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Her

kommer omsider e t nytt nummer av 4 , mai,

Oa adline for dette nummer var muligens noe knapp for enkelte , men
det skyldtes .tid liger e

e rfaring er med at alle innlegg pleier å

komme uka etter deadline. Oenne gangen b l e det desverre s vært
vanskeli g A få inn i nn le gg i

det

he l~

tatt . ,en vi prøver igjenl

Det foregår mange viktige diskusjoner i ml- be v egelsen f or
tida. Jeg tenker på sosialismedebatten , fred - og forsvarspolitikk ,tre verdenteo rien, Sovjetøk onom i og

st u de~tor ganiser ing.

net er viktig at vi får opp debatten i sin fulle bredde i hele
organisasjonen .
1-'vor fo r ikke sørge >or at motsige ls er e ller interes sante
prob l ems tilli ng er fra lagsmøtene e nder opp i innleg g til 4 . mai .
( Hvor b l e det fo rr est en av deb a tt innleg ge n e om demokrati et undæ
sos i a li smen - statsv./sos .ø klaget i Oslo?)
Somme rleirforb ered el sene og kapitalstudiene vil sikk ert
br in ge mye intere ssa nte spørsmål som bør tas opp til debatt i
<jette forum .
Redakt øre n vent e r i spaning l

~\~

f:lut-·U·-t'=-f

~. A~~\L
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NKS ledelsen har besluttet å ta demokratiet på
alvor. Vi har tenkt å bli tilgjengelig for medlemmene!
~ette

betyr at hvis dere har ting dere lurer på eller hyggelige

historier å fortelle kan d isse formidles pr. telefon til sjef og
nestsjef på tirsdager og onsdager. Fortrinnsvis mellom 10 og 14.
Hvis klassekampen skulle kreve at vi må befinne oss på andre steder på nevnte tidspunkt vil de hyggelige stemmene på Rød Ungdomkontoret sikkert ta imot en beskjed •

... kt~S
~E:.~~t*e.rJ
Å.. -ce~~t ~Å
\\t~DA-6'-f.
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Sentralstyret i NKS har gått inn
f or at vi skal ha landsleir i år .
Begrunnels e ne vår e for l a ndsleir er
mange og gode: Leiren i fjor, hvor det
var en del delt akere fra for sk jelli ge
kanter av landet , og landsmøtet som
samla folk fr a mange forskjellige
NKS-lag, sko leslag, universit et osv.
hadde stor poli ti6k betydning både for
NKS som helhet og den enkelt e deltaker
mht. å skape entusiasme for politikken
og den daglige jobbinga. Dersom vi
virkelig klarer å samle store deler
av NKS til en felles leir, ei uke med
politikk, kultur (som vi lager sjal!),
leiravis, sosiale nattetimer og mye
i
mer, vil det fungere politisk samlende !
på forbundet. Og detvil styrke hver og
en av oss ved at får diskutere politik
med andre eg "nye tryner".
Å arrangere landsleir er øtstort
løft for NKS, sau-lig for NKS/ AU som
har hovedansvaret for leiren. Vi har
allerede satt av tid og krefter til å
jobbe både med den tekniske og den pol
itiske delen av leiren. Jeg er overbevist om at denne delen av forberedelsene er i forsvarli g trygg e hender . Den
andre delen av en vellykka leir, nemlg
deltakelsen er ikke sikra. Og da har
jeg kommet t i l poenget med dette skri~
et: Å mobilisere dere til å dra på
NKS landsleir 198 3 ( i hvert fall det
første mobiliseringsframstøtet _, det
kommer mer).
Først noen faktiske opplysninger
om leiren: Stedet er Solbakken folke-

høy skole på Skarne s, s irka en og en
halv times kj øri ng f r a Os lo. Det t e utmerka leirst edet ble oppdag a i f j or ,
v i sikra oss umi ddelbart stedet for
t idspunktet 7 . - 14. august i år, som
a ltså er tidspunktet for årets leir.
De t er mulig vi får en forskyvning på
en dag ved begynnelsen og/eller .slutten, nøyaktig tidspunkt kommer i den
eksterne propagandaen som er klar om
et par uker, og som skal leses og
spres av alle NKS-medlemmer.

Leiren skal ha et hovedtema: krisa
i kapitalismen, som vil ta opp den
økonomiske krisa her i landet og internasjonalt (vi kan ikke se krisa i
Norge isolert fra res8en av verden).
Innledninga vil ta for seg en del fakta,
hvordan krisa ytrer seg, hvilke økonomiske og p o li tiske utslt:ag den gir, men
innledninga vil legge minst like stor
vekt på å vise hvilke økonomiske lovmessigheter som fører til krise. Eller
sagt på en annen måte: Marxismen anvendt på dagens virkelighet. Vi håper
at temaet vil gi oss mulighet til å
g i kjøtt kjøtt og blo~ til de begrepene vi skal tilegne oss gjennom kapitalenstudiene og øke lysten til videre
studier av marxismen.
~E:,.\--\\1\l,t...~E:.~

