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Sannsynligvis går det rundt for
SIPO. Her kommer det et nytt bLJ.d, '
denne gangen med navnet "4.mai" ; ·
4.mai er redaksjonens navneforslag for · studentfo~bundets · ~n
terne medlemsblad. Hvorfor?
Navnet har vi fra 4.mai-bevegelsen i Kina i 1919. "4.mai-bevege lsen var en anti-imperialist~k
og anti-føydal revolusjonær bevege lse .•• I første halvdelen av
1919 møttes seierherrene fra
første verdenskrig, dvs Storbrittania, Frankrike, USA, Japan,
It alia og andre imp~rialist iske
land i Paris for å d ele byttet
(Versailles-konferansen), og bestemte at Japan skulle overta
alle de privilegiene som Tyskland hadde hatt før i Shantungprovinsen i Kina. Studentene i
Peking holdt møter og demonstrasjoner 4. mai, og de var de første som viste bestemt motstand'
mot denne planen. Krigsherrereg jeringa i nord arresterte mer
enn 30 studenter i et forsøk på
å undertrykke denne oppos is jonen. Studentene i Peking g ikk til
s treik i protest, og et stort antall stu denter i andre deler av

deres eksemp~t~ 3 ~
juni begynte krigsherreregj.e-iin- .1
ga i no:r:d · å arrestere studt':lnj;-er·.,
i Peking i - store antall, og -iri,;_ ; l'
nen to dager var omkring 1 000>'
tatt i forvaring •.- :Pette yekket .
enda større harme .omkri__ng i · ,la'ndet. Fra ..og med 5; ·jurii· gikk arbeiderne i Shanghai og mange ' apdre _byer til -streik, og kjøp-·
menne på disse stedene .lukket
forretningerie sine. Slik ble det
som først var en patrJ"o·tisk bevegelse som hoved-sakelig 'besto av
intellektuel-l e; hurtig utviklet
til en nasjonal pa triotisk bevegelse som omfattet proletariatet, byenes småborgerskap og
borgerskapet." (Den store hvite
s 61)
4.mai-bevegelsen var altså en
ærerik del av studentenes historie. Studentene gikk i spissen
for kamp en mot de imperialistiske maktenes ny-oppdeling av
Kina under Versailles-konferansen i 1919. Den bevegelsen studentene startet, f i kk oppslutning fra arbe iderklas sen og andre
undertrykte klas se r.
"I forreste rekke i '4. mai-beve·gelsen' sto studentene - glødende av heroisme,"sier Mao (artikkelen 4.mai-bevegelsen - mai -390
Derfor er 4.mai erklært som "den
kinesiske ungdommens dag".
Er "4 . mai" et bra fors lag for navnet på internavisa? Kritikk og
andre forslag kan sendes til
studentutval get v/Rød Ungdom
sentralt.
Redaksjonen
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Det l øsne r - l andsmøtebevegelsen er a l t bl it t en b eve ge ls e som
skal b r inge studentene i ml-be v egelsen et langt s kri tt framover .
Omdanninga , interes sekam pen, kvinnekampen er ved s iden av nomine ri~
prosessen b l ant' de vi k.tigste sf\kene so m har blit t di s kutert.
På grunn l ~. g a.v di sse diskusjonene, fi r e r egiona.le konferi\nser om
v 'tr linje i kampen mo t sta.tens u td i'.nn i n g spol i t i kk , kvinnekonferi'nsEJt'
o g a.n dr e tilti'.k sk<>. l l a.ndsmøtet utvi l somt være i s t ~.nd til å stake
opn ei gene r a.llinj e fo r a r beidet . i-iye e r g ,i ort <'.llerede fo r å gi
det n y e studentforbundet e n god start!

