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Verving vil ha topp pri oritet i

NKS i

svært l ang tid fram over.

Hvordan vi løser d enLe oppgava avhenge c h e lt av h va s lags politisk
holdning v i har til spør små : et.Det e r v iktig at l aga diskuterer dette
grundig på ett lagsmøte og at det f ø lge s ·o pp med korte vervepunkter
på alle etterfølgende møter.
Det innlegget som følger nedenfor kan brukes som utgangspunkt for
diskusjon.
Verving vil alltid være ei vik ti g oppgave for e n kommunistisk e organisasjon.Det ligger innebygd i de måla vi har stilt oss at vi må
~

:

o

·.

være sa marige som mulig.
For NKS er d et i tillegg et spørs:;tål om v 2L blotte eksiste ':l s.
NKS er en organ i sasjon s om org an i serer fo lk i e n svært begrenset
livsepoke,nemlig d e n tida f olk tilbr i nger i høyere utda nning.
Det er sjøl sagt muli g å stille s pørsmåls t e g n ved h e nsiktsmessigheten
av en slik organiserinq . .
Bakgrunnen for at studen t ene ble skilt ut f ra Rød Ungdom var ml bevegelsens styr k e ved de høyere lærestedene. Man vurderte at ei utskilling av denne gruppa under egen led2ls e vi lle s t yrke kampen.
Sjølve omdanninga skj e d de etter en

sv~rt

o mfatt e nde d i skusjonsbevegelse

på alle nivå i Rød e n gdJm .
I dag er både Rød Ung dom og NKS sva ke .Jeg vil like v el hevde at vi
~kal sl å s s for å b evar~ s tudentforbundet. Un gdomsforhu nda skal være

rekrutteringspotensia le for AKP( ml). Jo mer vi k an innre tte arbeidet
kæregent mot de g rupper vi sikter i nn mot ; henholdsvis ungdom og
~tudent e r~jo større vil dette rekrutteringspotensialet bli på sikt.

'

Hvis vi da bli r kons o l .ider t på at v i for ts a t t øn s k e r å h a et kom-

~ unistis k s tudentforbund,blir spø rsmålet vide re: Hvordan skal vi
bygge dette forb u ndet ?
Fordi vervea rbe i de t vår t er så gru n nl e g ge nde nødvendig for NKS
k in ek sist en s blir t enkn i~ga v år svæ~ t ~re ge t a v dette :
- vi må verve folk sJ vi kan dekke la gsoppg2 ve n e
-vi må fy ll e opp eU:er ilt
v
i vi j'1a verv e nye

som,fotl.at~r rJ KS

k an fo s tr e

tl~

nye ledere

rlet er vikti g at behovet blir konkretise r t p; de nne rn&te n,men det
kan samtidi g bid ra til 2 inn snevre

pe~spektivet :

v·i mister de strategiske måla vå re a v syne ,og d et blir organisasjonen
som b lir
\

c2~

..

ny e mål et.

Når d e t blir hevdet at metoder f or ledels e e r hoved probl emet ti l NK S
h~ng er

da t te sammen

~e~

et

t~likt

"1\11< •. •
!. .

~

_.

•
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. må stille spørsmålet: Hva er NKS sine oppgaver,hva er det v
1sker å verve folk til ?
!tte dreier seg om å ha ei politisk linje _ for vervearbeidet.
!tte innebære r at vi:
Må ha klart for oss hva som er vår politikk og våre mål
At vi må lær e å kjenne og videre kunne diskutere og løse de motsigelsene folk har til denne politikken •
. må utarbeide ei linje for verying som oppsummerer hva vi

j er

er

·unnen til at NKS trengs.
:gangspunktet vårt må være at - NKS tr~nger folk,men også at - folk
·enger . NKS.
Hva er det som kan danne elementene i e i

slikll±~~e~fo r ~ 2er~•gg

?

Kampen mot imperialismen:
1perialismens blodige utbytting er et tema som engasje re r svært

l

.nge langt utover d e revolusjonæres rekker.

!r finnes utbytting og undertrykking i sin mest rå og utilslørte
•rm.Trass i den økende velstand for den nordvestlige del av

vbrde~

.ir fattigdommen i den 3.verden bare stadig større.Tross kolo ifriøringa på 60- og 70 tallet har imperialismen opprettholdt sitt grep
1

sine tidligere kolonier.

tuasjonen i 3.verden er det b e st e bilde t vi har på kapitalis ' ens
.dertrykkingsmekanismer.
må vise at dett e ikke bare er e t spørsmål om rettferd og mo al,
:n om de økonomiske lovene som er sjø lve grunnlaget for vårt
@iske og

politi~ke

ko-

system.

Kamp mot krisa.
t e r uenighet i ml-bevegelsen hvorvidt v i befinner oss i e n · komis k krise eller ik ke.Noen hevder at det ikke er mangel på penger,
n at det er politisk uenighe t om hvordan disse skal brukes.
g vil si det sånn:Den ve stlige kapi t alismen er inne i

ei struktu rell

ise.Den teknologiske utviklinga stiller store krav til raske l om ill inger.Dette skjerper kampen om prof itten.De t som er helt f lart
at vi står overfor et e normt framtidig arbeidsl øshet sproblem.

l

t er også klart at kapitalismen ikke h ar noen l ø sning på de framdige problemer kapitalismen sjøl stå r overfor.

l

dbyggingi'L av den såkalte "velferdsstaten" er innledninga til ei
isepreget utvikling i Norge.
Kampen mot undertrykking.
viktig del a v kapit alens herskerteknikker er splittelser i folket.
inneu ndertrykkinga har

~jupe

røtter og ei historie som er eldre
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enn kapitalismen sjøl.

r denne epoken vil også kvinner få en slags varekarakter. Kvinnekroppen er blitt ei slags hand~ilisvare som er mye mer profitabel enn mye
:tv den tradisjonelle varehandelen pa det internasjonale markedet..
Dette gjør kampen mot porno og prostitusjon både til en kamp om ideer,mannfolks bevissthet,men også til en kamp mot den internasjonale
storkapitalen.
t.Kampen mot reformismen og for revolusjon.
Disse spørsmåla som jeg har ne~nt ovenfor er viktige spørsmål for
svært mange studenter.Allikevel er oppslutninga om DNA og SV stor
dg oppslu t ninga om ml-be vegelsen helt minimal.
)'