I tillegg v i l det bli holdt en del
s eminarer, i tilknytning t i l hovedtema
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- bet seminar om grunnbegreper i den polslik vurdering i det hele tatt er at
itiske økonomien og semniar for "de
vi på et tidlig tidspunkt får oversikt
mer avanserte" innenfor samme emne.
over deltakerantallet.
Vi j obber med å få til semnar om ~inTil foreldre: Leirstedet er godt
nepolitikk, fred/forsvar, lærerrolla,
egna til å ta med barn, det er bare
et seminar om Stalin med to innlednininneplasser og godt med varmt vann.
ger og muligens flere seminarer. Semi- Vi vil ta skikkelig grep om å få til _
narene er tilbud, mange seminar betyr
en fungerende barnehage og vurderer
~ fullstappa program fra morgen til j å ansette (evt. gratis opphold) til en
kveld.
erfaren barnehageonkel/tante som kan
For at vi skal være i stand til å
ha ansvar for et skikkelig opplegg til
ungene. ®g vi presiserer igjen: meld
Scs\/ld....t..
dere på så snart dere har bestemt dere 1
da blir det lettere for oss å planlegg1
1-lA.\\E:\~}-\~\t
Forberedelsesmateriale til leirOG:.
ens
hovedtema
vil bli sendt til alle
~ ~~~ H~ ...
leirdeltake i løpet av sommeren (husk
å gi oss fullstendig adresse hvis du
Planlegge og fprberede leiren godt nok, vil ha tilsendt dette). I løpet av
dette gjelder ikke minst de tekniske
andre halvdel av mars blir det sendt
forberedelsene, må folk være tidlig ute ut ekstermq propaganda som bla annet
med påmeldingene. Dette er også av
vil innholde en del opplysninger som
eller største betydning for at vi kan
mangler i dette skrivet. Vi vil forsette opp leirbudsjett, dvs. legge en
håpentligvis få inn en stoff om leiren
forsvarlig økonomisk plan, slik at
i Klassekampen utover våren, så følg
ikke NKS må betale et eventuelt undermed!
skudd. Frist for påmelding vil bli
offentliggjort eksternt, men send inn
påmelding snarest mulig (påmeldingsslipp og adresse kommer eksternt).
Leiren vil koste sirk& kr. 600.
L~\t.S)~C\A6E:..tt
inkludert all mat. Muligheten for
~\66
reiseutgjevning til dere som må reise
langt vil bli vutdert, men forutsetningen for at vi skal kunne foreta en

H/

Alle lag skal diskutere spørsmålet om å dra på NKS landsleir i år.
Diskusjonene skal være gjennomført
innen 1.mai. Påmelding og påmeldingslavgift kr.150 skal sendes til NKS
i::ntralt med en gang det er klart at

du skal på leir.
Målsetting for antall leirdeltakl
ere fra laget (evt. distriktet) og
uavhengige skal være klart innen neste
reiseruru!e. og overrekkes sentralen
via lagets/distri
. s kontaktperson.
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del l av Kapitalen kommet ut

p~

Oktober.

I tille gg har AKP (ml) s studieutvalg gitt ut ei veiledn i ng sbok til l. bok av Kap italen. Alle NKS - medl emmer
oppfordres herved p~ det st erkeste ~ anskaffe seg beg~e
disse bøkene s å snart som mulig.
Når det gjelder veiledningsboka, som jeg anbefaler at
du leser før du går løs på Kapitalen, har denne som mål setting å unngå ei rein mekanisk tilegnelse av stoffet
i Kapitalen. Boka prøver å gå nærmere inn på : " hvilke
teoretisk f orutsetninger r1arx bygger på og hva han egent lig vil si. 11
Itillegg til at denne veiledningsboka tar for seg grunnleggende be greper og smmenhenger i Kapitalen , oppfatter
jeg den også som et slags "oppgjør" med ml-bevegelsens
tidligere metoder for studier av den politiske økonmmien.
Jeg skal her prøve å forklare hvordan:
Hovedkritikken til veilednings b oka mot de tidligere
utgitte ·s tudie bøker fr AKP, er den manglende forståelsen
for det historiske aspektet i den pol i tiske økonomien.
Sitat hentet fra veiledningsboka ( s .73): 11 Det som dessverre preger behandlinga av politisk økonomi i AKPs studiebøker er en manglende forståelse for den politiske økonomien
som historisk vitenskap. Derfor er det påfallende mange likhetstrekk mellom AKP-studiebøkene og den klassiske borgelige
økonomien . Dette kommer særli g godt fram i behandlinga
av verdispørsmålet."
Marx sin hovedkritikk mot de borgelige økonomene er at
deres analyse av økonomien er historieløs. De borgelige
økonomene behandler økonomien som noe statisk, noe som
alltid har vært og som alltid vil eksistere . Marx derimot
analyserer økonomien på en dynamisk måte; hvordan økon omien
stadig er i utvikling. Han utfor~ker den kapitalitiske
produksjonsmåten som en historisk organisme som vokser
fram og går gjennom ul ike stadier av utviklingen,for så
gjennom denne utviklinga s jøl skape de materielle forut setningene for s in egen uungåelige undergang. _ ( Akkurat
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_q_
dette er det lagt stor vekt på innledn i ngsvis i veiledningsboka , og det viktig å lese dette grundig for å forstå hva
®l menes .)
Den statiske analysemetoden som de borge l ige økonomene
bruker, gjør at problemene i økonomien bl ir sett på som ytrf:
å r saker ( f . eks . statens -inngripen i det fri e marke d ) , men s
Narx gjennom sin historisk - logiske analysemetode beskriver de
samme problemene som resultat av en objektiv motsigelse som
ligger 11 djupere " enn de synlige prålbJ.emene på markedet (eks .
salgsproblemer,kon jynkturer osv . ) Og denne objektiv e mot sigelsen springer ut av varenf:' dobbe l tkarrakter .
Det går et spøkelse gjennom Willochs k ontor.

Vi har tidligere definert ve r di sc:n : den samfunnsmessige
nødvendige arbeidstid som er nedlagt i varen . Dette er en
helt riktig defini sjon , men i seg sjøl sier den oss lite .
Det helt vesentlige med denne definisjonen er imidlertid aspektet ver'.-.,v arens dobbeltkarrakter , dvs . den delen av arbeidet
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-\csom skaper bruksverd i ( konkret arbeid) og den delen av arbeidet
s om skaper verdi ( abstrak t arbeid) . Og det er her SÆrs viktig
å fo rstå at dette er funksjoner av ett og samme arbei d, der
det konkrete arbeidet utgjør arbe i dsprossessen , mens det
abstra~te arbeidet utgjør den verdiskape ne sida ved vareprod uksjonen . Samtidig e r den konkrete sida uttr ykk f or den
historie]øse s id a ( evige , naturlige) ved arbeidet,dvs . den sida.
som vil ek sistere under alle samfunnsforhold . Det a bstrakte
arbeidet derimot , er et uttrykk for prod .forholda ( dvs . det
kapitalist iske prod .forholdet) og dette er hj_storisk bestemt.
Dette betyr at i produksjonen av en stol f . eks ., er det :
A. nedlagt konkret arbeid (s elve arbeidspro ssessen)
B. nedlagt abstrakt arbeid , dvs v erdiskap ende arbeid
(arbei d med mål kun å skape verdi (profit t) , l ike gyldig
hvilket)
Dette at arbeide t har en dobbeltkarrakter , der den ene sida
er evig , naturli g bestemt og den andre s ida historisk bestemt
av prod . fo rhold a , gjør at Marx helt logisk kan h evde at alle
økonomiske fenomen ( som oppstår gjennom arbeid) har to lignende
aspekt er : et sto ff lig og e t samfunnsmessig .

