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I~RITII~l~

AV
S:EHTRAL:EH

Tidlig i fjor hø st kom det be skj e d fra

studiene ? Ser sentralen at dette vanskeliggjør la-

sentralen om a t alle lag skulle avholde

g e ts arbeid for å jobbe planmessig, og hindr e r oss

obligatori ske s t udiemøte r i " Marxis men

i god t for beredte innle dninger på møtene for d i v i

r l om vitenskap'' . Møte ne var s att med fr i se r for gjennomføring .

må forandre

tema på kor t varse l ? Kan de r e

svare her i 4 . mai ?

Lage t v å r t mener st udier er v ik t ig , og
MEDLE M,

t ok hen syn til dette da v i la plan for hø sten.

Sør- Trøndelag

Vi pleier å fastsette møtedatoer og temaer
for hele semesteret . Dette som ledd i å
styrke det organisatoriske a;rbeidet. Fra
sentralen ble det lovet forberedelsesmateriale til møtene i "Marxismen som vo•tenskap'.'
Nå skriver vi januar -82 , og ikke noe papir
har kommet oss i ltende. Hva har skjedd?
Skal vi fortsatt avsette møter til disse

SVAR TIL MEDLEM
Studieopplegge t til to mø ter om dialek tisk
histori!lk materialisme blei sendt ut

orisk materialisme var gjennomført.
Vi anbefaler dere å å diskutere opplegget for

, urRansiasion e n i slutten a v november. Verl

gje nn om føringo a ·; ctdi e ne med distrikt sstyr e t.

en feil blei det trykt opp et for lite opplag

St Ltd i eutvalget har nå

slik at Trøndelag Ikke fikk tilsend t mate rial-

s tudei e arbeidet i NKS som tar opp både medloder

et.

og s ~

sendt ut et skriv om

og for slag til retnings linjer for studier på

Detre er nil- tryk t opp på ny tt og e r ogs å sendt

den ny e studieboka t il parti e t.

til Trøndelag . Vi beklager de nne forsinkelsen
og e r k l"r nve r a t dette ha r skapt probl e mer

STUDIEUTVALGET

for laga i de tte d is triktet.
Planen for di sse st udeiene blei send t Ltt samtld~g

i høst. r følge denne skulle man gjennom-

føre s tudier på den nye s tudieslrkele n til
partiet ette r at s tudiene på dialekti sk og historisk materiali s me var gjennom=fq>!:Cr'-!t:..:.·----------------------------_..J
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"fRI fLUI~T."
TANKER OG TEORIER FRA TIGERGUTT.
TlgergLltter kan alt ... Nesten . Men denne
løvinnen Vanja. TLlsen tanker farer gjennom
hodet til tigergutt

p~

en gang. Han tenker på

piken med leopardbuksene fra Reggae-klub-

må være å gjøre kvinnene økonomisk selv stendig
og å institusjonalisere barnepass og stell. For å
gjennomføre dette må arbeiderklassen ha makta i
staten. Samtidig finnes det en mengde politiske,

ben. Han tenker på ekle kollektiver med bio-

sosiale og ideologi ske sider ved kvinneundertryk-

dynamisk dyrkede solsikkefrø til middag , med

kinga som man ikke trenger å være sosialist for å

lilla vegger, og kanskje hu.,møter - uten ord-

sloss mot. Og dette er en kamp som selvsagt vil

styrer - hvor alle skal

f~

si hva de føler -

måtte fortsette også under sosialismen.

akkurat når de føler for det.

Gud veit om det er Gunhild eller Vanja som er

-Kaos. Tenker Tigergutt.

tilhenger av husmorlønn, men Tigergutt er i alle

"Patriarkatet er bygd inn i det kapitalist! s-

fall imot. Husmorlønn er det stikk motsatte av

ke sys temet" og "Kapitalismen er utformet

kvinnefrigjØring, husmorlønn er å institusjonali-

patriarkalsk". Det høres ut som dialektikk.

sere det ene kjønnet som tjener for det andre.

Vanja har rett l at Tigergutt har misforstått.
Tigergutt tok ikke tesen:" Kapitalisme og Patriarkatet er ett system" bokstavelig ·nok. I a
oss gjøre et sprang,. og trekke inn Vanjas appell om å legge fram "gode forslag" til politiske konsekvenser av hennes teori. Her er et
logisk for s lag:
"fngen klassekamp uten kvinnekamp , ingen
k vinnekamp uten klassekamp".
Ulogisk derimot , er det å kalle dagen s kvinneundertrykking k ap itali stisk. Et slave - sla veeierforhold ligger nærmere opp til real\ tetene. Først når husmorlønn er innført , og
del har utviklet seg et skikkelig marked for
kjøp og salg av husmød re, er merkelappen
kapitalistisk dekkende. Da vil antagelig også
husm orlønna i kollektivene ligge noe over
gjennomsni ttet , som en følge av den sterke
organiseringa blant husmødrene her.

-Kaos.

Tenker TigergLltt igjen. Vanja jager jungelen
på kryss og tvers uten mål og mening. Tigergutt er imot at husarbeid skal være kvinnenes
domene. Det første skrittet mot full kvinnefrigjøring. dvs. å gjøre kvinnen til en likeverd ig samfunnsborger på linje med mannen,
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La oss hoppe tllbake tll dette med

H~is noen synes dette innlegget har værl

"~system"

igjen, Det som egentlig er felles me llom kapitalis-

springende og usystematisk , så er det til-

me og patriarka t, må vel være "makt". En kate-

s iktet, Det er en konsesjon jeg har gitt

gori har "makt" over en annen. Kunne vi ikke dø-

fordi dette er en kvinnedlskusjon. Alle vet

pe denne noe mys tiske synte s en mellom kapita-

da at kvinner as s osierer mer, og er mer

lisme og patriarkat , "maktsystemet " ? Når vi

spontane enn menn når de tenker?

veit at kvinner fr a naturens side er mye mykere og
mindre ærgjerrige enn menn , kunne vi kanskje begynne med å gjøre dette maktsamfunnet ~itt mer

Etter at jeg nå har brutt alle regler for
saklighet , kan jeg likegodt slutte med en
historie om mine venner Ole Brum og

Nei, tilbake tll disse evlndelige "praktiske kon-

eselet Tussi:
"Vet du hva gjennomsnittlig antall hjernecel-

sekvensene". Det eneste nye G&V foreslo var "al-

ler er?" spør Ole Brum. "To?" svarer Tus -

kvinnelig?

rnative samlivsformer", nå inrømmer Vanja at

s!, "Nei , mange millioner", svarer Ole Brum.

oette er svakt" og attpåtil at "det ikke vll virke

"Å , jeg trodde du mente gjennomsnittet her -

noe spesielt positivt". Sånne kapitulasjoner må

omkring", sier Tuss! da.

være grusomme . Så kommer det siste sidespran -

TIGERGUTT.

get , "kvinnekamp er viktigere enn sosialisme".
Det er ingen tv !l, løvinnen har gått seg vill l jungelen.

TIGERPUDDELEN Tl LLA TIDTRØYTE

SLÅ TIL IG EH ·I
Vår alles kjære tigerbasse har '!evert et
nytt strålende innlegg i kvinnedebatten . .Tanke-

lønn ikke er Innført. En ytterst overflatisk betraktningsmåte. De fleste som har be~jeftlga seg litt

innholdet simpelthen funkler i sin klarhet, og

med kvlnneteorl vil nok hevde at d~t reprO<iuksjons-

s om kvinne har jeg sjøl sagt ingen problemer

systemet som fins l Norge på et eller annet vis

med å følge tiger ens flyktige s por att og fram

henger sammen med den økonomiske strukturen,

mgelen . Vi har ønska og ønsker for tsa tt en
seriø s debatt om de spør s m åla vi tok opp l inn-

sjøl om de ikke nødvendigvis er enige i den teorien
Van ja og jeg støtter. Vårt synspunkt er som kjent

ledninga vår på s ommerle iren, de t gjør ikke

at kapitalismen former reproduksjonen på en sær '-!·

Tigerg utt . I vel}<j e nt mannlig arrogan se li rer

skilt måte , at produksjon og reproduk sjon er to ad-

han av seg en r ekke flåsete be merk ninger.

skilte s færer , men at de utgjør en økonomisk helhet

Latterliggjøring e r e n god, gammel ræ tode

s om kapitalismen hviler på. Til en viss grad må

som kan fungere bra også l dag om man er opp -

derfor politisk økonomi være fruktbar for å forkla-

r ådd for saklige arg umen ter. Likevel vil jeg

re de økonomiske relasjonene l reproduksjonen og

ta opp noen av de utsagna Tigergutt komme r
med .

de to s færene imellom. Marxismens blødme har

Tigergutt mener det er ulogisk å kalle dagens
kvinneundertrykking kapitalistisk fordi husmor-

vært at den isolert har analysert produksjonen ,
oversett sammenhengen mellom de to og dermed
innsnevra sin økonomiske forståelse.
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Spørsmålet om husmorlønn blir da e n bisak

utslagene av et gjennomført under trykkingssys-

i denne forbindelsen , At markedet som rekrut-

tem her og nå . Det er bl. a. mye av det kvinne-

terer til reproduksjonen er av en annen ka-

bevegelsen i Norge jobber med . Men som kom-

rakter enn arbeidsmarkedet '30m rekrutterer

munister må vi ha en analyse av det økonomiske

til produksjonen, kan umuli g være et avgjø -

systemet som frambringer de politi ske, sos iale

rende kri teri um på reproduksjonens ikke-

og ideologiske undertrykklngsmekani·s mene med

kapitalistiske natur. Husmora avlønnes også

henblikk på å styrte det systemet. Viss vi glemmer

l dag , for sø rgerandelen av mannens lntekt er

dialektikken kan ikke systemet revolusj oneres , l

denne "lønna" . Men denne indirekte betalinga

hvert fall lkke av oss. Tigergutt har glemt dialek-

betyr sjølsagt at brudd med en uholdbar ar-

tikken når det gjelder kvinneundertrykking. Han ser

beidssituasjon vanskeliggjøres, at de person-

på de politiske, s osiale og ideol ogiske forhold som

lige avhenglghetsband tll "arbeidsgiveren"

uavhengige størrelser, - isolert fra det kap! talls-

styrkes og at ufriheten skjerpes.

ti ske patriarkat de springer ut fra.

Tigergutt mener

~ernest

at parola "ingen

Til slutt: spørsmålet om sos ialisme. Jeg trur

klassekamp uten kvinnekamp, ingen kvinne-

ikke på en sosialisme der det lkke blir tatt sikte

kamp uten klassekamp " blir en logisk poli-

på å oppløse det kapitalistiske reproduksjons-

tisk konsekvens a v vår teorl. Hvorfor det ?

systemet. Det e r greit nok med e n kollektiv or-

Mange steder l verden foregår det sosiale

ganisering av barnepass, fellesvaskerier og alt

kamper som ikke automatisk lnnbefatterkamp

det der , men det blir bare rosa reformi s me så

mot hele det undertrykklngskompleks folk er

lenge vi ikke har en politikk for å ta ondet ved rota,

stilt overfor . Viss vi skulle stille kamp for

- den borgerlige familieidyll. Hvordan skal vi få

total frigjØring og s os ialisme før vl ga vår

kvinner til å slåss for sosialismen, n år det er

støtte, blei vl fort eksklusive og udeltakende

høyst tvilsomt at det er deres sosialisme vi vil

l historias gang. Dette er vi sikkert enige om.

ha?