Betyr dette at revolusjonen ikke har noe å gi fo lk,at reformarbeid
er det virkelige svar på de utfordringer vi stilles overfor.
Her blir det vår oppgave å peke på at de kampene som føres mot irnperfalismen,krisa og kvinneundertrykkinga ikke kan løses innafor sysbemet fordi røtt ene til denne undertrykkinga er en del av dette
s;ystemet.
Vi må vise at en sosialdemokratisk/reformistisk strategi ikke bare
er udugelig,men for det første med lovmessighet ,og for det andre
fører til motstand mot den folkelige dagskampen.
Jpp mot dette må vi stille parola om å organisere revolusjonære.
Særlig blant intellektuelle betyr det at vi må slåss mot tilbakeLiggende tankegang.Det er vanlig for studenten å t e nke;(de studenter
som altså sympatiserer med oss) - Jeg støtter den kam pen NKS fører
Jg jeg stemmer RV ved valg,-er ikke det nok? Jeg ønsker ikke å
knytte meg til en organisasjon,jeg vil bevare min individuelle frirret.Denne tankegange n må vi bekjempe.Vi må vise at ingen kamp er
Eørt,ingen mål er nådd uten organisering.
Det finne s ikke noe "ikke - standpunkt". Enhver

progressiv som er u-

Jrganisert bidrar til at klassefienden beholder overtaket o g at den
~ommunistisk e

~ETODER

bevegelsen forblir svak.

FOR VERV ING.

Det er ikke tilstrekke l i g å ha ei politiske linje for verving.
)~

må også ha metoder for å sette denne ut i livet.

Jeg vil
IlE

marker~

enkelte poenger:

Verving er ikke en "tils·tand" ,men en"prosess".

3yært mange oppfatter verving som å spørre folk om medlemsskap.
Je kan deretter dele omlandet inn i de som svarer ja og de som
svarer nei.Derett er ser man seg rundt etter andre ' folk å spørre .
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Hvis vi foretok en undersøkelse

av hvor mange av NKS-medlemme e

som sa ja ved første gangs fore spør sel tror jeg vi v ille finne uta at
det var uhyre få.Medlemsskap i v&r organisasjon krever bevisstfjøring,
denne prosessen kan ta tid.Men et positivt resultat forutsett Tr at
vi analyserer hvilke motsigelser folk har og fører løpende diskusjon
med hen$Yn : på ,å t løse ,disse.
Alle lagsmøtene bør inneholde et punkt der man drøfter slike spørsmål,og der ververen kan få hjelp til å argumentere og disktite e med
sympatisøren.
Verving er ei særegen oppgave.

I

~

·,

Mange hevder at verving er noe en kommunistisk organisasjon m? drive
m~d hele tida og går på dette g runnlaget mot vervekampanjer m. m.
D~tte

er både r ett og feil:

Verving er ei kontinuerlig oppgav e som må knyttes til det dag]ige
arbeidet vi driver . Det må bli en integrert del av

studentkamp ~kvinne

kemp,internasjonalt støttearbeid osv.
Men verving er også ei særegen oppgave s om må løses på siden

v og

uavhengig av dagskampen.Det vil være helt nødvendig med egne ampanjer for A sikre vervearbeidet.Det vil videre være nødvendiJ med
egne ansvarlige for vervearbeidet som kan sikre et politisk o

or -

ganisatorisk grep om vervinga.
Noe så "mekanisk" og ,.upolitisk" som vervelister har erfaring
gitt gode resultater.Dette krever løpende analyse av omlandet

1

klar ansvarsfordeling for å følge opp disse folka samt løpe nde rapportering om resultatene.
I

Verving må være ei kollektiv oppgave.

Sjøl om vi velger egne verveansvarlige må dette ikke oppfattes som
at det er diss e alenP co~ skal drive vervinga.
Tvertimot må verving drives av hele laget.Vi må også slåss mo

ideer

om at verving forutsetter bestemte kvalifikasjoner,f.e'ks. sær t ig
god peil på en rekke politiske spørsmål.Min erfaring er at de lbeste
ververne ofte er de siste som ble med.Disse har gjerne le tt ere for å

forstå den situasjonen sympern er i og kan ~rgumente~e ut ~ra i det:
Først og fremst:Den eneste måten man lærer a verve pa er gJen ,om a
verve.

Forutsetninga for å verve er at vi ser på symperne som en pølitisk
ressurs.

I

J~g

vil hevde at vi ofte undervurderer massene og at dette sy l et

vårt på dem hindrer oss fra å knytte dem til organisa sjonen.
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Dette kommer til uttrykk når vi springer rundt med Klassekampen og
innsamlingsbøsser uten å spørre om de vil vær e med.
Studiesirkler er viktige for å verve,men det er svær t sjelden man
kan oppsl.J-rnmere konkrete ververesultater når sirkelen er a vs-l utta.
Hvis vi derimot kan trekke med oss sirkeldeltakerne
på noe av
jet eksterne arbeidet vi driver vil det bidra til å trekke dem nærnere oss.
Dette krever at vi må u tvik l e ~i virkelig masselinje og bekjempe al
sekterisme og sjølgodhet.
~i

må altså utvikle vår t il lit t il massene,men vi må også ha tillit

til oss sjøl.

Vi må være overev i st om at det vi
politisk tilbud for andre.Vi skal
~i spør folk om å bli med,vi skal
kan tilby.Det viser seg også ofte
spør dem.

jobber fo r e r rett og er e t bra
ikke be om unnskyldning for at
være stolt over det vi fak tisk
at f olk blir stolte over at vi

til slutt:Det er viktig å disku~ere vervearbeidet,men de t viktigste

ciå er å komme seg ut å verve

!

For NkS er dette faktisk et spørsmål om å være eller ikke være.

,.
\'
l

-- ~ c ,~

l

!

!