Noe n f igur er for å illustr ere dette :
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Hovedforsje llen mellom disse to typene samfunJ1"' på den
samfunnsmessige sida ( logisk nok) . Vi kan altså ikkved 0 s e
på en stol , se hvilket samfunnssystem den er produsert u::1r: c:r ,
til det trenger vi å analysere de produks.jonsforholda den " r
produsert under .
Poenget med å anaJysere arbeidets dobbeltkarrakter , er
imi dle rtid at t1arx på denne måten påviser ( også logisk) at
det i selve vareproduksionen under k ap it alismen er nedlagt
to sider som objektivt og uungåelig ( gjennom sin vekselvirk ning me d hverandre) , utg jør grunnlaget for den motsigelses fYllte måten den kapitalistiske produksjonen utvikler seg
på , som er grunnlaget for kriser som er grunnlaget for at
hele den kapit alistiske produk sjonsmåten til slutt må gå under .
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-\~Je g sk al kort pr øve å skissere hva som menes :
Under kapi talismen vi l det eksistere et overordna mål:
maksimalprofitt . Som vi tidligere har vist (gjenn om merverditeorien) er det kum mennesklig arbeid som skaper merverdi
( profitt) . For å oppfylle målet sitt må kapitalisten e stadig
kon}:urere om ressursene og markedene . I denne konkurransen
vil produktiviteten må tte økes (bl. a . for å red , kostn.),
noe som betyr redusert arbeidst id, Samtidig med at arbeidstiden
reduseres , reduseres også andelen av det levende verdi skapene
arbeidet. Dette vil fo r kapitalismen være en objekt iv ufor enlig motsetning .
Kapitalisten kan altså ikke på den ene sida effektivisere
produksjonen av bruksverdier uten at vekselsvirkningene
og det to - sidige aspektet ved arbeidet vil påvirke "prod ukSjoner: " av verdier i motsatt retning.
Dette er helt sental t for å forst å f'.larx sine ana lyser av
kapit al ismens unngå elige krise,
Jeg har her meget kort f orsøkt å forklare noe av det mest
grunnleggende i den politiske økonomien. Dessverre er det
en del andre viktig spørsmål jeg ikke har berørt, som f . eks.
hvordan verdi dannes. Men dette skal jeg prøve å rette på
i neste nr .
Forøvrig oppfordrer jeg folk ti l å komme med spørsmål ,
problemsti llimger etc •• Det er gjennom diskusjon v i lærer~

P~sv .

for Kapitalenstudiene
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( Su~r -\~\: C~~s\\~\.\, t.~ k )
Det er motsigelser innen NKS i synet på kollektivt eller
individuelt medlemsskap i LNL. Landsmøtet vårt tok ikke stilling til det, men vi må se å få ei enhetlig linje på dette
til landsmøtet i LNL.
Jeg synes det er friskt av Eik å gå ut med motsigelsene sine
i ei sak der NKS, ihvertfall tilsynelatende,har vært prega av
konsolidert enhet. Jeg skal prøve å få fram hvorfor jeg mener
Eik tar feil i dette spørsmålet, sånn at. diskusjonen kommer litt
lengre før vi møtes til LM-forberedelser,
Eiks beskrivelse av den "ytre virkeligheten" er jeg i hovedsak
enig i. Jeg er også enig i at lærerstudent.e nestår for dårlig
rusta til å møte denne virkeligheten, at LNL som organisasjon
må styrkes, at det er, ·. en oppgave for oss å reise felles kamp
mot staten og inngå taktiske alliansermed lærere og administrasjon, Men her slutter også enigheten fra min side,
Organiseringa av lærerstudentene er et politisk problem, og
feilen Eik gjer er at de ser en rein organisatorisk løsning på
et politisk problem. Dermed blir det Eik, og· ikke oss medlemsskolemotstandere, som står for den "idealistiske oppfatninga",
Dette skal jeg prøve å begrunne,
Hva er hovedproblema i lærerstudentenes kamp mot staten?
Det er to hovedårsaker ti1 at lærerstudentene og LNL ikke makter
å reise kamp mot statens utdanningspolitikk, som gir oss tyngde
nok til til å få gjennomslag for krava våre.
For det første er organisasjonsbevisstheten blant lærerstudentene for lav. Folk ser generelt ikke nødvendigheten av å organisere seg, Dette er et generelt trekk i samfunnsutviklinga de
siste åra, som ikke er spesielt for lærerstudenter. Allmenn
apolitisering og tendens til private løsninger er sider av dette,
Allikevel er de fleste sterkt ~ nedskjæringene, rasjonaliseringene og angrepa på innholdet i utdanninga v...__ Men ut
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-\Sfra denne misnøyen, møter vi svære vanskligheter i arbeidet for
å organisere studentene i kamp mot staten. De fleste av disse
vanske lighet e n6 e r skapt nettopp gjennom den statlige ~tdannings
politikken de siste tiåret, og har delvis ført til en vingeklipping av studentene som "revolusjonens stormsvaler".
Det viktigste av dette er.:
- Forverring av studentenes økonomiske og sosiale kår, som
har tvinga studentene til deltidsarbeid og mindre mulighet for
politisk organisering ved høgskolene.
- Opprettelse av departementsoppnevvte organer (studentråd,
høgskoleråd etc.), som har ført til at studenteneansvarlig·gjøres for utviklinga av utdanninga si. Disse interne styringsorgana binder også i høy grad den aktiviteten som fins.
- Økning i gjennomsnittsalderen blant lærerstudentene, p.g.a.
endra opptaksregler. Dette har ført til at en større del
er etablert, har familie og forpliktelser som binder dem til
et miljø utafor skolen. Dette gjør studentene mindre
mobiliserbare.
- Stramt arbeidsmarked for lærere, spesielt i de store byene,
har ført til større konsentrasjon om det reint faglige i
studietida, for å stille bedre rusta i konkurransen om jobber.
- Styrkip.g av etter- og videreutdanningstilbudet ved læz:erhøgskolene, på bekostning avgrunnutdanninga, .v il· føre til at flere
av studentene er 1/2- og 1-årsstudenter. bette betyr mindre
stabilitet i interesskampen.
Alt dette er faktorer som virker imot at den forbannelsen de
fleste opplever idag, gir seg utslag i økt organisasjonsbevisst
het og kampvilje hos lærerstudentene. Sånn kan en si at studentkampen er inne i en vond sirkel; staten sin _utdanningspolitikk
har . sider ved seg som beskytter seg sjøl. Dette menar jeg peker
mot en viktig motsigelse i interessekampen: Studentene har blitt
~ undertrykte, noe som burde legge objektivt grunnlag for at
studentene reiser kamp mot staten, samtidig som denne økte undertrykkinga fører til at det blir vanskeligere å reise denne kampen.
For det andre er den politiske ledelsen i LNL for svak.
Ledelsen i LNL, som de 5 siste åra har vært dominert av sos.front,
har prøvd å løse den motsigelsen jeg har beskrivi ovenfor på
følgende måte:
De har gitt opp å prøve på å gjenreise kampviljen i studentmassen. (Hvis de noen gang har hatt det til hensikt, men det er
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-\buvesen t lig her . ) De har op pa cb e ida en k li pp efast tru på at en
aktiv o ;~ kamDvill i ,"; studentmasse ikke_~~~j._y~~ for 1\ ivare ta l ~ rerstudentenes interesser . I s t edet har p rak sisen vært
ut. st cakt korridorpolitikk o g forha n dlin:;er med d e p ,- ledelsen , i
den tru at bare man formu lerer krava sine lurt og g o d t nok , vil
byr ·1 kcate ne O i<, p oli t iker>ne i state n skjønne at d e tar feil , o g
~i