Men jeg trur vi er uenige om dette gjelder

GUNNHILD.

for kvinnekampen som sosial kamp , i hvert
fall under industrialisert kapitalisme. Det
siste leddet i

SV"iJ~rola

er jo en splssformu-

lerlng av AKP's og T ' s kvl!lnepolltlske syn
på Norge . "For å gjøre kvinnen tll likeverdig

4. mai bringer her noen sitater fra klasslkeren:

"Tigergutt må venne seg
av . med å dytte "

samfunnsborger . . . må arbeiderklassen ha
makta l staten". I resonnementet bak denne
uttalelsen ligger det mye tankegrums. Før)3te
bud mener T . er å gjøre kvinner økonomisk
sjølstendige og å in stitusjonalisere barnepass.
Hva med Sovjet, da , Tigergutt? Der er begge
disse kriteriene oppfylt ut«tn at kvinnene har
blitt noe nevneverdig friere av den grunn. I
neste rekke følger "en mengde politiske , sosiale og ideologiske sider ved k vlnneundertrykklnga som man ikke trenger å være s osialist
for å sloss mot. " Det er klart at du ikke
trenger være sosialist for å slåss mot

«H vem var det som gjord~ det?» spurte Kengubarnet.
T ussi svarte ikke.
«Det var kanskje Tigergutt,» sa Nasse Nøff.
«Men si meg, Tussi,» sa Ole Brumm, «gjorde
..' Tigergutt det for spøk eller var det et uhell. Jeg
' mener ...» .
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SPØRSMÅL TIL VANJA
r siste nr. av 4. mai har Vanja et "svar

fra eldre samfunn s forhold , men som kapitalistene

til Tigergutt" som inneholder en s etning

har klart å utnytte såpass godt at det er blitt opp-

som er såpass provokatorisk at jeg ikke kan

rettholdt. Reservearbeidskraft, porno, gode mø-

la skrivemaskinen stå. La det innlednings-

dre er her viktige stikkord. Jeg kan ikke se noe

vis være sagt at dette er et område som er

økonomisk eller annet argument for at akkurat

totalt nytt for meg innen klassekampens

kvinnene skulle få denne rollen under kapitalismen,

frontavsnltt. Jeg håper derfor at eventuelle
ybegynnertabber vil bli sett på med mild-

men bare det faktum at kapitalistene trenger en
lett definerbar

~som

kan fylle disse funk-

aet og korrigert heller enn brukt som ut-

sjonene. Jentene lå "godt" an , historisk sett, og

gangspunkt for slakt.

fikk oppgava. Det er ingen som helst grunn til at

Vanja skriver faktisk at hun mener kvinnekampen er viktigere enn kamp for sosialis-

ikke sosialismen sk ulle kunne løse dette spørsmålet. Vanja har forsåvidt rett i at kvlnneunder-

men. Ut fra dette bør hun etter mln mening

trykkinga ikke har blitt avskaffa l noe sosialistisk

enten melde seg ut av NKS eller redefinere

land hittil, men det er vel også et åpent spØrsmål

sin oppfatning av sosialismen. Selvfølgelig

hvor mange problemer de sosialistiske landa vi

kan man si at et politisk system som inne-

har sett hittil har klart å løse . Jeg hadde aldri

bærer at noe under halvparten av menneske-

giddi å slåss for sos ialismen for å innføre sam-

heten (alle menna minus borgermenna) vil

funn !i la Sovjet, Polen, Kampuchea eller Kina her

få store fordeler , er et dødsdømt system,

i Norge l dag . Vi står på et annet grunnlag, og vi

siden altså noe over halvparten (alle damene

slåss for en sosialisme på det grunnlaget . Min på-

pluss borgermenna) vil være mot det.
Nå har jeg aldri diskutert dette med Vanja ,

stand er at en sosialisme bygd på den forholdsvis
framskredne oppfatninga av kvinneundertrykkinga

men jeg har et svakt håp om at hun egentlig

vi har nådd, i svært stor grad vil være i stand til

ikke mener dette , siden hun etter min mening

å avskaffe eller starte av skaffin av kvinneunder-

representerer et heller godt tilskudd til NKS .

trykkinga bedre enn noe annet samfunnssystem.

For mitt eget vedkommende har jeg alltid

Jeg vil ikke påstå at dette var spesielt dypt ar-

,..--.,Jt en slags følelse av at kvinneundertryk-

gumentert, men jeg håper det er dypt nok til å få

n: ing i svært stor grad er et fenomen som un -

Vanja til å hive lnn kreftene til å fortsette å slåss

der kapitalismen bare representerer rester

.!. ml-bevegelsen for en sosialisme der avskaffing
av kvinneundertrykkinga sees på som en integrert
og selvfølgelig del.

OLA
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S e n t ra l styre m -~d 1e ni
MEL DE R
Jeg melder meg at på grann av en

SE·G

UT

gjennomføre vedtak som vil kt1nne stride mot

prinippiell aenighet l partiet s s y n

ønsket til flertallet av folket , Vi må se det som

på sosialisme og demokrati ( eller

gitt at deler av arbeiderklassen vil komme t il

mangel på slikt) og på hvilke meto-

å motarbeide partiet, Allerede her er de t gjort

der som tas i brak for å lØ<;e mot-

en distinksjon mellom partiet på den ene siden

sigelser i bevegelsen.

og arbeiderklassen på den andr e. Skal ikke et
kommtlnistparti representere arbeiderklassens
interesser? Standpunktet innbefatter en grov

PARTIETS LEDENDE ROLLE OG SPØRSMÅLET

mistillit til arbeidernes klassebevissthet. Om

OM DEMOKRATI

arbeiderklassen fikk diktere m akta , kt1nne fak

Uenigheten går på AKP's syn på partiets ledende

tisk partiet risikere å miste oppslutning.

rolle t1nder sosialismen.

sekvensen av dette

Landsmøtet l AKP høsten 1980 tok avstand
fra programkomiteens opprinnelige forslag som

s~et

Kon~

må være at partiet

vil måtte bruke vold og tvang der det oppstår
opposisjon mot partiets linjer.
Standpunktet om forfatningsmessig særstil-

lød slik:
"Sosialismen må være proletariatets diktatur
reelt, og ikke partiets diktatur på vegne av pro-

ling vil tilsi at i en konfliktsituasjon vil alltid de
riktige linjene komme ovenfra - fra partiets

letariatet, AKP(m-1) må også t1nder sosialismen

Innerste gemakker. Det er ikke spørsmål om

fremme sine politiske linjer og forslag og søke

hva massene måtte mene; de vet ikke sjøl sitt

å vinne støtte for dem . Arbeidsfolk må sikres

eget beste. Glemt er Maos teser om "fra mas-

størst mulig kontroll . "

sene til massene", "kritikk - sjølkrltlkk " ,

Og videre: "AKP(m-1) går mot at kommtlnlst-

"hvordan løse motsigelser l folket gjennom

partlet skal ha en forfatningsmessig særstilling

demokratiske diskusjoner og komme fram til en-

i staten."

het gjennom politiske kamper. "

SK i partiet betegnet forslagene som revisjonls-

ti som styrer tlndersåttene sine med støtte i for-

Tilbake står et byråkratlsk-sentralistisk par-

tiske -en revisjon av Lenins partlteori. AKP

fatningen og ikke først og fremst med basis 1

som stadig tlnderstreker betydningen a.v å lære

folks politiske overbevisning.

av historia , unnlater sjØl å se den kjensgjerning
at flere kommanistpartier rt1ndt om i verden

I realiteten er særstillingssynet til AKP identisk

har konvertert til fascismen. Innebygget i stand-

med den politikken kommtlnistpartiet i Polen fØ-

punktet om partiets grunnlovfestede særstilling

rer overfor Solidaritet i dag. Det er den samme

ligger allerede en del gitte forutsetninger .

argamentasjonen og de samme metodene som

Under klassekampen etter revolusjonen vil par-

går igjen. Arbeiderne i Polen kjemper for bedre

tiets politikk bli møtt av eventuelle gruppers

kår og demokratiske rettigheter. Men denne be-

opposlsj on . Forfatningsmessig særstilling vil

vegelsen truer partibyråkratenes maktposisjon

tjene som en garanti for gjennomføringen av

og det politiske grt1nnlaget de s tår på. Solidaritet blir så stempla som et kontrarevolasj onært

politikken.
Standpunktet foratsetter at partiet må

opprør , og med støtte i forfatningen setter par-
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tlet i verk tiltak overfor fagbevegel sen.
Kommuni stpar tiet i Polen er revisjoni s tisk

debatten ble ab solutt , da partiet bekjente på sentrals tyremøte t i NKS at dersom høyreideene om
la~dsmøtet

og bruker fas ci stiske metoder for å s ikre herre-

partiteor.len vant fram på

dømmet. Jeg ser ingen annen mulighe t enn a t

den v isse død for AKP(m-l) i Kongeriket Norge.

AKP vil gå samme ve ien den dagen de eventuelt

betydde det

Kampen m ot høyreavv ikerne m åtte

inten sive ~

skulle sette sos ia lismesynet s itt ut i livet. For

res . Et skremselsklima ble skrudd opp foran

meg kommer AKP' s støtte til Solidaritet til å

l andsmøte t .

stå i et noks å tvetydig og hykleri sk ly s.

Et tankekors er det å se hvor lite opp os isj onen
var representert på landsmøtet. Veien fram til
landsmøtet ble vel for smal og broket.