-s--
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HVORDAN VERV€'
Her kommer noen ord om hvordan ett av laga har prøvd å drive et sys·
tematisk vervearbeid iløpet av siste semester~:
Innlegget sih~er ikke på å gi en vitenskaplig analyse av hvo dan
vervearbeid ~drives eller diskutere teoretisk metoder for lverviJ
Formålet med dette innlegget er å kaste fram noen ideer om hvl rdan
vervearbeid kan drives ren~ konkret .og pr~isk 9 tJa ~~rv~dis~~ sj~ne
har lett for å bli teoret1ske , og g1 seg l1te utslag 1 prakt1sk JOb
Noen oppsummering av resultatene av ver vearbe idet vil heller J kke f
da semestret

ennå ikke er avslutta, men at det har gitt resu tater

er allerede på det rene.
.
Arbeidet har hovedsa~lig foregått på 3 nivåer.

3.

omland.
Jobbing med studiesirkel .
Direkte verved~rkusjoner med enkeltperso ner.

~.

Systemati.~k_k_artlegginJL_av

1.
~.

Kartleggin~av

oml and~h -

For å kunne drive vervearbeidet systemat isk er det nødvendig a vite
'n god del om den studentmassen som omgir en.

For å innhente

~unns

om studentmassen er ekstern virksomhet nødvendig. Endel av færmåle
med den eksterne virksomhets blir altså å kartlegge hvem v~ ! Jekke
med i virksomhets.
KK-salg.
a) Hvem kjøper KK mer el. mindre fast?
Eksempl~r:

Hvorfor gjør de dette;

Spør gjerne.

Målsettinga med KK-salget bør ikke Hbare"
men

og~å

~

være å få solgt x-avi

komme i kontakt med leserne for så å trekke dem til

organisasjonen.
b) Hvem abbonersr på avisa?

Et praktisk råd for
fane

~ller

~

Systematisk reqistrering av disse.

komme i pr at med

a~bonenter er å til Ly Rød
sma rt ogs~ ~ ha diss ! blek

Materialisten, dvs. det er
n~r en selger avisa.
Leser folk Røde Fane og/eller Materialisten hør en forhøte seg o
interessen for å delta på en studiesirkel el. en kan spørre om
interessen for m~dlemskap •.
Salg av Røde Fane, Materialisten, Prinsipprogram al . , .hvem kj per/
abbonerer p~ noe av dette.
Hvem deltar aktivt i arrangement som f.eks. afghanistanuker, streik
støttearbeid. Hvem viser interesse og &~~®& markerer at de syn
det er ok.•
Hvem still er opp_ p å eventue.lle. aonn
·
~ e mø t er som arran~eres;
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

_,.6-

er interessert i å være med & danne en 1. maikomite og hvem
stiller på 1.maifroko st?
Når en vet hvem folk er kan l'?n også- spørre dem om de kan tenke seg
å delta i liknende arrangement seinere.
Vær frisk - snakk me d folk .

~vern

Systemati s k jobbi ng med st~dicsirkc_l_:_
a)
Legg ned e ndel arb ei d i kunngjøring av sirkelen.
- Store oppslag med tid og sted for i8formasjonsmøte.
- Sn~kk med folk i omlandet.
- Legg inn løpesedler med opply s ninger om sirkelen i KK når denne selge
Spør forl som kjøper avisa om de vil delta på sirkel.

2.

b) Flere organiserte enn sirkelleder bør stille p~ orienteringsmøte og
delta på sirkelen for å følge opp deltakerne.
På orienteringsmøtet vil alltid noen falle fra for mye å gjøre,
tidsnød osv.
En ~v de organiserte s1rkeld e ltakerne bør få ansvar
for å følge...,..fJpp disse, eventuellt diskutere om sei n ere deltakelse
på sirkel el. ønske om direkte medl.skap i organisasjonen.
Iløpet av sirkelen vil kansje folk falle fra pga. tid osv.
En organisert bør ha ans var for ~ føl ge opp disse og diskutere
e v e n t • rn e d l • s k a p"?..

De som fullfører sir kele n
3•

m~

medl .s kap diskuteres med

.Ql:_rekte vervediskusjoner me d on keltpt=nsoner.

1 kke vær redd for å di skute r· -Nl< S med folk som kan være in te res sert i

å få vite mer/v ære med.
Marker at det er NKS som står bak forskjellige arrangemen t.
Hold gjern
appeller i forbind e lse med åpne mø t er el.l. der f olk oppfordres om å
ta kontakt med NKS.
Da Kjersti Ericcon holdt appell om nødvendigheta av væpna revolusjon
samla det ca. 40 - 50 folk i gang e n på vår s~ole.
Dersom ftJlk abbonerer på I<K og de i tillegg er interessert i Røde FanE"
el. materialisten ·- diskuter medlelflskap med dem.
Kjøp er folk prinsipprogrammet - diskuter organisering.
Folk som deltar på ulik e arrangement, alt fra innsamlinger til 1.maifrokoster - diskuter om de vil organisere seg.
Gir ikke dette d irekte resultater vil det iallefall garantere at laget
får registrert hvem som st~r nært politisk og som det er verdt å
jobbe videre med.
·
Husk:
Den beste måten å verve nye medle mm er på er å spør r e folk om
de vil være med, og det e r tross alt bedre ~ h a diskutert med
5 for mange enh 5 for lite.
·
For ikke ~ ta puste n fr a enhver skylder jeg å gjøre oppm e rksom på
at dett e stammer fra et skolelag so m ''bare" har ca. 6-700 studenter
å hold e oversikt over .
Det forenkle~ jobben betraktelig i forhold
til endel andre lag.
Vi har h eller ikke gr eidd å f ø lg e opp alt
som er skrevet så veldig bra, men allikevel har dette allerede r e sulter
i flere nyvervinger, no e vi naldri" har greidd før.
Konklusjon:
Systematisk arbeid nytter.
Det løn n er seg~ prøve • ••••••
Susie D
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'TI.JE:r:I OG FORSTÅELSEN FOR ØKONOMIARBEIDET MÅ STYP..KES.

KS kan i dag fortsette og eksistere med dagens minstekontingent kixB hvis følgende korrige·i nger settes ut i lå.ve:

.• Kontingenten betales inn av samtlige medlemmer, og den betales itm ved semester tart.
At det faktisk er mulig å bli regnet som medlem i NKS uten å betale inn kontinge t hvert
emester er alvorlig. Her har lagene et klart ansvar for at så ikke skjer.

l

.

