
- gninger ,slik Erik påat&r.KKP bl.ander onale ua~engighet så 111~: han 

seg av :prinsipp ikke iDn 1 andre partit oga4 ta konkret sUlliq Ul 

indre anliggender og legger al4ri preaa ~·:td&.D dette skal llk;fe.. . 
på noe parti ~or å ~å tvinga gjennom ai . k.J::I!IIWlistene, som er pnske 
lin;je.KKP ·støtter andre partier på diss•svake,opprette sine egn1t forsvars
partienes eget grunnlag så lenge dette styrker på grensa mot Sovjet:dette 

grunnlaget er tufta på m:rxiismen-lenin·må bli konsekvemsen av Eriks syn. 
· · · Ei slik 1 · · ~smen-Mao Zedongs tenkning.At KKP nå ~nJe er både urealistisk 

også har partiforbindelser med det 
revisjonistiske partiet i Jugoslav
ia er opplagt feilak~ig ,men dette 

og reaks jonær-ei linje for åsvekke 
den r.>ro gressive utviklinga i Iran 

/splitte komrnmnistene fra folr +. og 
objektivt tjene sosialimperi .s-

endrer ingenting ved det som er KKPs en. · ' 

hovedlinje i deres samband med partier Et ann t k t lt k 
1 

Th . 
e a ue e. sempe er aJ.-

J eg er enig _med Erik i at det l and .Jeg v.eit ikke hva kommunistene 
ville være feilakti g å gå inn for å i Thailand mener,men jeg er over-.. -. 
støtte shahenæ militærvesen i tida 
før han falt. A gjø re det ville være 
reaksjonært fordi det ville bety 
å støzte eilinje mot den progress
ive demokratiske revolusjonen i 
Iran.Men betyr det at kommunist
ene ' ± Iran bør gjøre det samme i 

de-.g'? 
Faktum er at kommunistene 

i Iran Vurderer den nåværende 

utviklinga i landet som i hovud

sak progressiv.De stiller som en 
av sine hovedmålsettinger i dag å 

styrke den nasjonale uavhengighet 
en,særlig overfor Sovjet.Jeg har 
ikke kjennskap til hvilken poli
tikk kommunistene i Iran h a r til 
militærbevilgninger.Merr en ting 
er sikkert: å gå prinsippiellt 

mot bevilgninger til det borger
lige nasjonale forsvaret ville. 
være en politikk som ville tjene 
sosialimperialismen svmrt bra. 
Dersom Erik deler det synet at 
Iran trenger å styrke sin nasj-

bevist .om a t dersom Vietnam trua 

med ivasjon,vil l e kommunistene sett 
det som sin plikt å stille seg i 
spissen for en bredest mulig polit
isk ·og militær enhetsfront mot okk-
upasjonstruselen. 
Dfltte er ingen hypotetisk disk-
usjon • Real i tet ene i verd.en i 
dag er a t sosialimperialismen 
legger under seg land et t er land 
og bruker i økende utstrekning 
militære middel for å oppnå sine 

mål.Det er ingen tvil om . sosial
imperialismen i dag har all mulie 
interes s e av en splitta og ( i. 

t ært svak 3.verden.Det er ingen 
tvil om a t dersom Eriks prinsipp
ielle mots tand mot militærbevilg
ninge r blei e j ennomført s om ei 
politisk linje av kommuni s ene i 
3.verden land ville det fungere 
utmerka som en invitasjon til 
sosialimperialistisk okkupasjon. 

LEIF 
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A V INNHOLD F.T: 

OSLOLEDELSEN G-JØR SJØLKRITIKK 
KADERFOSTRING - NÅ ELLER ALDRI 
LES TIL SOMMERLEIR 
M.M. 
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Kaderfostring! Et vakkert ord å smykke seg med. Hva slags kriterier skal legges til grunn r·~ 
fostringa. Kåre stiller spørsmålet "nå eller aldri". Osloledelsen rykker denne gangen ut me 
sjølkrWkk for omorgani.seri.nga. Ellers er dette nummeret prega av at debatten blomstrer. 
Alkoholspørsmålet vies denne gangen et i.nnlegg fra Laffen som svarer "Måtehold". Militær
debatten ruller framover med Marius' "Styrk NATO!'.', et innlegg som hør egge .til skarp 
strid .i spaltene framover. Anders spør om vi har et sekteri.sk parolegrunnlag for 21. august, 
ellers tas samsk'pnadspol\ tikken til forbundet og s.tudentersamfunnets rolle opp til debatt. 
Stå på kamerater! . 

INNHOLD: 

Osloledelsen gjør sjølkriti.kk .. .. ... .... ... . ...... . . ·. . ...... s . 3 

Kaderfostring - nå eller aldri? .. .. ..... .. . ... , . .... :. . . . . s . 6 

DEBATT: Alkohol og klassekamp 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . 11 

21 . august ...... . .. ..... ........ .. .. . . ..... . · · · · · . · · · · · · · · s. 14 

DNS i Oslo - En klamp om foten for NKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. \ 6 

Styrk NATO! .. . ....... . .. . . ..... .. ........ ... . .. . .. .. . .. s .l7 

Vi trenger en samskipnadspolitikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20 

Les t i.l sommerleir ... . . . .. ....... . .... .. .. .. . .. .. .. . . . . . . s . 23 

Til alle som er fe rdig med utdanninga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 24 

Er 3. verdenerteorierr feil ? .. ... . . . . .. ........... .. ... . . . .. s . 25 
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erielismen og verdens undertrykte 

folk og nasjoner. . 

Dersom ' Erik mente dette t~or 
jeg også heri ville hatt e t mer nyans 

ert syn på kompradorborgerskapets rol>

r olle i den 3.verden.Da ville han skj 

skjønt at under visse omstendigheter 

og vilkår kan også kompradorborger

skapet kunne bli en ailiert i kampen 

mo( - "mperialismen.F.eks. var KKPs 

al.-dnse med Guomindang av stor bety

dning for seieren over Japan og for 

grunnlegginga av proletariatets dikt-

slutte.r seg til revolusjonen
1 

. 

. og uansett om de sjøl er klar over 

vitsen med det eller forstår det,så 

lenge de kjemper mot imperia~i smen 

blir revolusjonen deres en del ev 

den proletari sk-sosialistiske 

verdensrevolusjonen, og de blir 'for

bundsfeller med den."Oktober I977s.I2 

PHElSIPIELT MOT 3AII\ARBEID MED 

BO.RGERSKAPET I 3. nRDi!;N? 
Erik argumenterer på prinsippielt 

grunnlag mot at kommunistene ),verd

en l and skal kunne støtte bevilgnin-

stur i Kina.Dette betød selvsagt ikke er til landets militær'lesen. 

at Guomindeng på noe tidspunkt var en Jeg er uenig i å vurdere dette som 

hov edkraft i kampen mot imperialismen et prinsippielt spørsmål og mener at 

Jeg vi l anbefale Maos ert i kkel om "Ny- Eriks feilaktige vurdering av 3. verden 

demokratiet der hen sier:" Uansett 

hvilke klasser,partier eller enkelt

personer . i en underkua nasjon som 

27 

h~r kommer klart til uttrykk.KKP har 
heller aldri gitt uttrykk for at de er 

!prinsippiellt for slike militre rbevil-
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finst til og med sommm agenter for 
imperjslismen og sosialimperialismen. 
Slike ting er uunngåeleg så lenge det 

når det gjeld kjernen og hovudside 
deira,og dei er utan tvil hovudkrafta 
i den verdsomfemnande striden mot 

finst klassar,s~ lenge det finst prol · r-~----~----~--------------------~ 
etariat,bondestend og småborgBrskap 

og eit mangefarga borgerskap og gods
eigar- og andre utbyttarklasser."s.53 

Tyder dette ·på at KKP vurderer 
kompradorborgerne som en hovedkraft? 
Dessuten:er det ikke nettopp KKP som 
i dag står i spissen for å isolere og 
bekjempe de farligste agentene for im 
periaJismen i 3.verden?(Mengistu,Cas
tro,Van D~g,Heng Samrin,Tarakki) 

ER 3.VERDEN EN ENHET? 

Samtidig med at KKPkjemper for å · 
isolere agentene for imperialismen i 
de.n tredje veilden,holder de fast ved 
at den tredje verden utgjør eh enhet. 
Hvorfor? Fordi" ••• når vi ser på eit 
spørsmål må vi først gripe tak i kje
rnen og hovudsida ved det,og sjå dei 

·røynlege resultata slik dei kjem 
fram i ho"Vudoppgjeret for status. 
Same kva skilnader som finst me.llom 

deipoli tiske vilkåra i u:lenda i den 
tredje "Verda kan dem ikkje endre den 

grunnleggjande moiseiimga mellom 
imperialismen og hegemonismen på den 

eine sida og landa og :folka· i den 
tredje verda p~ den andre ••••• Når 

'Vi dømer ett er gjerningene deira 

og den almenne innrettinga i dei 

. \. 
·. ,.,__. 

imperialismen og hegemonismen".S.54. 

Jeg trur Eriks uenighet med 
teorien om dei tre verdener bl.a~ 
m~ ha sitt grunnlag i at han er ( ,lig 
med KKP og AKP i synet p~ hve som er 
de viktigste motsigelsene i verden i 

dag.Det er avgjørende å skjønne et 
den grunnleggende motsigelsen i verde 

internasjonale politiske kampene m om i dag hverken går mellom sosialisme 
leg dei siste tretti åra,er dei under og kapitalism~ ,ellermellom 'Væpna 
kuanasjonane i Asia ,Afrikø og Latin- frigjøringsbe."Vegelser og imperialisme 
Amerike revolusjonære ?g progressive men mellom imperialismen/sosialimp-
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OSLO-LEDELSEN 
GJØR SJØLKRITIKK 

DENNE SJØLKRITIKKEN ER FRA UDS l OSLO(UNDERDISTRIKTSSTYRET I OSLO AKP VED -
UNIVERS! ET ET l OSLO\. UDS EF FT PARTIORGAN SOM ETTER OMORGANISERINGA I NKS-
LEDELSEN SIST SOMMER HAR HATT ANSVARET FOR LEDELSEN AV NKS-LAGA l OSLO. , 
llAKGRU NNEN FOR SJØLKRITIKKEN GÅR FRAM A V TEKSTEN. 
yV ' NER S-JØLKRITIKKEN ER VIKTIG F.OR ALLE MEDLEMMER Å SETTE SEG INN I, BÅDE 
Fl\. i DEN GIR ET GODT INNBLIKK I PROBLEMENE SOM NKS OSLO STRIR MED OG FORDI 
SJØLKRITIKKEN REISER FLERE VIKTIGE PRINSIPIELLE SPØRSMÅL VED PRAKTISE;.RINGA 
AV DEN DEMOKRATISKE SENTRALISMEN I NKS. . 

§~~~!!1~-~E!-~~§. 

Vi l a på årsmøtet i NKS fram en sjø l·. eksamener/hovedfagsoppgaver og en 
kritikk på den udemokratiske måten viss politisk oppløsning i UDS har 
omorganiseringa ble gjennomført på. r edusert kapa'si te ten.I januar ,fe br
Årsmøtet forkasta sjølkriti kken for- uar og halve mars har vi bestått av 
di den i kke behandla det ideol ogiske 2- 3 personer.Dette er uten ·tvil e.n 

· grunnlaget for L~S'avvik . Årsmøte t del av fo rklaringen på ~t vi ikke har 

.·mente ~t UD: må: t e ta ~t oppgj~r med l hat: no~. r ee.ll t. i~ ti at~ v. og l eda or
·. den :fe1lakt1ge: 1deolog1en om SJØl- ,ganlsasJonene .Vl Vll kr1t1sere oss . 
kritikken skulle bli ei kraft

1
ikke sjøl for at vi i denne tida ikke ·har 

bare tomt prat. lagt problemene fram for organisasjo-
Denne. sjølkri tikken kommer seint. nen for å løse dem,ro.en "bitt t .enna 

Vår praksis siden årsmøtet har ikke s ammen". 
vært ei bedring.Vi har tvert_ i mot 
brutt viktige vedtak fra årsmøtet 
som tok sikte. på å styrke den dem

~ tiske sentralismen.Dette vi ser 
at årsmøtet hadde helt r ett når den 
stilte søkelys et på ideologi en eg 
den politiske l i nja i UDS' l edel se . 

§I~A~~Q~~-I-~~· 

Først noen fakta om UDS.Vi er blitt 
krafti g r edusert etter val get på 
narti år smø tet i juni. Sjukdom,store 

Årsmøtet i parti et valgte et UDS av 
gamle travere" og med lite nytt blod. 

3 

Valget var skeivt.Det tok ikke hens
yn til behovet for å fostre nye f olk, 
som omorganiseri nga forutsatte mått e 

skje. 

Q~QEQÆ~I~~I~G~ · 

Den ble gjemnomført fordi vi hadde 
et akutt og stort problem med folk 
til å l ede organisas jonen,det var 
for få til å l ede både partiet og 
NKS med to di striktsstyr er.Samtid-
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ig ble noen folk overført fra NKS 
sentralt til UDS 1 Oslo/Universit
et/skoler .Tross dette,som kader
messig var en viss styrking av Os
lo, kunne ·ikke omorgan:i seringa løse 
problemene før det ble stilt spør
sm~l ved den politiske linja vi 

sk1illle lede etter.De.t var store 
mangler ved demokratiet i organis
asjonene,medlemmene ble ikke poli

tisk mobilisert til å løse organis
asjonens problemer og til å utvikl.e 
den politiske linja vår.Samtidig, 

ved årsakene til problemet ,uten å 
'• . ' 

mobilis.ere medlemmene til å hjelpe 
oss til å løse problemene. 
Konsekvensen er at UDS i vinter har 
vært trengt ennå lenger opp i et hj

ørne enn vi var i sommer.Problemet 
har bare økt. 

HvA GJORDE VI ETTER ÅRSMZTET? 

Årsmøtet i NKS fatta et vedtak om/ :i,. 
situasjonen som pekte på behovet 
intern konsolidering på politikken, 

og nøye forhunde.t med dette, ble -vår store avvik fra den demokratiske. se
lede.lse. av organisasjonene subjekti- ntralismen og på ledelsens s\lbjekt
vistisk,litlja ble utforlit.a i våre ho~ ivistiske feil.En del ved-tak om åsse · 
der isolert,ikke gjennom diskusjon ~medlemmene skulle kontrollere at UDS 
og oppsummeringer i medlemsmassen. fulgte ppp årsmøtet og om åssen plan 
Dette er i sin tur en viktig grunn · en skulle utarbeides ble fatta.Vi · 

til at det ikke. vokste fr8lll nye, har ikke innkalt til noe oppfølgings 
ledende folk som skulle lede or~an- møte av årsmøtet,ikke brukt metoden 

isasjonen. med formannskorlferanser de~også ~:KS
Omorganiseringa ble gjennonført over formennene øøter og ikke skrevet noe 
hodene 'på medlemmene.Dere ble ikke ny sjølkritikk,-før nå • 
presenert :for de.t viktige spørsmålet: St~dieplanen var ikke ute i org. før 
Hvorfor er det for li te. folk til led• i februar, vårplanen er ikke endelig 
elsen?Heller ikke. for spørsmålet: 
i'!vilke problemer reiser det at vi 

ikke har et .DS i NKS, åssen skal 
vi sikre både demokrati og sentral
isme? 
Det vi la opp til ,var en rask og 
effektiv omorganisering,uten pol-

/ utforms,de.t er ikke sa_tt i gang sys
tematisk arbeid med de viktige under 

ordna oppgavene som DNS,Lmai ,KK-, 
før nå. 
!~~-~QEEI~~~Q-~!-11~~!~ 

Sammenlikner vi med før årsmøtet 
er det ikke. skjedd noen viktige 

itiske diskusjoner.Det hadde "lii ikke endringer.! realiteten har vi ne.g-
"tid"til,pga. viktige oppgaver so m lisjert NKSårsmøte. og ført videre 

måtte løses i høstsemesteret.På dellil.&mye av de. :feila vi har ~jort før. 
måten gjorde vi det vi på papiret ad-Noen eksempler:Kapasi teten vår var 
varte mot i~oegrunnelsen for omorgan-i vinter uansvarlig liten.Dette har 
iseringa,-vi gjorde den til et tekni- vi sett på som vårt problem,som 
isk spørsmål,uten å stille spørsmål medlemmene ikke har hatt noe med.Vi 

4 

\Svar til Erik l 
~RIK HADDE I FORaiGE NUMl•IER AV BLADE'.r ET INNLEGG SOM STILTE FLER. 
SPØRSMÅLSTEGN VED 3.VERDENERTEORIEN.HAN HEVDA BL.A. AT KKP rtED 

