Mao har påpekt, 
er initiativet ikke noe "imaginært", 
men konkret og materielt. Å gripe 
initiativet i !.mai-arbeidet betyr 
å sette massene i bevegelse. Vår 
styrke i !.mai-mobilisering har all
tid vært evne til å mobilisere 
folk til sjøl å forme ut krav, 
paroler ·etc. utfra lokale forhold. 
Og videre: Å mobilisere dem til å 
delta aktivt i sjølve arbeidet og 
organiseringa: Male transparenter, 
veggaviser, dele ut løpeseddler. 
Med andre ord: Vi skal ikke "for
val te" l. mai på vegne av folk! 

Sit u as jonen i dag kan oppmuntre 
s åvel til "venstre"- som høyreav
vik i vår taktikk. Det er viktig å 
vurdere dette seriøst alle steder. 
Vi ska l ikke la oss svinebinde i 
enhets forhandlinger slik at vi må 
begynne mobiliseringa av mas sene 
30. april. Men vi skal heller ikke 
la oss forlede til å bruke den meto
den Mao karakteriserer som "hard 
kamp og skånselsløse slag" mot pro
gressive som står på ei gal linje 
i spørsmålet om l. mai . 

Videre: Kjør det politiske grunnlag
et for enhet i forgrunnen, og bli ik
ke hekta opp i endeløse diskusjoner 
om hvem som har gjort hva og sagt 
hva når ••• Slik "intern" venstresi
de-debatt er ytterst sekterisk over
for mas sene. 

KOM I GANG MED DET ORGANISERTE AR= 
BEIDET STRAKS! 

KREV ENHET OM EN RIKTIG POLITIKK! 
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SOIINERLEIR! 

TRENGER VI SOMMERLEIRE? -----------------------
Er det helt oppl agt? Ja - mener all e-c - ml-b.E!'Vegelsen trenger sommerleire. 
Men når vi skal planlegge sommeren sjøl, er det ikke like opplagt at ~ 
skal på leir. Ji'eril.en er lam p p, andre oppl egg frister ltanskj e mere. Der

for kort om hvorfor a lle· hør på l eir. 
Sommerle·irene har all t id stått sentra]; når ml-bevegel-sen har · f'ørt kamp 

mot fe ilaktige opportunisti ske linjer, ~tvnda metode r for massekampen og· 
planlagt arbeidet i tida framover. I kampen for et marxist-leninistisk 

grunnlag i SUF f ørte en ukes godt planlagte di skusjoner om grunnleggende 
kommunistiske prins i pper den revolusjonære bevegelsen som helhet over 
på et nyt~ høyere nivå . Vi bl e: mer sammen sveisa og enhetlige på politikken 
i l øpet av sommerl eiren .. Re sul ta tet var bl - a at nes!en hel e SUF og mange 

i SF sto på ei revolusjonær linje da bruddet med SF:lede lsen kom. Et 
annet eksempel : Hovdenklikkens halvtrot ski stiske standpunkter og usyste
matiske tendenser ti l "venstre"-avvi k i ml-bevege l sen var et direkte 
hinder i EEC- kampen . Hovdenklikken s i deer var i motstrid til sentral e , 
kommunis t i ske s tra tegsike prins ipper. Sommerlei.ren e i 71 var en viktig 
del av kampanjen mot Hovden- klikken . Oppgjøret med ultravenstre skapte 
den ideologiske enheten i ml- bevegelsen som var nødvendig f or ~artistif
te l s en. I 72 sto innspurten i EEC- kampen sentralt på leirene, Uten de 
e rundi ge diskusjonene på politikken, taktikken og metodene for arbeid 
som ble utført på l eirene, ha dde vi ikke vært i stand t il å gjennomføre 
de t kraft taket innspurt en va r . Me d andre ord: .s.omme]:'_J.@_r ene har sveisa o 
oss s~en' på en ri 'ctig politi kk . De har betydd mye for entusi asmen og 
gløden for oss sjøl og de nære vennen som har vært med på l eirene (nes
ten al l e er blit t organi sert etterpå) . For studentene har diskusjonene 
på leirene vært grunnlaget for raskt å komme på offensiven i høs tsemes
t er et . Dette er særlig viktig fordi studentene naturli.g 'desorganiseres 
tidlig på sommeren. 

HVA SLAGS LEIR I ÅR? 

Olj emeldigna til Brattelig , den nye meldinga om høyere utdanning , loven 
om de pedagogiske hillyskolene, øksehoggene i undervisningsbudsjettene, 
den nye l oven om enhetsskolen p - dette gir ramma for politikken mono
po:lkapi talen vi l føre i . tida framover . Konsekven sene av diss·e al'l!grepene 
kan best sammenlignes med tilstand·er et EEC-medlemsskap kunne medført. 
For s jøl om sammenlikninga halter litt, er det herskerklaxsens hens ikt 
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raskt å endre s'8lllfunnet kvali-tativt. De· kommende åra v1l for bl a 1* 
d.om under utdanning bli prega av:kampen motndisse framstøtene. Perspek 

tivene er bl a nedlegginga av sosialskolene, rasering av all laver 

:ærerutdanning på uni:versi tetene, ~j ennomgripende· rasjonalisering olg 

e~fektivisering av alle studieretn1nger. 
Samtidig er den revolusjonære og progressive bevegelsen i folket og 
blant swlentene. s-terkere enn no ensinne. Om kommunistene går i spiss.en
kan vi slå tilbske mange av disse framstøtene. Uten tvil: De mass;ekam

pene vi nå står overfor blir en ilddåp for det nye studentfl!1rbundet, 
som vi må ruste ogs godt til. Klarer vi oppgava. vi stiller oss, betyr 
de:t tusenvis på tusenvis av nye kommuni.ster og kamperfaringer som er 

av uv-Urderlig betydning. Om EEC-ltampen var den første prøva for den re
volusjonære studentbe'gegelsen, er dettEt sikkert og visst den neste sto~ 

oppgava. Dette er ikke kamper vi skal begynne til høsten. De er allere_ 

igang'· En diskusjonsbevegelse er i utvikling på alle typer læresteder. 

Gymnasiastene og yrkesskoleelevene går til aksjon i slutten av mars. 
På lærerskoler, universitet ene, høyskoler og sosialskoler er det mulig 
hete r for masseaksjoner allerede i vår. 
Kamerater - det vi kommunister trenger nå er sammen med våre nære ven
ner å di skutere helhetcm i de angrepene herskerkl assen planlegge r, grii 
det særegne for de ulike skoleslaga, :J.iskutere hvordan masselinja og 

frontpolitikken skal tillempes; enhet ?n med resten av folket. Diskm

sjonen må rettes inn mot hvordan vi organiseres sammen med massene., 
metoder for arbeid og ledelse og ikke minst hvi lke aksjoner vi vil seT 
te igang når vi starter opp i gjen til høsten. Uten en sammensveisa kom 

munistisk bevegels e , svekkes mulighetene for seier drastisk. Dette er 
en grunn til at alle bør på leir. 

Vi mener disse sakene er spesielt viktig å diskutere i fm . statens ut
danningspolitikk. Interessekamp , kamp for dagskrava som e-t strategisk 
spørsmål i motsetning til de som hevder at å kjempe mot state-ns utdan
ningspolitikk er reformistisk, kortsiktig politikk som ikke fremmer 
den sosialistiske revolusjonen i Norge. Diskutere og få grep om staten 
opplegg for en del å r framover, hvilke rammer vi skal kjempe i i over

skuelig framtid (oljas betydning , tempoet i utviklinga osv.). Hvordan 
ramme:s de ulike skoleslaga spesielt? Organiseringa av interessekampen, 
hvilket frontgrunnlag stiller vi for kampen, hvordan tenker vi os·s 
frontens organisert på de ulike lærestedene? Hvordan rammer angrepene 
jentene spesielt, konsekvenser for kvinnenes stilling i høyere utdan
ning. Diskusjon av konkrete aksjoner til hø~teb, ideer på når vi skal 

aksjonere, hvordan aksjonene 'å ulike læresteder kan tjene hverandre. 
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Og ikke minst - interessekampen i forhold til poli ti!lik jo:bbing med f'aga •• 
SV har i alle f all foreløpig falt ned p~ ei linje om at fagkritikken, ~ 
en snever betydning, er hovedoppgava til studentene - med et sosialis
tisk grunnlag. Vi må diskutere konkret hvorfor denne linja e:r feillaktig·,. 
hvordan vi konkret skal drive politisk argeid' med faga som en under
ordan, men viktig oppgave. For mange stiller denne motsigelsen seg. 
skarpt i praksis , vi tror derfor ikke at den kan isoleres som et "SV-fe
nomen ". Vi må også diskutere om det er riktig å legge så stor vekt på 
intere ssekampen i forhold til miljøarbeid o.l. Vi skal diskutere inter
essekampen og kvinnekampen ut fra de ideologiske motsigelsene som finnes 
på disse spørsmåla. Detber vi ktig på alle fronter å skjerpe kampen mot 
.Q.pportunismen, i høyre- eller "venstre"-frakk! 