• Nye medlemmer som blir med midt i semesteret skal betale minimum halv km minstekontingent
• Ingen skal betale mimlrre enn minstekontingenten. Dette er Yedtatt av landsmøtet!·
:x Det gis ikke dispensasjon for enkeltmedlellllller av lagene. Kronerulling er dog tillatt •
•• Oppfø lging av landsmøtets oppfordring om at den gjEhmomsnittlige kontingenten
1

bør ligge på minst

5~·kr.

høyere enn

minst~kontingenten.

il

lagene

Dette var ikke oppfUlgf i å vår •

• Kamp mot byråkratiske metoder ved at f.eks. kontingent som ikke kommer inn på f rste
agsmøte kan overleveres utenom lagsmøtene.
~.

'

·• Økonomiansvarlig i lagene blir en pådriver i økonomiarbeidet, og sørge for at kontingent

l

•g salgs.inntekter av materiale oversendes hurtigst mulig.
Økonomiansvarlig i distriktstyrene; som er en pådriYer i økonomiarbeidet i

dist~tet ,

og som sender inn regnskap, budsjett og sølcnad om midler til distriktet i god

t~d.

'edtakene på landsmøtet betyr at:
•

~

Ingen medlemmer er i en så dårlig økonomisk situasjon at en ikke kan betale minstekon

tgenten.
Dette betyr at hvis noen mener dette ikke stennner må det doktl.i'Uenteres i det enke te tilfell
foen

betaler fremdeles mindre en minstekontingent uten at SSAU har fått forelagt e

slik dok

'ntasjon. Alle organisasjonsledd plikter å arbeide for at alle betaler kontingent, og må
1versende en forklaring i tilfeller hvor medlem.1Jler ikke har betalt inn minstekontt
)et Yil 'bare i helt spesielle tilfeller at en godar en~ mindre sats.

ent.

:. Kont{ngentsatsene ligger på et minimum xx for å drive NKS etter organisasjonen ~tensjon
Hvis 1en er uenig idette eller ikke tror dette er tilfelle, er en enten uenig i
vurdering eller har en ikke tillit til landsmøtet

.

I

~

·

chnøtet s

det første tilfelle plikter en

å legge frem sine syn for organisas jonen. I det undre tilfelle må en legge frem sine

;runner for en slik mistillitt i organisasjonen.
~ontingen t

De a1ler fleste medlemmene er i stand til å betale høyere kontingent en."l. minst
'g oppfordres til dette.

i.

~del kamerater har kritisert SU for ikke å ha starte~ øhonomidiskusjon tidligere før

18lldsmøtet. Denne 1r..ritikken er jeg enig i . Men i vårsemesteret har det vært flere innlegg
. 4.mai som slUllle legge grunnlaget for en diskusjon om økonomiarbeidet i organisasjonen.
rå må de som kritiserte SU og som har irl.nvendi.nger i økonomiarbeidet sende in.uleg ! til 4.ma..i
~is

en da ikke kar mener at de redegjørelsene som er framlagt er gode nok, og en god nok

'orklar~

på kontingenthevinga. I så fall venter jeg en sterk forbedring av lllEitl:
t i organisasjonen.

l

Hilsen Anton Finans 9 økonmn.;_g_llsvarl ig.

-·a-

•j

'fonomiarbef~-.
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·DET --VA_li EN GANG EN 5 I l< K ER HETS P OLI TIKK •

Provokatorisk kan det vel neppe p~st~s & være n~r jeg hevder at
den interne sikkerhetspolitikks~ som praktiseres i NKS til tider
er pill råtten.
Ja, jeg er faktisk så sikker i min sak at jeg ikke engang gidder ~
eksemplifisefe eller underbygge påstanden nærmere, men overlater til
den enkelte å selv sette i sving sine små grå for eventuellt å'humre
eller gr&te over de rnange episoder hver enkelt helt sikkert kjen n er
fra sin egen hverdag.
Om man vil gråte eller le av h enger av h vor dan
en ser p~ viktigheta av å ha en sikkerhetspolitikk.
Lei ker vi butikk eller, mener vi at det er hold i den politikken vi
står for 0 Dette bør etter min men i ng få konsekvenser f or synet vårt
på nødvendigheta av å ikke legge organisasjonen åpen de som gjerne
vil ha oversikt over det bermen bedriver her i landet.
Apropos sikke rh etspo1itikk, visste du fbrrest en at NKS for snaue 9
mnd. siden fikk ny sikkerhetsinnstruks.
Denne er jamt 6~er langt slappere enn den gamle instruksen.
Nå kan en alltids p~pRke at selv om den gamle ins truks en var strammere
s§ v a r ikke det ensbetydende med at sikkerhetspolitikkem ble praktisert
på et høyere niv å f_pr det, og dette stemmer.
PoengEt er bana at dersom
en innser nødvend ighe ta av ~ ha en sikker sikkerhetspolitikk så ho lder
det ikke å jenk e t eo rien etter en dårlig praksis med begrunnelse i at
det nytter ikke lik evel.
Med utgangspunkt i den ga~le instruksen fra 81 vil j eg påstå at den
nye legger seg på ei sikkerhetspolitisk dødslinje.
Vil bare kort nevne at det ikk e strir imot sikkerhetsinstruksen at
e nk eltpe rso ner som ikke er offentlige oppbevarer navn p~ medlemmer,
lister over sympatisører, adresselister oversikt over hvor vi har lag o
Dette har tidligere vært bannlyst.
Grunnen er ikke vanskelig å forst~.
En kan ogs~ trygt bygge seg opp arkiver over unødvendige ting og la
internmatriell ligge og flyte dersom en ønsk er det uten ~ bryte
den nye · ~nstruksen.
Vid ere slipper en ~ bekymre seg om at lags- og
styremøter skal alternere mellom ulike steder fordi hvis en holder
det til samme tid og sted hv er gang blir det jo s& mye lettere å
hus ke på og holde oversikt over.
Som sagt mener jeg dette er uttrykk for ei dødslinje.
Denne m& rettes
opp både i teorien og i praksis ~ ellers kan vi likegodt snart begynne
~ s e nde innlegga til internbiekker ol. til MOM-sida i
Arbeiderbladet.
Dersom noen mener det er ok med et NI<S ut en sikkerhetspolitikk vil
jeg gjeins at de gir lyd fra seg.
Videre hadde det ogs~ vært moro 5 høre begrunnelsa for å rev1oere
den gamle instruksen. Var det bare for at teori og praksis stod for
langt fra hverandre og e~-klokketro på at praksis er rettledende for
teorien e~ler er det slik at d8t sitter folk som er politisk uenige i
den garnle inst r u ksen og kjører dc-~t ut gjennom en
· -~, salamitaktikk