'W 3. VERDEN I HOVEDSAK ~~ENER LANDA OG REGJERINGENE I DISSE LANDA, 
. AT DE DERMED UTROPER KQr.iPRADORBORGERSKAPET TIL HOVEDKRAFT MOT 

Hi!PERIALIS!-.-:EN.. . . 
HAN; ARGU!f: ENTERTE PÅ PRINSIPPIELT GRUN ~LAG 110T Å GÅ INNFOR 
t"ILITtf:RBEVILGNINGER TIL BORGERSKAPET I 3. VERDEN 

Erik seier: "Det ser ut til st Erik ser ut til å tru at det er KK 
AKP(m-L) og ~ legger ~orskjellig syn at kompradorborgerskapet i den 
innholdi begrepet tredje verden. tredje verden utgjør hovedkraften 
Med den tredje verden mener AtP mot imperialismen.! så fell ville 

ho~edsaklig frigjøringsb~egelser KKP ha fjerna seg langt fra m-lm 
iThalsnd,Burme,Palestina,Zimbabwe, og :forfekte en revisjonistisketeor 

Azanismm.Dvs. folkelige bevegelser Dessverre 
i lend hvor :folket ikke her ma~ta, Erik henviser til artikkelen i Fal 
i land hvor derimot kompradorborg- kets Dagblad (på norsk •Formann Maos 

erskapet her mskts og løper imp- teori om dei tre verdene" Oktober 
erislistenes ærend.KKP legger på I97E) .E t s·tudium av denne artikk-

sin side tilsynelatende mest vekt elan ..-iser at Erik ter feil.I en 
pl! lenda i den tredje verden,når vurdering ev klassekreftene innsd 
d:/ nskker emden tredje verden.De i tr~djev~de.n-landa sier KK~·: "Det 
s1 .3-VT at landa i den tredje er SJØlsegt kamper mellom ul1ke 
verden er ho~edkra~ts mot .imperial politiske krefter innafor landa 

ismen.Dei ser ut til et KKPtenk:er i den tredje verda,sjølva 
mest iretning av OAU,FN,OPEC mm. i den tredje verda sjølve.Somme 
når de snakker om dentredje verden folk er revolusjonære og står fast 
Men fordi svært mange land er regj ffor å gjennomf•re den nasjonaldem-
ert av et kompradorborgerskap_, vil okratiske revolusjonen.Andre er progr 
2"land" derfor bety det samme som essive og midtvegskøyrarar av ulike 
et kompradorborgersksp." merke.Nokre få er reaksjonære.Ot!, det 

25 

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



blemer(utgitt på Oktober) 
Mao:Kritikk a~ Sovjetøkonomien(tins 

dessverre bare på engelsk) 

Når det gjelder utenrikspolitikken 

mener vi at boka "Formann !sos teori 
om dei tre verdene" er grunnleggende 

· for å forstå de viktig-te _prin-
·si ppene. · 

~B~jing Review" har ellers ~kentlige 
kommentarer og analyser av inte~sjo 
nale spørsl!lll. 

"' 

~ 

HVOR ldY~ FORUTSETTES L;>ST FØR LEIRENZ Z 
. . 

Det er en trutsetning for leirene at 
alle, uenset t torkunnskape~: , skal kunne 

delta i diskusjonene of få et skikkel 
lig utbytte av leirene.Innledningene 

blir lagt opp slik st al.lø.. akal ·kunne 
lære mye p o li tikk .Det enes te som . kre
'Yes er interesse for Kina.Jngen bør 
derfor unnlate § .. dra på leir fordi en 
ikke har fått forberedt seg.Der~ 
men kan li te bør jo det være et godt 
argument i seg sjøl fQr å dra på leir. 

Redaksjonsmedlem 

Ti l alle som er ferdig med utdanninga. 

Partiet har O()pt'ordra oss Ol!l å 

henstille til alle våre med1e

emmer som nå blir ferdig med 
sin utdannelse om ~ søke om par
ti medlemskap mens de fortsatt er 

ve• lærestedet.Jkke vent til du 
kommer til et nytt sted ~ 

Partiet har også oppfordrs oss ~. 

å henstille til alle som plsnlegge 

å ta seg jobb som lærere eller ann 
et 61!1 å søke seg til stø~e steder 

.. 

og byer der det fins organisert 
partiarbeid.Dette er særlig viktig 
i Nord-Norge.Zrfsringene med t.eks 
l~rere som tro~ · de sksl få gjort 
store ting i små fiskevær og bygda 
i r:o_rd-Ni rge vi ser klart at det te 
ikke gagner partiet.Partiet ady-- '~t 

mot alle romantiske fdeer om at - it 

. er muljg for en eller to kommunist 
er A utrette noe særlig på slike 
plasser.Derfor:søk dere til større 
stede~ og byer der det fins org; 
9nisert partiarbeid fre før. 

Bed. 

har summert opp problemet med at 
studi ene ble for interni s tiske,dv s . · 

·at vi ikke retta s tudiearbeidet i nn 
mot å slå bedre utad.Men sjøl OI!. 
dette ha:t .vært e t problem i alle 

Den ene er: "Nå står det så dårlig · 

til blant medl emmen~ a t om vi viser 
dere at ledels en har så store proble
mer(kapasitet,eksamener etc.), da 
går alt i stå." En slags fryk t for å 

laga som vi har s tudert,er i kke de-
t te summert opp ·og metoder for å vi se svskhet. 
r ette opp fe i len ikke diskutert med En annen gjenganger er: "Hvis ikke 
lagsledelsene i NKS.I bes te fall har vi kan løse problemene,åssen skal da 

(

vi pekt på dette som e t problem for medlemmene . kunne gjøre det".En vite

Jen av dere.Men i kke gått systemet- best holdn1ng. 
i sk til verks og u.tvi kl a metoder for Den før s te var aktiv da vi omtrent 
å ret te på det.Det til tross for at l a ned UDS ,men heller ikke da så vi 

det som en betingel se A i nformere, 
det er lag som har l øs t dette ~robl- mobil isere dere.Den andre ideen lig
emet bra og har s tor framgang •. To av ger bak de t a t vi så: på UDS som et 
de fire s tudiene for utvalgte kader 

som skulle settes i gang, er ikke smøtet i NKS,formannskonferanser og 
kommet i gang.Problemet er ikke tatt medlemsmøter som fatta ved tak . 

langt sterlere politisk organ enn år-

opp med lagslederne, s jøl om dette 
t ruer effekten av hele kampenja for 

å fostre ny e folk. 

Felles for begge ideene. er en under
vurdering av medl emmene og et syn på 

D t · t -1 1 · t . s eg s j øl som heltene .Det te s tår i e er 1ngen grunn 1 ma e Sl uasJ -
onen kølsvart.Den er i kke det.Men vi skarp strid til å kunne utvikle en 

vil ner trekke fram eksempler ·på fel politisk l i nje etter meningsbrytnin
ger og oppsummeringer blant medlemme v. i har gjort soæviser at de t er et 

system i f ei la,-som bl.a . viser at ne der UDS skal være en slags "for-

ll.r sm!Z t et i mcs hadde veldi g my e r et t ed ler" • Vi mener j o at vi har en 
da de t la stor vekt på den demokrat- del erfaring ,har e t visst politisk 

i ske sentralismen j forbundet . År smø t- ni Y å, som gjør dat mulig å "foredle " 
( : hadde også mye r ett når det pekte "råstoffet" .Men uten råstoffet er 

på at UDS var proppen og fl askehalseJL vi s jølsagt ioo~m!:igg • 
ID:~-~-l2.§'L!!:!J2QWQ!§KE GRUNNLAGET I~eene står også i skarp motstrid 
fOR DISSE FEILA? ------------- t ll vår oppgave ikke bare er å l ede 

etter politi ske lin j er vm utv ikler ----------------
Vi syns to i deer e.r en slags g j en

ganger e når ~i hbr stått overfor 
problemer i ledelsen av underdis·· · 
triktet. 

i organisa s jonene,men ei oppgave 
er å fostre nye f olk til å ku
nne lede avsnittet.Dette må til om 
vi ikke her tenkt å bli stående på 
stedet hvil de. nes te hundre årene •. 

s 
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!:!Y!~~!d!-1~~! 
Denne s.aølkri tikken er ikke ende

tlig behandla i UDS ,men skrevet ev en 
kamera-t efter diskusjoner i i.JDs·.uns 
skal ·diskut'Jre denne sjølkri tikken 

s eg sjøl er den heller ikk~ noen ger

.. anti for at vi snur på flisa.Ddnne 
"gsran:ti~J1.· _-plå , denn:~ }Soq:rerenflen. "'lære, 

særlig den diskusjone~ som ~reier · 

kollektivt.Men vi sender den ut nå seg om planen for resten a"'l våren. 

likev.ei'; rordi "den skal være et -forbe. Studer denn~ pla~en( t:r;kkes .ikke her~ 
eredende dokument t i l en oppf ølging .' red_. ) grundig og vu:r:-,der :d~ t,n taka so 
av Nics:...årsQ!øtet,en utvida foi'I!Ia:ahs- l s om er ski s s ert i forhold til denne 

konferanse som er innkalt.Den'ne sjøl- sjølkri tikken.Holde.r det? 

kri tikken har sannsyriligvfs feil. I KAMERATSLIG HILSEN UDS. 

! 

•KA'D E.R·FOSTRI'NG 
NÅ ELLER ALDRI? 

! • . . . ~- . . . ' .. 

INNL·EGGE·T FRA KÅRE OM KADERFOSTRI~G BØR.STlJDERES AV ALLE . KADERFOSTRINGA 
H}.R VÆRT VANSKJØTTA I NKS OG K~RE GÅR KONKRET TIL VERKS FOR Å PÅVISE SVAK
·irETER OG DE FEILAKTIGE IDEE'NE , SÆRLIG IDEENE I LEDELSEN ,J NKS. KÅRE HAR SJ'ØL 

· GJENNOMGÅTT ET MISLYKKA KADERKURS OG HANS ERFARINGER ER NEPPE UTYPISKE. 
VI STØTTER OGS~ KÅRES OPPFORDRING OM Å BRUKE SOMMJ!':RLEIRENE SYSTEMATISK 
I KAOERFOSTRINGA . . ' 1 

Kaderfostring, nå eller aldri? z . \ rekruterringspoli t:i!kk, der kadrene 

NKS er over 5 år, og ·ennå er det -i kke· blir tatt ·godt Tare på ·og raskt får 
'uta'rbe'idet 'et systematl'sk opplegg for anledning til .A u.tvikle seg por- sk. 

kaderfostririg.,..Dette er meget kri tikki Ders~m det ikke blir fortgang i dette 
-verdig, riår man tar i betraktning arbe~det, ser det sannelig mØrkt. ut 

d'e 'lllllterielie forhold · NKS arbeider for NKS. Jeg m~ner .v.i s~arest .bø-r ha 
under·.· Pl skolene og universitetene en landsomfattende .ko~f~;ans~- d~r 
e:r det na'turlig ngang en til · to ' linjer for kaderfostring blir . grundig 
ganger f Aret, noe som tilsier stor ~iskut~rt. MAO ~IZR; ~ · ,. 

~·gjetmoDt-ti"e"klc'-arme-al~m~masse~ . · A'rb-ei-det m~d ~:~ikt~ på . å · få -et fast 

' Et' slikt: forhold skulle . tilsi at' grep på den ideologiske fostringa 

· NKS ·må ' nll en spesiell fo~trings- og er NrtKKELLEDDET når det gjelder å få 

• 

'!:'il slttt vil jeg si at 'Vi må holde fast på ·at sta.ten er an.svarlig 

for student"velferden:" og 'at vi må gå im~t ~ll ' utskilling som inne-
~er · pri'V-atisertng . .. ' · '· · .· ' 

l ~ 
{;.r .. •:,r 

Arne, OSLO 

- ·---' ·. i··.c ... -. 

F'orber.edelserie_ ,til sommerleirene er i ller problemene og de politiske mot-
vikt~-ge" for -~ t u~b;~iet ~~el bli stør~~~ si~elsen~ _som fins i oppbygginga a v 

mulig.Det er opplagt en fare for at det sosialistiske samfunnet. 

diskusjonen s·kal bli for mye prege ev Vi h åper et le i rd el takerne i all e 
noen :få "eksperter" som fø,rer en 

' \ .. ~ 

diskusjon over hue på' resten av l e i r - · 
deltekerne.Dette m~ vi unngå og den 

bes te måten å gjøre det på er at vi 
alle sammen· f'orbereder oss godt. 

Sjølstudium er sjølsagt bra,men 

vi vil anbefale et de t bli ; arrahgert 
f'orberedelsesmftter· { ~o~er 'der .. båille 

medlimuner og uorg~ni ser te d.e l tar. Vi 

tror det te er d en berst~ m!l.'teh å- t-å 
:innbli'k~ l 'disse · spørstn~la på'~ bet er 

jo' de'ssuteh' en fin me t"ode å b~uke :i 

( 'l.id~t ined ' motrolise:in~e ti_l ~~~ rene 
SL1ke forberedelsesmø ter har 'tid1 i gere 
år ' bltti. arrange:f.t med· 'lifa7 res-
ultil t. · · ·• '• 

" ·;c.· FØlg~nde· 'fors'iåi· til s tud i er er 

i kke •vedta't. t" i . no'€:' orglm 'i . forbundet: 

det er· redaRsjonehs • :torsl'sg. iii he r 
sjøl- stud-ert d:i sse bøkene og syne-s de 

er bra bådff fordi de gir mye konkret 
kunnskap om Ki ne semtiillig som de sti-

r.an leser fpllgende to bøker før de 
drar på leiren: · 

Ole Bjørn Rongen:Kina (Pax 1979) 
Røde Fane nr.I/79 

·vi vi l også enbefsle alle å abbonere 

på/kjøpe "Bejing Review",Dette er et 
kinesisk ukentlig tidsskrift som gir 

mye ·kunnskep dmKins på 'mange områder: 

>':konomi ·, vi te.hskBp, kul tur,poli tikk ,hi-

i storie,internssj6riale spørsm~l •. Bladet 

gir ' pgså et godt ·innblikk :C åa diskus• 

jonem~ s om går ' i' Kina.Blådet. er· billig 

å abbonnere på og adressen eri GUOZI 

S!illviAN,China publications centre, P . O 

box 399, P~!Cing, The Peoples >:tepubli c 

of Chi na. · , 
'H ' · ·r ~·.. • 1'. 

For de som ønsker en videre 

' i?:r:dy~~ing ) 'p~i~sippe~e f9r _ opP,bygg-
ings av s osialismen anbefaler vi: 
Marx:Kr:iTiklt!3VGoUiaprogrammet.--- --

Lenin:Bind 12 av Oktoberutgåve 
Stelin:Sosialismens økonomiske pro-

~1-J 
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å tå. Jeg tror det er fordi de er opptatt av å få seg bein og posisj
oner nå og sikre seg framover, og ·fordi posisjonene gir dem en viss 
begrensa manøvreringsmulighet. 

Vi må bare registrere at aristokratene får oppslutning om den 
ansvarlige linja si. Det oppnår de ved å blande stolpe og stag og 

?ed. å unngå å si noe om at stolpen klemmer studentene nede og holder 

dem sjøl oppe. Hen samtidig må vi huske at motstanden mot statens 
økonomiske politikk er stor. 

Det som vi må gjøre er følgende: Vi må untiergrave den ansvarlige 
linja og styrke motstånden og kamplinja. Denne er tjent med en ( 
diskusjon om brukerstyringa. Den vil vise hulheten i GG's og Sos. 
off's argumentasjon. Vi må drive langvarig polemikk med GG og Sos. 
off om fordeler/ulemper ved"brukerstyring" og linja i forhold til 
staten. -~lig GG står svakt her ·i forhold til velgermassen dees . 
Diskusjonen må føres i DNS, HHG, Oppbrudd og på veggaviser. Vi må 
oppmuntre til og drive fram ulike ·aksjoner mot statens studentpoli
tikk der vi oppfordrer GG, Sos.off og USV til samarbeid. 

I det siste er det kommet forslag fra USV om ei delvis oppløsing 
av SiO ~ De har foreslått å skille ut boligavdelinga fra SiO og at 

'kantinedrif:ba legges under Statens Kantiner. Endel folk sier at 
studentene sjøl burde ta over boligavdelinga. Argumentene for er 
at det forhindrer overføring av penger fra boligavdelinga og at 
det blir billigere. For boligavdelinga er argumentene tvilsomme. 
Spørsmålet gjelder fastsetting av priser for bruk av ressurser i 
den sentrale fellesavdelinga. Det s amme kontrollproblemet vil fore
ligge etter utskilling, sjøl om det kanskje blir i forhole til nye 
institusjoner. 