Kvinnefrontens landsmøte trakk opp en bra linje for frontens videræ ar
beid. På de høyere lærestedene, særlig på universitetene, har det kraf
tige oppsvinget for kvinnekampen trukket med seg endel opportunistiske 

ideer som i . praksis hindrer kvinnekamp. Formene for oppO'rtunismen vari
erer. For å bekjempe disse ideene, for å kjempe fram· ei enhetlig, kom
munistisk linje som alle medlemmene av NKS og mange utafor organisasjo
nen kan stå på , trenger vi diskusjon på strateigen for kvinnekampen i 
Norge, særegenhetene ved kvinnenes situasjon som studenter, hva som er 
revolusjonært idag av kvinnekamp, konsekvensene spesielt forkvinnelige 
studenter av s tatens utdanningspolitikk nå og diskusjon på formene for 
ideologisk undertrykking på de høyere lærestedene. Målet med 4:i3kusjonen 
må være at a lle vår P. medlemmer, gutter og jenter, kan bli ledende i 
sine miljøer og utfra sine forutsetninger i kampen motkvinn€mndertryk
kinga. Dette er en sak for hele forbundet, ikke bare for noen jenter 
eller i beste f all alle j entene i forbundet. 
Hoveddiskusjonene skal foregå i gruppene, på brigad~- og leirplenums~ 
møter. Men ved siden av dette er~t nødvend~g å ta 6pp spesielle sider 
ved utdanningspolitikken og kvinnepolitikken på frivillige seminarer. 
Det gje lder ikke minst på saker der d;t er ideolggiSkæ motsigelser 
som vi bør sørge for å diskutere. Ellers er det planlagt frivillige se
minarer på en del andre viktige spørsmål, eksempler er målsaka, idret~, 
filosofiske emner. Her må lagsmøtene og andre diskusjoner peke kla rere 
på beho va~ 
Kulturen og jml mulighetene for bading, idrett, fester ol. blir nevnt 
lite her. Det betyr ikke at leirene nå skal"strammes inn", gi mindre 
muligheter til denne type politisk aktivitet. Tvert om, leirene ~fjor 
betydlle bl a et gjennombrudd ·for masseidrett og fulgte opp dæ etter-
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hvert nesten tradisjonelt s terke kulturinnslaga a lle l eirene jobba fr~. 

STUDENTLEIR 

Vi skal ha et eget politisk opplegg for studentforbundets l eir e. Der 

det er hens i ktsmessi g (økonomisk/teknisk og politisk) går vi inn for 
samkjøring i t i d og sted med Rød Ungdom , e v en tuelt AKP(m-l)s leire. 

Grunnen t il et eF,et politisk oppl egg , i motsetning t il felles leire me d 
RU eller AKP(m- 1) er at studentforbund e t trenger å di skutere kampen mot 

statens ut danningspolitikk, kvinneka~p , eventue l t den v idere omdanninga 
av forbundet spesi elt utfr a våre særegne behov. Det programmet vi fore~ 
s l år , ·passer ikke sammen med RU , som bl a har behov for å sette ±gang 

omfattende diskus joer på arbeidsprogr am . Å s amkjøre oppl eggene , mener' 
vi i praksis bli r å g jøre dem l ite målretta i den situasjonen vi står ' 

nå . (Det betyr at vi seinere, i en annen s i tuasjon , kan f inne det nødven

di g og riktig å h a felles oppl egg . ) 

LEIR IKKE BARE FOR MEDLEMMER '. 

Idag finnes det mange progress ive som etterhvert t viler .på SVs poli t ikk 

og kampevne , mange .folk vi har knyttza fagli ge og po l itiske kontakter 
med gjennom ulike aksjo ner. Dette er de nye me cUemmene i studentfor

bundet ! Vi trenger å l ytte ti l massene , lære av dem og diskutere pol i
tikken vår med dem om vi skal være istand ti l å lede kampene , stille en 

riktig politi kk i ledelsen f or arbeidet . Trekk dem med i fo rberedelses
arbeide t til sommerle i rene ! Sett konkrete mål settinger f or hvem dunskal 
ta med deg på leir~ Vær dristig i mobi li seringa - det er mange som øn~ 
sker å bli mer kjent med kommuni stenes politikk, statens utcl;--.nnin.::;R
politi kk osv . De t er kort OF godt et rs runnlag for å stille parolen om 

at leirene skc:.l f ylles av me dlemmer Qg ma sser . 

rkNE ' ·.~ O :i. F01i.Bl~RSDELSESAitBE IDET: 

Erfa ringene, bl a fr a leirene i 71 , understreker viktigheten av ft som
merleirene ikke blir en isolert uke på slutten a v sommeren . Utbyttet 
RV leirene øker volds omt om vi kan starte opp de diskusjonene som skal 

opp på leirene alt f r a seme sters lutt. På den måten kan vi langt på ve i 
konkludere di skusjonen e på l eirene . Det betyr at l ei rene kan kon sentrere 
seg om de polit i ske motsigelsene som har kommet f r am under de forberen
de d i skusjonene og ha som mål å l øse dem . Vi tror også at de fors l aga 
t il saker som bør ib pp t il diskusjibn på sommerl eirene i år , er for om

fa t tende til at en eller i høyden ot grundi ge dllkusjoner i gruppene , en 
plenumsd i skus jon på l eirplan oe en plenumsdi skusjonpå bri gadeplan kan t a 
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opp all e problemene og l øse dem . Konklusjon: Vi trenger grundi ge for
beredelser. 
Dette er nødvendige ·ti l tak: 
- rask opprettelse av sommerleirkomiteer for hver leir. 
- at sentralstyret gir ut leiraviser fo~ NKSs studentleire fra semester~ 

slutt. av . 

- avisa og annet materiale studeres og diskuteres i sommerleirmøter 
som l aga s jøl organiserer blant medlemmene og folk som vil bli med 
på l eirene ell er bare ønsker å være med i forberede l sene. 

- at l agsmøtet i apri l har som eget punkt påmelding av medlemmer. Et 
høys t realistisk mål er a t minst 2/3 av medlemmene er påmeldt innen 
15. mai. Klarer vi ikke det, betyr det bl a desorgani seri nga ifm. ek
samen , h jemreise, sommerjobl1! osv, a t vi må bruke mye krefter for å 
f å påmeldt medlemmer, krefter som bedre kan anvendes i politi ske dis

kusjoner i f orberedel sene, trekke m~a venner osv. Lagsmøte t må sikre 
at fo lk kan betale påmeldingsavgi~ gang kameratene har økonomisk 
mulighet , den må ikke følge påmeldinga . 

- at all e medlemmene bruker mai måned til offensivt å trekke med mange 
masse r på so~nerleirforberedelsene og til leirene. 

Kamera ter - v ellykka somme r l eirer er f orutsetninga for å reise massekam
per ti l høsten. Den poli t ikken som skal opp på leirene , skal være i tråd 
med de oppgavene stiftelsesl andsmøtet stilte for NKS . Landsmøtet kan ba
r e bli en dirvkraft derso~ alle medlemmene får del inde linjene l andsæ 
møt e t trakk opp og kBn gå i spissen for å" sette dem ut i livet . Alle 
l andKmøtedokumentene vil f oreligge før leirene . Derfor betyr en rød 
sommer at vi treffe s på sommerleiren . Diskuterer oss fram til ei gene

t allinje for kampene til høsten og flere år framover og kan slå som ei 
kny t t a n eve når vi t ar fatt på høst semesteret! 

TIIDSPUNK'r OG STED FOR ØST LANDS LEIREN: Tromøy a v / Arenda l 11-1-8 augm?t . 
(samtid i g med Rød Ungdom) 

TidspuUkt og sted . for de andre t r e leirene, på Vestlandet , Trøndelag 
og i Nord-Norge er ennå ikke k l a re. Blir kjørt ut i Klassekampen med 

en gang de fore ligge r. 
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================================== ================================ 
l DIREKTIV TIL ALLE LAGSS TYRER : l 
NKSs sommerle i re skal di skuteres i l aga . På l agsmøtet s kal s tyre~ 

se t te seg som mål å få påme l d t minst 2/3 av medl emmene . M.øte.t må 

bl. a . målr-e t t e·s mot hvor dan l aget s ka l organi s ere s ommerl eirfor

berede l sene e t te r semester s lutt. Styre t må vurdere andre metode~ 

s·om også er n ødv endi ge får å få me l dt på dette anta llet. 
I uni vers i tetw.lag og andre l ag som har b e-ksamen i begynne l s en av 

mai, skal mø t ene hoi de s i a pr il, he l st fø r innspur ten av 1 .mai~ 

mobi l i seri nga . I l ag som har eksamen og s emesters l ut t e tter midt.en 
av mai, skal l aget ha avho l dt mø tet f ør 15 . mai . 

==== =================== === ========== =================== =========== 

FRA LANDSMØ7E7: 

NOMINERING OG VALG 
De kr iteri ene s om nomi nasjonskomi 
teen k ~ørt e ut s om r e tt esnor f or 
nomine~ingene, l a et godt grunnlag 
f or l andsmøtet t il å ve l ge de t bes
t e sen tral s t yr et. Allerede t i dlig 
i bevegel sen f i kk vi o-pp en grun
dig og r i kt i g kritikk på kriteri
ene , som bl ei oppsummer t og t a t t 
god t va r e på . Mange l ag kri tiser
te kri terium 1, l ojalite t , og 2 , 
polit i sk n i vå , s j øl stendi ghet. De 
påpekt e riktig a t kr iterium kunne 
f ungere mege t reaksj onært fo rdi 
kåiDerate r som f . eks . gikk i mot s t u
dent forbund kunne bl i stempl a s om 
illoj a l e . Samtidi g vi s t e kritikken 
he l t r i kt i g a t poli t i sk ni vå , s j øl
stendi gh et, i kke bl ei klart skilt 
fra l o j a li tet, illojalite t . Denne 
kri tikken blei oppsum"1ert i f orr i
ge nummer av 4 . mai . 
Den andre hovedkr i t i kken som k om 
opp , va r på nom. kom. s l inj e på 
j ent es pør smål et . Kamer atene v ar 
r edd f or a t f ormul e r inga "gut t er 
og jenter ska l vurderes likt " skul
l e virke s lik a t kvali te t ene til 
j e~t ene s om jo bber i kvi nnefron
ten på alle ni våe r i kke sku l l e bl i 
skikke lig r epresentert . 
Nom . kom oppsummert e di skusj onen 
med et a v de l a gene s om hadde den 
me s t omfat tende kri t i kken , og dis- _ 
ku t ert e seg f r am ti l ei r i kti gere 
l i nje på s pørsmålet .Vi sto på a t 

linja me d å få inn de bes t e kame
r atene var r i kt i g og a t spør smål e t 
om en va r jen te el l er gutt i kke 
spi lte noen r olle . Samt i di 3 så vi 
at det å gri pe mots i ge l se r , se de 
t onlin j ene på møter , er kvalite t er 
som fort bl ei regi st r ert nA r de t 
ejal dt po l iti sk nivå . Dette er e
e;en skape r som ofte k j ennetegna 
gutta . Det å systemati sk t rekk e 
inn erfaringer fra eget smål ag når 
~n di skutere r sen t r a l ·c e pl aner , 
a trekke i nn smål age t s pl an er og 
hvilke van ske l i gheter de vi l møte , 
er vi kt i ge kvaliteter fo r å legge 
pl ane r i tråd med vi r keligh eten 
og de r med unngå s ub j ekti visme og 
kri gskommuni sme . De tt e er kva l ite
t er som vi i kke s å l e t t ~ri per når 
vi di skuterer pol i t i sk nivå , og 
de t te sammen med god masse l inj e- og 
kaderfostr i ng , er kva liteter som 
bl. a . pr eger mye av d en jobbinga 
s om blir g jort i kvi -nnefronten. 