Kameratslig hilsen
Ar ne Treholt ( el. Susie D:
] n l r: g g' t

er sterkt støtt a

2

v ka rn e rc'l t

--'l-

I n rJ i

1

Vidd.
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l

Først noen ord reBt generellt om sikkerhetspolitikken i NKS.Jeg er enig i at
dette er et område hvor det er store svakheter i Forbundets praksis,-svakheter,

.

.

'

l

som :i, likhet med på andre omr.1der,må rettes opp,hvis vi mener noe spm helst alvor
med å kalle oss en kommunistisk organisasjon .Delffor vil jeg innlednjt:agsvia tak.ite
for at noen kamerater følger oppfordringa

om å reise denne viktige diskusjonen

i 4.mai,og på en slik måte viser ansvar for organisasjonen.
Så konkret til innlegget fra "Arne Treholtn/"Susie Dahin.-Jeg e

langt på vei
1

enig i intensjonen i innlegget,men sterkt uenig i at den nye sikke~etsinstruksjone
representerer ei dødslinje.Noe av hovedgrunnlaget for å lage ny si erhetsinnstruks
var å gi fornya oppmerksomhet til dette forsømte området.Det nettop

for å reise

diskusjon og høyne den-politiske forståelsen og årvåkenheten på sikkerhetspolitikke
_Det var,og er

z:.;~;dvendig,hvis

ikke hele organisasjonen skal ligge åpkn for k:lasse-

fienden,og hvis ikke alle NKS'ere skal bli satt ut av spill i krise ! situasjoner.
Situasjonen er faktisk sånn,at svært mange av våre
~-

me~emmer

på det tidspunkt

den nye sikkerhetsinstrukse:a. blei sendt ut,aldri hadde diskutert sikkerhetsnolitikk
og aldri hadde sett/fått referert den gamle instruksen.

l

• . ,-

Så til den andre hovedgrunnen til å sende ut en ny i.nstruks,soml var nødvendig-

heten ay å legge sikkerhets linjer i pakt med de faktiske fo1nold/pf0blemer som
eksisterer nå.Dette gjelder da særlig bruk av telefon

til~)kallihBer

osv og

slarv om interne forhold såvel overfor uo!ganiser·i;e som organiserte l·I den seinere t

L

så har dette vært noe av hovedproblemet når det gjelder den elendige situasjonen

på sikkerhetspolitikken i NKS.
Den faktiske situasjonen er også slDc for enkelte NKS lag ,at s
på et sted bor på studentbyer,derfor ville det være feil å lage en

tlige medlemme:

l ikkerhetsinstruJ

som · disse kameratene vil være nødt til å bryte .Men dette bertyr s lett i..lcke at andre
som ikke er i samme situasjon,f.eks. kan avholde alle sine møter på l et sted.
Når, det gjelder organisert politisk virksomhet,så ·vi l det alltid være behov for
at noen folk må ha adresser til andre medlemmer osv.Meli det betyr altså ikke at
disse skal oppbevares lenger ennstr engt uødvendig,og det strider im l t pkt.5 i den
nye instruksen at disse "skal ligge å flyte" •

.

På

mange viktige områder i.,;..aretar den n;ye instruksen alle de be c\ OY s om NKS må

ha for en sikkerhetspolitikk:.Dette betyr sjølsagt ikke at denne s 4erhetsinstruksm
er perfekt,den kan sikkert strammes inn og forbedres på enkelte områder.Men de t

(ik~igste

nå må være målsettinga om å ·ruste opp organisasjonen,slik lat den faktisk
ipraktisere den gjeldene instruksen f'ul lt ut,noe som ikke er til:felle i dag.Det.te vi:
~re ei eno:rm,om enn helt nødvendig forbedring,når en f.eks. veit a

hele

distrikt

i \perioden ikke har brukt dekknavn på møter og innkalling pr. t elefom. har flo:re rt.

De\t

er en form for utglidning av organi sasjon.snonnene våre i klar h yre-retning,som
absolutt må lcorrigeres.Den nye sikkerhetsinstruksen og diskusjonene rundt den vil
være et godt grunnlag for å rette opp nettopp slike forhold.
Til slutt vil jeg oppfordre andre lag/medlemmer til å kaste seg inn i debatten
1"\
•
/
om Forbundets sikkerhetspolitikk. her i 4.mai. b . ~1?111 l ~IK(~HST:S~NSV. )t.fsA{I
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Fra semesterstart og fram til 9.sept. skal valgkampen være vår
viktigste eksterne kampoppgave.Det har vært mye di skusjon i

NKS

omkring det parlam e ntariske arbeidetsin plass,om linjer for valgkampen og om f orhol d et mell om valgkampen og de t s ær e gne kommunistiske arbeidet.Dette er stoff for omfattende diskusjoner som jeg
vil oppfordre folk til å hive seg inn i,ikke minst i dette bladets
spalter.
Jeg vil ikke komme inn på noe av dette nå,bare argumentere for
valgkampens betydning og nødvendigheten av

at · ~i

ka~ter

våre

kr~f

ter inn i valgkampen.
Jeg vil hevde at valgkampen beveger· seg på tre n iv.:'Aer:
1. Samle flest mulig stemmer,helst nok til mandat.
2. Trekke folk nærmere oss politis k.

~

3. Skaffe oss kontakter som kan verves til NKS eller til st u diesirkel.
·1. RV inn på Tinget

!

