
se at velferden er ut-

hult - stikkord her er 

en arbeidsløshet på ca. 

70000, reallønnsnedgang 

siden 1978,nedskjæring 

i helse-og sosialsekt- 

FOR SOSIALISMEN 
Vi i NKS mener at den 

eneste virkelige løs-

ningen derfor er å 

kjempe for et nytt 

samfunn, sosialismen, 

oren og sterk økning av et samfunn hvor folks 

narkotiske stoffer 

blandt ungdom. 

Dette vil vi i NKS 

kjempe i mot.NKS er 

ikke den eneste orga-

nisasjonen som slåss 

behov og ikke kapi-

talens profitt styrer 

produksjonen. 

Sosialisme betyr at 

arbeidsfolk har makta 

i staten og at utbyt- 

mot deler av dette elle tinga tar slutt.Den 

alt.Det NKS gjør er å private eiendomsretten 
NKS mener at å si nei til nedskjæringer i helsesektoren, 

er å si nei til et umenneskelig utslag av kapitalismen. 

Vi får ingen sosialismE 

i Norge ved hjelp av 

stemmeseddelen.Stemmer 

flertallet i folket 

for sosialismen ved et 

valg,så kommer hersk-

erne til å avskaffe 

Stortinget og under- 

herskerklassen vil sit-

te med hendene i 

fanget om flertallet i 

folket vil ta fra dem 

eiendommene, privileg-

iene og makta? 

Vi i NKS ønsker oss 

sosialisme.Hvordan den 

VI MÅ ORGANISERE OSS! 
Som kommunister ønsker 

vi å avskaffe kapital-

ismen og skape sosial-

ismen.For at vi skal 

kunne oppnå disse mål- 

ene,mener vi at vi må 
organisere oss.Vi kan 

ikke bekjempe kapital-

ismen hver og en aleine 

Du behøver ikke å være 

"superskolert" eller 

kjenne til alle sider 

i politiske spørsmål, 

alle som ønsker å 

endre på kapitalismen, 

og samtidig skolere seg 
- er velkommen. 

Ta i mot utfordringen 

- bli med i NKS. 

Vent ikke lenger - 

bli med i kampen for et 

sosialistisk Norge. 

blodig hån mot sosial- draget ,er det da noen 

ismen. 
	 grunn til å tro at 

trykke flertallet med nøyaktig skal ge ut,vet - bare hvis vi går 

vold.Derfor mener vi i vi ikke.Temaet sosial- sammen,er dette mulig. 

NKS at sosialismen 	ismen er nettopp derfor NKS er en organisasjon 

Ø 1983??. 
■ 

HVA MA GJØRES 
EKSTRA NR. FOR SYKPLEIERSTUDENTER 

NKS HVA ER DET? 
Norges kommunistiske studentfor-

bund (NKS) er en landsomfattende 

revolusjonær studentorganisasjon. 

NKS er studentorganisasjonen til 

AKP(m-1). Vi vil at Norge skal 

være et sosialistisk samfunn der 

arbeiderklassen og folk flest har 

makten. 

MOT KAPITALISMEN 	overproduksjonskrise. 
Alle som er villige til Anarki i produksjonen, 

å rispe litt i den nor det produseres ikke ut 

ske "velferdsstaten" vilfra folks behov. 

sette søkelyset mot 	til de viktigste eien- 

statens rolle i dette. domsmidlene vil bli 
Hvem er det som be- 	

opphevet. Produksjonen 
stemmer denne utvik- 	vil kunne planlegges 
linga? 	 for de bhov folk har, 
NKS tror det ikke er 	og ressursene vil kun- 
mulig å rette på dette ne  utnyttes på en 
under kapitalisemen - planmessig og økonom- 

sjøl om vi på-en del 
	

iske måte. 

nekter folk de mest 	over at makthaverne 

grunnleggende demo- 	satte inn en politihær 

kratiske rettighetene. på 600 for å tvinge 

Å sette likhetstegn 	gjennom utbyggingen av 

mellom Sovjet av i dag Alta-Kautokeinovass- 

områder,gjennom kamp, Opp mot kapitalismens 
kan oppnå forbedringer. umyndiggjøring av ar-
Vi mener at årsakene 

beidsfolk,stiller 
til ligger i sjølve 

det kapitalistiske sy-

stemet.Arbeidsledig- 

sosialismen solidaritet 

og aktiv deltaking i 

kampen for et bedre 

samfunn. 