Det a t vi ti dl i p f i kk utvikl a lin
j ':' på de t~ e s pørsmå l e t g jennom kr i
t l kk _o g _dl skus jon, ført~ bl. a . t il 
a t ffi f l kk 45% jenter i s en tral
styret . 

Nomineringsbe~gels en var i de al
l er ~l e s te l aga en grundig og demo* 
~ratlsk bevegel s e . Universitetene 
l Oslo og _Ber gen nominerte hve-r· 
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nesten 35% av l aga. Nom.kom. had'de 
før la~dsmø~et gått i g jennom kader
vurderlnger fra alle lag som etter 
diskus ~on mente de hadde no·en a no
nominere. Ca 90% av l aga nominert e 
mins t en kamer at. 

Det vi kan oppsummere av nominer~ 
ingsbevegelsen er a t den har s amla 
h~le or gani sas jonen på hvilke kva
llteter og hvilke kamer a ter s om er 
best egna til å s t å i l edelsen for 

NKS iæag. Nom.kom. gikk ut med ei 
linje som ·la grunnlaget for bev-e
gelsen og som g jennom di skusjoner 
i alle laga blei s tyrka og videre
utvikla. Kamera tene på alle nivåer 
i bevegelsen har deltatt aktivt i 
n omineringsbevegelsen og i sammen
setninga av s entra l s tyret. 
Styrk den demokratiske sentralis
men~ 

BERE,.MIMGA 

Beretninga hadde "trang f ødsel". Studentutvalget undervurderte både 

betydningen og vanskeligheten av arbeidet i første omgang. Det første ut

kastet ble forfattet av flere ulike kamerater etter forholdsvis løse dis

kusj oner. Resultatet ble det dokumentet som gikk ut til behandling i laga 

i landsmøtediskusjonene. Dette dokumentet hadde en rekke svakheter, som 

med rette er kritisert i diskusjonene. 

For det først e bar den preg av at den var forfattet av folk uten kon

takt seg imellom, og bar endel mer preg av "eesey-samling" enn beretning. 

Mange og s t ore overlappinger, og ting som var helt uteglemt. 

For det andre: Utkastet var ikke preget av noen samlende, helhetlig 

ide. Dels var den riktige ideen om å belyse i første rekke de to linjene 

i studentbevegels en gjennomført. Men andre avsnitt var preget av "dette 

og hint", av mer kronologi enn analyse osv. 

For det tredje var mange områder uvitenekapelig, og dele feilaktig be

handlet. Dette gjeldt i førs te rekke kapitlet om omdanninga, men også ka

pitlene om kvinnekampen, EEC-kampen, anti-imperialisme, enhetsfrontpoli

tikken generelt osv. 

For det fjerde var beretninga ensidig mht. behandlinga av skoleslaga 

og landet utenom Oslo. Dette var på mange måter en naturlig følge av at 

studentbevegelsen ikke har hatt noen landsomfattende ledelse som har ~

net s~ntralisere oppsumeringer og erfaringer c~ra hele landet. 

Studentutvalget var klar over at det utkastet som ble sendt ut, langt 

fra var tilfredstillende. Vi mener likevel det var riktig at dokumentet 

kom ut, og at diskusjonen i laga har ført til resultater. 

For at landsmøtet skulle kunne ta stilling til et dokument som lå mer 

opp til det som kunne ve~tas, ble det utarbeidet et nytt forslag til lands

møtet på grunnlag av det første, og med stØtte i diskusjonene i Student-
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utvalget og i laga. Dette nye forslaget ble sendt ut til delegatene før 

landsmøtet. 

Etter grundige diskusjoner vedtok landsmøtet enstemmig beretningsut

kastet i prinsippet, og påla sentr alstyret å sluttredigere dokumentet pJ 

grunnlag av landsmøtedebatten. Landsmøtet vedtok også at beretninga skul

le utgis offentlig så snart råd var. 

TO LINJER I STUDENTBEVEGEI..SEN 

Det var bred enighet om at beretninga i første rekke skulle sentreres 

om å belyse kampen mellom de to hovedlinjene i den progressive student-be

vegelsen. På den ene ·sida en proletær, revolusjonær, kommunistisk linje, 

og på den andre sida ulike former for småborgerlig opportunisme. Diskusjon

ene på landsmøtet var i stort monn innrettet på å få fram denne kampen 

enda mer konsekvent og tydelig i beretninga. 

Særlig gjaldt dette oppsumeringa av omdanningsbevegels.en i student

laga, Landsmøtet påviste her hvordan forslaget la for liten vekt på hvor

dan kampen mellom de to linjene hadde kommet til uttrykk i omdanninga, 

og at det dels hadde et uvi tenskapelig, "sosiologisk", syn på omdanninga. 

Landsmøtet slo fast at oppsumeringa av omdariningsbevegelsen måtte ta ut

gangspunkt i at omdanning er klassekamp, og i hvordan kampen mellom re

volusjonære, kommunistiske ideer og borgerlig opportunisme kom til ut

trykk i omdanningsbevegelsen. Gjennom denne diskusjonen gjorde lands

møtet viktige framsteg i oppsumeringa av omdanninga. 

HVORDAN BRUKE BERETNINGA? 

Når nå dette dokumentet utvilsomt blir glimrende - hvordan skal det 

brukes? Vi vil iallfall nevne to ting her: 

For det første: VIKTIG STUDIEDOKlThlENT! Beretninga behandler svært 

mange sider ved ml-bevegelsens historie og politikk. Den er et viktig 

hjelpemiddel for å kunne skille bedre mellom riktig og galt - mellom 

marxist-leninistisk og ~pportunistisk politikk. Det bør brukes aktivt 

til å gi nye medlemmer del i ml-bevegelsens er:faringer :fra kampen gjennom 

de sju siste åra. Kampene vi gjennomførte i f.eks 69/70 er ytterst ' rele

vante for situasjonen i dag. 

For det andre: SKARPT VÅPEN MOT OPPORTUNISMEN! Beretninga behandler 

en rekke sider ved vår kamp mot opportunismen i studentbevegelsen, og 

avkler opportunistes i sannhet opportunistiske holdnincr til sin ~ 

historie. Beretninga er et skarpt våpen mot dem som i dag prøver å skape 

seg en politisk plattform gjennom forfalskninger av vår historie. 

Mads 
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PLA.,.,FORtl 
Den politiske plattforma som ble vedtatt på landsmøtet, skiller· 
seg en del fra det forslaget som var lagt fram til diskusjon i 
laga. Utviklinga er i tråd med kritikken som er reist i lagsdis
kusjonene, re sultatet blei enstemmig vedt a tt på landsmøtet, d:et 
er- uten tvil ei plattform som stiller forbundet på et kommunis
tisk grunnlag. 

Pl?.ttforma blei skilt fra oppgavene på landsmøt~H. Oppgavene blei 
dermed stilt i en egen utta lelse som er gjengitt i "Hva må gjø

res" nr 1 or, kan studeres der. Samtidig som landsmØtet mente at 
det var nødvendig med en uttalelse av denne typen, pekte det på 
behovet for et arbeidsprogram. Sentralstyret skal legge opp en 
pl an for hvordan et sånt program skal utvikles. 

I pl attforma understreka landsmøtet at NKS er AKP(m-l)s stu
dentforbund. Det trakk opp forbundets politi ske og ' ideologiske 
grunnlag ved å stille NKS på det prinsipp- og arbeidsprogrammet 
som partiet vedtok på s isn stiftelseskongress· ifjor. Det er 
fø r st og fremst her vårt prins ipielle grunnlag er trukket opp 
oc de t er offent ligg jort i partidokumentene fra stiftelseskon~ 
gressen (Oktober forlag). 

Plattfo rma utdyper vårt grunnlag på spørsmål om studentenes 
klassemesxige stilling, på utdanningas plas s i samfunnet, på den 
rollen studentene kan s pille i kampen for en sosialistisk revo
lusjon i Norge, og hvilke ideer som spesielt hindrer hovedtyng
den av studenter i konsekvent å s tille seg på arbeiderklassens 
og folketx side. I det siste kapittelet om ideer, lan landsmøt.et 
stor vekt på kraftig å markere oss mot opportunistiske retnin
ger, enten de har høyre- eller "venstre"-frakk. 

Landsmøtet vedtok plattforma i prinsippet. Delegatene hadde med 
en god del endrings- og tilleggsforslag fra diskusjonen i lokal
laga som det nye sentralstyret skal redigere inn i plattforma. 
Pla ttforma, srurunen med dokumentene fra AKP(m-l)s stiftelseskon~ 
gress bør studeres så snart den foreligger. Den er ikke minst 
et skarpt og godt våpen i kampen motopportunismen og en god 
veileder i kampene vi står oppe i. 
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YED7EK,.ER 

Ve d t ,3 1zt-,ne hndd~ cJ li t t {Zrnndi e; 
d i ::'kutert :n m :. t om i l ap; a . .Jenne 
beve ~e l sen brRkte fr~ J en rekke 
en5 ·: i n •'s ·,' o:ssln.g . :C,;cmds ;aøtet v a r 
sj øl en beve,,:e l s e - det drøft?. 
enrlr i n":sfor.s l ?..gene s Olii j le l ae; t 
f r".m o ~ br <J.kt e d i skusjonen onp 
p0 e t en1~ h øye re niv~ . 