o s s ret t . I denne taktikken har det bl i tt et poeng f o r LEL-

ledel s e n at l.FL org a n ise r er for f å , vi må ha e t høyere og dermed
mere represe n tat i v t med l emstal l 1 sl å i b o rdet . I d en grad
aksjo ne r f o rekommer e r det bare f o r å ma r k e re s tyr k e , ikke noe
kampmiddel fo r

~

tv i nge gje nnom kr ava våre . Lokal e initi at i v ti l

aksjo n er og kamp b li r s om re ge l
re ~e lr e t t

for t re n gt , tre nert o g o f t e

mota rb e i d a fra l e delsens side.

J·å denn e b ak gru nne n gå r også so s . f r on ten inn f or k ol lek t i vt
medlemssk a p i LNL , hva a lle d i sse me d l emme ne g jør u t e n om å
være medl emmer i o rganisasjone n b l i r underordna, De t p rimære
b li r å le g itime re mening ene og kra va.
1 dette l igge r sjø l sagt en u nde r vurde ring av mot s t a n d e re n vår ,
~ t a ten,

som blir redu se rt t i l et kni pp e p e r s oner ( La n g sl et ,

Presthus, Austa d m.fl. ) , s om ent e n er dumme eller s l emme ,
Ylas s e karakte r en t i l st aten, s om
li ~ger

E_orgers~a p et s

makt app arat,

fj e rnt fo r sos,fronterne .

Eva trenp;s for å reise kamp_en mot s t a t e n '?
Ut fra dette er de t lett, ihvert f all på p a pi ret, å pe ke på hva
som må ..r?iøres

f o r å gj enreis e kampen mot s tatens fo r søk p å

rasering av l ær e rutdanning o g g runnskole.
For det første må vi fortsatt kjempe mot de sidene av utdannings p ol i tikken som hemmer organis e ring a a v l ærers tudentene, Disse
kan deles inn i

to kategorier:

- De som har e g enverd i som rettferdi g e kr•av

for s tudGnter,

ved siden a v å hemme interessekampen, f.eks. kravet om bedra
ø konomi o g velfe r d,
- De som mere e nsi d i g hemmer interessekampen (o g op ps lutning a
om f~S) , men s om ikke i se g sjøl er urettferdige. ( F .eks. e r
d et va ns keli g å for dømme a t eldre fol k får innp a ss i l ærerut d ann i nga, e ll er at s t uden tene e r r ep resentert i s ty r ing so r~ ana. )

c•'or de t andre må vi g jennom denne kamp en .9_g g jennom kamp en mot
r as e :•inr;; a v lære r utdanning a høyne org ani s a s jonsb
·.ss theten
c' e t p olitiske ni vået hos f olk . ~' ol k får i kk e e så nn b e visst-

Oil;.
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- \1-het

o~

kampvilje først o p; fremst ved gjennom at vi innprent o":
ha det . Det får de først g jennom !i kjempe aktivt ,._,·.t
staten , ved å delta i kampen og ha innf~telse i utforming a
av politikken . ~t terhvert som bevisstheten og kampvilj en øKe : ,
kan vi sette oss høyere politiske mål og høyne nivået i int e ~ 
essekampen . Len dette skjer ikke over natta .
at_~_ska l

i i må fli folk til ~~_!.'fare sjøl at en byråkratisk samarbeidslinje
ikke nytter , og at forutsetninga for å vinne små seire er en
kampvi lli g studentmasse . Dette v il sjølsagt også styrke den
strateg iske mllsttinga vår - d vinne fo lk for sosial i smen . Vi må
bli flinkere til il. utnytte både tap og seire til dette : Nemli g
Il. vise at det nytter ~ kjempe , men at resultata er sterkt begrensa
inna f or et kapitalistisk system .