For kantinenes vedkommende er jeg mer positiv. Studentene har 
sikkert landets dyreste kantiner. Statens Kantiner er mye billigere. 
Et kaav om å legge kantinene under St atens Kantiner vil legge et 
press på SiO for å holde 1'1 tt igjen på prisgaloppen. Vi har heller 
ikke noe å tape på at kravet skulle bli innfridd, tvert imot. 

Det vil bli forsøkt mye splittelsesargumentas jon fra statens 
side mot studentene hvis kravet blir reist med stor tyngdelog 
kanskje sæTlig om det skulle bli innfridd. Men staten står svakt 
og vi står sterkt. 

22 

' neiset hele vårt parti sammen til 
partia tø veldige politiske kemp. l 
Løser ikke partiet denne oppgaven, 

~il det heller ikke kunne løse noen 
av sine politiske oppgaver. 

Fostringa til nå. 
, ,Jeg vil påstå at de fleste lederne 

NKS i dag besitter, har vokst pga. 

egr iniati vri.k:dom. De har studert 
ma\ .sme, forent det med praksis og 
derigjennom utviklet seg. Ds NKS har 
mie,tet. mange dyktige folk til parti et 
står et fåtall igjen til å lede bev
ege.lsen på skolene. De har et stort 
avsvar hvilende på seg 1så tid til 
sjølskolering og grunnplsnskontakt 

er nok he.ller li ten. 

Fostringa har bestått sv s t udiesir 
-kler ( en langdryg affære-ofte 
dårlig organisert ) , s eminsrer,verv 
der f ol k har ut viklet seg og lags
møter. Både si rklene og semi narene 
har nok ikke vært arrangert for 

ofte . På grunn av stor gjennomtrekk 
i lsgsstyrene har utby ttet på lags 
-møtene blitt redusert noe da -de 
"flinke" kadrene er opptatt med 
op? Haver utafor lagene. 
D~ :ar m.a.o. vært li ten kollek
tiv lær eprosess i NKS som har ført 

oss i en situasjon med få ledere. 
De vokser ikke på t r ær, men alle 
kan g jennom beviss t kollektivt ar
beid bli dyk t ige kadre som NKS kan 
bruke. på et el ler annet styretrinn 
eller på endre områder. 

l 
iFostring er viktig. 
I mitt lag har tolk meldt seg ut 
pga. et de mente et NKS ikke til
førte dem noe politisk el. sosialt. 
Selv må jeg innrømme at 95$ av det 
:jeg ken,er tilført gjennom egne 
,studier og praktisk'erbeid, tatt 
l 
på eget iniativ, i den tiden jeg 
har vært medlem. Nå skal det jo i 

sannhetens navn sies at NKS ikke 
har vært inne isin beste periode 
de 2 siste årene, men det er ·ingen 
unnskyldning for at kaderfostringa 
er stebarnlig behandlet. 

Fostring-e.t t skrekkeksempel. 
,Eksempel på hvordan fostringa ikke 
skal gjennomføres, er det. som skje 

7 

~ 

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



-dde i oslo i vår.Dette nar forøv- · 
rig værtf pra'ksis · i le~gre tid.Når 
ledende -'tolk skal avløses, blir ·det 
l. all hast kjø.rt ut en skoleringa-' 
kampanje f'or å skafle erstattere. 

~'olk fra nøyere organer plukker ut 

de som skal skoleres. Het er sow of
test kadrer med store politiske oP,p

gaver fra før. Det blir m.a.o. 
"broilerkurs••-noen faller av natur
lige grunner (nok å gjøre fra før) 
fra og ledelsen er så som så- ofte 
idealisme i både. gjennomføring og 
planleggi~. Det ble startet opp 
flere kurs. Mange av de som var plu
kket ut, stilte seg skeptisk til opp
legget, men ledelsen garanterte at 

denne gangen skulle alt klaffe - de 
hadde planlagt dette nøye. Bare 25% 

av kursene kom igang og er gjennom
ført etter planen. Det visste seg-at 
det var satt folk til å lede kurs 
enda de ikke hadde tid og krefter til 
det- de møtte rett og slett ikke opp. 
Sånt må da for svingende. kunne unngås 
viss man ikke har mistet talens bruk. 

··· ;: .. 

for at·· kamerater skal vokse politisk. 
-Forpliktende forhold til politikken. 
Folk har fått ansvar for et konkret 
område. Det er ikke tilstrekkelig å 
gi kamerater ansvar som lagsleder, 

styremedlem e.l. De må få konkret 
greie på HVA de skal gjøre,hVORDAN 
de skal gå fram for å løse oppgaver, 

HVEM de skal jobbe sammen med, HVA 
da skal studere osv. 

Skjønner ikke ledelsen at slik praksi~--------------------------------~ 

svekker tilliten til NKS og sprer mis-
mot blant kadrene ? 
(Unnskyld den sure kritikken,men jeg -kollektive studier av eget og fi 
kunne ikke la være) dens materiale. Dette gjør kamerat-

De som ble gjennomført har kommet fra 
det med hederlige result~ter. Der 
hadde ledelsen grep om innhold og 
organisering. 

Om kaderfostring. 
1\oen erfaringer på hva som skal til 

8 

ene sikrere i den eksterne kampen. 
De har en plattform av argumenter 

å stå på. 
-Kolle.kti v gjennomgang av argumen-
. er_ og_innl.e.gg før_ ekst.erne_konf'ron

·tasjonsmøter, allmøter, standsdisk. 

og veggavisskriving. 
.-Kollektiv oppsummering med person-

NEI TIL STUDENTFLERTALL I SIO'S HOVEDSTYRE. 

Jeg skal begrunne dette standpunktet og ta opp spørsmålet om delvis 

oppløsning av SiO. 
·Det er viktig at vi har to perspektiver på vurderinga av linja 

i forhold til SiO. Det ene er prinsippet å forsvare studentenes 
økonomiske interesser. Det andre er at vi arbeider for å vinne stu
dentenes oppslutning om sosialismen. Det duger ikke å bare legge vekt 

på en av delene. 
Så til spørsmålet om studentflertall. Vår linje har vært å gå 

.nn for studentflertall i hmvedstyret. Begrunnelsen for dette har 
vært todelt. For det ene så vil det være taktisk gunstig for å 
avsløre statens karakter om den brukte vetoretten mot et budsjett 
vedtatt i Studenttinget. Det ville avsløre hulheten i snakket om bru
kerstyring og de som har preika for det. For det andre så ville bra 
representanter i hmvedstyret kunne forhindre reaksjonære og student
fiendtlige vedtak i enkelte saker. Forutsetninga for denne linja 
har vært at det har vært realistisk å få inn bra representanter i 
hovedstyret (eller presse andre). Denne forutsetninga holder ikke 
nå. Vi må slå det fast. Men dette er ikke nok til å gå imot flertall. 
Det gjøt imidlertid vår begrunnelse O verd. 

Jeg vil slå fast at linja for flertall fra vår side ikke er 
prinsipielll under kapitalismen. Den er taktisk. 

Jeg skal argumentere for at den er taktisk feilaktig i situasjon
en nå. 

I Studenttinget står det to linjer imot hverandre i budsjettdisk
usjonene. Ei"ansvarlig" og ei for underskuddsbudsjett og økt stat
lig støtte. Mitt poeng er at den ansvarlige linja står i motstrid ti(. 

( '+viklinga av motstanden mot statens økomomiske politikk for student-
J. Den ansvarlige linja splitter motstanden. Linja forsvares av 

Grønt Gras og Sosialistisk Offensiv med disse hovedargumentene:"De 
ansatte må ha trygge arbeidsplasser". "Hvis vi ikke godtar balanse
budsjett blir vi hetsa av vanlige folk~ "Vi må stemme for SiO's 
budsjett for å beholde studentflertallet i hovedstyret~ 

Disse argumentene består av en stolpe og to stag. Stolpen er å 

få beholde studentflertellet • 
Hvorfor er noen få studentaristokrater så forbanna opptatt av å 

få beholde studentflertallet? Når du spør dem er det utflytende svar _ 
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ganske stor kriger, Churchill.Ved 
å få mer krigerske borgere til mak
ta, vil Sovjet møte mer motstand, 
og krigen vil vare kortere. Og vi 
ønsker at den ).verdenskrig skal 
avgjøres på noen måneders felttog 
på kontinentet, framfor at vi må 
ligge 20 år i Hemsedal og føre fol
kekrig for å kvitte oss med moskva
styret.· 

STYRK NATO. 

Til slutt, og det syns jeg er 
viktigst. Det er i dag faktisk 
NATO som holder Sovjet unna Norge 
og resten av Europa. NATO er i dag 
militært sterkere enn Sovjet.NATO 
kan ta Sovjet, det er bra, Men det 
er tendens innafor NATO til oppløs
ning og ettergivenhet overfor Sov
jet, på samme måte som "Nasjonenes 
forbund" gikk i oppløsning og ikke 
lot seg bruke mot de fascistiske 
landa i mellomkrigstida. Dette er 
ikke bra. Jeg ønsker et styrka NATO 
for å fortsette å holde Sovjet unna 

Dessuten ønsker jeg meg en mer kri
gersk norsk regjering. Dette vil 
også styrke kampen mot Sovjet, sam
tidig som det styrker Norges inte
gritet innafor NATO. Eksemplet med 
Churchill viser at dette ikke bare 
trenger å bli fromme ønsker. 

KRIGEN KAN FORHINDRES. 

De aller neste kommunister gjør 
ingenting med spør~\let om krig. 
Enten så tnn• de ikke at det blir 
krig, eller så trur de at krig ( · r 
det uansett. ?.~en hvis Sovjet m~ -· 
tilstrekkelig stor motstand, kan 
det slås på retrett uten at vi opp
lever en ny verdenskrig. På begyn
nelsen av 50-tallet blei USA slått 
på retret.t, og den verdenskrigen 
forhindra. Jeg mr-innrømme at jeg 
ser det som. lite sannsynlig at det 
samme gjentar seg denne gangen,men 
det er verdt et forsøk. 

marius 

v·i tre_nger en 
samski.pnads 
politik:·k 

KOMMUNISTENF.S HOLDNING TIL SAMSKIPNADENE HAR VÆRT ALTFOR LITE DISKUTERT 
OG LINJENE HAR VÆRT UKLARE OG D~RLIG BEGRUNNA. VI BØR MERKE OSS AT VED 
UNIVERSITETET I OSLO HAR SAMTLIGE POLITISKE GRUPPEIDNGER-UNNTATT NKS
UTFO~ EN KONKRET POLITIKK PÅ DETTE OMRÅDET. 
SPØRSMÅLET ER VIKTIG FORDI DET ANGÅR DET VIKTIGSTE FOR DE ALLER FLESTE 
STUDENTER -DERES VELFERD. VI SYNS ARNES INNLEGG ER EN GOD START, OG OPP
FORDRER SPESIELT KAMERATER OG LAG SOM HAR JOBBA MED DISSE SPØRSMÅLA 
OM Å SKRIVE TJL . INTERNBLADET. 

It 

kritikk. Dette er viktig for at 
kameratene skal lære av feil og 
bygge videre på sine sterke sider. 
-Utbygge et sosialt miljø slik at 
kameratene trives og er sammen uten
om studietiden. 
-Hjelpe kamerater med personlige 

problemer(faglig,privet,familimessij 
eller økonomisk) · · . 

( KARRIEREKRITERIER I NI:S. 

Forrige · landsmøte skapte følgende 
kriterier: 
:-Stå på riktig side i linjekamper. · 
Du måtte he ~tått på sentralstyre 
sitt standpunkt i taktiske og 
prinsipielle spørsmål i tiden før 
nominasjonen. Avvisning av oppo
sisjon - redsel for motsigelser. 
Resultat; Fikk inn ja-folk som i 
stor grad reproduserte ledelsens 
feil. 

-Det politiske nivået til kamerat
er ble avgjort i interne disku
sjoner.Gode pratmakere ble gjerne 
foretrukket. Dette utelukker en 
rekke kamerater som har andre kva
liteter, men som ikke blir lagt 
'fø~ke til. 
\ rståelsen for demokratisk sentra
lisme var svak. Det ble gJort lite 
undersøkelser blant medlemmene når 
ledelsen hadde linje- og plandisk. 
Man evnet lite å lytte til massene. 
Det finnes sjølsagt flere kriterier, 
men disse var ofte de viktigste. 
Jeg mener et neste landsmøte må 
slå fast andre kriterier ·der 

• 

evnen til å lede messene, evnen til 
å tenke sjølstendig, evnen til å gå 
mot strømmen, evnen til å fordype 
seg i faget sitt etc. må sta sentral\ 

Problemer i fostringa, 
For det rørste må linjer for denne 
utvikles så :t"ort som mullg.~i ma på 
relativt. kort tid fostre ett nytt . 
sjikt ev. ledelse på: 

Sentrelstyreni vå 
Distriktsnivå 
Storlagsnivå 
Frontkedre 

Vi må diskutere hvordan disse kame
ratene skal utdannes og utvelges til 
ledende kadrer iNKS. For det endre 
mangler vi folk, Jeg her liten tru 
på et mangelen kan avhjelpes ved om
disponeringer, sammenslåing ev leg 
etc. I hovedsak må det skje ved ny
rekruttering. Det betyr et rekrutt
ering blir en sentral ·oppgave i tie 
fremover. Nyrekrutterte vil utvikle 
seg raskt de~som vi her en riktig 
ledelse og et konkret fostringpro
grem, MAO SIER: 
Det er messene som er de virkelige 

heltene: selv er yi ofte barnslige 
og uvitende. Begriper vi ikke det, 
kan vi ikke gjøre regning med å til
egne oss minimale kunnskaper engang. 

Moralen blir et friskt blod b~de må 
og kan vi . satse på. 

LAGA MÅ ~09ILISERES. 
Jeg vil iKke her legge frem noe fo . 
rslag til konkret plan for hvoorda 
fostringa skal legges opp til 
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høsten.Jeg mener likevel det er vi 
ktig å få slått fast enhelt avgjør 
enj e forutsetning for at vi skal 
kunne lykkes i. dette arbeidet: at 
laga sjøl må være drivkrafta.Der= 
som fo~tringa blir et anliggende 
mellom den nåværende ledelsen .og 
nien lovende ferskere kamerater 
som blir "tatt hånd om " nv led~ 
elsen er jeg . sikker på at vi ikke 

vil lykkes.La~ må ~å· konkret kje
nnskap til kaderproblemene· i NKS, 
bli medi å utforme den politiske 
linja,sjØf være med på å utpeke 
hvilke kamerater som bør være med 
på eventuelle kaderfostringskurs 
og være · aktive i å følge opp disse 
ksmeratene.Ledelsen av fostringa 
på alie nivå har plikt til å infor 
mere laga om sitt arbeid. 

SOMMZRLEIRENE VIKTIGE I FOSTRINGA. 

Sommerleirene gir særlig de store 
byene en utmerka anledni ng til å 
starte opp dette arbeidet allerede 

L .-----
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nå.Det må også være en viktig opp
gave for sentralsstyret å sikre at 

laga mtenfor disse byene blir gitt 
oppgaver pA leirene og at de på en 
eller annen måte blir dratt med i 
forbere.delsene til leirene. 
Sommerleir~ne skal ha en ledelse 
på mange ru vå.Jeg veit at de for
skjellige DSene planlegger å ta ~ 

mye grundigere på forberedelse_ne '· 
år enn tidligere m.h.t. å trekke 

folk med.Jeg mener det er viktig 
at de.t er særlig viktig å legge ve 
kt på at kameratene som· blir dratt 
med i forberedelsene får anledenin 
til å sette seg inn hovedtemat for 
leirene - Kina.Jeg tror også det 

er viktig å være dristige i utve
lging av :folk til disse popgavene. 

Dersom dette blir gjort etter de 
retningslinjer jeg har skissert 

ovenfor vil det kunne gi kader
fostringa til høsten en flying 
start. 

KÅRE 

ende~, og .USA i ferd med å bli ei 
sv--t'lllakt. Samtidig fortsatte dege
n~ tinga i en rekke vestlige kom
munistparti.er. Vi må studere nær-
mere hva som gikk feil, bare en 
ting .er si-kkert, alliansen i seg 
sjøl hadde ikke skylda. 

HVILKh"'N FORM FOR ALIIIANSE ? 

Jeg er betinga for NATO. Jeg skal 
forklare hvorfor, ved å si hva jeg ·~ 
ønsker meg. 