A få et mandat på Stortinget vil bety e t viktig kvalitativt sprang
for den kommunistiske bevegelsens arbeid i Norge.
Dette står ikke i motsetning til , vårt syn om at veien til sosialismen ikke kan gå gjennom d e parlamentariske o rga n er.

A få RV inn på Tinge t vil helt opplagt bety at vi vil n& lengre
ut.Sjøl om vi fortsatt vil bli forsøkt holdt utenfo r media vil
dette opplagt bli mye vanskeligere.
Det kunne bety at massebevegelser utenfor de parlamentariske· _·t;r ·ganer får en talsperson innenfor.
Til forandring fra i dag da vi driver kampenG i Alta og Tys s edal,
men det er SV som står på stortingstrappa og tryk ker disse folka
til sitt

bry~t

når de kommer dit.

Det betyr også at vi kan rei se de andr e partienes f ag r e val gl øf ter
som forslag i likhet med det som skjedde i Oslo b y st yre da RV
reiste DNA's eget valgløfte og DNA stemte mo t.

A få

inn en RV'er på Tinget vil kr e ve 2B tor innsats fra h ele

ml-bevegelsen,men det er mulig og dette må være vår t utgangspunkt
når vi kaster oss ut i valgkampen.
For å få til dette er det nødvendig med mange u l ike init iativer
for å skape allianser ut e nfor egne rekker.
"Jenter for Jorun" er et slikt initiativ,- dette er f olk som har
sagt seg villig til å stemme på RV uten nødvend igvis 3 støtte
resten av RV's politikk.
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Dette er flott utfra m~l~t om å samle flest mulig RV-stemmer,
men det har opplagt også politiske konsekven s er.
De~

er en utmerket markedsføring av RV's kvinnepolitikk og som

også vil skape splittelser i andre partiers rekker.
Vi kan videre forestille oss hva som vi 1 skje når SV-j ente,1e
blir pressa av sine egne til å forsvare sin stemmegivning -il RV!
2. Det andre nivået er altså den politiske prosessen som
skal trekke folk nærmere den kommunistiske bevegelsen.Her er det
opplagt de politiske diskusjonene med den enkelte som er viktig .
Valgkampen er en utmerket anle dning til ekstern

marke~ing~

'

Overalt i massemedia, skolene, organisasjonene,- alt er innrle tta
på valgkampen.Vi kan utnytte både den in t eressen som da finns
for politikk samt den frustrasjonen som mange

~pplevar'i ~orhold

tii den ~radisjonelle partipolitikken til å spre vår politikk.
På lærestedene er det vi som representerer RV i valgkampen.
Det betyr at valget blir en utmerket anledning for oss til å
disk~tere politikk med mange nye folk.

Det betyr at vi må sikre spredning av RV's pro p aganda ved semesterstart i

registrer i ngskøeneypå· kantiner og studentbyene,i stu-

dentersamfunna og alle steder der studenter i

~det

hele tatt

ferd~s.

3. For NKS betyr valgkampen også en anlednin g til å knytte
nye kontakter som kan s tyrk e NKS.
Det burde være ganske opplagt at det er blant de studente1e som
stemmer RV a t vi har vårt medlemspotensiale .
Det betyr at vi særlig må merke oss hvem som er interessert i RV.
Vi må sikre at disse får tilbud om sirkel e ller annen infor11asjon
om NKS.Det er derfor viktig at vi markerer NKS i valgkampe n.
Det er også bakgrunnen for at vi g i r ut " Hva mc.'l

g~jøres 11

1
med

hovedoppslag om valget og RV.
Fra ord til handling-hiv dere ut i valgkampen
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OM TAKTIKK OG STRATEGI I KVINNEKAMPEN
Bonnie, Clyde & Mat a (herette r BCM) hadde et i nnlegg om
forrige nr. av 4. mai.

kvinnediskusjon og taktikk i

Dette er et svar på dette innlegget.
Først om objekt i ve interesser og so siale kjønn.
BCM mener tydeligvis at det ikke er nødvendig å . bruke begrepet sosiale kjønn, ford i

dette vil kunne føre til en

likestilling.av kvinnekampen og k la ssekampen.
snu problemstillinga på buet.
-~·

en del av klassekampen.

Dette er å

S aka er at k v i nnekampen er

Arbeiderklassens kamp kan aldri

bli seierrik hvis den kjør es på tvers av kvinners interesser.
·~·

t

BCM ser ut til å glemme eller se bort fra at hal v parten av
arbeiderklassen faktisk er kvinner, den andre halvparten er
menn.

Bruken av

begrepet s o siale kjønn er f or å klargjøre

åt her dreier det seg om kollektive, sosiale kat egorier med
en bestemt samfunnsmessig posisjon.
Dette blir kanskje lettereå 'f orstå hvis man ser p å negere
og

hvit~

i USA, der hudfarge er en bestemm end e faktor mht.

inntekt, lese- og skriveferdighet, helse , utdanni ng osv.
(Nå sier vi ikke at dette er to like forhold, men at de
har sammenfallende trekk.)
Her dreier det seg altså ikke om i ndividuelle personer,
men kollektive, sosiale kategor i er.
Når det gj e lder BCM's spørsmål om hvorfor det er nødvendig

å trekke inn begrep s om objekt i ve interesse r o g sosiale
kJønn inn i kjønnsdiskusjonen, vil vi svare at det er for

å k omme bort fra den tradisJonen som har tatt utgangspunkt
i

tesen om.at kjønn er noe individuelt, mens k!asser - der imot

der har vi kollektive interesser o g står sammen mot kapitalen .
Dette er en tradisjon som o:fte fungerer kvinneundertrykkende ,
fordi kvinnekamp kan bli stempla som f o rsøk pl å splitte
arbeiderklassen.
I

denne

(Hørt den før?)

tradi~jonen

har kjønn nærmest vært i r relevant i

klassekampen.
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Bruken av begrepet "ob jekti v e interesser" har det vært
og vil sikkert også bli mye d iskusjon om.
er.

BCM mener at dette begrepe t pr. def. må knyttes
Dette er vi uenige i.

Vi mener at dette blir et altfor

snevert begrep som ikl<e fanger inn store deler av virkel ,· gheten.