For det tr~dje trengs det en utskifting av ledelsen i LNL .
Lede l se n mil_ bli breiere sammensatt , det trengs flere folk som
s t il.r n!l. ei kal'lp- O!I, aksjonslinje , dvs . i føstre rekke Nh3 - ere
o r.: and re uor ganiserte progressive . li må bort fra sos . frontens
byr§kratiske arbeisstil og sekteriske fagkritikklinje, der bare
kra\; som utvider ramnene for kri tikk av faget er verd A kjempe
f or . :..et te krever kamp innad i fronten , en kamp som ikke må føre
til s p littelse , men få folk til A innse at det vår linje som
tjener 1.1;rerstudentenes felles interesser . Dette arbeidet er uhhyre
tun gt når vi veit at 3 1- erne i Ll\L er nesten fanati s ke og bruker
hele orsanisasj onsapparatet for å holde oss utafor .
:Jet er !::_ødvend.!J;;_ at ei mobilisering av grunnplanet blir fu l gt
oop av innflytelse sentralt . ~ llers blir den kampen og det
initiativet som reises rundt på hø gs kolene ikke
koordinert
OP; fulgt o pp , o p; i verste fal l bli motarbeide . Det har vi sett
utalli ~ e eks empler o!l. .

?:ik ,~!lr inn fo r kollektiv innmelding i Lli;L. :. pørsmiilet m§. da
bli : \•ører kollektiv innmelding (i seg sjøl) umiddelbart til
"større slar;kraft"!·
t-' ei . Kollektiv innmelding fører til ile re medlemmer , noe :;;orn
for mep; ikke er synonymt med t> tørr.o slagkraft, fordi sl~~~.f!
må ha g runnlag i ei økt kam pv ilje og organi sas jonsbevi ssthet
på g runnp l anet i U.L .
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.•;;

Da ml't spø rsmålet bli: i\ an kollektiv org ani s ering føre ti l
n e tto p~

de nne

hetsnivl't
~ ei ,

O f"';

ikke pl't

endrin~a

blant l ærerstudentene ; 2øyna bevisst-

g;r unnolansaktivitet'l
len ~ re

sikt . J e g trur man på den enkelte skole , i

de n p rossessen som li gge r i omorganisering t i l medlemsskoler
k8n fil en midiertidi g gevi n st i den di s kusjonen som da vil
oppst A om L~L og nødvendi gheten av å ha en s terk intere sseorr;anisasjon. i-' en nå r de n kollektl ve innmeldinga er g jennomført,
o~

forholda har stabi li sert seg , s er je g ikke noe ve d den

ora ~ ni s a s

jonsmodellen

~; ik

har 1·oreslått s om kan g i noen varig

effekt . ': nare re tvert imot, som jeg skal komme inn på se inere .
'Ji l kollektiv innmelding føre til at vi

n.r skifta ut den by!'il.-

kratiske ledelsen i LNL , med en kampvillig, initiativrik og
breidt samme n satt .le delse?
~e i,

tvert imot, mener je g . Sos.fronten i Lh L går s j øl inn fo r

koll ekti v t medlemsskap, o g alt tyder på ei omorg ani se ring vil
styrke det grepe t de h ar om LNL .
~e d

dette mener jeg d et burde være klart at Eiks forslag ikke
l øse r noen av de hovedproblema vi har i arbeidet for å reise

kampe n blant lærerstudentene.
De t er i anal ysa av " den indre virkeli ghe t e n,; at
menin~

~. ik

etter min

tar feil. I besk r ivel s en av den motstanden mot statens

utdanninsp olitikk s om fins pil. lærerhøgskolene får jeg inntrykk
av at aktiviteten o g kampviljen er
stedene , men a t

d~

2-~~

rundt om p å lære -

e n este som mang l er er en koordiner i ng fra

en <: entral or!7,anisasjon. "rrot este n e mot staten rundt om p {i.
skolene mangler et hode'', sier Eik . Jeg mener at det lærerstudentene trenger er et bedre hode , og fram f or alt en mere aktiv
o g veltrimma kropp , for 1 bruke samme terminolo g ien .
Je~

kj e nner meg ikke i g jen i beskrivelsen av d en indre vi rke li g -

heten som ~ ik gir . ? ssen det

er på Eik veit jeg ikk e , men hvi s

aktiviteten er så høy s om en får inntrykk av, mener je g konse kvensen må være l't p røve å kanalisere dette gj ennom LNL o g bygge
oop et sterkt lokallag ,

i s t edet f or studentråd med en s lags

formell tilknytning til LNL .
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\(\"!i trenr;er en felles organisering raskt" , skriver ~; ik .
:':lett e mener jep; .i .llustre rer p;od t den fei len Lik g jør, nemli :;
at de prøver å ta el"!. _s nar_','_~_:!,_tQ._~l__mobi}j~er]:nr- a_','_ ___lære!.:student~ , uten il ta hensyn til de forutsetningene som må
være tilstede .

Det er dette jec; mener med å lø se et politisk problem reint
noe EOm fortjener bedre merkelappen "i dealist isk"
enn 11 analysere virkeligheten og innse at veien fram er
O ra:an i_sat~~!'ist, ,

kronplete og vanskelig .

"' vo r•for ikke''
Jeg ha l' .s runngi tt hvorfor je q; mener ko llekti v innmelding ikke
løser ho vedDrQ_b}~E§_ ved lærerstudentenes interessekamp . l'i en
derfor trenger man ve l ikke gå imot det, hvis andre mener det er
en ve i

~

g~r:

~o!' det første : Jer; er ikke p Pinsippielt og absol utt imot
l{ollektiv org&nisering i LJ':L . under visse forutset nine;er kan
dett e være en naturli g ordning , neml i g hvis viljen til kamp
mot staten2 ttrl.anningspolitikk er der og hvis denne kampen er
leda av en aksjonsretta ledelse . Disse forutsetningene eksisterer
ikke idafS , mener je g , derfor er jeg mot nå .