'l'il s lutt ;cun.YJ.e l ,,_nch.nøte t ve <'l 
t :~ ve dt~ktene D2...K0.&r~:.f fQ:f: ]?f:l~~-
5~ ;;-_f - ~1ve r t ord i v edt ektene 
c :: "~.re :~ t·:.tt n.'r 1 .:-.ndsmøtet . 

: a t si~cl sene på landsmøtet gi kk 

ie~ 0~~t~ e~~;~~~.t ~~~r;_ ~'~n~~~r~~~:~. 
Det v s.r i n>;en J.IO t:,i p;? lse pi e.t 
ort, 'J.ni sa·,~ on,-, ''ormen s kulle være 
d~::lokr~.t i sk sentr ~'. li st i sk . :Ji s 
kus joncne :~ i kk hove1sakeli fr på 
hvord <'J:n d e tt e konkret skulle ut 
f or,nes oor student fo roundet . ,;en 
bak (l i sse mots i ga l sene l å forskj~ l
li g e opDfQtning er ~v prinsi upene 
for dec'10kr·". ti sk s-?ntJ:Plisme . 

~~~~2~~~~-E~-~~~~~2 ~~2 
_;: ( i ,-,bJ"' .ionen 8 ,oø:r l ··:·.ndsm:1tet k om 
~ et o p~ ~n del f orsla~ s om på 
for:;k .i <O l li ·· vis sCJ.tte "k l ausul er " 
p~ lede l sen . Va riqnter p~ de tte 
v ;<.r "direktiver kan ba re benyttes 
ette r ,;-<' -c-u~di r?:e d i0kus;;oncr 11

, "di
rektiver k~n bar ~ e i s t il l sg , 
i kke t il enkel trne 'le>Jnner " , "di..: 
rektiver sk a l brukes mi nst mulig ~ 
osv. 
Landsmøtet s l o fast at i pri ns i p
net i~YJ.ebærer demokrat i s k sentra
iisrne u i nnskrenka autoritet for 
den v~lgte ledelsen. Le de lsen er 
valGt fo r å l ede hele organisa
sjonens og a l le me dl emmenes arbeid, 
innafoD r a:n.aa av pla tt f orm, pro
gram og landsmøtetvedtak. Å set-
te ytt erligere klausuler for le-
~elsen vill e; bety å innskrenke 

muli~het ne t il å lede organi sa
sjonen , or: sa::Jti r1 i g være et ut
~an~snunkt f or indi vi der som var 
~eni~ i vedta k t il å sette seg 
utover ctem . 

Direkt i ver 

Landsmøtet kne,-,~t te en korrekt 
oppfatning av hva direktiver er. 
Om dette har de t vært mye f or
virrinf. Det bl e c;l:'ltt f'1 s t a.t 
d i r ek t iver e r en eærc;kil ~ type 
ve dt ak med konkre te r etnlnBB lin-
jer fo:-c medle_:nmP.nes or:. l ag.G. s A.r 
bei:l. 
nEt d i J:' ·~ }:: t i v er den rl i :r.nkt e a pnel
len fra pnrtiet ne 9~ e t best;~t 
tiQspunkt o ~--· u::~ e11:r bcP.t0mt sted 
:i .a;å t il 0 .:cs i;:m , de t er bin0end e 
:':'or 2 lle D':" t imed lemme r . "( it'l.lin 
i Till fr~gan o~ ~ e ryska kommu
~i st ern~:.s at r'":. te x i o ch. tak-t; i k ') 

"~ t di c:ckt i v er •>. l -::s C'. i kke noe nr~in
s i pielt for sk ielli ~ fr~ et ved~ak . 
Di r ektiv er ~-t; ved t~k som pål egr8r 
:ne ,i l emme r '3l ler l :o.p; !': ut :l'0re en 
bestemt o ::,pr.:n.ve. 

.L:-:,ndsmnt:::t kr i t i 3 s rt 0. ···.:rt i kke l en 
i ror::' i "">~.; num __ lr; -r PV ~- . rn.r·:.i, ~·orn 
spr ~d te i deen om cd "(lir"]d iv:er 
sk~.'. l Føl ~~ e~-~ , .n -;; ::l i !..:!:::: ....-tøc~vr-; n ; ; i ;~ ~.ris 
ve cl t ~=.l: " . L··).ncl smotet slo f!l.s i ~~. t 
b :'jde V3d.tn.k OCf c_:: i :· p l{:·i, ive ~ ... <:; }::··. 1 
f9 l ·~e~ , o ~ vedtok & utt~ykke de tte 
hel t k l Rr t i ved tekten e . ?o ~skje l
l An ElP. J. l1,.1 v ec"!t··k o · · 'i r kt i v li -1·
~e r: i ~ '"":. 1 :'2 i :::. t 6 e t -;ne ~··J \.i"l.l fi0 l e:eq 
med i kke r.et ' '.n0re , men i F. t direk
tiv er pD.l en;(';er medlemmer og l ccg il. 
h~:..nd l e på en spci8ll ;·.1:lte , noe som 
ikke trcngr; :r {t vær ... ·~ t il f 2ll 2 mcC. 
et vedt,. tk; 

De~okrRti sk s entralisme o ~ mass e-

~EG~~~§~~j~~--------------------
Landsmøtet avvi ste ideen om at 
pri:1.s i ppene om demok r'lti sk sen-
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trali sme st år ivei en for å bli en 
masseorganisHsj on . Det bl e på pekt 
at organi sasjoner som SF s l e tt 
i kke gr ei dde å organisere noe mer 
enn oss sjøl om de ikke hadd e de
mokratisk sentrali sme . Tvert om 
var det s liknat demokratisk sen
t ral i sme ga ~en kampkraf t a s om 
va r nødvendi g f or at massene skul
le få tiltro t il organi s asjonen. 

Om vi uthuler den demokra t i ske 
sentr i'Cli smen ve ,J krigskom:auni s tisk 
arb ei dsst il, ut i di g di rekt ivbruk 
osv vi lle dette sjølsagt hindre 
oss i 1 r ekrutterr store masse r . 
J en prinsi puene i seg s jøl er 
ikke noe hi n cier . 

Sr demokrati sk s ~ntr~li sme e t 
~~~j!~~~~C_ Q~~~~7 ____ ______ ____ _ 

Lanclsmøtet n e dk j em pr·. i deer av den
ne typen , o;>; påpekte .qt b::.k dem 
1 :1 horge r·li ,n-e indi vi r!ua1 i sme og 
øn s k e om å st:o1. "ubundet'' ... ~.v J<:laq 
s~k~-=i.mpen . 

L2.nd smøtet sl:1 fe.st a t den okr <' 
t isk S"Dtr· ~li s rne er 11 ar be i der
-: l ass ·•n s orr;"'T.i s o.s j onsform , ut
vi kl n Rjennom arbei derkla ssens 
hi s to r i sk e erferinp, er s om den høy
este ~ orm f or k~mpor~~ni s e~ing''. 

Denokr •.t i sk s ent :;_o;~l i -,,ne· er det 
'r;1 pPn de un.j_t=-rtrykt e me. ss ene tren 
~e r i'or ~ kj ~~pe mot und ertrykkel
se o r~ f or kommuni ~me, o p; derfor 
~_l!be t inp,.§l_p.; od e . ·· 