Vi vil knytte begrepet til kol l ektive kategorier,

og interesser uavhengig av vilje.
Når det gjelder eksempl et dere nevner om 6-timers-dagen,
har

de~~

misforstått.

Det dreier seg ikke om kvantitati e

størrelser av arbeidstidsreduksjon , men om måten en arbeidstidsreduksjon skal ta s ut på (sj ølsagt med~ full lønnskomlp.).
Vi er enige"t.- i at mange har u ttrykt seg kl ossete her, men
saka dreier seg altså om daglig redu sert arbeidstid vs. pr.
uke eller år.

(Like stor reduksjon.)

Et eksempel på denne diskusjon en er kravet om lik arbei
for alle

7t

time pr dag. Mange har gått ut og sagt at d

reduksjonen bør heller tas ut på fredagen,

slik at helg

blir lengre.
Forøvrig er vi uenige i

BCM's

konklusjon~

der de sier a

(sitat} "vi (vil) markere oss mot Prinsipp-progr ammets
"oppheving av kjønn " under sosial i smen (l )- de av samfun
skapte "kjønnsroller" vi l

seinere~ "

( '5-d·o.t

vi derimo t

sloss mot både nå

Sii.Ait)

Vi er for oppheving av kjønn u nder sosialismen -

underf r -

stått sosiale kjønn (Prinsipprogrammet).
B~uken av begrepet sosiale kjønn v ar en måte å

komme v~

fra kjønnsrollediskusjonen på 60 o g 70 tal le t.
En sosial rol l e er knytta til bestemte situasjon e r

som

defineres av normer, statuser og p ersoner.
bare i

disse situasjonene .,

Begrepet sosiale kjønn ref e rerer ti l

e n hel livssituasj n ,

der man som kvinne elle r mann :får en helt ulik v irkelighet.

Søstrene Larsen.

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

GF1 OBJD< TI V[ DG SUEJJt-:i< -n VE I
Det pagar n å
~ygger

l'~i<S

en debatt i

i~TEHESSEn

om kjønskvotering.

Denne deoatten

på mange teoretiske sta ndpunkt er. Ct ov dem er at manne n har

kor tsi k ti g o b j ek t i v inter E?sse a v å u ndertrykke kvinnen. { i
kjønn, _~ten

tilfeller ma nnen som sosialt

at e l; slikt ber:;;:rep sier nieg

noe. Hva er manne11 som· ikke ~.:; osialt kjønn '?) l
teorien ,
begrep e t

enk.el t e

stor grad e :c mye av

som jeg ser den 1 bygd pu en feilaktig forstaelse av Klasseog betydninga av et slikt begrep . Jeg v il derfor prøve a

si no e om dette he r .
Klasser

a

m~iter

Det er mange

å

grupere dem ·".Lnn etter r'arge ,

&<~Xxtlila::RIJtsisxiRR XIRRxil41R:Ii:x ~.kk:k.k~x'i

a

En kan v elge

na sjonal.itei:.,kjø nn ,r)øyd e,h a rfarge osv ..
l·1arixsi smer1 sou 1 vi

om p roduksjonen og.--froduksjonsfornolda sorn det
gjelder

p ~1.

gruppere individer

i~er1skap

har ei teo r i

vi!~tigste

n~r

det 1.J

dr ive samfunnet; framo v er. For maririster er det derfo r

grunnleggende å gru: 1p ere mennesker ut fra deres fo r hold t il produk~
onsmiddlene.En teoti for dette er u tforma godt om ikke fu l stendig
av s pe s t el t

f'•.Jarx og L enin ..

klasseanalyse av
Ubje k t ive

; : or ~Je

Irrt-eres~er

i

vi kan a n nvencie uen 11 e og foreta en konkret

dag.

l'l arxisrnen knytter oojeki:ive interesser til

KLASSER. Som enkeltind evid har jeg ing e n objektive interesser, det
er kun L kraft a v min eksistens som klassemedl8n jeg har delakt igh et
i

objekti v e int er es ser. For å bruke et e ksem pel fra

(den e n kelte)

En enkelt

kap italist har subjektiv interesse av å plassere penga

sine (kapitalen si n)
fører til

~arx.

der den i

øyebliket gir størst profitt. Dette

j e vn lige forflyttninyer av

K a pi~al

fra s ektor til sektor,

og er ,en a v arsakene ti1 o v er produf< sjorlskriser. 1\apitalistklassen
~

har i kke obj ektiv interesse av

dec.te~

neik1p 1:.; 1"ordi den ii<ke har int er-

e s se av slike javnlig e kriser.

.
Hva

Subj ekti v e Intere sser
vide r.

er knytta til enkeltindivider som enkelti ndi -

jeg ·sorn klassemedlem tjener pa iJ sette er1 gitt subjekti v -

. interesse ut ilive, er som Sc)dan uin-t eressi3nt.

ulll

dec

eT

sammenfall

mello m det jelJ som indevid oppfatter som mine .s u t;j e kti\le OlJ mine
objeK.\;ive ir1ter es~:;er er OI=JSd uinter·essa llC s0111 s;~tdan" I
o v erfor vil

eksernpe~ et

jeg som kap:i. talist ikke kunne overieve ved .; jobue ut fra

kl a ssens objekl:ive interEJsse~ men det\;e wedi'\:Jrer ogsa at kapitalismen
heller i kke vil kunne overleve ~ bl~a.
fram og prod u se·re ruvolusj011C'Pie
For i:i oruke uc::grepene på
antar,. og e r

fordi krisene er med pa å drive

!:.~ itua s JOiiEr.