?or det andre ; Je~ er klar over at kol l ektiv organisering lø~er
endel prak tiske og organisatori ske problmer i LlL . Hvis man
boikotter studentråd og høgskoleråd og anerkjenner L~L som
uavhengip; o.g lev,i timt talerør for lærerstudentenes felles interesser , kommer man til livs problemet med dobbeltorganisering .
·J idere vil det bety er. styrking av Lt:L:I> økonomi , og man slipper
R. bruke tid or; krefter hvert 1\.r på å verve medlemmer . i'.lt dette
er po8itive tin g vi mR. ta med i vurderinga .
Ven poenget er at jeg mener at kollektivt medlemss kap i L ~ L vil
forsterke de problema jeg har nevnt , sn&l'ere enn a løse dem .
- De n byr~krati ske og samarbeidssugne i ~L - lede lsen vil bli
enda mer byrAkratisk og samnrbeidssugen , fordi et høyt
medlemstall uten slagkraft nettopp invi terer til en s1nn s til .
-

~.: il.r

lokalla~a

verver medlemmer er det nødvendiG ihvertfall

il. gi folk et inntrykk av at de trengs og at de fAr innflytelse ,

noe LNi r--,edelsen egentlig mener er' underorana . ;. ar studentene
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-otc;c;uto:nati s k bli r medlemme:o , slipoer Lb L- ledelsen .'t bli minna
dette litt oinli<:;e forholdet , noe som ti l nå faktisk har•

o ·~

!'J ll'

b a~. t

den effekten at de har sett det som nødvendi g 8.

skje le til medlemmene .

J et vil de i kk e behøve lenger .

- , . .s. mm enliknin ~ a med me dlems sk ap i

som I ng ri å

s tat~kirka ,

t1~akk

e r Get ut trykk for a t man mener organisering er nødvend i g . ~A r man
:·.::lam i

1 et~ r_:;od .

nr .

i'·. tlr man rtte l dcr S(;g ir:n i

L;~. L

!llelde r seg ut er det uttrykk f or d et motsatte . Let bevisste
~l g:et

og h<mdli n ga rnA knyttes til de n p ositive og p ro g1•essi ve

ikke omvendt .

hold~in:~n ,

-

~ a rnmen likning a

virk~r

inn.

o rl ~ ani s a sj o n

~sr

med

~-~. r

er :;låe ncie, sj øl om ana r e for·hold

ogs~.

er et skoleeksempel p A en typ e interesse -

!~ ?-~ - ere

ikke ønsker ,

o~

no e av c runner1 ti l det er

ar; stud entene ved universitetene e l dr i har meldt se:; i nn i
v~r ,

o~

i

man~e

til fel ler ikk e veit hva

~::u

er .

Yonklusjonen m1 bli at je ,c; ikke bare tviler at kollektiv
or ~ aniserin~

l øser hovedproblema i lærerstudentenes intere s s e -

kamp , men o gsA trur a.t denne løsning a vil f o rsterke disse pr·obl ema
sAnn forho l da engang er .
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- ~·

Vi har tidligere hat t

innlegg om økonomisme i

4.mai. Men

det t e problemet vil den kommunistiske bevegelsen måtte leve med
sa lenge kapitalismen eksisterer så vi ser ingen grunn til å slip~e

temae t sånn uten videre.
I en peiod e der vi prioriterer organisasjonsbygginga høyt og

presiserer at den eksterne aktiviteten må rettes inn på hva som
direkte styrker NKS blir økonomismedebatten viktig.
Vi

har saksa et innleqg fra internavisa i

Volda som vi her

bringer videre.
(~i

tar sjølsagt avstan d fra sludrete påstander om amatørisme hos

ledelsen ••••••••• )

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

1\JEl) Mt.b

ØkoNotJ\i SMEN ~

Kame rater!
Nå er det så lenge side n vi har hatt en skikk elig avvikskampanje med
skikke l ig a lvo rstungt kjør med masse Mao -sitater, gransking av hjerte og
nyre r, store sjølkritikker og det som ellers høre r til! Derf or tenkte eg
å starte sho1Jet og har valgt ut ØKONOMISMEN , det tenker eg vi skal
kunne grave fr e m endel fnask rundt, he he ••••
Spøk tilside: I gamle dager hadde vi endel store ideologiske kampanjer
i m-l - bevegelsen. Det gode med disse var at vi lærte mye av de, og foran dret
på feil vi hadd e. Det dårlige var at vi i korrigeringa gikk alt for langt
og havna i grø fta på andre sida. Ny korrigering fulgte, med fast overbevisning ble kursen snud•j 180 grader mot ny
grøft. Anarki stene l aget en god vits om oss
i t1lknytning til tegninga ved siden av.
Den kurvede lina var AKPspolitikk, spørsmålet
var hva den re tte streken va r? Svar; Hø yreog venstreavvik.
Det er på ti de å ta vare på det gode i
de politisk/ideologiske kampanjene, uten
å overdriue ogkaste vra k på de positive
erfaringene vå re. Eg vil no derfor slå et
slag for større vaktsomhet oven for økonomismen.
ER DE'l'l'E ET S'l'ORT PROBLEM?
Hos oss, er svaret nei. Vår t største problem er ikkje av ~politisk 1'art, men
heller den store utfl yttingen og den lave skol erings nivåe t. Men av de
politiske og ideologiske feilene våre tip oer eg at h er har vi den verste.
Og - det foreg å r i praksis en slags passiv skolering i økonomisme, s å det t e
kan bli et stort problem. For bevegelsen som helhet er dette et typisk
problem som stadig dukke r op p .
HVA ER SÅ DEN NE FORBANi'lEDE ØKONOMISHEN????
En kort og grei nok definisjon på økonomisme er at da driver en bare
økon omis~ !:!_a!!!,E_~_ For os ~ studenter vil det bety at vi bare driver in t erre sse=
kam p, og spesielt at vi ikl,_je driverpropaganda for kommunistene og sosialismE
og enda mer spesielt at vi ikkje knytter akku rat den i
~ rressekampen ~
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:t_Sdri ver med Eg til pr opagandaen og vis er at akku r at den saken peker mot
l
sosia lisman. Litt skjematisk sagt, men de t k
hol der ve l. At økonomismen er skadeli g , er let t
å sk jønne. De t finst n emli g ikkje den forbedr.iingen vi kan op ~nå el ler den seieren vi kan vinne
som ikkje borgerskapet har tusen måter å ta
igjen på .Vi kan streike os s til høye r e stipender
så mye vi vil, staten øker bare prisene så er
det hele ut jevnet igjen . Vå rt må l er j o ikkje
høyere stipend, men sosialismen . Når vi
bruker s å mye tid på int err es sekamp, er d e~ jo _
først og fremst for å bruke dette til å
vise fo l k a t sosiali smen er den ene ste l øsning.
V~ ~
Alt arbeidet vi dri ver er egentlig nyttel øs t hvis vi ikkje knyt ter det
til kampen for sosialismen .
HVA ER ÅRSAKENE TIL

ØKONOMISMEN?