Arbeiri sfo~me~ i en mRs seorgRni 

~~~JQ~~ - - -- -- --- -- ----- --------
h-.nc1 "møtet beh·-.. nd1a n øye spørs
må let om demokrat i sk s~ntr· ~lisme 
OR till0t i n r.en avvik fra d i sse 
prinsippene . . len de +: ble oe;så 
l agt vekt nd ~ få inn i ve dtektene 
t in~ c,om pekt e på det spe s i e lle 
ved en komouni st isk m~ss e oreani sa
.wjon For stur' P.nter. 
Det bl e pre sisert hvor v i kt i g den 
i~e ol o "iske kamp~n er på de høy
~re l æresiea ene, og det ble ved 
tatt a t el e t båd e er medlemmene s 
og laga~ oppgav e å føre u f orson
l i ~T, kamp mot a l l e former f or op
portunisme . 

Den kollektive arbeidsstil en bl e 
poen,g; tert som en viktig oppeave . 

De t ble understreka at student
forbunde t vi l ha særlig store 
fostringsoppgaver , både når det 
gje lder å s]{olere medlemmene og 
utvik1e dem po1it i sk , og når det 
g jelde r å spr e marxismen-l eninis~ 
men Mao Tse - tungs tanker bl ant 
studentmassene. 

Her føl ge r ved tektsendrinp~nc 
'Dill tlc .; .jo::-t _o': l · .nl s·n0t·, +, , " .)e 
p - .~ · q~rqfen~ so~ ~~ uen1~~t t ~or
hold ~i: ~edtekts forsl qget s om ble 
send t ut i j:'?.:1c.nr (se int0rn'lvi s:d 
t;:;~Jl~-: ,.,-,, , -:;_ i kk" opp i ;~ j8n - vi k om
mer se inere t il å pub1isere offen t
lig både vedtekter og andre vikti
ge dokumente r. 

Begynn å pr akt iser ved tektene 
a llerede nå ~ 

* 

§§ 1 og 2 uendret. 

§ 3 
~edlemmenes plikter er: 
- de lta e tter evne i NKS s a rbeid. 
- holde mot s i ge l semr i NElS in-
terne og opptre lojalt overfor 
NKSs 1inje og vedtak utad. 
- a vs tå fra bruk av narko t iske 
stoffe r . Bruk av narkotiske stof
f~r e r uforenliF med medlemskap . 

ffiedlem~ene har rett til å : 
- delta i interne diskusjoner for 
å fas tlegge NKSs linje for de 
fors kje llige områder . 
- del ta. i nomineringer og va l g av 
ledende organer. 
- kritisere i nnad fe il og mang
l er ved NKSs arbeid . Medlemmene 
må være dristige med kritikk og 
sjølkriti kk . Kr i tikk og sjøl kr;* 
tikk skal føres f r am kameratsllg 
og ut f r a ønsket om enhet, og ta 
sikte på å rette polit i ske og or
gani satori ske feil. Overdreven k 
kritikk av bagateller bør unngås. 
Ryktespredning , bakva~kel se og 
s l arv innad i NKS skaper vondt 
blod og hindrer at ski kkelig kri
tikk og sjølkritikk kommer f r am, 
og må derfor .ikke fo r ekomme . 
- få s tud i er og skolering i mar
xismen- leninismen Mao Tse - tungs 
tenkning . 
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I sitt a rbeid må medlemmene - et
ter evne følge disse retningslin
j ene : 
- arbeide for interessene til de t 
store flertallet av det norske 
folket og veraens folk , for sosi 
ali smens seier i Norge og kommu
ni smens seier over hele verden. 
- anerkjenne a rbeiderklassen som 
den ·l edende klassen i kampen for 
so s i a lismen o~ lære av arbeider
klassens kampe r . Arbeide for at 
studentmassene skal f orene seg 
med arbeiderkla ssen og det arbei 
dende f olket, drive s tøttea rbeid 
og solidaritetsarbeid for de kam
kampene det undertrykte norske 
folket fører . 
- bekjempe a.ll kvi nneundertryk
king bl ant ma ssene og innad i 
NKS . Re i se ma ssene til kamp mot 
materiell og ideologisk undertryk
king av kvinnene . Re i se kamp for 
at jent-2ne i NKS kan te. l edende 
verv o,; opp~aver på lik linje med 
gutta. Bekjempe all kvinneunder
trykking i p!'i va tli vet . 
- forene seg med de brede l<:.g av 
studentene, ikke opptre arrogant 
og overlegent overfor dem, men h 
høre på dem og lære av dem og un
dersøke problemene deres , arbeide 
f pr interes sene dere s og delt a i 
kampene deres . 
- arbeide for e~ i den progres 
s ive studentbevege l sen. Utbre 
kollliuunis t i ske i deer bl ant student
mass ene, føre ideologi sk kamp mot 
a ll høyre - og "venstre" - o}Jportu
ni sme (refor~isme, r evisjonisme , 
trotski sme m. m. Disse strømningene 
represent erer bor gerl i ge i deer i 
den progre nxive beve ge lsen oc er 
uforenliG me ~ arbei derkl assens 
m~.ktovert:?.ge l s e o ~ kom::111ni s me n . 
- stude r e kommuni stiske skrifter 
o .c: kom:nunistisk 't eori - i AKP (m-1 )s 
p~blikas joner og i publikasjoner 
fr2. <?.ndr e koEl:nuni sti ske orge.nisa
s j oner , i verkene til i•:Iar x , Enge l s , 
Lenin , St 11.lin or Mao Tse-tung . 
- l ær e seg å gj ennomskue de reak
sjonære delene i faget, bekjempe 
den borgerlige i deologiske indok
trineringa i utdanninga . Bekjempe 
den i nnflyte l sen r eaksjonær og 
konserva tiv ideologi ha r i stu
dentmassen . 
- arbeide for å sette NKSs poli
tikk ut i livet, støtte og forsva
re NKSs politikk utad , støtte og 
forsvare politikken ti l AKP(~~l) 

og Hød Ungdom. Delta i utviklinga 
a;;. SNXSs politikk . Arbei de for en 
kollektiv arbeidsstil i NKS , der 
medlemmene sammen utvikler· poli
tikken og skol erer hverandre. 
- beskytte med l emmene av de kom
munistiske organisasjonene og an
dre progressive mot sikkerhets
politiet og andre redskaper klas
se fienden bruker f or å spionere 
mot folke t . 
- støtte NKS økonomisk etter evne . 
Arbeide for e. t NKS får en s ikker 
sjølberga økonomi . 

- forberede seg til å fortsette 
kommunistisk a r beid etter endt 
utdanning . 
- bekjempe overdreven bruk av a l
kohol. 
- bekjempe all bruk av ne.rkoti ske 
stoffer . 
.. ;edl emmene av NKS vil ha forskj el 
li ~ erfaring og forskjellig poli
tisk nivå , og de vil s ikkert greie 
å fø l ge diss e retningslinjene i 
ulik gr ad. !.1ange vil s ikkert komme 
t il å g jøre feil . NKS krever i kke 
at alle med l emmene sk~l være feil 
frie, men at de følger r etnings
linjene så godt de kan . Medlemmene 
må kritise re o~ hjelpe hverandre 
for at de kan fø l ge retningslinjE
ne best mulig , og NKSs ledende or
ganer ha r plikt til å h jelpe med
l emmen e me d dette veæ å høyne de 
res politiske nivå ved skolerings
ti lbud og ved å gi politiske opp~ 
gaver. 

§ 4 

HAr medlemmer av NKS bryter ved
tektene, oppfører seg ukamer~tslig , 
fører fr~m antikommunisti ske stand
punkter ut ad i s trid med NKSs lin
je oe; vedtak, krenker massenes· i n
teresser eller skader NKS på annen 
måte , skal NKSs organer når det er· 
nødvendig sett e i verk disiplinære 
tiltak i samsvar med vedtektene. l 
Disse tiltaka kan være: Advarsel, 
tilbaketrekking fra tillit r~~rv , 
suspensjon eller eksklusjon, a lt 
etter hvor alvorlig tilfellet er. 
I a lle slike saker har den det g 
gj elder høve til å f orsvare seg 
før vedtak bl i r satt i verk. Den 
det g j elder har høve til å anke 
til et høyere organ. 
Advarsel kan vedtas av medlemsmø
te i storl ag eller små l ag eller 

,.. 
' 
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høyere organ. Ti l baketrekki ng fra 
tillitsverv kan vedtas av overord~ 
net organ. Medl emsmø·te kan vedta 
tilba~etrekking fra tillitsverv 
på samme nivå t smål ag for smålags
styre ,storlag f or storl agsstyre 
osv). Suspensjon og eksklusjon kan 
vedtas av sentral styret eller med
lemsmøte i storlag . Su spensjon . 
innebærer at den det g jelder mister 
alle medlemsrettigheter. Su spen
sjonstid skal ikke vare lenger 
enn 3 måneder, deretter skal de·'t. 
tas s tilling til om den det gje l
de-r skal ekskluderes eller tas inn 
i gjen . Eksklusjon skal a lltid 
innrapporteres sentr a l styret . På 
l andsmø•tet skal det legges fram 
beretning om eksklusjoner: i peri
oden. Når eksklusjoner bl i r anket, 
skal sentralstyret t a den endel i ge 
avgjøre l sen . 

iYled l emmer som erklærer a t d·e ikke 
lenger vil være medlem av NKS, 
e·lle r som over l ang periode i kke· 
be t a ler kontingent på tross av opp
ford ringer, skal regnes som ut
meldt . Medlemmer som i kke deltar 
i grunnorgani sasjonens arbeid el 
l er i politisk arbeid i tilknytR 
ning t il NKS på annen måte over· 
lengre t i d , og som ikke vi l de l ta 
i det politiske arbei det s elv om 
de ha r anledning og e r bl l t t opp
fordret t il det , skal overtal es 1lil. 
å_gå ut av NKS og eventuelt støtte 
NKS på annen må te . 

Opplagæ po~itispioner, agenter for 
andre organisasjoner og andr e opp
lagte skadegjørere skal raskt fje r
~es f r a NKS og ikke sli ppes· inn 
l r ekkene i gjen. Slike fo lk har 
ikke medlemsrettigheter. Om nød~ 
vendig skal det g'jør es kjent for · 
massene utenfor NKS at en bestemt 
person ikke er medlem av NKS . 

§ 5 
NKS er en sjøl stendi g organi.sasjon 
men samtidig en de l av den norske ' 
kommunistiske bevegelsen som l edes 
av AKP(m-1). NKS vil derfor ha 
nært samarbeid med AKP (m-1). 

NKSs organisasjonsprinsipp er den 
demokratiske sentr alisme . Leden
de organer på alle plan skal vel
ges etter demokratiske rådslagnin
ger, der alle medlemmer kan vær e 
med og vurdere kandidater og stil
le forslag . For at NKS skal opptre 

som enhetlig organisasjon ; må den 
enkelte underordne seg vedtakene 
organisasjonen gjør, mindretallet 
må underordne seg flertallet, la
vere organer underordne seg høye
re, og he l e organisasjonen under
ordne seg sentralstyret. Demokra