~3 ! JØ!'SIIk11

Ofll

kvinr:eundertr:yki<irlga .. ;Ji

enig2 om atkvil:c.ekalfqJen og kvinnefr.-igJør:i.ng er ei
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:er an nøElwendig del av kampen for sos ialismen •.
derklassen har uGJ"U\C:i:Vt: IIH(::HESSt:H av denne k,
jektive interesser har s2t arbeiderklassen.s i·iE!\I i
Jeg tiur ikke dette er entydig. Grunnen til oe
For dec første er alle menn,. og sa arbeidE:rl
ideologi som spres og den
i

kvirmeun

overbygniga. lJerfor trur jeg de fleste,
reaksjon~re

menn vil ha

holdning og p rak sis. iYi en
interessen

a~xb<l<'!X

å gjøre denn e til

grunnlag for
Subjekti v t
undertryking .
en

~tukturelle

11

ii

0111

o g kvi nn efientlige syn
~;om

i nd ev id kan en gr

arbeiderklassen har av Kvlnn
si~

En

subjektive interesse.

a.1__oekjempe

r eaks jonA>re ideer hos

vil alikevell de n enkel te mann h:
Det er (det vil i

alle fall av d

fordeln J. slipp'\:! husarbeid og barnepass~ Å

og vil jeg hevde glorifisering. Det jeg mener
debatten er d. kalle dette Gn "kort siktig objek
jeg oppf?tter dere sa deler dere ting inn som
l<ort sikt :

(før r e vo l usjonen)
en har for dEl av

De~

Det en

Lang sikt

faktisk~

ikke

(etter revolu s jonen)
Det en har fordel av
Det en f a k ti sk i

l< k

e h

Jeg mener den oerlnisjonen dere bruker ( ell

~
.
/

som jeg . oppfatter at dere bruker)
f\Jå

Æl!ii:>a.tH:s.~

er

vil en kunne hevde at dette e r uveserd.ligy

.

videreutvikl e m·arxi sm en. Jeg vil da hevde at d
bruker er uegna som marxisti ske begreper.
med det eksempelet jeg brukte.
objektiv interesse so n; star i

En v

En vil da mdte
:nutstri. d t ii. den

hvilket kansk j e e:c greit nok .. !·len sam-ciciig vil
handle etter sine kortsiktige ubjcktive inte:f:e
etter sine langsiKtige objektive int ere sser (
siktige subjektive interesser)
ist under kapitalismen.

vil han ut slet t

Som en ser et samensur

tia skifter plass og hvo r de derfor ikke inneh

. '·
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,..

~~~~~~~

begrep.

Jeg er helt sikker på at den vidre diskusjoner

'ed at vi fortsatte å knytte objektive interessei
sw,bjektive til enkeltindivider. i

slutt, og dec er ikke mene som en spydighc

Til

kjønn
ved å

11

klassene,.

.
•

~~

Jeg fatter ikk.e twaVsorn ligger i

si f.eks,.

::r.-;annen som mann n

e ~Ller

de t te e;:lit ttJt l endc

:t>tEIR ON OBJEI\TIVE OG SUBJEKTIVE INTEH.ESSEI

(svar på innlegget t i l Finn)
-Aller f'ørst dette med sosiale kjønn, det
vel at mennesker i

gitte samf'un..Tl/historisl;

gitte roller/ sosiale :funlcsjoner ut :frå kve
har ikkje noe med biologi eller :fysikl;.: å f:
N å:t

mru1nen/kvinna som mann/kvinne..
legget bruker omgrepa mann og kvinne

;__ <

sosiale kjønn.
-Finn seier at

de~

er vj_ktig å halda på at

er knytta t i l klasser og subjektivø t i l ei
Først dette med objektiv, det viser t i l ne
einskildindivid og endringer i

be:folkningE

esser vert da her interesser som er uavhe:r:
de individa som utgjør kl<:>.ssen eller kjcmr.
~<nn

T.d.

å seia at objektive interesser er knyt
seier Harx at menneskeheta har objeki

munismen&)
-Finn seier at menn be r re har subjektiv ir
undertrykkjing. Det må bety at han. meiner
ei subjektiv motseiing. Hen det e r

den jo

ar uavhengig av dei einskilde menn og' kvir
produksjonssystem og av klasse.

p[

IJen går

system og klasser. Dette gje l d og t.d. moi
og land. Og dette kan ikk,i e bety noe a_nna
seiinga er objektiv. Og det må bety a t kvj
tiv interesse av kvinnefrigj e ringo
-Ei motseiing har som kjent to
systemet, borgerskapet -

(Er du

sider~

ug

c

og mannen. Hanner

deler og dermed interesser a v kvinneunderi
ilagt den rolla mannen har i
-Arbeiderklassens mann:
ialismen.

sam:fu:nn.et •

.~folk har obj e ktJ

Sosialisme betyr ililije med naudE

Det har histori.a

lar.t:~t

oss. Arbeiderklasser:

tive intere s ser av kommuni.smen»

og de t

viJ

ing.
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-Det at klassemotseiinga or overordna kjønr.
ikkje kjønnsmotseiinga mindre objektiv. Ei
sans menn har objek.tive interesser av kommt:
kvinnefrigjering. Dett e medfører at dei er
i kvinnekampen, slik som at sosialismen er
k v i.nnefrigjering gjer borgerskapets kvinner
a l lierte i

kampen for sosialismen.

-Paralellen med kapitalistens uløyselege di
ikkje. Menn har fordi om dei har objektive
lismen

og

objektive interesser i dette samf

trykkja kvinner. Det at kvinneundertrykkjin
siktig interesse meiner Finn vel at det gje
}len kort- og lang-siktige interesser er ild
s amme som subjektive og objektive .
-Det at kvinneundertrykkjing skulle skuldae
høve i
til
I

overbygninga må du forklåre nærmare.

kvinneundertryl~kjing

låg i produksjonst

alle høve er det på tide at vi slutter å

mellom kvinne r og menn som kontraktsforholc
parter, og greier å gå gjønnorn skinnets
Fordi om kvinneundertryl(kjinga e'r organise:r
ikkje vera subjektiv.

-Å :forstå det særeigne ved kvinneundertrykli
uttrykk og organisasjonsi'ormer er viktig Of.
Vi kjem til. kort om vi skal
nert avleggar av

s ~jå

den som eir

klassernotsei.ingane~

"Kvinnebevegelsen har intet annet mål enn

f

imot utvider den kampen ti.l de områder som
blitt holdt utenfor: f'amilien , reproduk sjor.
lige forhold."

(Anja }!eulenbel t )

HAR DISSE'
0&/GkTIVE JNTERESSC:

IJV k1'9PIT19LI.SrtE/11. "?--
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