Helst ville jeg selvsagt hatt et 
sosialistisk Norge, rusta til tenna 
og alliert på noe av den samme måt
en som Kina er med USA i dag. Men 
det kan jeg ikke få, så da vil jeg 
ønske meg et kapitalistisk Norge, 
tusta t .il tenna og utafor NATO.For 
selv om NATO i dag ikke er det und
ertrykkelsesorgan det var på ·50- . 
tallet, . så kan det selvsagt utvikle 
seg til å bli det på ny. Dessuten 
mener jeg NATO gir det norske for
svaret_ for .·li ten handlefr· ihet til 
virkelig å forsvare Norge. Men jeg 
trur i~ke det går an å melde seg ut 
av NATO i dag, uten at det objekt
ivt_ sett tj_ene.r Sovjet. Det vil fø
r~ ·1 en finl andi sering av Norge. 
Del -vr er jeg betinga for NATO. 

GRJ\_TOPPS f,1QTARGUr.1ENTER MOT NATO. 

Det s~~lle være reaksjon~rt av 
NA10 å øve a tomkrig i Norge. Jeg 
kan ikke se a t det er så absolutt. 
Ei taktisk a tombombe mot en sovjet-

jagde tyskerne ut, det tjente frati-
skmenna. · 

"NATO-forsvaret er en illusjon og 
fører til kapitulasjon". Dette kan · 
ikke .. være noe argument for å gå ut 
av NATO. Sveriges forsvar er også 
dårlig, det vil bare slåss så lenge 
det trur det kan vinne. Det er som 
Stalin sier: "Borgerskapet selger 
nasjonen for dollars." Men forsvars
evnen avhenger også mye av borgerne 
som styrer forsvaret. Det fins stør
re eller mindre krigere i borger- · 
skapet. Folkelig press i Engl 2.nd 
fikk Chamberlain erstatta med en 

isk militærenhet på norsk jord må , . 
da V8re~oK, under visse omst-errd-;i-g=-rif':--1 
heter. USA helte jo tonnevis av 
bomber og rrr.ana ter over Frankrike 
mot slu\;ten av 2.:..v.erdenskrig. Det 
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prinsipprogrammet blei skrivi, men mellom de amerikanske frigjørings
de siste tre åra har vist at det er styrkene på den ene sida, og Frank-
galt. Sovjet demonstrerer stadig rike og Spania på den andre sida -
klarere at de har som mål å etablere mot England under den amerikanske 
sosialfascismen sin i alle hjørner frigjøringskrigen. Dette enda Frank-
av verden, også i Norge. Det eneste !rike og Spania sloss for sine imp
USA har demonstrert er veikhet, veik- erialistiske interesser. 
het over:for sine gamle"interesseom- Lenins syn på krig er: krig er 
råder" og overfor rive.len Sovjet. /vanskelig, du kan ikke tilnærme deg 

dem med en abstrakt formel, du må 
TAKTISK ALLIANSE ER ØNSKELIG. analysere konkret. 

I den grad det er mulig, ønsker vi 
en allianse av alle krefter i verden 
som vil gå imot Sovjets krigspoli
tikk, også supermakta USA. En alli
anse parallell ·til den kommunistene 
sloss for å opprette blant de "ikke
aggressive", "demokratiske" landa 
før og undjr 2.verdenskrig, mot de 
fascistiske aggressive landa-
~tså, Sovjet er hovedfi nden, 

ikke QSA og Sovjet isammen. Og, vi 
ønsker en eller annen form for alli
anse med USA m0t Sovjet. På disse 
punktene må AKP omskrive prinsipp
programmet sitt. 

NOEN MOTARGUMENTER. 

Det er noen som argumenterer mot 
standpunktene mine. De aller fleste 
motargumentene tar prinsippielle 
former. Den eldste typen, som forøv
rig begynner å opptre mindre hyppig, 
stammer fra "KUL-epoken" i norsk 
studentbevegelse. Det er argumenter 
av typen: "Arbeiderklassen kan ikke 
ta stilling i imperialistiske omfor
delingskriger" o_sv. Kort sagt, du 
~r feil fordi Lenin har sagt det. 
HAR LENIN SAGT DET? 

For det første, Lenin opplevde 
bare en verdenskrig, og hvis hans 
standpunkter skulle være rett refe
rert, så taler det til hans fordel. 
Men jeg trur ikke Lenin ville vært 
trotskist under 2.-verdenskrig.Hvis 
du leser mer enn et par sider i 
"Renegaten Kautsky" av Lenin, så 
vil du oppdage stalinisten Lenin. 
Les f.eks. Juniuspamfletten.(CW 22) 
Lenin forsvarer her en allianse 

MER PRINSIPPIELL MOTSTAND MOT ALLI
ANSER. 

Nå skal jeg fly med harelabb over 
noen flere argumenter som jeg mener 
går prinsippielt mot allianser. Jeg 
skal fortløpende servere argument
ene og mine innvendinger. 
- "USA er jo en supermakt" Innvend
ing: Et av poenga med allianser er 
jo å forene seg med mindre fiender 
for å beseire en større fiende. 
- ''Kan ikke legge ned kampen mot 
USA" Innvending: Allianser innel::er
er selvsagt også kamp i tillegg til 
enhet. 
- "Borgerskapet vil all tid slåss 
for sine interesser, og ikke . for 
nasjonen" Innvending: En svak alli
ert er bedre enn ingen alliert. 
- "Allianse betyr svik" Innvending: 
Alle kompromisser, enhetsfronter 
og allianser innebærer selvsagt mu
ligheten for svik, men det må ikke 
automatisk skje. 
- "Hvor blir det av sosialismen?" 
Innvending: Kinas historie var full 
av allianser, sosialisme blei det 
allikevel. 

LITT OM 2.VERDENSKRIG. 

For å gjøre det mer konkret. Tenk 
på hva som skjedde under 2.verdens
krig. Kommunister i Sovjet,Norge, 
Jugoslavia og mange andre land var 
i allianse med de imperialistiske 
stormaktene USA og England. Det var 
en bra allianse, og den var uUnngå
elig. Tyskland pressa den på oss. 

Etter krigen, i -47, var de alli
erte fra -4~ forvandla til hovedfi-
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.lkohol og klasseka~ap 
Svar til "Måtehold" i 4.mai nr. 1-79 

I "4.mai" nr. 1-79 hadde Jeg et 
innlegg der jeg forsøkte a trek
ke opp ei linje for en kommunis
tisk alkoholpolitikk."Måtehold" 
svarer i samme nummer. Han hevder 
at det er ma~ge ting vi e; enige 
om, men unngar dessverre a pre
sisere hva dette er. Derimot 
markerer han uenighet på to punk
ter, nemlig hva som er den riktige 
alkoholpraksisen, avhold eller 
måtehold, og hva som er hovedår
saken til alkoholproblemet, kapi
talismen eller alkoholtilgangen. 
Jeg skal derfor kort ta opp 
disse. 

HOVEDÅRSAKEN TIL ALKOHOLPROBLEMET, 

"Måtehold" skriver:"! de kapita
listiske landa herjer krisa.Den 
fører til skjerpa klasseunder
trykking, de økonomiske og sosi
ale forholda forverres. Dette ut
gjør· hovedårsaken til alkohol
problemet". Hvordan vil du da for
klare at alkoholforbruket i 1978 
f ( første gang på flere tiår gikk 
r~ _kalt ned? Og hvordan vil du 
forklare at det totale alkoholfor
bruket den tida polstreiken varte 
gikk ned med rundt 30 prosent, 
når en regner med den virkning 
som svenskesprit, økning i ille
gal hjemmeproduksjon, smugler
sprit o.l. hadde? Hvordan vil du 
forklare at belegget på avrusnings
stasjonene ble redusert, at an
tallet arrestasjoner for offent
lig fyll o.l. gikk sterkt ned? · 

1:t 

Mitt syn er at du har et meka
nisk syn på forholdet mellom 
kapitalisme og alkoholproblem, 
Naturligvis er kapitalismen ei 
hovedforutsetning for alkohol
problemet i Norge, ettersom den 
har skapt en masseproduksjon og 
massespredning av alkohol som var 
ukjent i tidligere historiske 
epoker. Men hovedsaken er at 
alkoholproblemet kan variere 
drastisk også innafor kapita
lismen, og det er var plikt å 
kartlegge de lovene som skaper 
denne variasjonen, og sørge for 
at alkoholproblemet blir så lite 
som mulig under kapitalismen. 
Dette betyr bl.a. at det er nød
vendig med en særegen kamp mot 
alkoholproblemet også under kapi
talismen, og at vi kommunister 
må gå i spissen for denne kampen. 
Det er alt for mekanisk å sette 
seg ned og vente på revolusjonen 
og så tru at alkoholproblemet 
skal forsvinne. Dessuten er. det 
heller ikke slik at alkoholpro
blemet eller andre rusgiftproblem 
forsvinner under sosialismen. De 
forsvinner først når det blir 
reist en særegen kamp mot dem, 
og bare dersom denne kampen blir 
ført etter riktige linjer. Kina 
tok opp sitt opiumsproblem1 og 
løste det på den riktige mat~n, 
nemlig ved å forby all produksjon, 
import, omsetning og bruk av 
opium, og satte igang en masse
kampanje for å få folk til å 
støtte opp om denne politikken, 
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samtidig som alle opiumsnarkomane 
ved frivillighet eller tvang 
ble nødt til å slutte. Det var 
altså ikke sånn at opiumsproblem
et forsvant av seg sjøl. Når det 
gjelder alkohol, kan en nok si 
at Kina har et lite alkoholpro
blem idag, men det ville være 
illusjonsmakeri å hevde at det 
ikke finnes. Der alkohol blir 
omsatt og spredd, der vil det 
alltid oppstå alkoholproblem. 
Og der alkohol blir omsatt og 
spredd i maE s eomfang, der vil 
det også oppstå alkoholproblem 
i masseomfang. En kamerat jeg 
har prata med fra det Svensk
Kinesiska Vennskasførbundet, som 
hadd e vært bosatt i Kina i to år, 
hevda at han visste om to perso
ner s om han med sikkerhet kunne 
si var al~holister, hvorav i 
alle fall den ene hadde pådratt 
seg sin alkoholisme etter fri
gjøringa. Dette høres naturlig
vis lite ut, og er det også, men 
det stikker hull på myten om at 
alkoholproblem ikke finnes Under 
sosialismen. Dersom en kan tenke 
seg at liknende tilfeller også 
finnes utenfor 'den nevnte kame
ratens sikkert ·begrensa omgangs-
krets, må en likevel slutte 
at antallet alkoholister i 
Kina sikkert ikke utgjør noe 
lite antall. Det vi iikevel 
må kunne slå fast, er at i sam
menligning med Norge, har Kina 
et relativt lite alkoholproblem. 
Jeg kJenner ikke godt nok til 
alle arsakene til disse for
skjellene, men kan nevne at ki
nesere også utenfor . Kina his
torisk har vært kjente for sitt 
måtehold i omgang med alkohol. 
Videre at den framtredende sel
skapsdrikken ved nesten alle an
ledninger i Kina er te. Videre 
igjen at ei flaske brennevin i 
Kina koster 4-5 yuan, dvs. om
trent 5-7 prosent av ei vanlig 
månedslønn, dvs. at alkohol i 
Kina relativt sett er økonomisk 
li te tiJcgj-enge:I:±-g- fo·r det- sto·r -e 
flertallet av befolkningen. 
Undersøkelser her i Norge viser 
også at det er folk med best 

råd som drikker mest. Av en under
søkelse som ble foretatt i ok
tober 1978 framgår det at i Norge 
hadde halvparten av alle spurte 
med ei inntekt under 50 000 ikke 
smakt brennevin siste året, mens 
tilsvarende tall for dem med inn
tekt over 100 000 var 16%. Av 
samme undersøkelse framgår det 
også at av dem som drikker brenne-

vin, drikker de . med høyest inn
tekt mest hver gang, og de drikker
oftest. Det ser altså ut for at 
det kan være de samme lovmessig
hetene som styrer alkoholforbru
ket i Norge og Kina. 
"Måtehold" skriver om Sovjet: 
"I det sosialistiske Sovjet var 
det ikke forbud, alkohol var til
gjengelig, men alkoholisme og 
fyll var ikke noe stort problem". 
For det første er det viktig å 
ha klart for seg at da revolusjo

. nen ble gjennomført Y.ill: det for
bud mot alkohol i Sovjet, for
budet ble innført i 1916, og 
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nomsnitt. DNS ble gjort til hovedoppslag 
i tre numre av studentavisa "Univers i tas" 
som er redigert av profesjonelle journal
ister. Det viser betydning forumet hadde 
da. Blant deltakerne på møtene var utvil
somt mange ferskl studenter som fikk sitt 
første med NKS gjennom våre innlegg. 

For det'andre:DNS er et overvintringssted 
for den progressive bevegelsen. Uten DNS
styret ville det overhodet ikke vært av
holdt progressive politiske debattmøter 
for studentene. Uten DNS-styret ville det 
ikke hengt en veggavis på SV-fakultetet. D( >tyret har dessuten laget storparten 
a _n progressive propagandaen som har 
vært spredd på Blindern. 

Min oppfatning er at DNS-forumets form 
tvinger fram praksis fra styremedlemm
enes side. 

Det må arrangeres møter. Det må propag
ander.es for dem. Til hvert møte må det 
legges opp en politisk linje. Det er også kjeRt 
at det er få politiske oppgaver som er så 
lærerike som DNS-jobbinga. Det har også 
sammenheng med den tvangen til aktivitet 
og politiske diskusjoner som ligger i selve 
DNS 1form . 

STYRK 

For det tredje:Hvis man spredde de kamer
atene som nil jobber i DNS rundt i lagene 
ville det ikke bedre en døyt på aktiviteten 
der. Det er en illusjon å tro at den hAndfull 
personer som sitter i et DNS-styre skulle 
kunne snu opp ned på situasjonen i NKS 
ellers. Det eneste man ville oppnå med den 
tilsynelatende tiltrekkende løsning å gi opp 
DNS, var ytterligere passivisering og svekking. 
Det er et faktum at utenom DNS foregår det 
praktisk talt ikke politisk kamp i større om
fang på Blindern. 

Noen mener det ville va.re en foi:del å 
komme i opposisjon. J eg tror ikke disse 
kameratene har tenkt over hva det vil bety 
å ikke ha innleder på møtene, men måtte 
legge fram sin politikk to treminutters inn
legg. Dessuten er jeg ytterst skeptisk til 
om DNS i det hele tatt ville overleve under 
SV-styre. 

En annen ting som heller ikke bør unier
vurderes er den enorme propagandagevinst 
det ville gi SV om de slår oss i DNS. 

Min konklusjon er at om vi ikke skal 
beholde DNS for enhver pris, så er det ikke 
langt unna . 

JONATAN. 

M( S GÅR INN FOR EI OMFATTANDE REVIDERING A V PARTIETS PRINSIPPROGRAM I 
SThcf PÅ KRIGSFAREN OG IMPERIALISMEN: HAN MEINER AT SOSIALIMPERIALISMENS 
STADIG ØKENDE AGGRESJON MÅ FØRE TIL AT VI BØR GÅ INN FOR Å STØTTE OG STYRKE 
NATO. SJØL OM VI IKKE DELER MARIUS' ANALYSE A V NATO, MENER VI INNLEGGET 
HANS REISER MANGE VIKTIGE SPØRSMÅL DET ER VIKTIG Å TA STILLING TIL. 

DET ER ll'lANGE VIKTIGE SPØRSMÅL I FOR- klassen eller partiet hans alliera 
BINDELSE f,iED Kf.UG, li.EN I DAG ER AN- seg med USA eller NATO under noko 
TAKELIG SPØRSi\Ii\. L:ET Ol.I ALLL\.NSER D:ii:T omstende for å slå Sovjetsamveldet.n 
VIKTIGSTE. ---

Prinsipprog~ammet til AKP (m-l) 
sier: 11 

•• Difor kan ikkje arbeidar 

FORHOLDET IYIELLO!.~ SUPBRI,!AKTENE. 