Vi ønsker oss 

ikke et samfunn som 

Sovjet og øst-Europa 

bare kan innføres ved et av de områdene vi 

en sosialistisk revo- diskuterer mest i NKS. 

- lusjon der arbeidsfolk Denne debatten er av 

sjikt av nye herskende I dag lever vi under 	viktig.Vi ønsker at 	Vi forsøker å gjøre noe 
undertrykker og utbyt- relativt rolige for- 	folk både i og utenfor aktivt med det som skje 

ter arbeiderklassen,og hold.Men når vi tenker NKS kan være med i 	'rundt oss.Samtidig 
denne debatten. 

Du er velkommen ti] 

bli med i debatten. 

forsøker vi å skolere 

oss og skaffe oss kun-

nskaper om historie, 

politikk osv. 

der et lite,privilegert tar makta i- staten. 	nyere dato,men desto 

som organiserer stud-

enter som sier nei til 

kapitalismen og ja til 

sosialismen. 

heten stiger ikke pga. 

at en enkelt kapitalist 

er dum,eller at arbei-

derne krever for mye i 

lønn,men fordi kampen 

for profitt skaper 
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Klassekampen er avisen til AKP 

(m-1). Den kommer ut hver dag, og 

er den eneste revolusjonære 

avisen i Norge. Avisen tar opp og 

avslører sider ved den norske og 

internasjonale kapitalismen. 

Klassekampen har en gang i uken 

stoff som spesielt omhandler 

studenter. 

Klassekampen burde være en daglig 

selvfølgelighet for alle som 

regner seg til venstresiden, og 

et selvfølgelig korrektiv til 

alle som bekjenner seg til den 

borgerlige siden - 

Tegn et abbonement: 

Du kan bruke vedlagt abbonements-

tilbud og sende det til Klasse-

kampens distubusjon, ellr du kan 

tegne et abbonement hos en selger 

NKS I DIS: Ins skal være en 
kamporganisasjon. 

trusselen om ikke å gi Sykepleierstudentenes skoleslag i Norge som at sykepleierstud- 

studentene off. god- 	,muligheter til å endre var,og er,det mest 
	entene har få eller 

kjenning. 	 på den skolen de går påudemokratiske.Systemet ingen rettigheter som 

Videre er det all grunn ligger i en sterk 	er bygd opp ved at 
	gir oss virkelig inn- 

til å fremheve alle 	landsomfattende org- 	rektor,lærerråd og 
	flytelse.Som oftest får 

sykepleierstudenter 	anisasjon.For at LNS- skolestyret har all 
	vi beskjed om å uttale 

som aksjonerte i en 	lokallagene skal klare makt i sine hender. 	oss etter at tidsfris- 

I denne artikkelen vil vi ta opp 

hvordan NKS har jobba i LNS de 

siste åra. Videre vil vi komme 

inn på hvordan vi i NKS mener 

LNS bør arbeide i framtida for 

å ivareta studentenes interess-

er på den beste måten. Vi vil 

spesielt ta opn hvordan LNS kan 

styrkes som kamporganisasjon -

Hvordan kan sykepleierstudentenes 

demokratiske rettigheter styrkes ? 

Hvordan skal LNS arbeide mot 

nedskjæringene i helsesektoren ? 

Hvordan - og hvorfor - bør LNS 

delta i internasjonalt solidaritet-

arbeid og fredsarbeid ? 

Siden NKS ble dannet i en fagforening,soM 

uke for å understreke å ivareta begge funk- Vi studenter får lov ti] ten har gått ut,eller 

kravet om en forbedret sjoner ved skolene,må å uttale oss når noen vi får lov til å av- 

praksisutdanning. 	de styrkes. 	 av de overstående har 	gjøre saker som når vi 

Vi i NKS mener at vi må 	 sagt at vi kan. 	skal starte neste se- 

fortsette denne utvik- 	 Vi har ingen rett til 	mester osv. 
medlemmene får organi-