tisk sentralisme er arbeiderklas-
sens organisasjonsfor m, utvikla 
gjennom arbeiderklassens histori s
ke erfaringer som den høyeste form 
for kamporganiseTing . Også stu
dentene trenger de tte våpenet i 
sin kamp mot undertrykkelse og 
for kommuni smen, og NKS er derfor 
organisert etter den demokratiske 
sentralismens prinsi pper . 

Ledende organer på alle pl an skal 
regelme ssig legge fram beretning 
om s i tt arbeid på landsmøter, di 
striktsmøter, konferanser og med
lemsmøter i storlag og smål ag . De 
må underrette l avere organer om 
vedtak, direktiver og nyheter som 
er av betydning for arbe idet deres. 
Direktiver er en type vedtak med 
spesielle retningslinjer for 
hvord·an lavere organer el l er en
keltmedl emmer skal opptre. Vedtak 
og di rektiver skal følges . Om e t 
medlem i kke f ølger et direktivi 
bør det tas opp på medlemsmøte 
for å avgjøre om disiplinære ti l 
tak er nødvendige. 
Ledende organer plikter å hje l pe 
t il å fo s tre medlemmen e ti l å bl i 
erfarne , dykti ge og sjøl stendige 
kamerat er som kan. t a politiske 
oppgaver både i o·g utenfor NKS. 
Ledende organer på al l e plan skal 
stadi g merke seg hva massene i og 
utenfor NKS mener, og ta hensyn 
ti l dette når de utformer poli t is
ke linjer. Men ledende organer s 
skal ikke begrunne fei l akti ge lin
jer med at standpunktene var ut
bredte el ler populære. Ledende or
ganer skal for eta en sjølstendig 
vurdering når de utformer poli
tiske linjer. Led ende organer skal 
oppmuntre medlemmene til å over
våke og kritisere ledende organer. 
Alle medlemmer har re·tt t il å kri
tisere l edende organer og le·dende 
medlemmer på alle plan, og t il å 
l egge fram for s l ag og ffPØTsmå~ 
for d'em. Alle . l edende organer har 
plikt til å svar e så sn art som 
mulig på a lle henvendelser fra 
enkeltmedlemmer, grunnO'rganisa
s joner og andre organer i NKS. 
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Et medlem som mener at vedtak . · 
fatte t i grunnorganisasjoner e·l:
ler di striktsorganisasjoner er l 
strid med NKSs linje·, kan legge 
saka direkte fram for sentral
styret . 
Det er viktig å ha en kamer:;ttlisg 
stil i NKS der både sentral1sme• 
og demokrati, både disiplin og 
frihet både enhetlig vilje og 
personii g frimodighet og initia
tiv eksisterer . 
Fraksjonisme står i mo~stri~ til 
et s likt sunt demokrat1 sk llv i 
NKS: . . Fraksjonisme er: 
- skjul e uenighet i NKSs linje i 
d·iskus;i oner innad. 
- propagandere uenighet i 1~Ss lin
je overfor enke ltmedlemmer , men 
samtidig bevisst unnla te å t a opp 
ueni gheten til åpne diskusjoner på 
medlemsmøte, overfor ledende or
ganer o.l. 
- føre fram linjer og synspunkter 
utad som en vet er i strid med 
NKSs linje eller kan skade NKS . 
- opprette forbinde l ser utad med 
organisasjoner eller grupnBr av 
personer som stå r i motsetning 
til NKS , for ff:. alliere s e:; r1c d der.. 
~:ot NKSs linje, gi interne opp
lysninger tnl dem o.l. 
- opprette egne grupper innafor 
NKS som kjemper mot .NKSs linje, 
fører fram avvi kende syn inna d 
og/el l er utad og oppretter siner· 
egne kontakter i NKS på tvers av 
de vanlige forbindelseslinjene 
og organene in..'la for liKS, 
Det er ikke fraksjonisme å være 
uenig i et vedtak eller i ~KSs 
linje på enkel te områder·. Det er 
heJ.ler ikke fraksjoni sme ,å for'
telle dette til andre medlemmer, 
såfremt det ikke holdes skjult 
men blir l agt åpent fram til dis·
kusjon i organisasjonen. Det e·r · 
heller ikke f raks jonisme at med~ 
lemmer av NKS som samtidi g er med
lemmer av AKP(m-1) holder egne 
møte r. 

ueni ghet og diskusjon. innad er 
en bra ting . Dette er nødvendig 
for a t med l emmene skal få flest 
mulig sider belyst og være is·tand 
til å fatte riktige avgjørelser. 
Medl emmer h ar krav på at spørs
mål de reiser - enten det g jelder 

NKSs politikk, politikken til 
AKP(m-1) eller andre kommunistis
ke organisasjoner, eller andre 
spørsmål - blir tatt opp til dis
kusjon innad når det er mulig ut
fra de krav kampen stiller. Ml
bevegelsen har alltid oppfordret 
ti l at dforskjellige linjer og 
tendenser tas opp til åpen debatt. 
Å unnl ate å ta opp uenighet er å 
sabotere diskusjoner og kampen . 
for enheten, og derfor sabotasje· 
mot medl emsdemokratiet . Om flere 
avvikende syn føres fram utad til 
tross for vedtak, blir me·dlemmene 
fratatt sin rett til å bestemme 
NKSs offisiell e linj e . Eksistens·en 
av fraksjoner undergraver medlems
demokratiet, ford i fraksjonens· 
medlemmer setter fraksjonens grup-
pedisiplin høyere· enn den disi
plinen!lsom bygger på medlemmenes 
demokratiske vedtak. Fraksjonisme 
virker oppløsende på NKSs enhet, 
disiplin og organisasjon , og er 
derfor uforenlig med eks i stensen 
av en s l agkraftig bevegelse. Kon
sekvensen. av fraksjonisme blir 
alltid før eller s i den at flere 
grupper kjemper innbyrdes i orga
nisasjonen, og dermed legges grunn
laget for at organi sasjonen split
tes opp i f lere . _Fr aksjonisme er· 
derfor ikke till att, og fraksjo
nell virksomhet vil bli utryddet 
med fast hånd. 

På mange av d.e høyere lærestedene 
fins det organisasjoner og grupper· 
som står i skarp motsetning til 
NKS ideologi sk, og i mange til
felle også · i d",_gskampen . Dis se vil 
alltid forsøke å infiltrere· NKS , 
forsøke å splitte NKS ved å bruke 
opplysninger de får f a tt i osv. 
Det er derfor nødvendig å trekke 
et skarpt skille mellom }~S og 
andre politiske organisa sjoner og • 
grupper, holde debatten om linjene 
innad· og hindre at andre får fatt 
i interne opplysninger som kan 
brukes i kamp. mot NKS , 

Alle medlemmer eller grupper av 
medl emmer som arbeider på forskjel 
lige MM kampområder må søke råd 
fra NKS og godta dens ledelse. 

§ 6 
NKSs høyeste organ er l andsmøtet, 
og når det ikke er samlet, sentr a l
styre't som l andsmøtet har valgt. 
Det høyeste organe t i distrikts-
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organisasjoner er er medlemsmøte-c 
i distriktet og det distriktsstyre 
d-et vel ger. Det høyeste organet 
i grunnorgani sas jon er medlemsmøte 
og det s tyret: det velger. 
Til styrer kan det velges varamed-

"......lemmer til styremedlemmer . Disse· 
har ikke rettigheter i styret. 
Om et eller. flere styremedlemme:rl" 
har varig forfall, kan varamedlem
merngis· fast pl as s i styret inntil 
styret har like menge medlemmer 
som før frafallet. Styrer(sentral
styre, distriktsstyre, storl agssty
re) kan ikke supplere seg sjøl, 
ut en når klassefiendens forfølgel
s er gjør det nødvendig. 
Landsmøte , distriktsmøte og medlem
møte i grunnorgani sasj on innkalles 
av ledende organer på disse plane
ne eller høy ere plan. Når det er 
nødvend!ig kan i nnkalling utsettes 
eller skje tidligere enn hva som 
er den normale periode for s like· 
møter. Til l andsmøte og di s trikts
møte velger grunnorganisas jonene 
delegater med f ulle rettigheter 
i fo rhold til de t antall medlemmer 
grunnorge~isasj onene har betalt 
kontingent for. 
Sentral styre t skal innkalles når 
minst 1/3 av sentra l styrets me~ 
lemmer krever det. Landsmøte eller' 
distriktsmøte skal innkalles av 
det ledende organet på tilsvarende 
nivå når det kreves med flertalls
vedt ak i grunnorganisasjoner som 
repres enterer minst 1/3 av medlem
mene. lvledlemsmøte i grunnorganisa
sjon skal innkalle s når minst 1/3 
av medlemmene kr ever det. Innkal
ling av di striktsmø t e skal godkjen
nes av sentral s tyret. 

§ 7 
Styrene i NKS på alle plan og de 
utvalga de peker ut, skal organi
sere s eg i samsvar med.prinsippene 
for enhetlig ledelse, nær tilknyt
ning til massene og enkel og ef
fektiv oppbygning. Alle styreF 
skal ha minst formann, sekre~ær 
o~ kasserer. Alle styrer bør jevn
l~g konsulmere styrene i AKP(m-1) 
på tilsvarende nivå . Alle styrer 
og utva lg skal studere mar~smen
leninismen Mao Tse-tungs tenkning 
i samband med sitt arbeid og i 
samsvar med de retningslinjer NKS 
gir for slike studier. 

§§ 8,9, 10 og 11 uendret. 

§ 12 

Storlag skal tjene de brede stu
dentmassene, arbeiderkla ssens og 
folket s i n teresser. De må gi . p~o
letari a tet s politikk- marxi smen
l eninismen Mao Tse·-tungs tenkhln:g 
- ledelsen på alle områder. De må 
ha nært samarbeid med AKP(m-1) og 
Rød Ungdom på -stedet , og viktige 
s~ørsmål må diskuteres med AKPtm-
1). De må fø l ge disse retningslin
jene så godt de kan: 
- Ha nær kontakt med studentmaff
sene på stedet, lære av dem og 
a lltid høre på deres krav og øn
sker. Reise kravene deres og gå 
i spi s sen for kampene deres mot 
statens undertrykkelse av student
massene. Kjempe mot studentisola-
sjonistiske tendenser, propagand
ere a rbeiderklassens l edende rol
l: i kampen for sosialismen og ut 
Vlkle enheten med arbeiderklassen 
og det arbeidende folket. Drive· 
soli daritetsarr ~id for folkenes 
kamp mot impe:;,i a lismen og støtte:
arbeid for de kampene arbeiderklas
sen, de t a rbeidende folket og 
ungdom under utdanning fører. Gå 
i spissen for kvinnebevegelsen ~ 