HØ YREAVVTKSKAMPANJEN
Vedtaket om høyre faren og høyretendensene ble
Jsialismedebatten ble stoppet i sln spede begynnelse høsten 1980 med høyreavvik skampanjen.

så dunket gjennom i NKS (PU- vedtaket) . NKS
var infisert av høyreavvikere , liberalister, bor-

Det s om egentlig var ment å være en åpen poli-

gerlige individualister, revisjonister osv . osv .

tisk debatt om sosialisme i Norge ble omgjort

Dette er ingen stempling, blir det sagt , men en

til en kamp mot høyretendensene i bevegelsen.
Den daglige ledelsen i sentralstyret innkalte

tradisjon innenfor den kommunistiske bevegelsen
for å karakterisere politiske feil og problemer.

til møte om partiteorien og særstillingsspørs målet høsten - 80 . Etter innledning som skis -

Like fullt ft1ngerer det som stempling, - poenget

serte SK's sosialismesyn, ble diskusjonen be-

er at det er denne politiske sjargongen som er

visst vridd over til høyreavviket l NKS og i

sjølve midlet til å korrigere de gærne linjene.

sosialismediskusj onen . Høst seminarene på ·

Når partiet har bestemt hva som er avvik l

sosialismedebatten ble heller ikke oppsummert.

forhold til den enhver tid gjeldende generallinje,

Det var derfor ikke mulighet for å få noe inn -

da gjelder det å gå ut og skille "dårlige" kommu-

blikk i om der var s tore motsigel ser på lands-

nister fra "gode" og renske vekk uønska politiske

basis . Sentralstyret fikk ikke diskutert sosia-

linjer . Det nytter lite hva de "dårlige" kommu-

lismespørsmålet i det hele tatt. Konsolidering-

nistenes opposisjon mot generallinja består i,

en foran partilands møtet var viktigere. SK

og begrunnes med . Dogmatismen og den politis-

hadde forlengst avgjort særsti!lings spqJrsmålet.

ke kontrollen , subtilt såvel som direkte , er så

Dreiningen og innstrammingen av sosialisme-

-"

sterk at å drive opposisjon innenfor bevegelsen
blir som å stange hodet mot en mur.
Det er et slående trekk å se den monoliti ske
enigheten som alltid kommer til uttrykk på alle
nivå når partiet. har lagt opp generallinja. Denne
"enigheten " antar nærmest et trosforhold til den
"rikti ge " linja . Her finne s ikke rom for hverken
kritisk eller vitenskapelig tenkning. Når folk
s lutter å tenke kriti sk og sjølstendig, åpner dette
for nokså skremmende pe rspektiver .

Demokratiet l m-l-bevegelsen bare tilsyne latende?
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Til slutt ble partiobservatører s att inn på lagsni-

TR OMSØ-sAKA

vå. Den politiske forføl gelsen ble hermed total.
Tromsø-utmeldingene var for meg et klart be-

Det var bare en vei ut av det hele: å melde seg ut .

vis på at oppo s isjonen innenfor bevegelsen
ikke har eksistensbere ttigelse. Partiet i Trom -

Tromsø .- 'tilfellet demonstrerer klart partiets

sø gjorde det de kunne for å knuse det som var

sosialisme- og demokratisyn. Den lokale parti-

av opposisjon i NKS Tromsø.

ledelsen brukte sin vedtektsfesta "særstilling"

Som tidligere aktiv i Tromsø NKS inntil vå ren - 81 , har jeg sjøl opplevet på nært hold partiets overgrep på NKS . Jeg satt som DS-medlem .
sammen med de tre i DS( AU) som senere ble

over NKS som middel til å "løse" de politiske
motsigelsene.
Hvis partiets handtering av denne saken er
sy mptomatisk for hvordan en i et eventuelt frem-

kasta ut av partiet. Da sosialismedebatten på-

tidig sosial!!'isk samfunn vil løse motsigelser ,

gikk høsten - 80 ble det klart at partiet og fler-

er det grunn for ethvert kritisk tenkende mennes

tallet av NKS'erne i Tromsø var uenige på

til å ta sitt medlemskap opp til vurdering.

spørsmålet om partisærst!lling under sosialis men. Partiet vedtok etter høstseminaret at den

Jeg vil ikke lenger delta i en politisk bevegelse

lokale NKS-ledelsen stod på et rev isj onistisk

som forfekter en demokratisk-sentralistisk

grunnlag ved ikke å anerkjenne særstilling for

modell som i sin konsekvens må ende i partidik-

partiet. NKS i Tromsø gikk inn for program-

tatur, en "sosialisme" som vil rette bajonettene

komiteens opprinnelige forslag til partilands-

mot ethvert tegn på opposisjon. Uansett en hard

møtet og holdt fortsatt på standpunktet sitt etter

klassekamp er det umulig

landsmøtet .

uten at partiet har folket med seg.

å. oppnå kommunismen

Men partiledelsen i Tromsø aksepterte ikke
dette og grep inn . De plasserte seg som observatører på DS-nivå. Dette var opplagt i kontroll-

Takk og farvel.

øyemed , og effekten av dette ble en ytterligere
styrking av motsigelsene mellom partiet og
NKS. DS ble satt under sterk press. Motsigelsene tll partiet bredte seg etterhvert l store
deler av NKS , og måtte sjølsagt få konsekvenser
for motivasjonen til å jobbe for organisasjonen.
Det ble problemer med å få folk til å stille til
valg av ny ledelse. Neste trekk fra partiet var å
avsette DS(A U) med påstand at de tre ville nedlegge organisasjonen . Partiet tok over drifta av
NKS ..,
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REFORMISMEN
F.JNS DEN?

PeR

J6 .....__

~

UTMELDIN65Sk.R.IV

DEI UTMELDTE {TROMSØ FORVRENGER PARTIETS SOSIAUSMESYN.
DEI MEINTE SOSIALISMEDISKUSJONEN VAR UDEMOKRATISK, MEN FAKTUM ER AT DEI
FEKK AI lE MUI IGHETER TIL Å SPBEIE SITT SYN.
TROMSØ NKS FUNGERTE IKKJE SOM EIN KOMMUNISTISK ORGANISASJON { EIN LANG
PERIODE.
~edlemmer

av NKS vil kjenne Igjen argument-

, j on en til TB. Den liknar til forveksling på

NK S .merka desse tendensane som ideologisk
forv irring og som sterke oppløysningstendensae

ideane til dei utmeldte i Bergen for eit år sid-

i organisasjonen. Ein meiningsfull diskusjon med

an.
Fordi mange nye medlemmer har kome til

TB om metodar for å løyse d esse problema

blir det nødvendig å vise korleis TB nyttar
seg av stråmenn

og forvrenglngar for å få

rekne stykket sitt til å gå opp. Det er greitt nok
at TB er politisk usamd med partiet og NKS,
men det burde vere unødvendig - og svært lite

blir naturligvis umulig å føre så lenge TB ikkje
ser revisjonismen som ein fare. { hennar verdsbilde er reformisme og revisjonisme påfunn frå
SK i AKP for å knekke all "kritisk og vitskapleg
t ·enking". la oss sjå litt nærma re på innhaldet
i TB si "kritiske og vitskaplege tenkning".

tenleg for TB sitt eige syn - å ty til slike metodar.

STRÅ MENN OG TOMME TØNNER.

ER REFORMISME OG REVISJONISME STEI-

l. stråmann:.: den udemokratiske sosialisme-

GANS PÅFUNN?

diskusjonen. Faktum er at TB sine meinigsfel-

landsmøtet l AKP markerte seg mot linj'er l

ler fekk alle muligheter til å kjempe for sitt

partiet og den internasjonale kommunistiske

sy · n. Dei deltok med mange innlegg i KK-deb-

rørlsa som LM meinte var uforelnleg med
marxismen-lailnlsmen. TB ser lkkje reformroe og revisjonisme slm noko problem for

atten, del fekk halde innleiing på

møter i alle

partiavdelingane i Tromsø, del heldt innleiing
på elt stort seminar som p. arrangerte i Tro-

_. ,(S - verken no e ller tldlegare. Ho er lkkje
eingong interessert i å undersøke om slike

msø, del fekk ubegrensa spalteplass i 4. mai.
TB sitt argument er reint sludder .

tendensar fins .
Dette er TB si haldnlng l ei tid da angrepa mot

?. stråmann:sosialismediskusjonen er stoppa .

leninismen , demokratisk setr:ralisme, marxis-

Dette hevdar TB på elt tidspunkt da NKS og AKP

mens statssyn og kommunismen når nye høgder

i stadig sterkare grad innrettar sitt arbeid på

og får stadig sterkare gjennomslag på den så-

å utvikle ein sosialistisk strategi for

kalte venstresida. Flesteparten av dei marxist-

langssiktig skoleringsarbeid, undersøk ingar

Iske organisasjonane i Europa har ikkje greidd

om utviklinga av imperialismen og den norske

å motstå dette presset: del har anten blitt spli-

Norge:~

kapitalismen.., studiar på utviklinga i Aust-Eur-

tta, gått l oppløysing eller blltt vedheng til sosialdemokratiet.

opa, Sovjet, Kina osv. Sosialismediskusjoner er
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ikkje stoopa -den er nettopp kame i gang.
Tomme tønner ram Jar mest er de ss verre TB sin parole.
3. stråmann: partiet har vedtatt forfatnings
mess ig særstillling for partiet under sos ialismen. Eg tvilar på om TB har lese AKP

"... ox :.:ur noulr
1 h_~ · en\· xutcr

Jl l/11

t ' /1 l" l/Ill(~

s itt prinsipprogram . l så fall ville }lo
neppe vore til dei grader usakleg . Partiet
har ikkje tatt stilling til dette spørsmålet
på s itt LM. Derimot har partiey tatt elt prinsipiellt standpunkt for at partiet må spele ei !elan de rolle under

sosi alis~en

og at dette er ein

føresetnad for å utvikle det sosialistiske samfunnet fram mot kommunismen. Kvifor skal
det vere nødvendig å ty til slike stråmenn for

~ \JT'E.
.
ME.O NOE.N HtJ'{R.E.AVVtkl:.Re. •

J<lti

gje sitt stanc\Bmkt tyngde.
4 . stråmann: konsekvensen av partiets ved -

å leie NKS på. Del ga blaffen i vedtektene

tatte syn er "polske til standar". Dette er arg-

Når partiet og sentralstyret ville ta alvor-

umentasjon på lava ste Ny Tid- nivå . lnteres't'

leg på vedtektenes krav om å leie NKS.

erte kan sjøl sbylere kva partlet se ier om .

så blei dette oppfatta som forfølging. Par-

fagfæein ingan e under sosialismm i prinsipp-

tiets forsøk på å leie NKS vart oppfatta

programmet ..

som "kontroll". Det vart slutt på markeringa av NKS, slLttt på all kommunistisk pro-

Kva derier den prinsipielle usemja seg om?

paganda. ingen studiar på marxismen in-

TB si fra.mstilling av diskusjooen om partiet

ternt osv . l ei lang periode var NKS opp-

si leiande rolle er ikkje berre ei grov for-

hørt å være en kommunistisk organisaæj·on:

vrengning av partiet sitt syn. Ho unnlet også å

Å gje partiet skulda for denne degenreringa

gå nærmare inn på standpunkta til NKS-leiinga

av NKS er det reine sludder ( Eksempel: TB

i Tromsø i denne debatten . Alle som har fulgt

framstiller partiet som kontrollør av NKS.

med i denne debatten l KK og i 4. mai vil vite

Faktum er at partlet i Løpe t av 1981 ikkje

a t det ikkje er nokon prinsipiell skilnad mellom

hadde noko møte med NKS før årsmøtet i

den tidlegare NKS-leiinga i Tromsø og den kritikken som Helge

Ø·

har retta mot partiet.

mai. Deretter var det elt kort møte i juni .___.
Til slutt kom fellesmøtet i september . )

TB sine meiningsfellar i TRomsø har heller
ikkje på noko tidspunkt tatt avstand fra Helge

Usemja dreier seg om viktige prins ipp-

Ø

spØrsmål. Det er beklageleg at TB i til-

<S

utkjør mot ml-rørsla .

legg grunngjev si utmelding med argument
Usemja dreier seg bl. a. om prinsippet om par-

som baserer seg på misforstålngar og man-

tlet si leiande rolle under sosialismen. om

gel på kjennskap til partiets politikk .

demokratisk sentralisme , om synet pA klassekampen under sosialismen. Den avsatte leiinga

OM STEMPLING

fjerna seg etterkvart så langt frå rra r -xismenleninismen i ei rad spØrsmål at det også ga

Når sentralstyret karakterii serer tendensar

seg fleire og fleire konsekvansar i deira måte

i NKS som revisjonistiske hevdar TB at
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at dette er "stempling". Årsaken tll dette

- både sentralstyret og partiet lokalt har

er sjøl sagt at TB er politiskusamd i at det

i lengre tid blitt ført systematisk bak ly -

har funnest revisjonistiske tendensar. For -

set om det tidlegare NKS-styret sine pla-

øvrig har TB og hennar meningsfellar i

nar. Dette er heller ikkje benekta.