Dette må skje ved at 

1i gen g 

tigheter. 	 har betydning for oss 

Nå er noen ting i ferd sjøl eller for utdan- 

sentralt 
	også de virkelig skal kunne 	

med å endre seg,sjøl om t nelsen vår. 
sentralt i LNS.Dette 	 ØKTE DEMOKRATISKE 

Vi i NKS mener at kam- 

de fleste andre stu- Vi må være villige 	vi har en felles stud- 

dentpolitiske organi- til å sette makt bak 	entorganisering.Vi går 

de kravene vi reiser,o ginn for at LNS-lokallag sasjoner.Vi mener at 

klet er et sunnhetstrekk
ikke gi opp. 	 og studentrådene skal 

ved LNS at arbeidet 	LNS har startet denne slås sammen. 

ikke preges av snevre 
utviklingen,noe året 	Vi trenger en landsom- 

- men av uenighet og 	 organisasjon som har  

kamp på saker. 

organisasjonsinteresser
1982 tyder på. 	fattende,slagkraftig 

Parolen vi i NKS reiser 	 gjennom alle studente  
egne interesser,og ofte 

Studenter har i ulik 

grad reist kampen for 

gjordt dette i en ureddkrav og interesser. 

muligheter til å få 

i 

for LNS i 80-årene er 
form.Her vil vi nevne, Vi kan ikke oppnå for- 

LNS skal være,og 
og trekke frem,studen- bedringer ved at hvert 

å uttale oss,demokra- Vi får sjelden eller 
sajonsopplæring og 

den, 

	

	 tiet er basert på vel- aldri anledning til å 
skolering,og ved at 

STYRK LOKALLAGENE lokallagenes innflyt- villighet og ikke ret- avgjøre saker som som 

1974,har medlemmer av ikke bare ivaretar Vi i NKS mener det er else i LNS sentralt 
faglige NKS jobba lokalt og 	medlemmenes 	 nødvendig for at vi 	styrkes. 

sosiale,økonomiske og fremme  s 	 det skjer ytterst 	Dette må vi endre på. 
har vi gjordt i samar- 	 ykepleierstud- RETTIGHETER 

Politiske interessene. 	
treigt.Vi i NKS mener 

beid med medlemmer av
entenes interesser,at Sykepleierskolene er det 

Ifortsette,å utvikle seg tene ved Sør-Trøndelag enkelt studentråd eller 
som en kamporganisa- 	

Sykepleierhøgskole som lokallag slåss på sin 
sjon. 	

vant i kampen mot 	lille tue,vi må forene 
det legger vi at LNS skolestyret om fra- 
	alle skoler i en samlet Bildet viser 

bør bli mer og mer som værsregistrering og 
	tropp. 	 i aksjonsuka 

sykepleierstudenter som demonstrerer 

i oktober 1982 
	Ne 

abonner på 
Klassekampen 

`• kr Jeg ønsker å abonnere på 
Klassekampen: 

Navn: 	  

Adresse: 	  

Postnr.: 	  
Sted: 	  
Telf.: 	  

Fyll ut og send kupongen til: 
Klassekampen, Boks 83, Bryn, Oslo 6. 

11.17£11? 
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kan for at deres 

skal endres. En måte å 

Som kommunister i LNS gjøre det på er å vise 

for  vår solidaritet i form har 

at vi skal ta opp og 

FOR INTERNASJONAL 
SOLIDARITET 

vi alltid slåss 

av uttalelser, penger, 

situasstrutsepolitikk å tro 

at Sovjet, som har 

invadert Afghanistan og 

stått bak militærkuppet 

i Polen, er noen 

to supermaktene USA og 

Sovjet. 

NKS vil være med i kampen 

mot utplassering av nye 

mellomdistanserakketter 

i Europa. Vi vil sam-

tidig kjempe mot tendense 

i deler av rørsla til å 

tone ned motstanden mot 

Sovjets opprusting. NKS 
mener at det er 

Bildet er fra Israels invasjon i Libanon.Vi må vise internasjonal 

solidaritet,både Økonomisk og politisk.Dette er også fredsarbeid. 

har i dag.Folks helse 

er ikke en privat sak, 

men en offentlig sak. 

Vi går i mot nedskjær-

ingne i helsesektoren 

budet,øker arbeidsmen-

gden,og endelig legger 

grunnlaget for økt 

arbeidsledighet blandt 

helsepersonalet. 