Dette kunne se riktig ut i -76,da 
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samtidig som alle opiumsnarkomane 
ved fri vil·lighet eller tvang 
ble nødt til å slutte. Det var 
altså ikke sånn at opiumsproblem
e t forsvant av seg sjøl. Når det 
gjelder alkohol, kan en nok si 
at Kina har et lite alkoholpro
blem idag, men det ville være 
illus jonsmakeri å hevde at det 
ikke finnes. Der alkohol blir 
omsatt og spredd, der vil det 
alltid oppstå alkoholproblem. 
Og der alkohol blir omsatt og 
s predd i maE s eomfang, der vil 
det også oppst å alkoholproblem 
i masseomfang. En kamerat jeg 
har prata med fra det Svensk
Kinesiska Vennskasførbundet, som 
hadde vært bosatt i Kina :L to å r, 
hevda at han visste om to perso 
ner som han med sikkerhet kunne 
si var al~holister, hvorav i 
a l le fall den ene hadde pådratt 
seg sin alkoholisme etter fri
gjøringa. Dette høres naturlig
vis lite ut, og er det også, men 
det stikker hull på myten om at 
alkoholproblem ikke finnes under 
sosialismen. Dersom en kan tenke 
seg at liknende tilfeller også 
finnes utenfor ·den nevnte kame
ratens sikkert 'begrensa omgangs-
kret s, må en likevel slutte 
at antallet alkoholister i 
Kina sikkert ikke utgjør noe 
lite antall, De t vi iikevel 
må kunne slå fast, er at i sam
menligning med Norge, har Kina 
et relativt lite alkoholproblem. 
Jeg kJenner ikke godt nok til 
alle a rsakene til disse for
skjellene, men kan nevne at ki
nesere også utenfor Kina his
torisk har vært kjente for sitt 
må tehold i omgang med alkohol, 
Vi der e at den framtredende sel
s kapsdrikken ved nesten alle an
ledninger i Kina er te. Videre 
igjen at ei flaske brennevin i 
Kina koster 4-5 yuan, dvs. om
trent 5-7 prosent av ei vanlig 
må nedslønn, dvs. at alkohol i 
Kina relativt sett er økonomisk 
lite tilgjengelig for det store 
flertallet av befolkningen. 
Undersøkelser her i Norge viser 
også at de t er folk med best 

r åd som drikker mest:·· Av en under
søkelse som ble foretatt i ok
tober 1978 framgå r det at i Norge 
hadde halvpart en av alle .spurte 
med ei inntekt under 50 000 ikke 
smakt brennevin siste å ret, mens 
tilsvarende tall for dem med inn
tekt over 100 000 var 16%. Av 
samme undersøkelse framgå r de t 
også at av dem som drikker brenne-

vin, drikker de . med høyest inn
tekt mest hver gang, og de drikker
oftest. Det ser altså ut for at 
det kan være de samme l ovmessig
hetene som s tyr er alkoholforbru
ket i No rge og Kina. 
"Må tehol d" skriver om Sovjet: 
11I det sosialistiske Sovjet var 
det ikke forbud, alkohol var til
gjengelig, men alkoholisme og 
fyll var ikke noe stort problem". 
For det første er de t viktig å 
ha klart for seg at da r evolusjo
n en bl e gjennomført ~ de t for
bu d mo t alkohol i Sovjet, f or
budet ble innført i 191 6 , og 
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nomsnitt, DNS ble gjort til hovedoppslag 
i tre numre av studentavisa "Universitas" 
som er redigert av profesjonelle journal
ister. Det viser betydning forumet hadde 
da. Blant deltakerne på møtene var utvil 
somt mange fersle studenter som fikk s itt 
første med NKS gjennom våre innlegg. 

For det'andre:DNS er et overvintringssted 
for den progressive bevegelsen. Uten DNB
styret ville det overhodet ikke vært av
holdt progressive politiske debattmøter 
for studentene. uten DNS-styret ville det 
ikke hengt en veggavis på SV-fakultetet. D( >tyret har dessuten lage t storparten 
a .n progressive propagandaen som har 
vært spredd på Blindern. 

Min oppfatning er at DNS-forumets form 
tvinger fram praksis fra styremedlemm
enes side. 

Det må arranger es møter . Det må propag
anderes for dem. Til hvert møte må det 
legges opp en politisk linje. Det er også kjeRt 
at det er få politiske oppgaver som er så 
lærerike som DNS-jobbinga . Det har også 
sammenheng med den tvangen til aktivitet 
og politiske di.skusjoner som ligger i selve 
DNS 1form . 

STYRK 

For det tredje':Hvis man spredde de kamer
atene som 'lå jobber i DNS rundt i lagene 
ville det ikke bedre en døyt på aktiviteten 
der. Det er en illusjon å tro at den håndfull 
personer som sitter i et DNS-styre skulle 
kunne snu opp ned på situasjonen i NKS 
ellers. Det eneste man ville oppnå med den 
tilsynelatende tiltrekkende løsning å gi opp 
DNS, var ytterligere passivisering og svekking. 
Det er et faktum at utenom DNS foregår det 
praktisk talt ikke politisk kamp i større om
fang på Blindern. 

Noen mener det ville va.re en foroel å 
komme i opposisjon.J eg tror ikke disse 
kameratene har tenkt over hva det vil bety 
å ikke ha innleder på møtene, men måtte 
legge fram sin politikk to treminutters inn
legg. Dessuten er jeg ytterst skeptisk til 
om DNS i det hele tatt ville overleve under 
SV-styre. 

En annen ting som heller ikke bør un:ier
vurderes er den enorme propagandagevinst 
det ville gi SV om de slår oss i DNS . 

Min konklusjon e r at om vi ikke skal 
beholde DNS for enhver pris, så er det ikke 
langt unna. 

JONATAN. 

~ s GÅR INN FOR EI OMFATTANDE REVIDERING AV PARTIETS PRINSIPP~OGRAM I 
SYN.t.f PÅ KRIGSFAREN OG IMPERIA LISMEN: HAN MEINER AT SOSIALIMPERIALISMENS 
STADIG ØKENDE AGGRESJON MÅ FØRE TIL AT VI BØR GÅ INN FOR Å STØTTE OG STYRKE 
NATO. SJØL OM VI IKKE DELER MARIUS' ANALYSE AV NATO, MENER VI INNLEGGET 
HANS REISER MANGE VIKTIGE SPØRSMÅL DET ER VIKTIG Å TA STILLING TIL. 

DET ER l\".ANGE VIKTIGE SPØRSMÅL I FOR- kla ssen eller partiet hans alliera 
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VIKTIGSTE. 

Prinsippro g~ammet til AKP (m-l) 
sier: "• .Difor kan i kk je arbeidar 

FORHOLDET r.IELLOl.~ SUPERkAKTENE. 

Dette kunne s e riktig ut i -76,da 
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prinsipprogrammet blei skrivi, men mellom de amerikanske frigjørings
de siste tre åra har vist at det er styrkene på den ene sida, og Frank-
galt. Sovjet demonstrerer stadig rike og Spania på den andre sida -
klarere at de har som mål å etablere mot England under den amerikanske 
sosialfascismen sin i alle hjørner frigjøringskrigen. Dette enda Frank
av verden, også i Norge. Det eneste \rike og Spania sloss for sine imp
USA har demonstrert er veikhet, veik- erialistiske interesser. 
het overfor sine gamle"interesseom- Lenins syn på krig er: krig er 
råder" og overfor ri ve.len Sovjet. /vanskelig, du kan ikke tilnærme deg 

dem med en abstrakt formel, du må 
TAKTISK ALLIANSE ER ØNSKELIG. analysere konkret. 

I den grad det er mulig, ønsker vi 
en allianse av alle krefter i verden 
som vil gå imot Sovjets krigspoli
tikk, også supermakta USA. En alli
anse parallell ·til den kommunistene 
sloss for å opprette blant de "ikke
aggressive", "demokratiske" landa 
før og undjr 2.verdenskrig, mot de 
fascistiske aggressive landa-

Altså, Sovjet er hovedfi nden, 
ikke USA og Sovjet isammen. Og, vi 
ønsker en eller annen form for alli
anse med USA mot Sovjet. På disse 
punktene må ARP omskrive prinsipp
programmet sitt. 

NOEN MOTARGUMENTER. 

Det er noen som argumenterer mot 
standpunktene mine. De aller fleste 
motargumentene tar prinsippielle 
former. Den eldste typen, som forøv
rig begynner å opptre mindre hyppig, 
stammer fra "KUL-epoken" i norsk 
studentbevegelse. Det er argumenter 
av typen: "Arbeiderklassen kan ikke 
ta stilling i imperialistiske omfor
delingskriger" osv. Kort sagt, du 
~r feil fordi Lenin har ~agt det. 
HAR LENIN SAGT DET? 

For det første, Lenin opplevde 
bare en verdenskrig, og hvis hans 
standpunkter skulle være rett refe
rert, så taler det til hans fordel. 
Men jeg trur ikke Lenin ville vært 
trotskist under 2.-verdenskrig.Hvis 
du leser mer enn et par sider i 
"Renegaten Kautsky" av Lenin, så 
vil ful. ~nphge stalinisten Lenin. 
Les f.eks. Juniuspamfletten.(CW 22) 
Lenin forsvarer her en allianse 

MER PRINSIPPIELL MOTSTAND MOT ALLI-
ANSER, (' 

Nå skal jeg fly med harelabb over 
noen flere argumenter som jeg mener 
går prinsippielt mot allianser. Jeg 
skal fortløpende servere argument
ene og mine innvendinger. 
- "USA er jo en supermakt" Innvend
ing: Et av poenga med allianser er 
jo å forene seg med mindre fiender 
for å beseire en større fiende. 
- "Kan ikke legge ned kampen mot 
USA" Innvending: Allianser innehllr
er selvsagt også kamp i tillegg til 
enhet. 
- "Borgerskapet vil all tid slåss 
for sine interesser, og ikke . for 
nasjonen" Innvending: En svak alli
ert er bedre enn ingen alliert. 
- "Allianse betyr svik" Innvending: 
Alle kompromisser, enhetsfronter 
og allianser innebllrer selvsagt mu
ligheten for svik, men det må ikke 
automatisk skje. 
- "Hvor blir det av sosialismen?" 
Innvending: Kinas historie var full 
av allianser, sosialisme blei det 
allikevel. 

LITT OM 2. VERDENSKRIG. 

For å gjøre det mer konkret. Tenk 
på hva som skjedde under 2.verdens
krig. Kommunister i Sovjet,Norge, 
Jugoslavia og mange andre land var 
i allianse med de imperialistiske 
stormaktene USA og England. Det var 
en bra allianse, og den var UUnngå
elig~skland pressa den p~ oss. 

Etter krigen, i -47, var de alli
erte fra -45. forvandla til hovedfi-
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lkohol og klasseka~ap 
Svar til "Mil.tehold" i 4.mai nr. 1-79 

I "4.mai" nr. 1-79 hadde Jeg et 
innlegg der jeg forsøkte a trek
ke opp ei linje for en kommunis
tisk alkoholpolitikk. 11Må tehold" 
svarer i samme nummer. Han hevder 
at det er mange ting vi er enige 
om, men unngår dessverre å pre
sisere hva dette er. Derimot 
markerer han uenighet på to punk
ter, nemlig hva sam er den riktige 
alkoholpraksisen, avhold eller 
måtehold, og hva som er hovedår
saken til alkoholproblemet, kapi
talismen eller alkoholtilgangen, 
Jeg skal derfor kort ta opp 
disse. 

HOVEDÅRSAKEN TIL ALKOHOLPROBL~MET, 

Mitt syn er at du har et meka
nisk syn på forholdet mellom 
kapitalisme og alk?hol~roblem: 
Naturligvis er kap~tal~smen e~ 
hovedforutsetning for alkohol
problemet i Norge, ettersom den 
har skapt en masseproduksjon og 
massespredning av al~ohol_som var 

·ukjent i tidligere h~stor~ske 
epoker. Men hovedsaken e: at 
alkoholproblemet kan var~ere 
drastisk også innafor kapita
lismen, og det er vår plikt å 
kartlegge de lovene som skaper 
denne variasjonen, og ?ørg~ f?r 
at alkoholproblemet bl~r sa l~te 
som mulig under kapitalismen, 
Dette betyr bl.a. at det er nød
vendig med en særegen kamp mot 

"Måtehold" skriver:"! de kapita- alkoholproblemet også under kapi-
listiske landa herjer krisa,Den talismen, og at vi kommunister 
fører til skjerpa klasseunder- må gå i spissen for denne kampen. 
trykking, de økonomiske og sosi- Det er alt for mekanisk å sette 
ale forholda forverres, Dette ut- seg ned og vente på revolusjonen 
gjør· hovedårsaken til alkohol- og så tru at alkoholproblemet 
problemet". Hvordan vil du da for- skal forsvinne, Dessuten er. det 
klare at alkoholforbruket i 1978 heller ikke slik at alkoholpro-
f ( første gang på flere tiår gikk blemet eller andre rusgiftproblem 
r~ _kalt ned? Og hvordan vil du forsvinner under sosialismen. De 
forklare at det totale alkoholfor- forsvinner først når det blir 
bruket den tida polstreiken varte reist en særegen kamp mot dem, 
gikk ned med rundt 30 prosent, og bare dersom denne kampen blir 
når en regner med den virkning ført etter riktige linjer, Kina 
som svenskesprit, økning i ille- tok opp sitt opiumsproblem

1 
og 

gal hjemmeproduksjon, smugler- løste det på den riktige mat~n , 
sprit o.l. hadde? Hvordan vil du nemlig ved å forby all produksjon, 
forklare at belegget på avrusnings- import, omsetning og bruk av 
stasj_onene ble r.eduse.r-t .,- at- an- op±um,-o·g-satt·e-igang-err ma:ss·e,- -----
tallet arrestasjoner for offent- kampanje for å få folk til å 
lig fyll o.l. gikk sterkt ned? . støtte opp om denne politikken, 
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høsten.Jeg· mener likevel det er vi 
kti.g å få slått fast enhelt avg jør 
enQe forutsetning fo~ at vi skal 
kunne lykkes i dette arbeidet: at 
laga sjøl må være ·drivkrafta.Der= 
som fo~tringa blir et anliggende 
mellom den nåværende ledelsen og 
nien lovende ferskere kamerat~r 
som blir "tatt hånd om ... nv led-: 
elsen er jeg sikker pÅ at vi ikke 

vil lykkes.La~ må tå· konkret kje
nnskap til kaderproblemene i NKS, 
bli medi å utforme den ·politiske 
linja,sjØ!'være med på å utpeke 
hvilke kamerater som bør være med 
på ev-entuelle kaderfostringskurs 
og være aktive i å følge opp disse 
kameratene.Ledelsen av fostringa 
på s-lie nid. har plikt til å infor 
mere laga om sitt· arbeid. 

SOMMZRLEIRENE VIKTIGE I FOSTRINGA. 

Sommerleirene gir særlig de store 
byene en utmerka anledni ng til å 
starte opp dette arbeidet allerede 

10 

nå.Det må også være en viktig opp
gave for sentralsstyret å sikre at 

laga utenfor disse byene blir gi ~t 
oppgaver på leirene og at de på en 

eller annen måte blir dratt med i 
forberedelsene ·til leirene. 
Sommerleirene skal ha en ledelse 

på mange rrivå.Jeg veit at de for

sk_jellige DS ene p~_anlegger . å . ta f 
mye grundigere pa forberedeTsene ... 
år enn tidligere m.h. t. å trekke 

folk med.Jeg mener det er viktig 
at de.t er særlig viktig å legge ve 
kt på at kameratene som· blir dratt 
med i forberedelsene får anledenin 

til å sette seg inn hovedtemat for 
leirene - Kina,Jeg tror også det 

er viktig å være dristige i utve
lging av folk til disse popgavene. 

Dersom dette blir gjort etter de 
retningslinjer jeg har skissert 

ovenfor vil det kunne gi kader
f ostringa til høsten en flying 
start. 

KÅRE 

enden, qg .USA i ferd .med å bli ei 
sy" ·nnakt. Samtidig fortsatte dage
n ' ringa i en rekke vestlige kom
muni.stpa;rti.er. Vi · må studere nær
mere hva som IP.kk feil, bare en 
ting . er si·kkert, alliansen i seg 
sjøl hadde ikke skylda. 

HVILKh'N FORM FOR ALI:iiANSE ? 

Jeg er betinga for NATO. Jeg skal 
forklare hvorfor, ved å si hva jeg -~ 
ønsker meg. 

Helst ville jeg selvsagt hatt et 
sosialistisk Norge, rusta til tenna 
og alliert på noe av den samme måt
en som Kina er med USA i dag. Men 
det kan jeg ikke få, så da vil jeg 
ønske meg et kapitalistisk Norge, 
tusta t .il tenna og utafor NATO.For 
selv om NATO i dag ikke er det und
ertrykkelsesorgan det var på -50-
tallet, så kan det selvsagt utvikle 
seg til å bli det på ny, Dessuten 
mener jeg NATO gir det norske for
svaret· for .·li ten handlefr ihet til 
virkelig å forsvare Norge. Men jeg_ 
trur ikke det går an å melde seg ut 
av NATO i dag, uten at det objekt
ivt sett tj_ener S ovjet. Det vil fø
r e( l en finlandisering av Norge. 
De\ _vr er jeg betinga for NATO. 