Tromsø NKS vore blant del mest ivrige
til å karakterisere andre som avvikarar.

- på årsmøtet i vår var det verken lagt

T fl eire innlegg i 4. mai har sentral styret

opp tll beretningsdiskusjon eller valg av

blitt skulda både for venstre- og høgreavvik

nytt styre. Det einatse som interesserte

og revisjonisme. Eg oppfattar TB s in kritikk

leiinga var å få vedtatt re s olusjonar mot

av sentralstyret på dette punkt som tøvete.

partiet og sentralstyret i NKS. På initia-

Dersom ein le s innlegget hennar vil ein finne
..-at det er fullt av skarpe karakteristikkar av
.ndre sine meiningar. Det må TB gjerne
gjere. Men da må ho også akspetere at kom-

tiv fra partiet og sentralstyret vart tre i
den gamle leiinga gjenvalgt med eit begrensa mandat om bl. a. å innkalle til nytt
hsmøte og førebu val.

munistar og marxistar markerer eit skille
mellom reform! sme og marxisme.

- dette mandatet vart sabotert. ( staden
vart det innkalla til eit fellesmøte for NKS

DET ENDE LEGE BEVTSET: DJEVLEUTDRTVfNGA ( TROMSØ

der både partiet og sentralstyret omhyggeleg blei forsøkt halde utafor. Partiet fekk
likevel vite om møtet og stilte opp. Kon-

TB framstiller situasjonen i NKS i Tromsø

klusjonen på innleiinga på fellesmøtet var

som ein kamp mellom ein diktatorisk belse-

at NKS burde nedlegges som AKP sin stu -

bub ( partiet ) som undertrykker den uskul-

dentorganisasjon.

dige "store , kvite flokk" (NKS) . Her blir det
berre pla.ss til nokre korte kommentarar til

- fellesmøtet vart halde på sjølve valdagen.

TB sin framstilling:

NKS-leiinga hadde nekta å gjere noko som
helst for RV.

- den politiske usemja mellom NKS-leiinga
i Tromsø og sentralstyret og partiet har

Etter dette var det klart at styret verken

vore av heilt grunnleggjande karakter. Sosi ~ lismne

diskusjonen er berre toppen av is-

!ladde evne eller vilje til å gjere nok o
anna enn å få nedlagt NKS. Å la desse

jellet. Leiarar for dei utmeldte ser l dag

fortsette å leie NKS var umulig. partiet

SV som eit mulig alternativ . Vi veit at det

var nødt til å gripe inn. Partiet tok i ni-

i lengre tid har vore kontakt mellom del ut-

tiativ til å få igang e!n diskusjon om pro-

meldte i Tromsø og utmelde

blema i NKS. Dei la fram sitt syn på si -

Bergen ( bl. a. folk av Helge Øl

Oslo og
,-typen

tuasjonen og tok sjØlkritikk for sin beh•ndling av NKS. Dei tre i det avsatte styret

- utbrytinga frå NKS var nøye planlagt og
gjekk uta nom alle organisasjons -kanalar. utmedlingane vart ikkje tatt opp i NKS
nivå.

p~

noko

nekta å komme partiet i møte . Dei ville
ikkje ein gong ta del i debatten. Til dags
data har dei ikkje kome med noko som kan
likne på sjØlkritikk. trass i at dei bevis leg
har brote vedtektene på dei fleste punkt.
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@
l staden nytta de i tida på å gå rundt

~ il

en-

keltper s onar for å få dei til å m e lde seg ut.

kommunistiske normer var blitt legitimt i
NKS .

Per i
Korle is k Lmne så m ange m elde s e g ut? De t
e r man ge årsaker:
- ein stor del av medlemmene er systematisk
bli tt "fostra" på eit anti -parti -grunnlag . Akt iviteten i NKS sidan sommaren 1980 har kon sen trert seg i stor grad om di skusjonar om
kor forferdeleg part iet er
- skolerings ni vået på marxismen har vore
svær t lavt - sj Øl i NKS sammenheng.
- vanlege medl e mmar i NKS har fått sin politi ske påvirkning fra "anti -part i -folka". Verken
sentralstyret ell er partiet har prioritert kontakten

ned vanlige NKS-medlemmer.

- både sentral s tyret og partiet har undervurder t p r oblemene i Tromsø. Særlig har kontakten m ed sentral s ty ret vore dårlig . Sentral s ty ret blei i lang tid desinformert om situasj onen fordi vi be rre hadde kontakt med TB ~

partiets rolle: partiet lokalt b.ar lagt ned

mykje arbeid i å forsøke å få løst motseiingane. Men diskusjonane har utelukkande vore
med den t idlegare leiinga. Partiet burde ha
lagt fram sitt syn for alle medlemmane på elt

TROM:5Ø ()PPOS! SjONE..N

pc.k:.E.

OVE.R..~,ØR.'\1 SJI:.R.

tidlegare tidspunkt. Partiet var klar over alvoret i situasjonen tidlegare enn sentralsty ret.
Dei var klar over at NKS ikkje hadde fungert
som en kommunistisk organisasjon pil lengre
tid. De tte be tydde f.eks. at vedtektene verken
vart

h~ndheva

eller respektert. Når sentra l-

styret kritiserte NKS-leiinga for ein serie brot
på vedtektene , avtalebrot og forsøk på å føre
sentralstyret bak lyset - så fans det ikkje antydning til sjølkritisk holdning hos leiinga.
Problemet var at det var kome så langt at
total pr in sippløyse i forhold til vedtekter og
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BLE.\

UKLAR
ATOM POLIT II<K FRA NKS
I januarnr. av 4. mai tar vårplanen sikle på

kret stilling til supermaktsovergrep som Polen ,

å starte arbeid i Nei Til A-våpenkampanjen

og vinne forståelse for at dette har noe med freds-

(NTA) flere steder. Retningslinjene som trek-

politikk å gjøre. Det vil også være problemer med

kes opp tar sikte på å ha en profil mot pasi....---..,me og skarp profil mot Sovjet , noe som

å få

god~jent

nye grup{Er og aktiviteter, fordi led-

elsen er udemokratisk og er redd for tiltak der vl

allment sett er greit nok, men som er helt u-

deltar. F.eks. var de her i Bergen svært motvillige

tilstrekkelige retningslinjer dersom NKS skal

da vi tok Initiativ sammen med andre til å få dannet

ha klare felles linjer for dette arbeidet. Det

lokalgruppe på Universitetet.

innebærer også at NKS sentralt må klargjøre
overfor medlemmene hva som er vår prin-

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER:
l) Allment sett bør solidaritetsarbeid for Polen

sippielle holdning til denne aksjonen , og på

prioriteres over NTA , fordi dette er den viktigste

hvilket grunnlag arbeidet skal drives . Skal

kampen som retter seg mot den sannsynligste krigs-

vi følge det sekteriske og feilaktige oppropet

utløseren, Sovjet. Men det betyr ikke at atomvåpen -

fra første nr. av Hva Må Gjøres i høst, der

kampanjen er uviktig. Den bidrar til å avsløre super:-

det oppfordres til å danne "en ny fredsbeveg-

maktene , og legger grunnl aget for en løsrivelse fra

else" eller skal vi gå inn i NTA for å drive

blokkpolitikken og dermed for alternative forsvars-

arbeid på denne aksjonens politiske grunnlag?

modeller.

NTAs grunnlag er parolene:
Mot A-våpen i øst og vest , Mot Natos utplas -

2) Vi bør kunne godta NTAs grunnlag og bør jobbe
for NTAs underskriftskampanje. NKS må eksternt

seringsvedtak, Nedbygging av Sovjets SS-20-

slå fast at NTA er en progressiv organisasjon som

raketter , For et A -våpenfritt Norden.

bør få støtte. Partiets og KKs linje med ensidig

Hovedoppgaven for aksjonen er å samle under-

svartmaling er fell , og gjør det vanskelig for oss å

skrifter for en A -fri sone l Norden . Skal vl

drive skikkelig arbeid innenfor aksjonen. VI må

,...-... inn i NTA må vi ta stilling til om vi vil
Jvobe for denne underskriftskampanjen , eller

imidlertid klart kritisere politiske fetl l KTA, spesielt fra ledelsen , og også kunne forbeholde oss ret-

evt. om vi vil bekjempe den, reservere oss

ten til å reservere oss fra aksjoner og paroler som

fra den, eller drive annet arbeid.

har en feilaktig hovedlinje. (Men hva er s !l det? Se

Etter langvarig press innenfra og utenfra

nedenfor!)

er parolene ovenfor brukbare og har omtrent

3) Vi m å fremme standpunkt om at konsekvensen av

samme brodd mot Sovjet og USA, men det vil

et atomnedrustet Norge må være et uavhengig sterkt

være en kontinuerlig kamp mot ledende kref-

konvensjonelt forsvar , og støtte Johan Galtungs syn

ter innen NTA og spesielt bresjnevlstene (som

om at for s varsalternativer hører naturlig med i

ikke har så stor makt som enkelte vil ha det

NTAs arbeid. Vi må isolere NY Tills determinisme

til)

å opprettholde parolen som krever fjerning

av SS-20-rakettene , og få aksjonen til å ta kon -

som innebærer å godta og underkaste seg atomtrusselen , og dermed legge ned all annen motstand. En
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v iktig m ålse tt ing m å vær e å drive gj ennom

angr ep (den s åkalte Atompa

forst åelsen av den na sjonal e frigj ørings -

sk e forsvar s modellen baserer s eg på dette . Hvis

pl yen) . Hele den nor -

kampens betydning. Viktigs t nå: Støtte t il

Norge sammen med de andre nord iske landene e r -

Polen, at polakkenes kamp s vekker Sovjet ,

klærer seg A -frie , betyr det et brudd med NATO-

og s amtidig bekj e mpe standpunktet om a t

s trategien , og legger gr unnlaget for e n alte r nativ

polakkene setter freden i E ur opa i fare ved

s ikkerhets politikk. Tve rt Imot å virke "k rigsfrem-

å fortsette motstanden.

mende" betyr kampen for et atomfritt Norden at

4) Innenfor NTA må vi spesielt prioritere

grunnlaget for å bygge et uavhengig sterk ' forsvar

studiesirkler og diskusjonsmøter om alterna-

blir bedre . På meg virker KKs angrep på denne

tive syn på forsvaret. Dette er nødvendig for

parolen som et forsvar for atomparaplyen , fordi

å vinne den store gruppen av uavhengige akti-

en er så redd for å bli stående uten avskrekkings-

v isler bort fra NTA-ledelsens og SVs innfly-

effekten overfor Sovjet. Men bør vi i det hele tatt

telse.

akseptere denne typen avskrekning som innebærer

SONESPØRSMÅLET OG USAs ATOMPARAPLY:

bruk av atomvåpen i forsvaret av Norge?
På samme måte er en del av vår propaganda i

Mye av uenigheten i m-l-bevegelsen dreier

forbindelse med NATOs utplassering av nye mel-

seg om dette spørsmålet. Det er derfor riktig

lomdistansevåpen uklar . Jeg er helt for at det er

å si at uenigheten ikke bare dreier seg om tak-

nødvendig å stille krav mot SS-20 rakettene , både

tikk (delta / ikke delta i NTA) , men om hvilken

stans og nedbygging . Men samtidig kan ikke vår

vurdering vi har av et av de viktigste målene

motstand mot NATOs utplassering gjøres avhengig

for denne bevegelsen. Jeg mener det er rett

av at Sovjet stanser og bygger ned SS-20 programmet .