En slik arbeidsløshet 

vil være falsk fordi 

folks behov for helse-

tjenester bare vil øke 

pen for de demokratiske Dette betyr også ruin 

rettighetene er av 	for bygden Tyssedal. 

største betydning for Vi i NKS mener derfor 

oss sykepleierstudenter.st det å slåss for de 

Vi må jobbe for at vår demokratiske rettig- 

innflytelse i skolen 
	hetene,er å slåss mot 

generelt økes,og vi 
	

kapitalismen. 

må slåss for at det ikke NEI TIL NEDSKJÆRINGER 
skal vær mulig å for- 	HELSESEKTOREN 

følge eller trakassere Makthaverne i Norge 

enkeltstudenter. 	forsøker å fremstille 

Som kommunister mener krisa i kapitalismen 

vi denne kampen ikke 	som et resultat av at 

bare er en kamp for oss folk generelt har det 

studenter,men det er en for godt. 

de har krav på. 	overproduksjon,og at 
Under kapitalismen har kapitalismen ikke tar 

folk i andre land. DettE Vi vil derfor gjøre hva fredsforkjemper. Vi vil 

er en tradisjon vi 
	vi kan for at LNS i 	derfor arbeide for at 

fortsatt vil slåss for. fremtiden skal utvise fredsarbeidet tar reelt 

Vi mener at det er like  internasjonal solidarit, standpunkt mot begge 

viktig å vise solidarit( og gå imot en linje som supermaktenes opprusting  

med det kjempende folkeltilsier at vi bare skal Vi vil samtidig kjempe 

for at fredsarbeid utgjø 

mer enn atomtruselen mot 

Europa. Hittil er det 

drept 500000i Afg-

i dag "atomnedrustning' 

og mulighetene for fre( av staten Israel etc etc 

hanistan, det palestinski 

blir brutalt undertrykt 

Innad i de fredsbeveg- 	Å ikke ta stilling 
elsene som finns 	til dette er 1800-tallet; 

fordi de reduserer til-vise vår solidaritet mecmat, humanitær hjelp os særlig troverdig  

i Afghanistan,som det erta stilling til rent 

å slåss mot utplasserin faglige spørsmål. 

kamp for å sikre alle Krisa i kapitalismen er frem til år 2000. Det Vi mener at vi aldri 

av atomvåpen i Europa. 

kan 
Hele Europa diskuterer 

FREDSARBEID 

om at de fleste svenskestilling til folk som 

sykepleierstudenter 	blir undertrykt eller 

i Norge de rettighetene et resultat av at det eskulle være nok å minneoverse eller ikke ta 

vier det ulike syn på de Europasjåvinisme på nytt 

alle begrensede demo-  utgangspunkt i folks 
	utdannes til arbeids- utbyttet i andre land. 

kratiske rettigheter. behov,men i hva som 	løshet 
	 Det er vår plikt som 

Makthaverne skaper 	skaper mest profitt. 	 mennesker å gjøre hva 

illusjoner hos folk om Krisa i helsesektoren 

at bestemmer ved å leg- er et resultat av dette 

ge stemmeseddel i en 	Makthaverne ser at det 

«INTERESSEKAMP OG FAGKRITIKK » - VIKTIG BOK FRA N KS 

urne hvert annet år. 	bare er utgifter i 

Realitetene er at det helsesektoren,og at det 

er kapitalistene som 	ikke gir noen form for 

bestemmer hvordan det profitt.Måten de løser 

skal se ut i Norge. 	dette på er å legge ned 

Tyssedal er et utmerket poster og avdelinger,og 

eksempel på dette.Folk å overlate ansvaret for 

ville at staten skulle folks helse til dem 

subsidere bedriften 	sjøl.Dette er god 

der,men dette ville 	Reagenpolitikk. 

ikke skape profitt hos Vi i NKS går i mot det- 

kapitalistene,derfor 	te fordi det er ta fra 

ble bedriften lagt ned folk de rettighetene de 

NKS gav i 1980 ut en bok som 

heter "Interessekamp og fag-

kritikk". Denne boken er utformet 

som et studiehefte, men kan godt 

leses som en vanlig bok. Heftet 

tar for seg forskjellige sider 

ved Statens utdanningspolitikk, 

studentkampen, fagkritikk, kampen 

for demokratiske rettigheter og 

mye mer. Uansett hva'du måtte mene 

om NKS er dette en svært lesverdig 

bok. Dens siktemål er å gi inform-

asjon og stimulere til debatt om 

de temaene Cen tar opp. 