kampen mot all kvinneundertrykking. 
- Utvikle en kommunistisk masseor
gani sas jon, fremme en kollektiv 
stil i organisasjonen med god t ka
meratskap og gjens idig støtte til 

·hverandre. Løse motsi gelser g jen-
nom studier og diskusjoner retta 
mot enhet . Drive de politiske di s 
kusj onene innad i NKS framover ved 
underzøkels er og oppsummeringer av 
kamperfa ringer. Drive propaganda 
for NKSs _politikk og sjøl sette 
den ut i livet. Utføre vedtak, di
rektiver og andre _oppdrag som 
NKSs l edende organer pålegger la
get. Vi er for bevisst og frivil
lig d isiplin~ mot blind og slavisk 
lyd:ii.g·het. Lag som mener vedtak crg 
direktiv er feilaktig, bør klage 
og kr eve f orklaring. 
~Bekje~pe all kvinneundertrykking 
1nnad l laget og blant medlemmene. 
Ta tiltak for at jentene kan sko
le~e seg og få kamperfaringer, s 
sl1k at de kan ta ledelsen i kvin
nekampen på stedet og ha reelle 
muligheter til å ta ledende verv 
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og oppgaver på like fot med gut taE 
i l age t. 
- Drive ideologisk kamp for kommu
ni smen. Bekjempe høyre- og "ven
str e "-opportunistiske ideologier 
og andre småborgerlige og borger
lige inns l ag i den progressive 
studentbevege l sen. Av s l øre og 
bekjempe den folkefi endtlige i de
ologi en de reaksjonær e og konseT
vative student ene står for . Kr iti 
sere og bekjempe det r eaksjonær e 
innholdet i fagene , a.rbeide fo r 
at fagene brukes i folkets tjenes
te. 
- Utvi kl e rekrutt e r i ngsarbei det 
bl ant progressive studenter. Or ga
nisere studiesirkler og annet for 
å gjøre de progressive studentene 
kjent med marxismen-lenini smen 
Mao Tsefjtungs tenkning . Tr ekke de 
progressi ve studentene med i fron
ter og annet pol i t i sk a rbeid der 
de kan de lta i den progress ive 
studentbever,c l sen og få polit i sk 
er f a ring . Rekruttere f lest mu-
lig til NKS . 
- Fostre medlemme~ til å bl i kom
munister som k~ ta på seg polit i s
ke oppgaver i massebevegel sene , i 
NKS og s einnre i .G :Hm-1 ) . Ta seg 
av de nye med l emmene , informere 
dem om IfiS s pl e.ttform og v edtekter 
og c;i dem oppgave-r eie kan utvikle 
seg politi sk på . Organiser e studi
ear bei d 2-v kommunist i sk teori i 
J~P(m-l)s skri fter, i andre kom
munis tiske organisasjoners publi
kEsjoner , i v erkene ti l 1Vlarx , En
gels, Lenin , St a lin og i;lao Ts e·
tung . Bruke studiene t il å styrke 
dagskampen og den' l angsiktige kam 
pen . 
- Organisere et jamt og solid 
økonomi sk støttearbeid fo r NKS . 
Legge vekt på en kollekt i v stil i 
det økonomi ske arbeidet , sikre en 
s terk og sjø lberga økonomi fo r · 
NKS . 
- Bekjmpe k l assefiendens over
våking og r egi strering av NKS og 
andre progressive organisasjoner 
og disse organisasjonenes med
l emmer. Verne navn på med lemme r 
og organisasjonsstr uktur fr a å 
falle i hendene på s i kkrehtespo
l itiet . Bekjempe liberal stil i 
s i kkrehetsarbeidet i NKS og andre 
progre ssive organisasjoner . 
- Si kre enheten i den kommuni stike 
bevege l sen. Ha nært samarbeid· med 
AKP(m-1) og Rød Ungdom. Arbeide 

fo r opps lutning om AKP (m-l) s po
liti kk . 
- Drive bevisst kritikk og sjølkri
t ikk av arbeidet. Ret te på mangler 
og id l, kvitt e seg med feilaktig 
politikk og dårlige arbe i dsmetoder 
fo r å utvikle enheten og kampkraf
ten i NKS og styrke enheten mellom 
NKS og studentmassene. 

§§ 13 og 14 u endret. § 15 utgår, 
§§ 16 , 17 og 18 endrer nummer til 
henhol dsvi s §§ 15, 16 og 17 . 

§ 18 

Medlemmer av NKS kan også være 
medlemmer av AKP(m-1) og Rø d Ung
dom . NKS er AKP(m-l) s studentfor
bund. 

§ 19 

NKSs medlemmer kan de l ta i anti
imper i a l i st i ske fron t er, interes se 
organisasjoner og andre organisa
sjoner som s l åss for folkets kort-
s i ktige og l angsiktige i n tere sser. 
Medl emmer av :NKS ka..'l også de l ta i 
andre organisas joner og sa~~enslut
ninger hvis dette i kke er strid 
med fo l kets i nte resser . I tvils
t ilfelle må medlemsskap i andre· 
organisasjoner og sammenslutni nger · 
t as opp med ledende organe r · for 
godkjennel se . Likeledes må delta
gelse i a lle s l agx styrer, komite-

. er, utval g , r eeaksjone r av student
aviser o.l. som oppr ettes av sta
t en, l ærestedet, Studentting o.l • 
t as opp med X NKSs org.qrrer· for god
kjenne l se . Medl emmer som sitter i 
s like organer eller v elges til 
tillit sverv av forskjel lig type 
er NKSs repre sentanter og s t å r 
under ~TKSs polit i ske l ede l se . 

§ 20 

Der f l ere medlemmer av ~~S de ltar 
i en organi sasjon ska l de s amordne 
arbei det s it t og opptr e enhetlig 
og saml et utad. Om det er mer l em
mer av AKP(m-1) og/eller Rød Ung
dom i slike organisasj oner, skal 
arbeidet også samordnes med di sse . 
Enkeltmedl emmer eller grupper av 
medlemmer er i s like organisasjo~ 
ner, t illitsverv o.l. alltid under
ordnet sentral s tyret og NKSs orga
ner på s i tt pl an . De skal arbeide 
på grunnl ag av NKSs politikk og 
forsøke å sette den ut i livet. 
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5TUDIN'r:&AM•KIPNADIU 

O @~(b@ -SENTRALE Mlo:.TA: 

Stucle:nt
t"m3et i. 

Os. Lo 

STATEN 
""/kl~ke-O!j 
......... ..:~eler· 
YITORETr 

Samskipnaden 

Hensikten med denne artikkelen er å legge fram noe stoff om 

hva SS (Samskipnad en) er for noe, s amtidig som jeg vil forsøke å 

trekke opp noen linjer for jobbinga vår i ST (Studenttinget) og SS. 
Grunnlaget f or notatet er .undersøkel ser og erfaring med arbeid i 
dis s e or ganene i Oslo og Bergen. I nteres s ekampfr aksjonene våre må se 
det s om en s pesiell oppgave il. kri t isere og videreut vikle innholdet i 
artikkelen, målretta pil. et skikkelig program for arbeidet vårt, spes i
elt i ST. 

Først litt om hva SS er for noe. SS ble oppretta av staten rett 
før siste verdenskrig , f or il. ta s eg av velferdstiltak f or studentene 
som bosteder og kantiner. SS er organisert slik at studentene formelt 
er arbeidsg ivere og sjefer, g j ennom de student ene s om ST velger inn i 
ss•s hovedstyre. I hovedstyret er det studentflertall. Dette organet 
fatter beslutninger om lønninger til de ansatte, priser i kantiner og 
husleier på studentbyene. Staten har det reelle grepet i hovedstyret: 
De har sikret en fast representant f ra KUD (Kirke og Undervisnings de

partementet) som k~ anke avgjørelser staten er uenig i. Dette skjedde 
i Bergen under siste husleiestreik, samtidig som de trua med streik 
fra de ansatte. SS's hovedstyre i Oslo består av 3 stud enter valgt av 
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ST, fra KUD og 1 fra Universitetet. Altså studentflertall, men han 

fra KUD sikrer at "gærne" avgjørelser blir anket. 
SS i Oslo er organisert med flere underavdelinger: Spisestedene,. 

studentbyene, reisebyrået , forlaget, idrettsavdelinga, og med en sent
raladministrasjon på toppen. Overskuddet i en x avdeling går til å 
dekke underskuddet i en annen. I1en viktigere er at overskudd i stort 
mo~~ går til administrasjonen: s~~tidig som de budsjetterer med over

skudd på studentbyene, legge~ de på husleiene pga at overskuddet blir 
spytta inn i sentraladmini s t rasjonen. Her går det blant annet med til 
å dekke en overoppsvulma administrasjon, og en del ville disponeringer 
som ledelsen gjør. SS i Bergen gikk ned 70 kroner i forhold til hva de 
had de budsjettert for 1973 på Natland, da studentene gjennom konkret 
budsjettanalyse beviste at budsjettet balanserte med så mye billigere 
husleie. Ved en gjennomgåelse av hele budsjettet i Bergen fant vi 
600 000 "skjult" i budsjettet . Dette, bl.a. fordi administrasjonen har 
gjort nytte av avskrivningsposter, fomdsoppleggelser etc ., en rekke 
poster er i reali t eten blitt oppført to ganger .• Samtidig ble det opp
daget at fellesutgif!er for hele SS ble ført så tilfeldig, at en vanskelig 
kunne si noe om de e~kelte avd elingers stilling. Det er foreløpig lite 
som tyder på at dette er ren bandit t virksomhet , dvs enkeltpersoner som 
har skodd seg gr ådig på dis se mislighetene. 
I1en det som er sikkert er: Studenter og ansat te har fått seg forelagt 
et bud s jett som ga i nntrykk av krisestemning uten a t det var noe grunn

lag for det. Det falske underskuddet på budsjettet ville de bruke t il 
å legge på kant inepriser og husleier. 

Disse skumle budsjettsakene, pluss at det er 19 folk i sjefs
regulativ som vi ikke veit hva g jør, EDB- maskin som nesten ikke blir 
brukt, boligspekulasjon på Kampen, osv, gjør at vi bør kjøre fram spørs
målet om undersøkelser av SS som et politisk krav. 

Når vi nå går inn i SS's budsjett på denne måten, må vi ha en 

ting klart for os s : "Oppryd ding" , evt. rasjonalisering i sjefsregula
tivet, kan vi ikke gjøre hvert å± år. De økonomiske og politiske krav 
må vi stille til staten. Det _ er staten _ som er ansvarlig for kåra til 
studentene og de ansatte. Gjennom stadi g lavere bevilgninger til SS , 