å stille spørsmål om vår holdning til Norden

NA TOs vedtak er feil og må bekjempes uansett om

som A-fri sone i sin konsekvens betyr å aner-

Sovjet fortsetter sin utplassering. Er alle enige i

kjenne at det kan være en fordel å basere for-

det?

svaret av Norge på NA TOs atomparaply . I KK
blir det at parolen ikke stiller eksplisitte krav

GE!RULF

til nedbygging av Sovjet og USAs raketter som
kan brukes mot sonen , framstilt som "krigsfremmende". Nå går NTAs sonekrav ut på at
de nordiske landene skal erklære seg atomfrie
både i fred (som l dag) og i krig, deretter må
det forhandles om garantier fra de som har
våpen rettet mot sonen , og også forhandles om
kontrollmuligheter. Jeg kan ikke se at dette
er så himmelvidt unna våre egne standpunkter ,
f.eks. slik S. Allern formulerte det i valgkampavisa til NTA. Videre overser KKs kritikk av NTAs soneparole et helt vesentlig moment: USAs unnsetningsplan for Norge i tilfelle krig er helt urealistisk. Det som ligger
i den såkalte avskrekningseffekten ved vårt
NATO-medlemsskap , er truse len om at et
Sovjetisk angrep kan bli møtt med A-våpen-
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OSIALISME debatten
Dette innlegget er eit usystematisk / overfladisk

Inga av AKP,

forsøk på å få i gang att soslallsmedebatten.
Eg kjem med mange påstandar som ikkje er

T det siste har mange gått ut av m-l-rørsla .

grunngj evne (plassomsyn). Mykj e er eln sidigt

Nokre av des se har kome med mykje same kri-

negativt og usakeleg, der dei positive s idene
~kje

er tekne med. Det er eln alvorleg svakhelt

tikken s om underteikna . T motsetning til desse
vel eg å kjempa for mine synspunkt innanfor

;om kan vera eit hinder for eln open og sakleg

rør s la, då det ikkje flnst noko anna og betre al

debatt, som igjen kan føra til at folk kjem i for-

ternatlv.

svarsposisjon l staden for å stilla seg open for
det som kjem fram. Med des se atterhald , tek

Kommentar til soslalismedebatten

eg likevel sjansen på å provosera til debatt.

I september 1980 lagar politisk utval (PU)

For at dei som sv arar meg skal s leppa å til-

summerer debatten i partiet og finn at situa -

sentralkomlt~en

for AKP eln uttale. Dei opp-

leggja C) meg meiningar , skal eg kort klar-

sjonen er alvorleg. - "Erfaringene fra hele

leggja kvar eg står:

landet bekrefter at det flnst en revisjonistlsk

-eg forsvarar den historiske og dialektiske

høyre fare (mi understr.) som truer partiets ek-

materialismen

sistens. Om høyretendensen får utvikle seg vi-

-er for demokratisk sentralisme , men mot
sentralisme åleine

dere kan det føre til at partiet blir revisjon istisk eller blir splitta , " (mi understr. )-.

-er samd i AKP sitt syn på staten , stat skapitalisme, væpna revolusjon, imperialisme og
Sovjet

Vida re seier del m.a .: - "Det blir reist kamp
(mi understr . ) mot den leninisti ske partimodellen , den væpna revolusjonen , proletariatets

-er for proletariatet sitt diktatur (mot partiet

diktatur og andre sentrale punkter i m-1-m tenk-

sitt diktatur) i eln overgangsfase , men er

ing."- (desember hoppar så PU l sentralkoml-

usikker / stiller spørsmål ved kva eln skal

t~en

leggja l omgrepet under sosialismen

NKS .

- er samd l at dei fleste høgrefeila som har

i NKS på dette vedtaket , tileigna forholda i

Skal ein ta dette bokstaveleg, så er vel eg både

vorte påpelkt av NKS eksisterer innanfor

både revisjonist og det som verre er . Vel,eg ser

rør s la

det som positi'lt at folk stiller spørsmålsteikn

- er Imot at partiet skal ha ei særstilling under
sosialismen

ved dei grunnleggande prinsippa for m-1-m
(marxismen-leninismen osv.) . Det er mangt og

- meiner at det er galt at partiet skal ha noko
særstilling innanfor RV og at RV skal ha væpna
revolusjon på programmet
-er framleis Nato-motstandar , og elles usamd
i AKP si linje ovanfor fredsrørsla
Elles er eg for il skifta. ut dogmatlkarane l lei-

mykje ved dei som eln l dag har betre føresetnader for å vurdera kritisk. Eg oppfatta ikkje
sosialismedebatten som nokon kamp motdesse
prinsippa. Tvert imot så var det uttrykk for usikkerhelt som ein fylgje av utviklinga i Kina,
Albania, Vietnam osv . Ein byrja å stilla spørs-
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mål i staden for å sluka alt rått.

Innretting på debatten framover

Sosialismedebatten føltest som e in ny vår.

E g har til no leke føre meg partileiinga si hand-

Ende leg kunne e in koma fram med ting ein lurte

tering av sosialismedebatten . Dette er viktig å

på / var imot , m en som ein eigentleg ikkj_e torde

ta opp av di det er uttrykk for ei polit i sk linja

koma fram med av di ein då gjekk imot klassi-

der sentralisme og dogmatis me · er sentrale stikk -

karane og partillnja ,

sentralkomit~en

og alle

de i ra direktiv. Som ein følgje av denne debatten
følte ein at takhøgden i AKP var vorten monaleg
be tre_
Kva skjer så? Rett før og under land s møtet
strammar dogmatikarane og sekteristane i sentralkomit~en

inn tøylane. Eit nesten einstemmig

ord. La dette likevel ikkje verta hovudsida av
debatten framover (kva partileiinga har gjort/
ikkje gjort akkurat
i denne saka) .

~.

Hovudsida bør
m.a. ve ra korleis
ein skal anvenda

.....~~~::,..//)

landsmøte sluttar opp om deira linja. Monolit-

klassikarane /teoriane på

tisk einskap? Det var snakk om å tryggja ein-

norske forhold. Korlei s skal eit sosialistisk

ska.pen, men

p~

kva premissar? Ved å setja

Norge organlserast , byggast opp? Korleis utvik-

munnkorg på del som var usamde med partilei -

la politikken på alle område i samfunnslivet, by

inga.? Kvar var det vorte av opposisjonen?

og land osv_ ?

Forsvant del i Oslo sitt kloakksystem på veg til
landsmøtet?

Men for at dette skal verta ein fruktbar debatt
krev det m . a .

Del,atten om sosialisme på norsk skulle rett

- a t demokratiet fungerer i rørsla ; større innflyt -

nok halde fram , men no på partileiinga sine pre -

nad på politikken for medlemane
missar. Vekk med "revisjonistlsk" og "reformis- -at e in byggjer / diskuterer sosialisme utifrå
ti sk" ugras . Reinspikka sentrallsme?
norske forhold .
I alle fall, resultatet vart at folk byrja å bli

frustrerte, følte det nyttelaust å halde fram de-

- at dogmatiskme vert bytta ut med dialektisk
materialisme og kritisk bruk av k lass ikarane.

batten. I røynsla hadde partileilnga sett !ok på
han.

r staden

for å la hundre blomstrar bløma,

skulle Pål Steigan & co sjØlve planta frøa, og
elles styra voksteren heilt og fullt etter sin
vilje.
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Opposisjonell.

SVAR TIL

OPPOSISJOHELL
Ja , sosialismedebatten i NKS går trått,

det det var stor enighet om, og vedtok særskilt at

ikke på grunn av mangel på motsigelser _og

sos!allsmedebatten skulle fortsette. (Det er ikke

heller ikke på grunn av at innlegg til intern-

SK som velger delegatene til landsmøtet. Jeg har

bladene blir sensurert. I 4. mai har vi flere
~nger

for>økt å få liv i sosialismedisku-

men, men inlegg lar vente på seg. Jeg
håper derfor at signat uren Opposisjæell ikke
vil gi seg med første runde.
Jeg vet ikke riktig i hvilken ende jeg skal
begynne, Opposisjonell gjør lite rede for si-

heller Ikke hørt at delegater til AKPs .LM har
blitt plukka opp av renovasjonsvesenet i Oslo.)
For det andre, den såkalte stemplinga av standpunkt som revisjonisme. Det er ikke bare i praktisk politikk, i dagskampen , det går et skille mellom oss og andre politiske grupperinger / parti.
Det er også et teoretisk skille mellom m '-1-m og

ne egne standp unkt til de kontroversielle

revisjonismen, mellom marxismen og sosial -

s pør s måla i sosialismedebatten. Du lister

demokratiet , mellom høyre og venstre. Det er

opp en rekke saker du er for eller imot, pro-

mulig å bygge en revolusjonær bevegelse uten et

u.-

blemet er bare a t uenighetene først kommer

teoretisk grunnlag, et bestemt syn på verden.

fram når vi går inn på en diskusjon om disse

Borgerskapet har også en filosofi som er rette-

spø r småla. (Med unntak av noen punkt hvor

snor for deres politiske handlinger. Jeg antar at

det er relativt klart hva dLt mener). Jeg er i

de fleste vil være enige i dette. Problemene opp-

hovedsak uenig i det du skriver og kommer

står sjølsagt når vi skal avgrense m-1-m mot re-

i det følgende tll å polemisere mot dine stand -

vi sjonismen og rein høyrepolitikk .

punkt.