Her kan det skrives bøker . Kort skal eg . bare peke på at der fin nes et
klart grunnl ag i s am fu nne t for at økono mismen skal oppstå. En ting er den
tilsynelatende rettferdige ordningen med at ~ selger sin arbeidskraft @g
en k jøper den, på et likeverdig grunnlag . El l er den tilsynelatende
demokratiske ordningen med at alle har stemmerett(riktignok bar:e s å lenge
det ikk je blir mange som stemme r på AKP) Alt dette tilsymelatande rettferdige som er så grunnfeste i propagandaen til borgerskapet gjør at fdlk
spontant tror at al l e problemer skal kunne løses innenfor systemet, dvs
det er bare nødvendig å drive interrezsekamp, s å oppnå r vi det vi vil.
Det fin nes også et sosia lt skikt som vi lett identifiserer oss med som
aktivt preiker akkurat den ne ideen, nemlig skiktet av oppkjøpte arbeiderledere,;toppene i LO , korrupte tillitsmenn rundt om med top plønn er og
adgang til sjefens hytte osv.
Men la os s også knytte dette med å rsaker litt til oss sjøl og NKS . Eg s.e r
tre viktige årsakssammenhenger:
:Økonomismen som uttrykk for feil ideologi: Å drive interressekamp er jo
litt akseptert, mange som driver med det. Men å drive å prate om kommunisme, AKP , væpna revolusjon og greier, det kan vær e både flaut, teit, ~
ubehagelig. Dessuten vil det støte fol k fra os s ! Og det er da viktig å
drive med interressekamp og , el l er??
- Økonomismen som uttruk for uerfarenhet. En rekke fol k har rett og slett
ikkj'e vært med og di skut er t det te før, og da h ør es det jo unekteli g
fornuftig ut å unngå å skrem me folk fr a os s med revolus jon, el l er i a l le
fall vente litt ~ d revolusjonen til vi er fer dig med denne husleigestrex•
en osv. Dess u te. det er faen ikk j e s å enkelt å kny t te in terresseka mpen
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- a:t.<.l til en s osi a li sme vi i kkje veit korleis skal sjå ut!
- Øk onomi s men som ut t rykk f or amatørisme:(nyt t fremmedord, men de t blir det
siste) De t te e r egentlig en blanding av de to foreg ående, men jeg tar
det med fordi de t e r så karakteristisk for NKS sitt arbeid på alle a ndre
felt også: ~kø Amatørisme i denne sammengeng betyr at vi ikkje ser
sammenhengen mellom de ulike former for kamp vi driver, vi har et kortsiktig perspektiv på kampen: Vi driver en hus l eigestreik for å vinne
den, ikk je for å få de og de til å skjønne at de må melde seg inn,
mens de og de skal skjønne ~X statens klassekarakter , mens atte r andre
skat forst å at det må kamp til; slik at vi til slutt kan bli sterke nok
til å gjø re revolusjom.Vi har m.ao. et amatørmessig f orhold til poli tisk
arbeid, et amatørmessig perspektiv på det. Og dette kan selvføl gelig
sies om ethvert område vi arbeider på; hvis vi ikkje ser og arbeider
ut i fra at korleis det og det arbeidet s kal bli et steg mot revolusjonen,
er vi amatører. Det er ikkje noko å skamme seg over, men vi bør prøve
å komme oss vekk fra det. (Her er et område sentralt har mye feil på,
så fikk eg slengt litt drit dit og!)