slc&tter og avgifter (f.eks . er i kke SS fritatt fo r MOJ1S på alle ledd), 
folketrygd , økt husbankrente, truer staten både studentenes og de 
ansattes interesser. Her ligger det konkret e grunnlaget for enhet 
studenter og de ansat t e i SS mot staten. 

Det s i ste å rets erfaringer fra Bergen viser helt konkret at 
økte priser på spisestedene ikke gir økte inntekter, pga mindre volum 
solgt. Klart den samme tendensen gjør seg gjeldende på studentbyene .• 
Private firmaer leier allerede noen studenthybler i Bergen. Konklu-
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s jonenx blir: Det er i kke studentenes krav, men statens bevilgni nger, 
skatt e og avgiftspolitikk s om truer arbeidsplas s ene i SS , 

Noen kommentarer til hovedmotsigels en i Samskipnaden. 
Al ment kan en kanskje si- at hovedmotsigelsen går mellom staten 

og toppsjef ene på den ene sida, og den store massen av studenter og 

ansatte på den andre sida . 
S jefene i SS er lønna og lever som borgere, I Bergen er sjefene 

s å dårlig kvalifi serte at de ikke vil kunne få tilsvarende jobber, De 
vil må t t e gå ned i lønn, og jobbe hardere. Sosialdemokratene pr~er 
s ine folk der, Hvis de i kke er snille gut t er, avanserer de sjølsagt 
i kke, Det er også grunn til å spørre om sjefene er involvert i andre 

mindre bra saker, Saker som ST ikke har k jennskap til. Var for eksem
pel Ot t esen s pes i elt involvert i bo l i gspekulas j oner på Kampen1 Diss e 
s akene styr ker trua på a t sjef ene hav:ner på den gale sida, På den andre 

s i da har de en us ikker framtid, sær lig de dårligst kvalif iserte. De 
trues av statens s t ad i g l avere bevilgninger og av studentenes kamp. 
Det er kansk je mulig å f å med toppene på krav om dispensasjon på eien
doms skatt, folketrygdavgift o.l, overfor staten, En foreløpig konklu
sj on: S j efene kan helt sikkert ikke bli noen drivkraft i kampen mot 
staten, men kan i enkel t e situasjoner mul igens nøytralis eres, Dette vil 
henge nøye sammen med kampen studen t ene og de ansatte føreræ, 

Når det g jelder s tudentene og de ansatte så har de klare felles 
interes ser i krav t l l s t aten om høy ere bevilgninger, fritak for Ji!Ol'IS 

på alle trinn, s enki ng av husbankrenta, osv, SS er en veldig usikker 
arbeidsplas s pga stat ens lave bev ilgn i nger og den stadig økende dyrtida, 
s amtidig som s tudentenes l ån og stipend sakker etter. Det er hard 
ras jonalisering i ss bl a på spisestedene. I Oslo finnes også stor 

subjektiv misnøye med sj efene, Det er lav organiseringsprosent i SS, 
Sosialdemokratene i ledelsen i SS og for fagforeninga har flere ganger 
klart å snu misnøyen mot studentene, bort fra sta~~ , Dette er blant 
annet mulig fordi studentene formel t sitter som de ansattes arbeidsgivere 
gjennom styreflertallet i SS 's hovedstryre, 

Vår poli!ikk i forhol d til ST og ss . 

En må her ta utgangspunkt i de kampoppgavene som stiller seg. 
r- Oslo s tiller kampen mot rasering av Sogn Hagekoloni og kampen mot de 
stadige husleieøkningene på studentb:·ene seg som to viktige kampoppgaver, 
Studentrepresentantene i SS•s hovedstyre har fungert reaksjonært i for
hold. til begge disse kampene,. De har i praksis gåt t inn for rasering 

av Sogn Hagekoloni, og dermed klart gått imot studentflertallets mening, 

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



22------------------1/JlæfS.Æt'Nf" 

som har kommet til uttrykk gjennom a l mannamøter og underskriftslister. 
Studentene i SS 's hoveds t yre presser på ved stadig å investere nye 
penger i prosjektet. Ottosen og de andre sjefene kan s itte rolig til
bakelent og la dis s e svina gj øre jobben for seg . Det viser seg også at 
de ved å bruke disse pengene ±XX på et prosj ekt som studentene har sag~ 
nei til, l å ser midler som kunne vært brulct til studentboliger andre 

steder i land et.- De bruker kraftutbyggi ngstaktikken: "Nå har vi alle
rede brukt så mye penger at det er for seint å snu. Når det gjelder 
husleieøkninger har de oppført seg minst like ynkel i g som ST 's AU. Det 
er vikt ig å un de rszreke at dette dreier seg om Oslo. De har gått incr 
for husleieøkn inger. ST' s AU ga ut spørreskjema om hva studentene først 
vill e bli kvit t , telefon ell er klesvask. De gikk imot at studentene på 
studentbyene skulle f å forhandlingsrett med staten under siste husleie
s treik. Kort sagt: De:t dolker student enes kamp i ryggen og fungerer 
re~s jonært der de sitter. J eg t rur vi skal rette oss inn på å ta de 
i SS 's hoveds tyre først. I fo r hold til de kampoppgavene vi står over

for , trur jeg det er nødvendi g å kaste hoved styrerepre s entantene og ve~ge 
inn nye som blir bundet på et skikkel ig program. Venstresida i mi ctfrak
sjonen på ST ville støtte oss på dette hvis vi 1a opp en skikkelig tak
tikk og trakk de med på pol i t ikken. Hvis vi overlater denne saken til 
ST aleine , er vi sikre på at det går galt.. r-'iassene mil. trek1(es med. De 
er de eneste som kan sikre at parlamentari kerne i SV ikke bare gjør -faen
skap. Vi må legge opp taktikk for almannamøter, og bind e J T-repre
sentantene på en skikkelig politikk, som blant annet går ut på å kaste 
student repr esentantene i ~xxxXwxww~. hovedstyr et . Så bør vi 
mobilisere til studenttingsmøte, hvor vi står på å kaste hovedstyrerepre
senta.."'l t ene. Så vel ger vi inn nye bra folk på et skikkelig program. 
Hvis denne t aktikken lyk1~ es, sitter de t bra folk i hovedstyret, kanskje 
til og med en eller to f:::-a os s . Da er det viktig å ha klart for seg at 
de sitter løst i sadelen ders om de ikke har s m-flertall i ryggen. De er 
avhengi g av vedtak og støt t e derfra dersom de skal f å g jort noe for
nuftig . Det t e betyr e.t vi ·rn.t'>. OcY,>- -:::>riori tere jobbing i dæss e organene . 
I :Ber g en, h vor vi med stort hell h ar j-obba i h ovedstyret, har vi også 

hatt klar støtte for vår polit i kk i ST . Når vi går inn i SS 's hovedstyre 
må vi også være klar over hvilke grupper som bør få høyere lønn osv, 
dette må vi ta stilling til. Iler må vi sjølsagt støtte fagforeningenes 
krav , sjøl om vi kunne tenke oss at de hadde stilt høyere krav. Dette 
gj elder som hovedstyrerepresentanter. Som organisasjon agiterer vi 
sjølsagt fritt for de krava vi mener det er riktig å stille. I Bergen 
har våre folk, sammen med de ansatte, gått inn for at de skal trekkes 
med i SS 's hoveds t yre. Dette betyr at studentene mister sitt reine 
flertall i hov edstyret. 
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Oppsummering: 
A: Vår strategi i forbindelse med studentbyene må være at vi vil unngå 

de stadige husleieøkningene. 
B: I forhold til kampoppgavene som reiser seg, vil det være riktig å 

·nkaste hovedstyrerepresentantene og gå inn der med bra folk. 
C Dette må bety en helt annen vekt på jobbinga i ST , som må ompriori

teres i forhold til helheten, dvs i forhold til de kampoppgavene som 

stiller s eg . 

Lit t om bakgrunnen for at Bergen har gått inn for at de ansatte blir 

representert i hovedstyret, noe jeg mener er helt riktig: 

Bergen har funnet ut at det hjelper lite å stemme igjennom en 
skikkelig politikk i hovedstyret så lenge kampnivået og det politiske 
nivået blant 88 's ansatte er så lavt at de lar seg mobilisere til streik 
og kamp mot studentene og ikke mot fieneen, staten. Det er nivået blant 
de ansatte som i stor grad avgjør vilke r esultater vi skal oppnå. 
Vurderinga vå r er slik at vi ikke tåler f lere aksjoner fra de ansatte 
retta mot studentene. Dette splitter den .fronten på midten, som vi 
trenger for å rette et slagkraftig angrep mot staten. Dvs at vi må 
begynne å jobbe målbevis s t for å utvikle kampfellesskapet med de ansatte. 
Vi må utvikle flest mulige kontaktpunkter til de ansatte, og jobbe 
målbevis s t for å utvikle enheten med dem. Samtidig mener jeg at vi ikke 

skal vente med å gjøre noe til vi er sikre på å ha de ansatte med oss ·~ 

De ansatte lærer av kampen på samme måten som studentene. Etter diskus-

joner på fellesmøter beklaget de ansatte i Bergen at de hadde truet 
med streik mot studentene. En gryende enhet vokste fram i kampen mot 
husleie økningene. 

A: Vi må ta stilling til om vi vil støtte og jobbe for at de ansatte 

får representasjonsrett i SS's hovedstyre i Oslo. 

B: Vi må diskutere konkret hvordan vi skal gå fram for åfå utvikla kon
takten og diskutert politikk med de ansatte. 

I neste omgang blir det så å legge opp en skilkelig polijikk. Bergen 
har løselig diskutert om det ikke ville være riktig ;i: at SS's ansa tte 
skull e statsansettes, for på den måten å dra statens ansvar direkte inn. 
Jvlå diskuteres. 
Så vidt jeg skjønner betyr dette at studentene mister sin status som 
arbeidsgivere, men jeg tviler sterkt på om dette vil løse noe av mot
sigelene til de ansatte. Vi trenger diskusjon. Vi trenger å stille 

forholdet til de ansatte skarpt. 
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