I s osialismedebatten kom det fram mange for-

KNEBLING AV OPPOSISJONEN

skjellige standpunkt og linjer. Jeg ser ikke to

For det første , den store enheten på par-

blokker som sto mot hverandre: SK i AKP .med

tiets land smøte. Årsaken til den skyldes

sentralstyret i NKS og andre trofaste dogmatikere

etter min mening at landsmøtet unnlot å fat-

på slep mot en monolittisk opposisjon. DEt var

vedtak om de mest kontroversielle sakene

debattanter i sosialismediskusjonen som tok opp

som var oppe i landsmøtediskusjone ne . Det-

det de mente var (er) problemer i marxismen, som

te var etter mitt syn bra. Jeg ser ingen

vi ikke har svar på/evt . tilfredsstillende svar på,

grunn til å fatte altfor mange prinsippvedtak

men det var også debattanter som mente vi skulle

om bygging av sosialismen i Norge , nettopp

kaste vrak på en del prinsippe r som er grunnpila-

fordi vi trenger diskusjon om slike ting. Det

ren for rørsla vår . (Eks. folk som var uttalt

er også slik at jeg oppfatter noen av de stand -

mot åen demokratiske sentralismen). Hvis ikke

punktene som ·har kommet fram i sosialisme-

ml-bevegelsen kan komme til enhet på en del prin-

diskusjonen som revisjonisme , og hvis de

sippielle standpunkt, ser jeg liten vits i å opprett-

skulle bli vedtatt måtte jeg begynne å vurdere

holde både partiet og resten av rørsla.

min tilknytning tll ml-bevegelsen. Jeg er fornøyd med behandlinga av sosialismedlskusjonen på AKPs landsmøte: LM fatta vedtak om

PARTIETS LEDENDE ROLLE
Dette blir ikke en polemikk mot opposisjonell,
siden han / hun ikke klargjør s itt syn på dette
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@)
spørsmålet. Men siden det var et av de mest

Siden vi er medlemmer av studentorganisasjonen

omstridte punkta i sosialismedebatten , og på

til et parti som har satt seg slike mål , vil det væ-

nytt er blitt aktualisert i tilknytning til ut-

re et paradoks å svare negativt på dette. Men så

meldingene l Tromsø, vil jeg gripe fatt i

kommer kronargumentet: Vl må gå mot at kom-

dette. Forøvrig mener jeg at hvis vi skal

munistpartiet skal ha lovfesta særstilling , arbei-

komme videre i sosialismedebatten , må dis-

derklassen må få velge om den vil ha dette partiet

kusjonen omfatte mer enn demokratiet og

i ledelsen og må få kaste kommunistpartiet hvis

partiets rolle. Vi må sette oss inn i både de

det degenererer, Denne ideen bygger på at mas-

politiske og økonomiske vilkårene for revo-

sene under sosialismen til enhver tid er mer fram-

lusjon og sosialisme i Norge.
Som utgangspunkt vil jeg bruke utmeldings-

skredent enn partiet og vil øyeblikkelig avsløre om
revisjonismen har tatt ledelsen i partiet. Det ri-

brevet fra Tromsø (jeg presiserer at jeg

ver grunnen vekk under hele den leninistiske par-

ikke dermed tillegger Opposisjonell de sam-

titeorien , - at kommunistpartiet skal være en sa

me standpunktene som de utmeldte i Trofusø, .

menslutning av den framskredne delen av arbeider-

Det må han/hun redegjøre for selv). La gå at

klassen, Hva skal vi med et kommunistisk parti

utmeldingsbrevet polemiserer mot et innbilt

hvis massene er bedre l stand til å avsløre re-

punkt i AKPs prlnsipprogram , - mot noe

visjonismen og borgerskapet i partiet enn partiets

som aldri er blitt vedtatt. Poenget mitt er å

medlemmer!

få fram det politisk feilaktige l det de skriver, feilaktige ideer som har en viss oppslutning i NKS,
utmeldingsskrivet påstår at egentlig er AKP
for samme samfunnssystem som l Polen: All
makt til partiet, opposisjonelle arbeidere
skal slåes ned med vold. Her kan det være
nyttig å lese hva AKPs prinslppprogram sier
om fagforeningene under sosialismen, der
står det faktisk at fagforeningene ikke skal
være underlagt hverken partiet eller staten.
AKP går inn for frie, uavhengige fagforeninMen det grunnleggende feilaktige i standpunk-

.,., l l

tet til de utmeldte er ideen om at sosialismen

!

ger både under kapitalismen og sosialismen,

; l ;

bare kan sikres ved at partiet ikke har en
lovfesta ledende stilling under sosialismen.
Det s.k. skillet mellom partidlktatur og arbeiderklassens diktatur. Dette er å gjøre
diskusjonen om demokratiet under sosialismen til en formaldiskusjon.
Vi må ta stilling til om et kommunistisk
parti er nødvendig for å gjennomføre en sosialistisk revolusjon og lede den sosialistiske
samfunnsutviklinga fram mot kommunisme.
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En annen grunnleggende feilaktig ide i denne ar- må ikke konsekvensen bli at en havner på et s likt
gumentasjonen bygger på at revisjonistene som har standpunkt? Hvis ikke må dere som ser det som et
tatt makta i kommunistpartiet (og staten) vil gi

avgjørende poeng at partiet ikke har lovfesta sær-

slipp på denne hvis massene forlanger det, så len- stilling forklare meg forskj ellen ,
ge de ikke har hjemmel for maktposisjonene sine
For å konkludere: Jeg mener at kommunistpari lovverket. (Dvs. de har tatt makta i et kommut iet m å ha en særstilling under sosialismen . Parnistparti som ikke har hatt lovfesta særstilling og

tiet m å lede samfunnsutviklinga, ellers er

må derfor gi fra seg makta hvis arbeiderklassen

det meningsløst å snakke om et kommunistparti.

krever det). Dette er sannelig stor tiltro til kon-

Det eneste som kan hindre kontrarevolusjon

trarevolusjonære. Historia viser at når revisjo-

er at kommunistpartiet ikke degenererer .

nistene først har tatt makta i en sosialistisk stat

Jeg har også noen meninger om hva som

og et kommunistisk parti, bruker de alle midler

svært lett kan føre til degenerering av par-

..--...,. å s ikre seg makta, uten lovfesta særstilling.

tiet og hva som kan bidra t il å hindre det.

( I Sovjet hadde ikke partiet lovfesta særstilling).

Det får jeg komme tilbake til i neste runde.

Hele argumentasjon en avslører enorm tillit til

Jeg sender ballen tilbake til Opposisjonell ,

dagens borgerlig-parlamentariske system: så lenge det finnes valgmuligheter mellom ul ike parti

og håper at du vil utdype dine standpunkt l
neste nr. av 4 . mai.

er demokratiet for arbeiderklassen sikra. Det er

PERNILLE

ingen i m-l-bevegelsen som har sagt dette, men

HVA MÅ GJØRES MED
Hva tenker NKSere om HMG? At det er noe papir som detter ned fra himmelen tre ganger l se-

HMG 7
Men NKS 'ressurser tilsier at vi i første omgang
konsentrerer oss om å gjøre 8-sideren bedre.

mesteret? At det ikke ser så veldig pent ut, men
helhetlig sett har blitt bedre det siste år et?
I ord er vi enige l at politikkenn vår har tenmot perspektivløst strev i fagutvalg og alskens dustekommiteer, men hvilke tiltak tar vi
for å komme ut av denne hengemyra? HMG er

INNHOLD
Vi må fortsette å propagandere analysene våre
av statens utdanningspolitikk , dette har vært viktig nybrottsarbeid, som vi har all grunn til å
være stolte av.
Det samme gjelder kampen mot den kvelende

den ene handa vi må bruke for å vrenge dette

pasifismen, og sos ialisme-stoffet vårt. Noe vi

samfunnet , da kan vi ikke bare overlate bladet

bør begynne på er å analysere vilkåra for revolu-

til tilfeldighetene s spill. Vi planlegger en liten

sjon i Norge . Vi trenger mer stoff fra skolene,

ansiktsløftning •. og på disse planene vil vi ha

og fra NKS utover landet. En åpenbar svakhet er

kommentarer.

mangelen på kulturstoff, Ikke har vi litteraturTTDSSKRIFT?

Hadde det vært noe tak l oss, lagde vi et tid s skrift, etter mønster av det svenske Clartt; med
essays, lødigere og mer allsidig enn Røde Fane.

stoff, og heller ikke kommentarer til "strømninger" i åndslivet. Problemet er, hvordan få
det til?
Andre ting som er i det blå, er kvinnestoff og
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støtte til arbeiderklassen. Stikkord for innrettinga må bli analyser og kommentarer med

til satsproduksjon. Fotografer.
Lokalstoff må -vi få inn. Redaksjonen kan skrive

aktualitet, i motsetning til reportasjer og ak-

ut stoffet, hvis dere ikke klarer det, send mye bil-

sjonsjournalistikk.

der eller_annen illustrasjon. Send klipp og kommen-

FORM
Formen skal hjelpe oss til å få lesere. VI

tarer om pamper som driter seg ut, eller andre begivenheter av større eller mindre betydning.

har to målgrupper, de studentene som er spe-

Tips om ting som kan kommenteres, eller gjør det

stelt interessert l politikk, og "den jevne stu-

sjøl.

dent". Dette gjør at vi også må dele avisa i
to. Lengre, "tunge" artikler, og kortere, "lette" artikler. 2 av 8 sider kan være helsides

Adressa er:

HMG
c / o NKS
Boks 6875, St. Olavs pl.
OSLO l

artikler, ellers bør vi l-.o.2-3--4 artikler pr side,
pluss en god del smånotiser, enspal ere. Vi
har tenkt på en fast "Formannen har ordet", og
en spalte med mer personlig vinkling a la
"Jennys hjørne" (for de som husker den). (hva
med humor - HMGs "· På teppe"?) Vi har innført deadline, (18 .4. for nr. 3) for å få bedre
tid på produksjon av sats, og vi prøver å få
hjelp til lay-out og ombrekk .
DERES OPPGAVER
Vi trenger tegner. Egentlig trenger vi alt.
Hvis du liker å skrive, bli fast korrespondent.
Hvis du er litt kunstnerisk, hjelp oss med layout og ombrekk. Vi trenger skrlvemaskinlster
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BR EIFIABBEN

®
\

POLEH?