GRÅTOPP S f,lQTARGUI\lENTER MOT NATO. 

Det skulle være reaksjon~rt av 
NATO å øve a tomkrig i Norge. Jeg 
kan ikke se at det er så absolutt. 
Ei t aktisk atombombe mot en sovjet
i sk militærenhet på norsk jord må 
da V8r e OK, under visse omstendig
he t er. USA helte jo tonnevis av 
bomber og crana ter over Frankrike 
mot slu"\;ten av 2.:...v.erdensk:dg. Det 

jagde tyskerne ut, det tjente frart-
skmenna. · ·· 

"NATO-forsvaret er en illusjon og 
fører til kapitulasjon". Dette kan · 
ikke .. være noe argument for å gå ut 
av NATO • . Sveriges forsvar er også 
dårlig, det .vil bare slåss så lenge 
det trur det kan vinne, Det er som 
Stalin sier: "Borgerskapet selger 
nasjonen for dollars." Men forsvars
evnen avhenger også mye av borgerne 
som styrer forsvaret. Det fins -stør
re eller mindre krigere i borger- · 
skapet. Folkelig press i Engl2.nd 
fikk Chamberlain erstatta med en 
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ganske stor kriger, Churchill.Ved 
å få mer krigerske Qoreere til mak
ta, vil Sovjet møte mer motstand, 
og krigeri vil vare kortere. Og vi 
ønsker at den ).verdenskrig skal 
avgjøres på noen måneders felttog 
på kontinentet, framfor at vi må 
ligge 20 år i Hemsedal og føre fol
kekrig for å kvitte oss med moskva
styret.-

STYRK NATO. 

Til slutt, og det syns jeg er 
viktigst. Det er i dag faktisk 
NATO som holder Sovjet unna Norge 
og resten av Europa. NATO er i dag 
militært sterkere enn Sovjet.NATO 
kan ta Sovjet, det er bra. Men det 
er t.endens innafor NATO til oppløs
ning og t!'ttergi verihet overfor Sov
jet, på samme måte som "Nasjonenes 
forbund" gikk i oppløsning og ikke 
lot seg bruke mot de fascistiske · 
landa i mellomkrigstida. Dette er 
ikke bra. Jeg ønsker et styrka NATO 
for å fortsette å holde Sovjet unna 

Dessuten ønsker jeg meg en mer kri
gersk norsk regjering. Dette vil 
også styrke kampen mot Sovjet, sam
tidig som det styrker Norges inte
gritet innafor NATO. Eksemplet med 
Churchill viser at dette ikke bare 
trenger å bli fromme ønsker. 

KRIGEN KAN FORHINDRES. 

De aller fleste kommunister gjør 
ingenting med spørsm..·Uet om krig. 
l!hten så trur de ikke at det blir · 
krig, eller så trur de at krig{ · r 
det uansett. ~len hvis Sovjet m . _. 
tilstrekkelig stqr motstand, kan 
det slås på retrett uten at vi opp
lever en ny verdenskrig. På begyn
nelsen av 50-tallet blei USA slått 
på retrett, og den verdenskrigen 
forhindra. Jeg mr-innrømme at jeg 
ser det som. lite sannsynlig at det 
samme gjentar seg denne gangen,men 
det er verdt et forsøk. 

Marius 

vi t re_ng er en 
samskipnads 
pol it i k'·k· 

KOMMUNISTENF.S HOIDNING TIL SAMsKIPNADENE HAR VÆRT ALTFOR LITE DISKUTERT 
OG LINJENE HAR VÆRT UKLARE OG D~RLIG BEGRUNNA. VI BØR MERKE OSS AT VED 
UNIVERSITETET I OSLO HAR SAMTLlGE POLITISKE GRUPPERINGER-UNNTATT NKS
UTFOR~ EN KONKRET POLITIKK PA DEITE OMRADET. 
SPØRSMÅLET ER VIKTIG FORDI DET ANG R DET VIKTIGSTE FOR DE ALLER FLESTE 
STUDENTER -DERES VELFERD. Vl SYNS ARNES INNLEGG ER EN GOD START.OG OPP
FORDRER SPESIELT KAMERATER OG LAG SOM HAR JOBBA MED DISSE SPØRSMÅLA 
OM Å SKRIVE TIL . INTERNBLADET. 

It 

kritikk. Dette er viktig for at 
kameratene skal lære av feil og 
bygge videre på sine sterke sider. 
-Utbygge et sosialt miljø slik at 
kameratene trives og er sammen uten
om studietiden. 
-Hje.lpe kamerater med personlige 

problemer(faglig,privet,familimessij 
eller økonomisk) 

( KARRIERBK:RITERIER I NJ:S. 

Forrigec landsmøte skapte t'ølgende 
kriterier: 
~Stå på riktig side i linjekamper. 
Du ~åtte ha ~tått på sentralstyre 
sitt standpunkt i taktiske og 
prinsipielle spørsmål i tiden før 
nominasjonen. Avvisning av oppo
sisjon - redsel for motsigelser. 
~esultat; Fikk inn Ja-folk som i 

stor grad reproduserte ledelsens 
feil. 

-Det politiske nivået til kamerat
er ble avgjort i interne disku
sjoner.Gode pratmakere ble gjerne 
foretrukket. Dette utelukker en 
rekke kamerater som har andre kva
liteter, men som ikke blir lagt 

r"~ke til. 
rståelsen for demokratisk sentra

lisme var svak. Det ble gjort lite 
undersøkelser blant medlemmene når 
ledelsen hadde linje- og plandisk. 
Man evnet lite å lytte til massene. 

evnen til å lede messene, evnen til 
å tenke sjølstendig, evnen til å gå 
mot strømmen, evnen til å fordype 
seg i faget sitt etc. må sta sentral\ 

Problemer i fostringa. 
For det tørste må linjer for denne 
utvikl.es så t·ort som mulig.~i ma på 

relativt. kort tid fostre ett nytt 
sjikt av ledelse på: 

Sentralstyrenivå 
Distriktsnivå 
Storlagsnivå 
Frontkadre 

Vi må diskutere hvordan disse kame
ratene skal utdannes og utvelges til 
ledende kadrer iNKS. For det andre 
mangler vi folk. Jeg har liten tru 
på at mangelen kan avhjelpes ved om
disponeringer, sammenslåing av lag 
etc. I hovedsak må det skje ved ny
rekruttering. Det betyr at rekrutt
ering blir en sentral oppgave i tia 
fremover. Nyrekrutterte vil utvikle 
seg raskt de~som vi har en riktig 
ledelse og et konkret fostringpro
gram. MAO SIER: 
Det er massene som er de virkelige 
heltene: selv er yi ofte barnslige 
og uvitende. Begriper vi ikke det, 
kan vi ikke gjøre regning med å til
egne oss minimale kunnskaper engang. 

Moralen blir at friskt blod bMe må 
og kan vi . satse på. 

Det finnes sjølsagt flere kriterier, LAGA M/; fi;Q9ILISEHES. 

men disse var o.:t:.te-~~i-k~t~gs-te. J·e·g-v-i-1-i-K-k-e-her- hrgge--fram-noe-fo•-.-------
Jeg mener at neste landsmøte må rslag til konkret plan for hvoorda 
slå fast andre kriterier ·der fostringa skal legges opp til 
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-dde i oslo i vår.Dette nar forøv
rig vær.tfp~a'ksi~ . i - le~gre tid.Når 
ledende 1folk skal avløses., blir ·det 

i all hast kjørt ut en skoleringa-' 
kampanje for · å skafre erstattere. 

Jo'olk fra nøyere organer plukker ut 

de som skal skoleres. Det er sow of
test kadrer med store politiske opp

gaver fra før. Det blir m.a.o. 
"broilerkurs••-noen faller av natur
lige grunner (nok å gjøre fra før) 
fra og ledelsen er så som så- ofte 
idealisme i både. gjennomføring og 
planleggitg, Det ble startet opp 
flere kurs, Mange av de som var plu
kket ut, stilte seg skeptisk til opp
legget, men ledelsen garanterte at 
denne gangen skulle alt klaffe - de 
hadde planlagt dette nøye. Bare 25% 
av kursene kom igang og er gjennom
ført etter planen. Det visste seg at 
det var satt folk til å lede kurs 
enda de - ikke hadde tid og krefter til 
det- de møtte rett og slett ikke opp. 
Sånt må da for svingende kunne unngås 
vis.s man ikke har mistet talens bruk. 

for at-· kamerater skal vokse politisk. 
-Forpliktende forhold til politikken. 
Folk har fått ansvar for et konkret 
område. Det er ikke tilstrekkelig å 
gi kamerater ansvar som lagsleder, 

styremedlem e.l. De må få konkret 
greie på HVA de. skal gjøre,hVORDAN 
de skal gå fram for å løse oppgaver, 

HVEM de skal jobbe sammen med, HVA 
de skal studere osv. ( 

Skjønner ikke ledelsen at slik praksi~---------------------------------" 
svekker tilliten til NKS og sprer mis-
mot blant kadrene ? 
(Unnskyld den sure kritikken,men jeg 
kunne ikke la være) 

-kollektive studier av eget og fi 
dens materiale. Dette gjør kamerat
ene sikrere i den eksterne kampen. 

De som ble gjennomført har kommet fra De har en plattform av argumenter 
det med hederlige result~ter. Der å stå på. 
hadde ledelsen grep om innhold og 
organisering. 

_om kaderfostring. 
Jl:oen erfaringer på hva som skal til 

8 

-Kolle.kti v gjennomgang av argumen-
ter og innlegg før eksterne konfron
tasjonsmøter, allmøter, standsdisk. 

· og veggavisskriving. 
.-Kollektiv oppsummering med person-

NEI TIL STUDENT FLERTALL I SlO' S HOVEDSTYRE. 

Jeg skal begrunne dette standpunktet og ta opp spørsmålet om delvis 

oppløsning av SiO. 
·Det er viktig at vi har to perspektiver på vurderinga av linja 

i forhold til SiO. Det ene er prinsippet å forsvare studentenes 
økonomiske interesser. Det andre er at vi arbeider for å vinne stu
dentenes oppslutning om sosialismen. Det duger ikke å bare legge vekt · 

på en av delene. 
Så til spørsmålet om studentflertall. Vår linje har vært å gå 

.rtn for studentflertall i hmvedstyret. Begbunnelsen for dette har 
vært todelt. For det ene så vil det være taktisk gunstig for å 
avsløre statens karakter om den brukte vetoretten mot et budsjett 
vedtatt i Studenttinget. Det ville avsløre hulheten i snakket om bru
kerstyring og de som har preika for det. For det andre så ville bra 
representanter i hmvedstyret kunne forhindre reaksjonære og student
fiendtlige vedtak i enkelte saker. Forutsetninga for denne linja 
har vært at det har vært realistisk å få inn bra representanter i 
hovedstyret (eller presse andre). Denne forutsetninga holder ikke 
nå. Vi må slå det fast. Men dette er ikke nok til å gå imot flertall. 
Det gjø~ imidlertid vår begrunnelse O verd. 

Jeg vil slå fast at linja for flertall fra vår side ikke er 
prinsipiell! under kapitalismen. Den er taktisk. 

Jeg skal argumentere for at den er taktisk feilaktig i situasjon

en nå. 
I Studenttinget står det to linjer imot hverandre i budsjettdisk

usjonene. Ei"ansvarlig" og ei for underskuddsbudsjett og økt sta~
lig støtte. Mitt poeng er at den ansvarlige linja står i motstrid ti~ 
) '+viklinga av motstanden mot statens økomomiske politikk for student
l... 1. Den ansvarlige linja splitter motstanden. Linja forsvares av 
Grønt Gras og Sosialistisk Offensiv med disse hovedargumentene:"De 
ansatte må ha trygge arbeidsplasser". "Hvis vi ikke godtar balanse
budsjett blir vi hetsa av vanlige folk~ "Vi må stemme for SiO's 
budsjett for å beholde studentflertallet i hovedstyret~ 

Disse argumentene består av en stolpe og to stag. Stolpen er å 
få beholde studentflertellet. 

Hvorfor er noen få studentaristokrater så forbanna opptatt av å 
få beholde studentflertallet? Når du spør dem er det utfl~ende svar 
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å tå. Jeg tror det er fordi de er opptatt av å få seg bein og posisj
oner nå og sikre seg framover, og fordi posisjonene gir dem en viss 
begrensa manøvreringsmulighet. 

Vi må bare registrere at aristokratene får oppslutning om den 
ansvarlige linja si. Det oppnår de ved å blande stolpe og stag og 

?ed. å unngå å si noe om at stolpen klemmer studentene nede og holder 

dem sjøl oppe. Hen samtidig må vi huske at motstanden mot statens 
økonomiske politikk er stor. 

Det som vi må gjøre er følgende: Vi må undergrave den ansvarlige 
linja og styrke motstanden og kamplinja. Denne er tjent med en ( 
diskusjon om brukerstyring&. Den vil vise hulheten i GG's og Sos. 
off's argumentasjon. Vi må drive langvarig polemikk med GG og Sos. 
off om fordeler/ulemper ved"brukerstyring" og linja i forhold til 
staten. ·«Jærlig GG står svakt her ·i forhold til velgermassen dees. 
Diskusjonen må føres i DNS, HMG, Oppbrudd og på veggaviser. Vi må 
oppmuntre til og drive fram ulike ·aksjoner mot statens studentpoli
tikk der vi oppfordrer GG, Sos.off og USV til samarbeid. 

I det siste er det kommet forslag fra USV om ei delvis oppløsing 
av SiO. De har foreslått å skille ut boligavdelinga fra SiO og at 
kantinedrifba legges under Statens Kantiner . Endel folk sier at 
studentene sjøl burde ta over boligavdelinga. Argumentene for er 
at det forhindrer overføring av penger fra boligavdeling& og at 
det blir billigere. For boligavdelinga er argumentene tvilsomme. 
Spørsmålet gjelder fastsetting av priser for bruk av ressurser i 
den sentrale fellesavdelinga. Det samme kontrollproblemet vil fore
ligge etter utskilling, sjøl om det kanskje blir i forhale til nye 
institusjoner. 

For kantinenes vedkommende er jeg mer positiv. Studentene har 
sikkert landets d;ireste kantiner. Statens Kantiner er mye billigere • .. 
Et kBav om å legge kantinene under Statens Kantiner vil legge et 
press på SiO for å holde 1'1 tt igjen på prisgaloppen. Vi har heller 
ikke noe å tape på at kravet skulle bli innfridd, tvert imot. 

Det vil bli forsøkt mye splittelsesargumentasjon fra statens 
side mot studentene hvis kravet blir reist med stor tyngdeJog 
kanskje særlig om det skulle bli innfrid~Men staten står svakt 
og vi står sterkt. 

22 

l 

neiset hele vårt parti s:SIIIIIIen til 
partiats veldige politiske kamp. l 
Løser ikke partiet denne oppgaven, 

~il det heller ikke kunne løse noen 
av sine politiske oppgaver. 

Fostringa til nå. 
• . Jeg vil påstå at de fleste lederne 

NKS i dag besitter, har vokst pga. 
eg(~ iniativrikdom. De har studert 
ma • . sme, forent det med praksis og 
darigjennom utviklet seg. Da NKS har 
mis•tet mange dyktige folk til partiet 
står et fåtall igjen til å lede bev
ege.lsen på skolene. De har e.t stort 
avsvar hvilende på seg,så tid til 
sjølskolering og grunnplanskontakt 

er nok haller liten. 

Fostringa har bestått av studiesir 
-kler (en langdryg affære-ofte 
dårlig organisert), seminarer,verv 
der folk har utviklet seg og lags
møter. Både sirklene og seminarene 
har nok ikke vært arrangert for 

ofte , På grunn av stor g jenn9mtrekk 
,i lagsstyrene har utbyttet på lags 
-møtene. blitt redusert noe da de 
"flinke" kadrene er opptatt med 
oppfiaver utafor lagene. 
DJ :ar m.a.o. vært li ten kollek
tiv læreprosess i NKS som har ført 

oss i en situasjon med få ledere. 
De vokser ikke på trær, men alle 
kan gjennom bevisst kollektivt ar
beid bli dyktige kadre som NKS kan 
bruke på et eller annet ~retrinn 

eller på andre områder. 