~l

!i'JliD.N'OMI SME I VOLDA?!!?
Eg mene r både og, men som sagt tror eg det vil ut vikle seg og bl i far l ig
f or di vi ikkje e r å r vakne mot det. Derfor ber e g alle medl em :-.~er og alle
utvalg ta seg tid til å diskutere økonomismen, og undersøke arbeidet. Vi
bør und e r s øke på tre plan:
På lags~ivå: Vi må se hele laget som helhet: Er der et fornufti~ forhold
mellom de ul ike de l ene av arbeidet? Er det masse interressekamp ,kvinnekamp osv som overhodet ikkje blir knytta til verve - og sirkelarbeidet
eller propaganda for sosialismen? Kanskje ikkje engang utnytta til å
vise at Norge er et klassesamfunn, eller at SV ikkje holder mål? Er der
propagandaarbeid, t.d. KKsalg og Oktobersalg som ikkje blir brukt til å
knytte folk til oss? Osv. Vi kan liste opp mange spørsmål, 9~ det er alle
medlemmene sitt ansvar å finne svar, ikkje bare styrets.
_.
På Utva~~~ivå : Her tror eg nøkkel leddet fin nes: Drives arbeidet på
hvert enkelt område ut i fra en bevisst pl an om at dett3 skal brukes til
å l øse de og de motsi ge lsene hos den og den grup pen av studenter, slik ~t
NKS kan f å flere medelmmer og mer innflytelse? Er der et våke nt øye for
at andre følger op p de resultatene dere op onå r, t.d. om verveansvarlig
har oversikt over korleis deog de utvikla seg nå under den og den kampen?
Er man opptatt av at nå må proputvalget lage en løpeseddel om dette~ og
den må være slik og slik? El !. er lli: er det sektor tenking ute og går: Nå
gjør vi vårt, så får de andre lage l øpesedel, og sen kan se ut som den vil.
Hvis det er sli k det er, så skolerer vi opp nye medlemmer i sektortenking
og økonomisme.
På presonnivå: Det er k l art at vi har en arbeidsforde ~ng, at alle ikkje k
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kan både drive i nt erres s ekamp, lage løpesedler og lede s irkel. Men har vi
ikkje lett for å havne i den andre grøf t a , at vi bare gjø r ~ ting?
F.eks. e n som arbeider med hu s l eigestreik, ikkje gjør anna enn å prate
om dette, og i allefall ikkje er ute og diskuterer sosialisme med folk?
Eg tror vi har lett for å bli prega av det vi driver med: Dette er mitt
felt_., , det t e kan eg, det a ndr e ervanskelig, ub ehagelig, ikkje mit t bord(
og dessu t en så gjør jo Alf det) Særli g gjelder dette de som driver med
interre ssekamp, får tillitsverv og kommer litt i framgrunnen. Da blir
det li tt verre å ødelegge det hele med revolusjon og greie r. Dette
har eg konkret me rket på meg sjøl.
AVSLUTNING: V!F.R PÅ VAKT MOT ØKONOMISME; MEN UN.NGÅ OVERSLAG!
Eg foresl år altså at alle utvargene diskuterer dette. Det er mulig eg
bommer helt, og at dette overhodet ikkje er et problem i Volda.
Men siden vi alle sakl her i fra, vil det være nyttig likevel å
vaksinere litt mot økonomisme, for det er et typisk problem overalt
ellers. Dessuten kam det bidra til å f å mer syn for kvifor vi driver
med det og det arbeidet, og korleis vi må gjøre det for å oppnå det vi
vil. Og kanskje også: at folk for syn for helheten ved NKS sitt arveid,
at det er den ne ~skal gi framgangen for . NKS.
Men som sagt: Ikkje nokon KXMMXX sjelegransking av godt gammelt merke
no! Ingen rigide korrigeringsplaner! Folk skal gå fremover, og folk
må absolutt ville gå fremover, men i eget tempo!
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Landsm•tet gjerde eit vedtak ~m krigsfcren og freds/forsvararspolitikk (4,mai 1/83 s,34),Eg meiner dette vedtaket er eit framsteg for oss, særleg fordi det klart slår fast ei anti-imperialistisk 1ine mot den rådande pasifismen i •fredsr•rsla•.
Samstundes reiser vedtaket mange spørsmål som r•rer ved både den
teoretiske f~rståinga av desse s9kene og den praktiske politikken
me skal f•ra,D•mo: Er fredsarbeid og anti-imperialisme eitt
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~g de~

same eller er kamp mot krigen ein "underordna del av den allmenne
kampen Mot super maktene" slik ve dtaket seier? ~r det råd å avverga ein verdskrig, eg kva må isåfall til? Skal me stilla krav idag
om "Norge

~t

av

NAT~·?

Her det nok å diskutere - kom igjen!

De s se tinga skal eg la ligge, og isteden kensentrera meg om spørsmålet i overskrifta.
AFGHANISTAN • EL SALVADOR ?
Vedtaket peikar ut Sevjet søm den most aggressive supermakta,Men
når det skal streka epp hovudlinene for ein progressiv(?) kamp mot
krigen,blir kamp mot Sovjet stilt på line med kamp mot USA:Om me
•amanliknar dette med partiprogrammet er ferskjellen klar.Der heiter det (s.23);~Sovjets imperialistiske ekspansjon truger alle land
med åtak. Dersom han ikkje vert stegga, vil han utløyse ein tredje
verdskrig som vil føre til _f orferdelege ulykker for menneska.
I 1980 er det den mest brennende oppgåva for folka i verda å skape
ein brei internasjonal front mot Sovjets ekspansjons- og krigspolitikk.

Det har særleg mykje å seie at det blir utvikla omfatt-

ende internasjonal støtte til dei folka og landa som fører kamp
for å forsvare seg met sosialimperiolismenr Sj•l om partiprogrammet og slår fast at ein framleis må føre kamp mot USA og andre imperialister, står det heilt klart at det viktigaste nå, og det vikt igaste for å hindra krig er kampen mot S o vjet,
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Eg meiner partiet har rett.Dei siste åra har det vare vanleg at når
fredsarbeid har blitt diskutert i interesseorganesasjonar,på allmøte,
i studentsamfunn e.l., så harme holde frarn at

~er

nå støtte til

dei sem sloss met supermaktene idag. vera det viktigaste.Me har
konkretisert dette {ofte i vedtaksforslag) til kampene i Afghanistan og el Salvador. Det kan vera at denne somanstillinga har vore
taktisk rett. Men viss dette er uttrykk for vår analyse, slik LMvedt~ket

kan tyda på, då er me ille ute å køyra •

....-.,

.•
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Kampene i el Salvador og Afghanistan er begge rettferdige folkeoppr•r mot imper i alismen, men i høve til krigsfareg spelar dei
vidt forskjellige r oller.! Afghanistan har Sovjet okkupert eit
land

so~

inntil f o r 20 &r sidan spela ei relativt nøytral r olle

mellom supermaktene. lette er eit dØme på at So j et er

På

frgm-

marsj og de t i eitt av dei strategisk mest sentrale områda i verda, l mell5m-Ame r ika er USA på vikende front.Nicaragua har "falt" ,
i

el Salvador er geriljaen på effens i ven, Dette skjer i det som

for få år sidan var USAs bakgård av superlojale regime. Det skjer
nær USAs grenser og utan at det

hit~il

har vore poltisk råd for

Reagan å ty til ef fekti ve mi li tære tiltak, Det t e er eit døme på
a t USA er e i s ve kke s upermak t, ei su permakt i a l derdomme n .
Dersom me hold fast på Lenins analys e om a t årsa ken t il kri g ligg
i a t fr amve k s an de imperialistmakter k r ev s i d el av ka ka , så e r
det Sovj et som d ri v f r a m kr igs faren i da g. Om me skal sl o ss mot ei n
kommende krig så e r s t øtte til Af g hanis t an myk je vik tige re e nn ti l
el Salvador.
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