Over'flatisk sett kan vi raskt bli enige om at det

borgerskapets kamp for en løsrivelse fra Sovjet

skjer en brutal undertrykkelse av det polske

for å få en mere sjølstendig og friere kapitali-

folket generelt og fagforeningen Solidaritet spe-

tisk utvikling.

sielt. Jeg trur vi også kan slå fast at det er brei
enighet i NKS om nødvendigheten av å drive
solidaritetsarbeid for Polen i Norge.
Men hva skjer egentlig i Polen? For å kunne
~•are

på det, må vi analysere situasjonen i Polen

- og finne ut hvor hovedmotsigelsen går. Trekker
vi feile slutninger kan vi lett legge en feil politisk

Opp mot denne samfunnskrafta står to faktorer: det polske kompradorborgerskap, som vi
finner i statsadministrasjonen, partiledelsen og
offiserer i forsvaret og som den andre faktor:
Sovjet,
Når vi nå skal vurdere situasjonen i Polen ,
blir det vanskelig å forstå Kirkas rolle hvis

taktikk i solidaritetsarbeidet. {DS eksisterer det

hovedmotsigel sen går mellom arbeiderklassen

to syn på dette: Det ene synet mener at hovedmat-·

og borgerskapet. Det er relativt klart at Kirka

sigelsen i dag går mellom arbeiderklassen og
borgerskapet i Polen,

rn e

h

s

til nå mer eller mindre har støtte t Solidaritet.
Det er vel ikke slik at Kirka er blitt en kraft

det andre synet , som jeg bl. a. har, mener at

i kampen for sosialismen som den jo blir hvis

hovedmotsigelsen gilr mellom den polske nasjo-

vi ser på hovedmotsigelsen som ovenfor.

nen og Sovjet. For å kunne si noe om dette spørs-

Kirkas støtte til Solidaritet kan bare forståes

målet , er det nødvendig å se litt nærmere på det

slik at den oppfatter Solidaritet s om en nasjonal

polske samfunnet. Av plasshensyn må jeg være

kraft mot Sovjet. Arbeiderkl ssen og Kirka har

svært sumarisk i framstillingen .
Solidaritet er en sterkt sammensatt gruppe.

felles interesser av å kjempe for den polske
na~jonen,

mot Sovjet, Ser vi på plattforma til

Her er det viktig å være klar over at arbeider-

Solidaritet, blir det enda klarere. Solidaritet er

klassen ikke er den eneste krafta, sjøl om den

naturlig nok, med den polske historia i tankene,

er viktigst. F.eks. den nå nedlagte gruppa KOR ,

sterkt påvirket av borgerlig ideologi. Derfor vil

som for det meste besto av intellektuelle , har

en også finne et sterkt innslag av karrierister

It en viktig rolle . Også kirkas innflytelse er

_. viktig element. Solidaritet er i dag først og

blant Solidaritets ledere. Dette er ikke noen nedvurdering av Solidaritet , men trekk vi nøkternt

frem st uttrykket for den polske nasjonens inte-

må regne med. Det sentrale perspektivet på Soli-

resser. { Solidaritet jobber det personer som i

daritets arbeid blir derfor den kraft

enhver klasseanalyse vil havne i borgerskapet.
Dette betyr at en stor del av borgerskapet !:tar

Solidaritet kan spille
i kampen mot Sovjets undertrykkelse av Polen.

interesse av en uavl:tengig nasjonal utvikling.
Hadde denne gruppa leda statsapparatet i
Polen, ville bl. a. de økonomiske tiltaka de
siste åra vært lagt opp anderledes.

V

R.

{ Polen i dag er det to progressive utviklingstrekk: Kampen for borgerlig-demokratiske rettig-

(Sakset fra internbladet til NKS i Trondheim)

heter for de pol ske massene 2& deler av det polske
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Det er fascinerende hvordan den pol ske arbei-

me llom bor<To,r<,kam

derklassen har høstet l ærdommer , og i dag

dag.)

delvis er våre læreme s tere.
Opprøret i -70 endte med at Gierek blei satt

Polens historie viser at det alltid finnes po.._,__
litikere som vil innrette økonomien til beste for

inn som partisjef. Men ingen revisjonist kunne

et lite sjikt snyltere, og at de gjerne bryter alle

tilfredsstille de materielle behova til folket i _

lover og regler, og om nødvendig bruker våpen-

Polen. De fikk fe ite løfter om avstalinisering

makt for å nå dette målet.

og kjøttkaker, men de virkelige måla var å sikre
utbyttinga fra Sovjet, og å holde liv i de r å tne

Den viktigste feilen kommunistene i Polen
gjorde etter krigen, var at de ikke var flinke

kompradorborgerne, Revisjonismen kan sammen- nok til å undertrykke sånne kontrarevolusjonære
lignes med paradeuniformene til Bresjnev, et

politikere . De klarte Ikke å trekke at klart skille

glorete skall, som skal skjule et ekkelt indre.

mellom marxisme og revisjonisme, og blei der-

Opprøret i 1980 klarte aldri revisjonistene å

for ute av stand til å forhindre at borgerne tok

ta ledel sen for.

over partiet. Delvis oppmuntret av ?0. partikon-

{ -68 gjorde studentene opprør, mens arbeiderne satt hjemme, i -70 var det omvendt.

gressen i Moskva, og som et siste desperat trekk
for å forsøke å forhindre fullt opprør , blei Tit o-

Spontaniteten, blindheten , mangelen på ledelse

i sten Gomulka overlatt ledelsen av partiet.

gjorde at opprøret i -7 6 lot seg knuse. { -79

Gomulkas "avstalinisering" a v det polske sam-

hadde en opposisjonell, Leszek Moczulski , en

funnet , var bare et penere uttrykk for å gi opp å

artikkel i undergrunnstidskriftet "Droga", hvor

styre samfunnet fram mot kommunismen , Kom-

han forutser et nytt snarlig opprør, og legger

munistene gikk for fort fram i samfunnsomvelt-

fram parola "{ stedet for å brenne hovedkvar-

ninga , Gomulka gikk bakover: Kommuni stene \..__

terer , skal vi danne våre egne" . Hele målet med

ga frivillig fra seg statsmakta, denne makta var

opprøret i - 80 va.l:' å bygge fagforeninga Solidari-

det eneste Gomulka klart å holde på,

tet. Jaruzelskis kupp betyr nok en lærdom. Ar beiderklassen må forberede seg på væpna kamp ,

P dllens historie lærer oss at arbeiderklassen
må ha makta i staten, og at den må være beredt

og sjøl ta makta i staten. Ledelsen for denne

til å fors vare denne makta med alle midler. Vi

kampen kan ikke ligge hos

lærer at arbeiderklassen må ledes av et kommu -

Fagforeninga pga.

den bredden denne har, og må ha . Derfor må

n istparti som følger marxismen-leninismen , og

måla for kampen i Pole n være fulle borgerlig

som klarer å rens e seg for opportunt ster.

demokratiske rettigheter , fri partidannelse.

Det er etter at dette er klarlagt a t de virke-

(Jeg e r helt enig med Viktor som i sitt innlegg

lige problemene begynner: Langs hvilken vei,

om Polen sier at hovedmotsigelsen ikke går

og i hvilket tempo

~kal

utviklinga mot kommunis-

men gå.
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SEKT~RISf1EN

@

l STUDENTPOLITIKKEN
Innlegget mitt o m Ra d ikal

Fellesfront i
4.mai)

Be r ge n(jan.nr . av

fikk svar i

et kritisk

motinnlegg av Thalmann . Dette-er
bra fordi det kan bidra til

~

seg sjøl? Oe t er riktig at Sos Front
har stilt feile paroler i

den økono -

spørsm~let

miske kampen,bl.a.

om be-

havs prøvd tilbakebetaling,men de t er
~

unyansert

si at de konti nu erlig gjør

drive debatten om taktikk/prak -

det .F. eks . har de stilt den helt rik -

sis i studentpolitikken vi d ere .

tige parolen om

en

n~r

det er sagt vil jeg hev -

je at THalmanns innlegg bærer

n~

boikott

om enhet i

~

g~

til full husleie

vinter.S~

i

ti l

spørsm~ l et

universitetspolitikken.

preg av en stor porsjon tradisjo

Det er rett

nell " emmelsk " sjølgod sekter -

svar for St . m.4S,det har her skjedd

~

bekjempe Sos Fronts for

is me .

innenfor rammene til RF F,i flere dis -

Uenigheten kan kort oppsummeres

kusjoner og

i

Det er ing enting som tyder

følgen de punkter jeg mener

n~

i

plattrormdebatten .
p~

at vi er

Thalmann hev de r:

p~

1) De t

svelge SosFronts univ ers itetspolitikk.

er ikke noe politisk

d efensiven,og blir tvunget til

~

grunnlag for en " venstreenhet " i

Dess u ten und erv ur de rer Thal mann at det

stu den tpolitikken.

er e nhet

2) Rad ikal Fe llesfront( RFF) har ·

her i

p~

viktige saker(iallefall

byen) : Mot lukking (har ført t il

styrket syndikalistisk e og anar -

seier for studentene p~ SV - faku l tetet)

kistiske tendenser blant studen-

mot

tene i

gradsordning

p~

SV og HF istedet for

2 - ~rig , synet

p~

radikal kjønnskvot er -

mende

Berge n,og vil virke hemb~ de

p~

bygginga av NK S og

3) NKS vil trolig bli tvunget
~

svelge stan d punkter i

~ trid

v~r

til
p~

inje
4) De t

mot-

studentpolitiske

enhetens alter.

g~r

de l fag,for

3 - ~rig

Dr .

ing .

og NS U som fagforening .
til

frittst~ende

ikke noen mellomvei

~ itt

syn er at det er grunnlag for en

relativt brei enhet med Sos Front - mens
det ikke er det i

forho ld , til ce kon -

servative .T halmanns linje vill e

være~

bruke de n samme kjeftesme ll etaktikke n
~

via en brei studentpolitisk

mot begge , noe som vil isolere os s

front til en uavhengi g fagfor -

bringe oe u avhengige nærmere Sos Fr ont.
Inn e nfor fronten vil SosFronts konsoli

ening .

Til

1:

V~r

Det har i

erfaring er motsatt !
~r

flere

om hovedsakene i

vært enhet

samskipnadspol -

derte

folk

(her er de svært f~) ut

gjøre høyresi de n,og

m~

isol eres , men

det gjøres best inne nfor et felles for

itikken,nø d vendigheten av hus

um· ~

lei estre iker osv. Tror Thalmann

folkene kan d elta og

den langvarige og sterke kampvil

Til 2: Dette er helt fe il og viser at

jen

p~

stu de ntbyene kommer av

de mellomliggende uavhen g ige

Thalmann , p~

f~

erfaringer.

samme vis som le delsen i
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~ SU

er opphe ng t

i

tradisjonell bå s-

®

Når Thalmann tro

viklingen vil kunne

tenkn i ng . RFF har ført til langt

gå i Sosfronts

s tø rre aktivitet,langt fle r e aktiv-

givelig skulle være den sterkeste grup -

ister som st år fo r en k a mp linj e .

peringen, så er dette feil - begge del er.