( 

:Fostring er viktig. 
·I mitt lag har tolk meldt seg ut 
pga. at de mente at NKS ikke til
førte dem noe politisk el. sosialt. 
Selv må jeg innrømme at 95% av det 
:jeg kan,er tilført gjennom egne 
,studier og praktisk ' arbeid, tatt 
l 
på eget iniativ, i den tiden jeg 
har vært medlem. Nå skal det jo i 

sannhetens navn sies at NKS ikke 
har vært inne isin beste periode 
de 2 siste årene, men det er ingen 
unnskyldning for at kaderfostringa 
er stebarnlig behandlet. 

Fostring-e.tt skrekkeksempel. 
,Eksempel på hvordan fostringa ikke 
skal gjennomføres, er det som skje 
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EY!~~~-~~~! 
De'nrle 1f jølkri ti kk!m er· ikke ende

•'lfg behandla i UDS ;men s'krevet av en 
·teame.rat e f ter diskusjoner ' j ims·.uns 

! skal' ·d'i skut 4re · denne sjølkri tik!Cen 

kollektivt.Men Yi sender den Ut ·nå 
likevef ;.rår di ''den s kal være 'et ··forhe

er~dende doktimeb.t t i l en oppfølgi~ .· 

av NkS'- årsmø te t, en utvida formaBhs,-: l 
konferanse. som er i nnkalt .• Denne sjøl~ 

· kri t i kken Iler sannsyriligvfs f eil. l 
' •· 'l~ • ~ .. r 

,\ 

s eg sjøl er den heller ikk~ noen gar-

.. anti for . at vi snur, p,ll ,flisa.Ddnne 
~gara~ti~~· .må .de~e konreran~~n være, 

l ,! ·- .. ~ .; • 

særlig den diskusjcme~ som qreier · 

seg om :plamm for rest_~n ~v våren. 

Studer denn~ pla~en( t~kkes .i kke her~ 

red_. ) grundi~ og vul;'p~r 1d~ t ,i ltaka sa 

s9m er ski ssert i forhpld ~til denne 

sjø,Ikri ti \<ken. Hold_e,r det? 

'KAMERATSLIG HILSEN UDS. 

t' i 

.KAD E.RF6STRtNG 
NA< EtLER ALDRI? 

• ø 'l ~' .. ! • ,; . . ·. ... . . . .. . . ' . .. . . ....... • . ~ 

INNL·EGGET FRA KÅRE ·OM KADERFOSTRIN(} BØ~· STUDERES A, V ALLE'. KAD)!:RFOSTRINGA 
HAR .YÆRT VANSKJØTTA I NKS OG K~RE GÅR KONKRET TIL VERKS 'FOR 'Å PÅVISE SVAK

-·. ··ifETER OG DE FEILAKTIGE IDEENE, S.lERLIG -IDEENE I LEDELSEN I NKS. KÅRE HAR SJ'ØL 
· GJENNOMGÅTT ET MISLYKKA KADERKURS OG HANS ERFARINGER ER NEPPE UTYPISKE. 

.. VI STØ.T'fER OGS~ ~ÅRES OPPFORDRING OM Å BRUKE SOMMERLEIRENE SYSTEMATISK 
I KADERFOSTRINGA . . . .· , 1 · 

.Kaderfostring, nll· eller aldri? .. \ rekruterringspoli ti•kk, der kadr~ne 
NKS· er over 5 år, og 'ennå er det 4kke blir tatt ·godt vare på ·og raskt får 

'Utarb'e i det'. et systemati'sk opplegg for anledning til .A u;tvikle seg po( sk. 

kaderfostririg .... Dette er meget kri tikk/Dersom det ikke blir fortgang i dette 
-verdig, når man tår i betraktning arhejdet, ser det· sannelig mØrkt; ut 

. d~ '1118terielie forhold NKS arbeider for NKS. Jeg men~~ .. vi s?tfres~~.'J~ttr ha 

under·. På skolene og universitetene en Iandsomfat tende konferanse der 

er de't na:turlig ngang en til · to ' linJer for k_aderfostring blir . grundig 
ganger i : Aret, noe ··som tilsier stor c,!iskutert. MAO :?IZR; -. .-: 

- gjehhoin·trekk · av medl:em:åmas·seh . Arbeide.t med f!~k:te .på _ å · tå -et tast 
' Et' sHkt .rbrhold sku;n ·e tilsi at grep på den ideologiske fostriilga 

· NKS •må 'nl! ' eii spesiell ro$trings- og er N~KKELLEDDET når det gjelder A få 

l 

Til .slitt vil j'e'g · ~i ~t vi må holde fast på 'åt staten 
-for :student"velferden:" ·og 'ilt ";{ må gå ' i~~;; . ~ii . ut~kiihng 

'· 
er an.sv:arlig 
som. icii~_: 

.• 
"' ' ·- , o ,• ',, • ~. ... , L ' 'J , ' _ to ~ ,J .,·, ! J \ • ·' 

bærer •pr1vatJ.serrng. - · - · · 
'i ~r· ; ""'""' l, , :.l : J.-' ~ :.~. :- r:.:.~ .. c"lr 

·-~ ..... 
~-- ~·· .·~ ·'": 1 . ·~-j." 

·-----:J ~l! .rEtn"Ytbtette ·rT.d~oHom --e b\ · ~-;z 
~:.~,;!~~~eR' tortag . 

F'orber.ed.el s ene .til . sommerleirene er i ller problemene og de politiske mot-

vi kt{ge'· f~·r ·~ t u~b;~~et . ~\<al bli stør~tl si~else~~ .-som fins i o.ppbygging_a .av 
muli g .Det er opplagt en fsr e for at · de t s os i ali s ti ske s amfunnet . 

diskus jonen s·kal bli for mye prega ev Vi h åper at leirdeltakerne i all e 

noen få ~'eksperter" s om, f~.re:;, .en, 
diskusjon over hue på' resten av lei r - · 

deltakerne.Dette må vi unngå og den 

heste må ten å gjøre det på er at vi 
a lle sammen· f'orbe~red er oss godt. 

Sjøl s tudium er sjølsag t bra,men 
vi vi l snbefale at de t bli r . arrangert 

f' orberedelsesm!t t e'r ' i s ommer· der 'bål!le 

medle~er ·og uor garii s er te d-el tar. Vi 
tror dette ~r den be·s t 'e m!:!.'ten ll. få 

innblikk i disse · s pør småla på'~ be t er 
• ' •• - • ' • ~ f .",... ·• • 

jo a e s sute·n · en fin me t ode å bruke i 

( ~ide\. ined ' moboll s eringe til l eirene 

Suke forbere~else smø't er. har 'tid:iigere 
år oHtt arrangert med· 'br a ' res-

ult~t. 
' ·: ·. FØ lg~nde .. 'f'or s iåg- til . s tudi er e r 

ikke "ved t a't t" i. noe ' organ ·i' forbundet: 
det er" redaks jonen~ · :for 'iii'sg. Vi · he 'r 

sjøl s tudert djsse bøkene og synes de 

er bra båd/ fordi de gir mye konkret 
kunnskap om Kina samtidig som de sti-

fall les er følgende t o bøker før de 
dra'r- på·· ~leir~n: ' . · · · 

Ole Bjørn Rongen: Kina (Pax I 979 ) 

Rød e Fane nr.I / 79 
·vi vi l også anbefale alle å abbonere 

på/kjøpe "Bejing Review".Dette er et 
kines i sk ukentlig tidsskrift som gir 

mye kunnskap dmKina på 'månge omrMer: 

iZkonomj-, vi t e.hskttp,kul tur,poli tikk,hi-

i storie ·,internasjonale spørS!nål.·Bladet 

gir 7pgså et godt innblikk i. de diskus• 
jonena s om 'går t f 1<ina.Blådet er ' bi llig 

å abbonnere ·på og adressen eri GUOZI 

SHUi:>IAN,China publications centre, P . O 

box 399,P~~ing,The Peoples ~epublic 

of China. · . . . , , • 
..... ~- 't :·.. f • l • ' ·"" ~'... • 

For de som ønsker en videre 
• " O O r ~ 

fordyØning ' i 'prinsippene for oppbygg-
- ~ ~ "': ··;;~ r- ~- '" ,• ! , .•. C :, .. 

inga av sosialismen anbefaler vi: 

Marx:Kritikk av Gothaprogrammet. 

Lenin:Bind 12 av Oktoberutgllva 
Stalin:Sosialismens økonomiske pro-

>1.·u 
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blemer(utgitt på Oktober) 
Mao:Kritikk av Sovjetøkonomien(fins 

dessverre bare på engelsk) 

Når det gjelder utenrikspolitikken 
mener vi at boka "Formann lll!aos teori 
om dei tre verdene" er grunnleggende 
for å forstå de viktigate _prin
sippene. 
•s~jing Review" har ellers ukent~ige 

~ 

HVOR ldYE FORUTSETTES LZST FØR LEIRENZZ . 
Det er en ~rutsetning for leirene at 
alle,uansett forkunnskaper,skel kunne 

delta i diskusjonene o# få et skikke! 
lig utbytte av leirene.Innledningene 

blir lagt opp slik at ~akal kunne 
lære mye politikk .Det eneste som .kre
'Ves er interes·se for Kine • .Jngen bør 
derfor unnlate å dra på leir fordi en 
ikke her fått forberedt seg.Der 

kommentarer og analyser av intel'r\9sjo man kan li te bør jo det være et godt 
nele spørsmAl. argument i seg sjøl f9r å dra på leir. 

Redaksjonsmedlem 

• 

Ti l alle som er ferd.ig m.ed utdanninga. 

Partiet har 09pfordra oss OI!! å 
henstille til alle våre medle
emmer som nå blir ferdig med 
sin utdannelse om ~ søke om par~ 
ti medlemskap mens de fortsett er 

ve4 lærestedet.Jkke v,en'- til du 
kommer til et nytt ~ted , 

Partiet har også oppfordre oas em. 
å henstille til alle som planlegge 

å ta s'g jobb som lærere elter enn 
et om å søke seg til stø~e steder 

.. 

og byer der det fins organisert 
pertiarbeid.Dette er særlig viktig 
i Nord-Norge .zrteringene med f •. eks 
lærere som tror ·de skal få gjort 
store ting i små fiskevær og bygde 
i r:a,rd-Ni rge 'Vi ser . klart et dette 

ikke gegner pertiet.Partiet adyr '' 
lllot alle roll!antiske ideer om at ~ e 
. er mulig for en eller to kommunist 
er å utrette noe særlig på slike 
plasser.Derfor:søk dere til større 
steder og bye:r der d.et fins org: 

9nisert partiarheid fra før. 

Red. 

har summert opp problemet ll!ed at 
studi ene ble for internistiske,dvs. · 
at vi ikke retta studiearbeidet inn 
mot å slå bedre utad.Men sjøl olj. 
dette har .vært et problem i alle 

Den ene er: "Nå står det så dårlig· 

til blant medlemmen~ at om vi viser 
deæ at ledel sen har så store proble
mer(kapasitet,eksamener etc .), da 
går alt i stå," En slegs frykt for å 

laga som vi har s tudert,er ikke de-
tte summert opp og metoder for å vi se svakhet. 
r ette opp fe i len ikke diskutert med En annen gjenganger er: "Hvis ikke 
lagsledelsene i NKS,I beste fall har vi kan løse problemene, åssen skal da 

( vi pekt på dette som et problem for medlemmene.kunne gjøre det".En vite

~en av dere.Men ikke gått systemet- best holdnJng, 
i sk til verks og u.tvi kla metoder for Den førs te var akt i-. da vi omtrent 
å rette på det,Det til tross for at la ned UDS,men heller ikke da så vi 

.( 

d t l h l d bl 
det som en betingelse li i r.:formere, 

e er ag som ar øs t ette pro -
emet bra og har stor :framgang.To av 

de fire studiene for utvalgte. kader 

mobili ser e dere .Den ar.dr e ideen lig-
ger bak det at vi sa på UDS som et 
langt steriere poli tisk or gan enn år-som skulle settes i gang, er ikke 

kommet i gang .Problemet er ikke tatt smøtet i NKS,formannskonferanser og 
opp med lagslederne,sjøl om dette medlemsmøter som fatta vedtak. 

Felles for begge ideene. er en under-truer effekten av hel e kampenja for 
vurdering av medlemmene og et syn på å fostre nye folk. 

Det er ingen grunn til male situasj- seg sjøl som heltene.Dette står i 
anen kølsvart.Den er ikke det.Men vi skarp strid til å kunne utvikle en 
vil her trekke fram eksempler · på fel politisk. linje etter meningsbrytnin
v,i har gjort somvi ser at det er et ger og oppsummeringer blant medl ernme 

system i f eila , .. s om bl.a., viser at ne der UDS skal være en slags "for-

årsm!Ztet i I:KS hadde veldig mye rett ed ler" • Vi mener jo at vi har en 
da det la stor vekt på den demokrat-del erfaring,har et visst politisk 

iske sentralismen j forbundet.Arsmøt-nivå,som gjør det mulig å "fored l e " 
c. hadde også mye r ett når det pekte "råstoffet" .Men uten råstoff~t er 

på at UDS var proppen og f l askehalse,vi s j ølsagt ln8~llliug • 
Ideene står også i skarp motstrid 

ln~-~-12!!;L!l2~QW;g~_Q!!!&1ffi~Q~! 
tQE_l2!§§~-r~I~1 

Vi syns to i deer er en slags gjen

gangere når vi har ståt t overfor 
problemer i l,edelsen av underdis•· 
tri.ktet, 

til vår oppgave ikke bare er å l ede 
etter politiske linjer vlil utvikler 
i organisa s jonene,men ei oppgave 
er å fostre nye f olk til å ku- . . , 
nne ledfi Bl!Sni.:t..te..t-D.etilLl!lLti'J_om __ 
vi ikke har tenkt å bli ståend~ på 
stedet hvil de neste hundre årene. 

l 
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ig ble noen folk o~erført fra NKS 
sentralt til UDS i Oslo/Universit
et/skoler.Tross dette,som kader
messig. var en viss styrking av Os
lo,kunne ·ikke omorganiseringa løse 
problemene før det ble stilt spør
smn ved den politiske linja Yi 

sk.lillle lede etter.De.t var store 
mangler ved demokratiet i organi~

asjor.ene,medlemmene ble ikke poli

tisk mobilisert til å løse organis
asjonens problemer og til å utvikl .e 

den politiske linja vår.Samtidig, 

ved årsakene til problemet ,uten å 
mobiiisere medlemmene til å hjelpe' 
oss til å løse problemene. 
Konsekvensen er at UDS i vinter har 
vært trengt enn~ lenger opp i et hj

ørne enn vi var i sommer.Problemet 
har bare . økt. 

HvA GJORDE VI ETTER ÅRSMZTET? 