Den kan bestilles fra NKS sentralt 

(se adr. annet sted i bladet). 
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Norges kommunistiske studentforbund mener at det må legges mer 

vekt på praksis i sykepleierutdanninga. 

HANDLINGSPROGRAMMET TIL NKS I LNS: 

Vi trykker her et utdrag fra et 

forslag til handligsprogram for 

NKS sitt arbeid i LNS. Handlings-

programmet er ikke endelig vedtatt, 

og det som ikke er tatt med her, 

er i hovedsak ei oppsummering av 

situasjonen nå.Når handlings-

programmet er diskutert og vedtatt 

i organisasjonen,vil det bli 

offentliggjort. 

slåss for at sykeplei- 

at vi kommer ut som våkne erutdanningen skal ta 

e stilling til hva slags 

sykepleie 	folk 

trenger - og utdanne 

ut fra det.Vi er 

samtidig imot den økte 

teoretisering av syke-

pleierutdanningen - en 

er i dag prega av faglig 

indoktrinering fra 

lærerhold - spesielt i 

sykepleiefaget. Egen-

omsorgsteorien sees på 

som den eneste rette, 

og svært lite kritikk 

får komme fram mot den. 

NKS og NKSå medlemmer på 

sykepleierskolene ser 

det som en av sine 

viktigste oppgaver å 

starte og å utvikle 

fagkritikken, både i 

sykepleiefaget og i 

andre fag. 

Vi er samtidig i mot at 

LNS skal ta stilling 

til brennbare faglige 

debatter - det vil bare 

bidra til å splitte 

organisasjonen unødig. 

-Å styrke LNS som 

kamporganisasjon. Vi går 

inn for at LNS på sikt 

studentorganiseringen 

ved sykepleierskolene. 

Vi vil arbeide for at 

lokallagene i LNS skal 

få muligheter/hjelp til 

å fungere mer.sjøl-

stendig.Vi vil også sloss 

for at sykepleiestudentene 

skal bli mer bevisste 
og aktive enn hva som 

er tilfellet i dag. Vi 

mener det er livsviktig 

og engasjerte sykepleier 

etter 3 års utdannelse. 

-Å styrke den praktiske 

delen av utdanningen. 

vi  mener at sykepleierne 

skal kunne en jobb etter 

endt utdanning, ikke 

være generelle "men-

neskekjennere". Vi vil 

for en "teoretisering" 

som bygger på praksis 

og som kan anvendes i 

praksis. 
-Sykepleierskolene er i 

dag prdget av middel-

alderske styringsystemer 

- der rektorer, skolestyre 

og lærerråd har all makt. 

Vi vil arbeide for økt 

organer. Vi vil også 

arbeide for å styrke 

kraftig de demokratiske 

rettighetene til syke- 

nleierstudentene. 

Vi vil - sammen med alle 

andre studenter - arbeide 

for å forbedre 

studentøkonomien. 

Saker som NKS vurderer 

som viktige i framtiden: 

- Styrking av fagkri- 

tikken. Sykepleierskolene skal bli den eneste 

teoretisering som fjerner og reell studentinn-
skole fra praksis. Vi er flytelse i de styrende 

TA KONTAKT ED NKS! 
Du kan få kontakt med NKS på følgende måter:  

l.På stedet du bor eller går på skole kan du ta kontakt med 

NKS eller AKP(m-1)'s offentlige talsmenn eller kontorer. 

Disse vil så gi deg tilbud om studiesirkel eller medlems-

skap. 

2.1 LNS har vi en offisiell representant for NKS: 

Det er Bengt Karlsson,han treffer du på tlf.(02) 15 62 18, 

og adressen er Hegermannsgt.10,0slo 4. 

3.Den siste metoden er å skrive til NKS sentralt.Adressen 

dit er:Boks 6875,St.Olavsplass,Oslo 1. 

Uansett hvilken av disse metodene du velger - drøy ikke  
med å ta kontakt 	 
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