Før RFF b le da n net hol d t
pol iti ske miljøet på l

det student

tørke i nn , de t

retning fordi Sos front an-

Vi er innstilt på å

gjøre kompromisser.

først og fremst å godta uklare formulerin-

var omtrent in gen f ostring av nye

ger i enkelte saker for å holde på enheten ,

aktivister.Ingen av fr ontene(P F og

men selv med slike uavklarte standpunkter

SosF ro nt) var i nnb y d en de for nye

vil ikke RFFs plattform

f olk som tok på seg tillitsverv.

til det er det for mye konkrete

Enke lte uavhengige folk b le sug d inn

punkter

i

bli valen og uklar ,
fell estand-

SosFront fordi det ikke var an d re

alternativer for folk som vil le være

Dersom vi skal la være å delta i den typen

med l

fronter , tyder ikke det på en viss redse\__

fo rberede og sette seg inn i

sakene.Derfor var SosFront motvillig

for at vår egen politikk ikke vil få oppslut-

til å bygge ut RFF til noe mer enn

ning i åpen politisk debatt? Vi har tro på

felles studenttingsfraksjon.Resulta-

at vi har noe å fare med , og at det er

tet har også blitt at SosFront har

grunnlaget for oppslutning om NKS .

sluttet å rekruttere,og har fått
stadig mindre innflyt e lse.Det er

Til 4: Når jeg skrev at vi mente RFF kun-

klart at det blant det uavhengige

ne stå i motstrid til å bygge grunnplans-

f lertallet fins syndikalistiske og

organ i NSU, var begrunnelsen at det kun-

anarkistiske trekk,at de t ikke er

ne bli for mye overorganisering (for mange

rett fram for oss å r ek ruttere folk

plasser som skulle fylles). Men hovedsaken

til NKS ,men si t uasjonen er nå de n

er at det uten den aktiviteten som RFF har

at vi de ltar, at vi er med i

ledel-

ført til, ikke hadde vært noe materiellt

sen for en stor og aktiv front (n år

grunnlag å bygge NSU-grupper på. Og det

var NKS de t

er heller ikke sånn at RFF-folk her ikke

sist?) og h ar et godt

grunnlag for å vinne i gjen nom med

forstår betydningen av å styrke NSU. En

vår politikk.Alternativet ville ha

god del av opprøret mot byråkrati og uduge-

vært en øredøven d e passivitet.

lig ledelse

Et siste punkt her:RFF er etter

av NSU kommer jo nettopp fra

folk her i byen.

min mening den viktigste grunnen til
at Grønt Gras har falt sammen her i
Bergen. Po lariseringe n med to hoved-

f løyer (RFF og BK SF) har vært b ra
fordi d en har gjo rt mu lig å def inere
noe "mellomstandpunkt" i

de viktig-

'--

Grunnplansorgan i NSU ka.n ikke bygges på
proklamasjoner, det må baseres på aktive
miljøer, det har R FF ført til på flere institutt/ fakultet, derfor er hovedsaken også positiv.

ste spørsmålene
Til 3:

Til nå har utviklingen av

RFF 's plattform gått den veien vi
ønsker både når de t

gjelder stu de nt-

økonomi og universitetspolitikk.

Til sllltt: Jeg er klar over at forholdene er
annerledes f.eks. i Oslo. med hele Sos.Front-ledelsen å kjempe imot, og en langt
sterkere

organisasjonsoppdeling
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student-

politikken. Allikevel vil jeg stille spørs mål. særlig etter Th!ilmans innlegg, om
ikke NKS har undervurdert nødvendigheten
av å bryte med organisasjonssjåvinisme /
sekterisme og gå i spissen for å bygge
en mere permanent enhet - særlig for å
trekke med uavhengige aktivister i stu dentpolitikken.
GEfRULF

THALMANN
S\ARER=
Geirulf hevder at det er grunnlag for

DEl

E.R 6RIJNNLAG

VE.NSTR.E..~\I:lo'~

ME.NER.

l

FO~ 8-U\E.T' PÅ

5T\JI:)E:.N"t' POLit"IK.K.EN

6E.IR.OLF

Dette er sikkert Geirulf i prinsipp enig i , men

venstre-enhet i studentpolitikken - med

at han overhode ikke berører SV-partiets prin-

venstre-enhet mener han i dette tilfelle

sippielle karakter i innlegget sitt er urovekkende.

en fastsømra, organisert allianse mellom SV, NKS og alt annet som regner

SV og Sos. Frontens borgerlige karakter må
slå gjennom i studentpolitikken også. [ mitt for-

seg som ven<;tre. Jeg er helt uenig i et

rige innlegg påviste jeg hVGrdan Sos. Front i dag

slikt standpunkt. Det er dette som er den

er statens viktigste støttespiller i gjennomføringa

viktigste motsigelsen mellom Geirulf og

av ideene i

meg, de andre punktene Geirulf oppsum-

ler til. [ samskipnadspolitikken har SV

merer uenighet på , er avledninger av det-

fullstendig feilaktig konsentrert seg om "bruker-

te hovedpunktet.

~et

alle år

styrlnga " og alternative modeller for v'elfer<isor-

Etter mitt syn skjønnmale r Geirulf SV.
~orddet

Stortingsmelding 45. Et par eksemp-

første nevner ikke Geirulf med

ord at SV og Sos. Front er borgerlige

ganiserlng, f.eks. den heroiske ideen om oppsplitting. Etter mitt syn har NK1S l Bergen
alt for stor grad akseptert denne problemstlllinga

organisasjoner , det er en organisert kraft

- og NKS i Oslo gjorde samme tabba da vi våren

hvi s historiske oppgave alltid har vært å

198 1 hadde flertall sammen med Sos. Front og

lede arbeiderklassen og folket på villspor.

dreit oss fullstendig ut. Vi lot Sos . Front kjøre ut

Dette forhindrer sjølsagt ikke at SV, og

parola "gi samskipnaden til staten", noe som

særlig Sos . Front, i en rekke saker inntar

sjølsagt gjorde det helt umulig å avsløre s am-

progressive standpunkter. I disse dager er

skipnadens

denslags ny-reformisme i ferd med full-

flertalle t pga dets politiske oppfatning. Parola mot

stendig å overta "SV-bevegelsen" og gjøre

brukerstyring er politisk feilaktig og ihvertfall i

k~rakter

de staten avsatte studient-

partiet og tilliggende organisasjoner enda

Oslo. taktisk katastrofal. Den har da også brakt

mer til et s måborgerli g vedheng til DNA.

et totalt knust Grønt Gras på beina igjen.
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Og det er på dette siste punktet jeg vil åpne

l disse dage r \inserer Sos , Front et
fullstendig rabiat forslag til nytt studie -

for at RFF er bra, Hvis SV er så svake at de

finansiering ssystem , når dette le ses e r det

nærmest fungerer som frontlegitimering , er mu-

det sikkert kjent nok: vekk med alle s ti-

ligens en RFF-modell brukbar. Men det forut set-

pend, stol på at staten er snill og sti pen-

te r en helt annen begrunnelse enn Geirulfs ufor-

dierer oss i tilbakebetalingsfasen , over -

beholdne påstand om at det er polit isk gr unnlag

lat event uell kamp om dette til akademi-

for enhet med SV.
Gei r ulf polemiserer mot "tradisjonell emmel sk

kerorganisa sjonene. Den grunnleggende
fe ilen ved forslage t er at det ser spØr s -

sjølgod sekterisme", Jeg er for en porsjon slik

målet om studiefinansiering s om et spørs-

"sekterisme" når det betyr motstand mot Stortings-

m ål om gode forslag. ikke et spørsmål

melding 45 , motstand mot alskens "lure SosFront forslag om studiefinansiering, n år den betyr for-

om klassekamp.
Etter Langslets

5~-lapp-utspill

foreslo

svar av marxismen og det kommunisti ske part.

-----

SosFront å nedlegge husleiestreiken , men

På en del områder er det nødvendig å være " sek -

etter samla motstand fra aksjonskomiteene

terisk".

ga de opp. Begrunnelsen var at "nå hadde

Tilslutt , Geirulf hevder at jeg er redd for at

vi markert styrke".

vår politikk ikke vil få oppslutning i åpen poli-

Jeg fatter ikke hvordan det kan finnes

ti sk debatt . Ja , det er helt riktig. Det er nemlig

politisk grunnlag for en varig, organisert

et faktum at ml-rørsla på de aller fleste om -

allianse med folk som står på slike stand-

råder og på de aller fleste saker får opp slutning

punkter .. Når det har vært mulig l Bergen

fra et mindretall , uan sett hvor god og riktig po-

kan det bare skylde s to ting, enten har NKS

litikken vår er . Det har med politi ske maktforhold

llgget lavt i løypa, ·eller så e r SV ekstremt

og politi sk ideologi å gjøre. 30% av st udentene

svake politisk og organisatorisk.

har sine umiddelbare partisympatier hos SV . Dette kan vi ikke komme unna med gode ønsker om
at det var annerledes.
THJI..LMANN

"Er

NKS

$TUK-T

ME..D

SV

SOM
•

•

.

11

FR_CNI LE61TI MER\NG .

DETTE. SER.. T-HALMANt-.1 50 1"\
E.~ 8E.TINGE:LSE.

E.f',) \\E..T

MED

PdR

VA.R.\6

5 V.
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KAMERAT L,._ -:N/

SJEKK DfBATTSTiltN DIN!
"Jack høres nesten ut som en kjerr in g s om mener at "et sted må noen be-

Kamerat L

•. du skriver at jeg nok er min-

dre i utakt med partilinja enn jeg skal ha det til.

gynne" . "noen må vende det andre kin-

Hvorfor bruker du da så mye av innlegget ditt

net t il først", sk r iver L

til å t illegge meg meninger som er a tsk illig mer

f '1 mitt

m i s it t svar

innlegg. Hva s lag s s til er dette.

kamerat? For det første synes jeg du
burde holde deg for god ti l

r.

bruke ordet

utakt med partilinja enn mitt innlegg er?
samme nummer av 4. mai som våre to innlegg står. skrives det også at forsvarsdebatten

"kjerring" som skjell sord. For det andre

må inn i 4. mai. Det er jeg full stendig enig i.

er det en g"r"nti for at en debatt ikke fø-

Men en s lik debatt bør fo regå på en kameratslig

rer noe sted å legge folks meninger i

måte. !1Vor man forsøker å forst å hver andre.

munnen.

overbevise hverandre og ha en viss respekt for

Jeg skrev et innl egg om noen s id er

hve randres meninger. Og , kamerat, siden du er

ved pariets forsva r spoli tikk. og lenden-

i stand til å ha to tanker i hodet samtidig: Det

ser jeg syne s spes ielt den forsvarspoli-

er faktisk mulig å ha mots igelser til for svars-

t iske talsmannen slår for. Jeg tok opp

politikken vår uten

å være for SVs linje.

noe som jeg synes er e t reelt proble m .
Det er ganske forstemmende å få et svar

JACK

i s amme nummer a v 4. mai s om for det
før ste ikke sva rer på det j eg oppfatter
som de sentrale punk ter i innlegge t m itt.
og s om for det andre tillegge r meg en
rekke meninge r jeg ikke har .
Kamerat L

.l.

j eg har aldri "insi-

~e rt på at AKP -egentli g ikk e er mol USA" .
::JV gjør det. men jeg er fak t.i sk mecl] ,_,m
a v NKS. og mener ikki) at AKP er et proimper iali s ti sk parti. Hadde jeg ment det.
hadde jeg for det første m eldt meg ut.
for de t andre snakket om linjer i pa rtiet.
ikke tenden se r hos partiet s tal smann. Jeg
har heller ikke kritiser t Kla ssekampens
ute nrik'3deknin g , e ll e r fore s lått opp te lli ng

av

anta ll artik ler om USA og Sovjet for

å s ikre balan s e. Det er ikk e muli g å drive
en av is slik. og he ll e r ikke ønskeli g.
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