Årsmøtet i NKS fatta et vsdtak om s i 
situasjonen som pekte på behovet /... 
intern konsolidering på politikken, 

og nøye forbunde.t med det te, ble 'Vår store av~ik fra den demokratiske. se
lede.lse. av organisasjonene subjekti- ntralismen og på ledelsens Sl;lbjekt
'Vistisk,litlja hle utforma i våre ho• i~istiske teil.En del ved·tak om åsse · 
der isolert,ikke gjennom diskusjon ~medlemmene ·skulle kontrollere at UDS 
og oppsummeringer i medlemsmassen. fulgte ppp årsmøtet og om åssen plan 
Dette er i sin tur en viktig grunn en skulle utarbeides ble fatta. Vi . · 
til at det ikke. vokste fram r~e, har ikke innkalt. til noe oppfølgings 
ledende folk som skulle lede or~an- møte av årsmøtet, ikke brukt metoden 
i .sasjonen. 
Omorganiseringa ble gjennonført over 
hodene 'på med~emmene.Dere ble ikke 

med formannskoriferanser derogså ~:KS
formennene øøter og ikke skrevet noe 
ny sjølkritikk,-før nå • 

presenert for de.t viktige spørsmålet: st~dieplanen var ikke ute i arg. før 
Hvorfor er de.t for lite folk iil led· i februar,vårplanen er ikke endelig 
elsen?Heller ikke. for spørsmålet: 
Hvilke problemer reiser det at vi 

ikke har et DS i NKS, ås sen skal 
vi sikre både demokrati og sentral
isme? 
Det vi la opp til ,var en rask og 
effektiv omorganisering,uten pol-

/ utforma, de.t er ikke satt i gang sys 
tematisk arbeid med de viktige under 

· ordna oppgavene som DNS,I.m.ai,KK-, 
tør nå. 
lE~-~QEEl~E!~Q-~~-~I~~!~ ( 
Sammenlikner vi med før årsmøtet 
er det ikke. skjedd noen viktige 

i tiske diskusjoner.Det hadde 'i i ikke endringer.! realiteten har vi neg-
"tid"til,pga. viktige oppgaver sa m ' 1isjert NKSårsmøte og ført videre 

måt t e løses i hø s tsemesteret .På denn& mye av de. feila vi har gjort før. 
måten gjorde vi de t vi på papiret ad-Noen eksempler:Kapasi t eten vår var 
varte mot i begrunnelsen for omorgan- i -..inter uansvarlig li ten.Dette har 
i s eringa,-vi gjorde den til et tekni- Yi sett på som vårt problem,som 
isk spørsmål,uten å stille spørsmål medlemmene ikke har hatt noe med.Vi 

4 

!svar til Erik l 
ji;RIK HADDE I FORi1IGE NUMMER AV BLADE'l' ET INNLEGG SOM STILTE FLER. 
SPØRSMÅLSTEGN VED 3.VERDENERTEORIEN.HAN HEVDA BL.A. AT KKP rtED 

'W 3. VERDEN I HOVEDSAK MENER LANDA OG REGJERINGENE I DISSE LANDA, 
. AT DE DERlViED UTROPER Km.!PRADORBORGERSKAPET TIL HOVEDKRAFT MOT 

Hi!PERIALISI>1EN : • . 
HAN; ARGill-.'ENTERTE PÅ PRINSIPPIELT GRUN~LAG n,OT Å GÅ INNFOR 
!.;ILITiS RBEVILGNINGER TIL BORGERSKAPET I 3. VERDEN 

Erik seier: "Det ser ut til et 
AKP(m-L) og KKP legger forskjellig 
innholdi begrepet tredje verden. 
Med den tredje verden mener AtP 

hovedsaklig frigjøringsb81legelaer 
iThaland,Burme,Palestina,Zimbabwe, 
Azaniamm.Dvs. folkelige bevegelser 
i land hvor folket ikke har ma~ta, 
i land hvor derimot kompradorborg
erskapet har makta og løper imp
erialistenes ærend.KKP legger på 
sin side tilsynelatende mest vekt 
på landa i den tredje ~erden,når 
de snakker emden tredje verden.De 
si~ .3-VT at landa i den tredje 
verden er hovedkrafta mot imperial 
ismen.Det ser ut ' til at KKPtenker 
me s ~ iretning av OAU,FN,OPZC mm. 
når de snakker om dentredje verden 
Men fordi svært mange land er regj 

ert av et kompradorborgerskap,vil 
2"land" derfor bety det samme som 
et kompradorborgerskap." 

Erik ser ut til å tru at det er KK 
.syn at kompradorborgerskapet i den 
tredje verden utgjør hovedkraften 
mot imperialismen.I så fall ville 

KKP ha fjerna seg langt fra m-lm 
og forfekte: en revisjonistisketeor 

Dessverre 
Erik henviser til artikkelen i Fol 
kets Dagblad {på norsk •Formann Maos 

teori om dei tre yerdene" Oktober 
1978) .E t s·tudium av denne artikk

elen viser at Erik tar feil.I en 
vurdering av klassekreftene innad 
i tredjev~den-landa- sier KKP': "Det 
er sjølsagt kampar mellom ulike 
politiske krefter innafor landa 

i den tredje verda,sjølva 
i den tredje verda sjølve.Somme 
folk er revolusjonære og står fast 
ffor å gjennomf•re den nasjonaldem
okratiske revolusjonen.Andre er progr 
essi-..e og midtvegskøyrarar av ulike 
merke.Nokre få er reaksjonære.og det 
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finst til og med sommm agenter for 
imperialismen og sosialimperialismen. 
Slike ting er uunngåeleg så lenge det 

når det gjeld kjernen og hovudside 
deira,og dei er uten t"Yil hovudkrafta 
i den verdsomfemnande striden mot 

f inst klassar,så lenge det finst pral · r-------------~--------------------~ 
etariat,bondestand og småborgarskap 
og eit mangefarga borgsrskap og gods
eigar- og andre utbyttarklasser."s.5'3 

Tyder dette på at KKP vurderer 
kompradorborgerne som en hovedkraft? 
Dessuten:er det ikke nettopp KKP som 
i dag står i spissen for å isolere og 
bekjempe de farligste agentene for im 
peria.lismen i '3.verden?(Mengistu,Cas
tro,Van D~g,Heng Samrin,Tarakki) 

ER '3 .VERDEN EN ENHE'l'? 
Samtidig med at KKPkjemper for å " 

isolere agentene for imperialismen i 
den tredje veilden,holder de fast ved 
at den tredje verden utgjør eh enhet, 
Hvorfor? Fordi" ••• når vi ser på eit 

spørsmål må vi først gripe tak i kje
rnen og ho..-udsi da ved det,og sjå dei 

·røynlege resultata slik dei kjem 
fram i ho..-udoppgjeret for status. 
Same k"Ya skilnader som finst me.llom 

deipoli tiske "Vilkåra i tdenda i den 
tredje verda kan de~ ikkje endra den 

grunnleggjande motseiimga mellom 
imperialismen og hegemonismen på den 

_eine sida og landa og folka· i den 
tredje ..-erda på den andre ••••• Når 

vi dømer etter gjerningene deira 

. \. ,.,_w_ • 
- ~ · · . t . 

imperialismen og hegemonismen".S.54. 

Jeg trur Eriks uenighet med 
teorien om dei tre verdener bl.a. 
må he sitt grunnleg i at hBn er( ,lig 
med KKP og AKP i synet på hva som er 
de viktigste motsigelsene i verden i 
dag.Det er avgjørende å skjønne at 

og den almenne innrettingB i dei den grunnleggende motsigelsen i verde 
internasjonale politiske kampene ~om i dag hverken går mellom sosialisme 
leg de]-si-s~tre-t-t-i-å~-s-1-er-d.ei-und.er_og_k_epi tali sme: , ell erme 11om ..-æpna 
kuanasjonane i Asia ,Afrika og Latin- frigjøringsbe.vegelser og imperielisme. 
Amerika revolusjonære ?g progressive men mellom imperialismen/sosialimp-

26 

OSLO-LEDELSEN 
GJØR SJØLKRITIKK 

DENNE SJØLKRITIKKEN ER FRA UDS I OSLO(UNDERDISTRIKTSSTYRET I OSLO AKP VED -
UNIVERS! ET ET I OSLO\. UDS EF ET PARTIORGAN SOM ETTER OMORGANISERINGA l NKS-
LEDELSEN SIST SOMMER HAR HATT ANSVARET FOR LEDELSEN AV NKS-LAGA I OSLO. , 
BAKGRUNNEN FOR SJØLKRITIKKEN GÅR FRAM AV TEKSTEN. . 
v:v--c,NER S-JØLKRITIKKEN ER VIKTIG F.OR ALLE MEDLEMMER Å SETTE SEG INN l, B ÅDE 
Fl I DEN GIR ET GODT INNBLIKK I PROBLEMENE SOM NKS OSLO STRIR MED OG FORDI 
SJØLKRITIKKEN REISER FLERE VIKTIGE PRINSIPIELLE SPØRSMÅL VED PRAKTISE;.RINGA 
AV DEN DEMOKRATISKE SENTRALISMEN I NKS. . 

§~~~!!!~_rE!_~~§. 

Vi l a på årsmøtet i NKS fram en s jøl· eksamener/hovedfagsoppgav er og en 
kritikk på den udemokratiske måt en vi s s politisk oppl øsni ng i UDS har 

omorgani seri nga ble gjennomført på. redusert kapasiteten.I januar,febr
Årsmøtet forkasta s jølkritikken for- uer og halve mars har vi bes t ått av 
di den i kke behandl a de t i deol ogiske 2- 3 personer.Det te er uten tvil en 
grunnlaget for UDS ' a'<vi k. År smø t et del av forklaringen på -:: t vi i kke har 

:· mente ~t L'D: må~ te t a ~ t oppgj~r med l hat~ no~ r ee.ll t . i~ ti a t~ v. og l eda or
·. den f e1lakt 1ge 1deolog1en om SJØl- ,gani. sasJonene .Vl Vll kn tlsere oss . 

kri tikken skulle bli ei kr aft 1 i kke 
bare tomt prat. 
Denne sjølkrit1kken kommer seint. 
Vår praksis siden årsmøtet har ikke 
vært ei bedring.Vi har tvert i mot 
brutt viktige vedtak fra årsmøtet 
som tok s ikte på å styrke den dem
cf tiske sentralismen.Dette viser 
a t årsmøtet hadde h.el t rett når den 
stilte søkelyse.t på ideologien eg 
den politiske l i nja i UDS'ledelse. 

§I!~~§~Q~~-!-~§ . 

Først noen f akta om UDS~V i er bl1~t 

kraftig redusert etter valget på 
·oarti årsmøt et i juni. Sjukdom,store 

sjø l for a t "<i i denne tida i kke har 
lagt probl emene fram for organisasjo
nen for å løse dem ,men "b] tt tenna 

sammen". 
Årsmøtet 1 partiet valgte et L'DS av 
gamle travere" og med lite nytt blod. 

VBlget var skeivt.Det tok ikke hens 
yn til behovet for å fo s tre nye folk 1 

s om omorgan1 ser1nga forut sa t t e måtte 

skje . 

3 

QMQgQÆ~I§~I~Q~· 

Den ble g j emnomf ørt fordi vi hadde 
et akutt og s t ort problem med folk 
til å l ede organisas Jonen ,det var 

for f å til å l ede båd e parti et og 
NKS med to distrikts styrer.Samtid-
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Kaderfostring! Et vakkert ord å smykke seg med. Hva slags kriterier skal legges til grunn fp-· 
fostringa. Kåre stiller spørsmålet "nå eller aldri" . Osloledelsen rykker denne gangen ut mE!I. 
sjølkrWkk for omorgani.seringa. Ellers er dette nummeret prega av at debatten blomstrer. ' 
Alkoholspørsmålet vies denne gangen et innlegg fra Laffen som svarer "Måtehold". Militær
debatten ruller framover med Marius' "Styrk NATO!", et innlegg som hør egge .til skarp 
strid .i spaltene framover. Anders spør om vi har et sekterisk parolegrunnlag for 21. august, 
ellers tas samskipnadspolitikken til forbundet og studentersamfunnets rolle opp til debatt. 
Stå på kamehter! 

INNHOLD: 

Osloledelsen gjør sjølkrW.kk . ..... .. .. .. ...... ... . . ·..... . . . s. 3 

Kaderfostring - nå eller aldri ? .... .. .... .. ... . _ .. ... : . . . . . s. 6 

DEBATT: Alkohol og klassekamp 2 .. .. . . .... . .. : . . . . . . . . . . . s. 11 

2l . august ............ . .. . .. . ... . . .. ........ . . . . .. . . : .. . . . s. l4 

DNS i Oslo - En klamp om foten for NKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. l 6 

StyrkNATO! .. . .. . ..... .. . .. . . .. . .. . . . ..... . . .. . . . ... . .. s.l7 

Vi trenger en s amsk;pnadspoli tikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 20 

Les ti.l sommerleir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 23 

Til alle som er ferdig med utdanninga .. . . . . . . . . . ... . .... . ... s. 24 

Er 3 . verdenerteorien. feil ? ........ .. .. . . .. ...... . . ..... . .. s. 2 5 

z 

-·~ .. . 
.slutter seg til revolusjonen, eri ali smen og verdens tindertcykte 

folk og nasjoner. 
Dersom ;.Ed k mente det.te tror 

_, . og uansett om de sjøl er klar over 
vitsen med det eller forstår de t, så 
lenge de kjemper mot ·imperiaJ.i smen 
blir revolusjonen deres en del av 

jeg også han ville hatt et mer nyans 
ert syn på kompradorborgerskapets roP. 
r olle i den 3.verden.Da ville han skj 
skjønt at under ~isse omstendigheter 
og vilkår kan også kompradorborger

skapet kunne bli en alliert i kampen 
mo( r 'mperialismen.F .eks·. var KKPs 

al4-dnse med Guomindang av stor bety
dning for seieren over Japan og for 
grunnlegginga av proletariatet$ dikt
atur i Kina.Dette betød selvsagt ikke 

den proletarisk-sosialistiske 
verdensrevolusjonen,og de blir for
bundsfeller med den."Oktober I977s.I2 

l?lUNJ IPIELT MOT SAl\lARBEID MED 
BORGERSKAPET I 3. V~RDi!:N? 
Erik argumenterer på prinsippielt 
grunnlag mot at kommunistene ).verd
en l and skal kunne støtte bevilgnin
er til landets militærvesen. 

at Guomindang på noe tidspunkt var en Jeg er uenig i å vurdere dette som 
hovedkraft i kampen mot imperialismen et prinsippielt spørsmål og mener at 
Jeg vil anbefale Maos artikkel om "NF- Eriks feilaktige vurdering av 3. verden 
demokrati et der han sier:" Uansett h_er kommer klar:t til uttrykk.KKP har 
hvilke klasser,partier eller enkelt- heller aldri gitt uttrykk for at de er 
personer · i en underkua nasjon som !prinsippiell t for slike mil i tærbevil-
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gnint;er ,slik Erik påatlr.KKP blander onale ua"illengighet så må' han 

seg av ~Plnsipp ikke inn i andre partit ogsl ta konkret still~ til 
indre ~lggender og legger aldri preaa :,.v:{dan dette skal akj"e., . 
på noe parti ~or å ~å tvinga gjennom ei . b::t!lll.lnistene, som er pnske 
linje.KXP ·støtter andre partier på diss•svake,opprette sine egne forsvars
partienes eget grunnlag,så lenge dette styrker på grensa mot Sovjet:dette 

grunnlaget er tufta på marxiismen-lenin·m~ bli konsekvemsen av Eriks syn. 
· · El. slik 1 · · å J.smen-Mao Zedongs tenkning.At KKP nå l.nJe er b de urealistisk 

og reaks jonrer-ei linje for åsvekke 
også ha r partiforbindelser med det 
revisjonistiske partiet i Jugoslav'

ia er opplagt feilaktig ,men dette 

den pro gressive utviklinga i Iran 

/splitte kommmnistene fra fol~T. og 
objektivt tjene sosialimperic. .a

endrer ingenting ved det som er KKPs en. 

hovedlinje i deres samband med partier Et annet aktuelt eksempel er Thai-

Jeg er eni g med Erik i at det 

ville være f eilaktig å gå inn for å .. ~ 
støtte shahenæ mili tærvesen i tida 
føe han f alt. Å g j øre det ville være 
reaksjonært fordi det ville bety 
å .støite eilinje mot den progress
ive demokratiske revolusjonen i 
Iran.Men betyr det at kommunist
ene ' i Iran bør gjøre det samme i 

dF.g! 
Faktum er at kommunistene 

i Iran Vurderer den nåværende 

utviklinga i landet som i hovud
sak progressiv.De stiller som en 
av sine hovedmålsettinger i dag å 

styrke den nasjonale uavhengighet 
en,særlig overfor Sovjet.Jeg har 
ikke kjennskap til hvilken poli
tikk kommunist ene i Iran· ha r til 

militærbevilgninger.Men en ting 
er s ikk ert: å gå prinsippiellt 
mot bevilgninger til det borger

lige nasjonale forsvaret ville. 
være en- poel."'i t-i-kk- som- villoe- t j ene 
sosialimperialismen s~rt bra. 
Dersom Erik deler det synet at 
Iran trenger å styrke sin nasj-

l and.Jeg veit ikke hva kommuni stene 
i Thailand mener,men jeg er over
bevis t om at dersom Vietnam trua 

med ivasjon,vil l e kommunistene sett 
det som sin plikt å stille seg i 

spissen for en bredest mulig polit
isk og militær enhetsfront mot okk
upasjonstruselen. 
D~tte er ingen h ypotetisk disk-
usjon .Realitetene i verden i 
dag er at sosialimperialismen 
legger under seg land et t er land 
og bruker i økende utstrekning 
militære middel for å oppnå sine 
mål.Det er ingen tvil om sosial
impe~ialismen i dag har all mulie 

interesse av en splitta og r i.
t ært svak 3.verden. De t er ingen 
tvil om a t de r som Eriks prinsipp
ielle mots t and mo t militær bevilg
ninger bl ei e jennomført som ei 
politisk linje av kommuni s ene i 
3.verden land ville det fungere 
utmerka som en invitasjon til 
sosialimperialistisk okkupasjon. 

LEIF 

21 

(; 

t 

A V INNHOLD F.T: 

OSLOLEDELSEN G-JØR S.JØLKRITIKK 
KADERFOSTRING - NÅ ELLER ALDRI 
LES TIL SOMMERLEIR 
M.M. 
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