Å stifte e t studentforb und gi r a l e ine i n gen r ød vår. Fra. ~ idten a v
feb rua r må den ekst erne kampenrt st i ll e s i sentrum. Vilke opDga.ver
er det d a. som fø r s t og f r emst må lm ses ?
I.m<'.i
d e n f ørste s a.m len de 0 1 •ga.va f or det som s tca.l bli et student fo r bund i l øpet a.v v ttr e n . For de høyer e lærer stedene bet:vT det å
ut vik le poli t i k k o c pa.roler fo r toget å fø re en di skusj on p å vord<>n
staten a.ngriper o ss, vilke k ampsaker stud.ent- jenten e ;sk a. l reise etia·
1 KvirE1 efr ontens lcmdsmøt e, vilk.e kra.v til idrettsa.ktiviteter det e r ret t ferdi r; å r e ise fo r å n evne noen a.v de Vi ktiffilte
sa.kene. Det bet ;)'T
bygr:e p å en e nhet og k ,j empe fo r en b r e iere enh!tt
i e.n i t i mpe r i a.li st i ske krJlle>saker for tt styrke den pr olet a r isk e
i ntern a sj >na. lisme n oc støtt e n til verd en s kjem pende fo l k , Og det
bet :,'T i kke mi nst å vinne st øtte fo r arbeide r k l assens k r <>.v i
t ari ffop ;ogjør e t, styrke k?;n·-oen mot ma tmoms en ol.
Et s pesie lt t r ekk ved ;J.r e ts I.m2.i ser ut t il å b li o pog.j øret med
de v e r st e h øyreo p -; ortun i st i ske i deene i 0V-l cde ls en . Liksom det å
sam l e den mest a.ktive delen a.v enh etsfronten ba.k pro gres :" ive na.rol<Jr
er
st r ?.t egisk vikti g I. iil?.i, er k ~m n en mot d e nn e ødele r:•··end e
o p1 ortunismen HV st r ate r,isk. Uet :·dn i n r, .
Så r a. skt som muli G etter l andsm ø tediskusjon ene sk~- 1 a.lle l P- ga.
diskutere I , ma.i. Siste f r ist 3 . ma rs .
I .ma.i s tille s som---;r.;;:-vi ktigst e o ·,r>g<wa. fo r det som sk~.l b li stud en-tt fo r bund et
i ~ og anri l.

a

Hva b e tyr dette - i '1 r a.ks i s1
Det vi l v ær e to t y1) e r l a.g.
I . Laget ha.r ei r e kke v ~ kt i ge s a.ke r, men som k l a.r t unde r o t'rlnes I.mcrii.
Eks . miljø-a.r beid, kvinnefr onten. Ver ken h ele st y r et e ller alle
medl emmen e ska.l h E\ I. m<1i som s i n v ikti g s t e OY> ga.ve o g s l i pn e dis :- e
and r e s a kene . Styret , o g l e.get må d i skute re I.ma.i . Alle l D.g et s med lemmer bør f å O')' ga.v e r ut f r a. si n e forutsetn inger ifm. I.ma.i. Eks . jentene
i kvi nn ef r on ten d i sk . v ilke 1-ma.i pa.r o l e r kvin nefr or.ten bø r k j empe :l'br,
om f r on t e n >' k2.l s l utt e se g til toget o s v. , l a.g s medl. diskute r e r I . <m>.i
med kl~-s~ekeJner2.ter oila·, f olk i f 2.c,ut v~.l g t e.r s e. ka op ' på n.l me.nnamø~ r
o sv . F l e re
k a:ne r ate r, b l. a. st yr ekNne r ~.ter, bø r få I. m<>.i som s i n
vi kti gste o ppga v e he l e tida or:. le d e s tc>.nd.-:vi -rkso r.1hd , l a.ge pro p<>.gand.a
s kriftlig 1 o rr i : ~ k r">: rn i nst sikre ei b r e i I . m['l.i kom i t e.
II. Et lag som f.eks. ml b r uke ho vedtyn gden ~v a r beidskr a fta på å
bekjempe budsjet t innst r amc>inger gjennom pro p-e.ge.nda o g "'ks joner med
m<>.sset ilslutni ng . Her må kansk.ie he l e l a.get d i skutere d enne vikti e;e
saka for :l ku,me pro pag<".ndere d en i fronte r, på ~ faget osv.
La get m'\ si k re et mi n i mum på I . ma.i. Det er l <>.gsd i skus .j oner, en
I . m<'.i a.nsva.rlig o g i tida før påska bø r den n e ans~-Tlige legge
for h olda t i lrett e fo r en skikkeli g I . m<'-i mob i lise ri ng
i tida
et t er '1 å ske . I en viss grad t jener den kampen som l i>.get st å r i,
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maiarb!lidet. !il en det er like fei l å tro at det erstatter I-maiarbeidet som å legge ned all annen kamp til fordel for !,mai,

Interessekampen
Det er først og fremst kamper mot st a tens politi kk som kan bli sti~
somæn viktiøste opp gava i noen lag, Budsjet t innstramminger på mer
enn 30million kroner i
høyere utdanningssektoren rammer l ær ere
og studenter hardt. Ledige stillinger besettes ikke med nye folk,
nye stillinger op pret t es i kke, Mye t yder på at innstrammingene er
en forsmak på høstens st atsbudsjett, - det stiller denne kampen
i et særlig viktig lys, Dette kommer vi grundigere tilbake til
i eksternavisa og inte~avisa vår.
Reglementsforslaget er venta å sk j erpe den nye lærerutdanningslova
mht. de korporative maktorganene i de pedagogiske høyskolenes mynd~
het.
Sosialskoleutdanninga !Ulgripes igjen ved framstøt mot bl,a, Bodø
Distriktshøyskole ( som if j or), framstøt i form av en sjukepleie~
og sosialskole på Sørlandet osv,
Universitetene rammes spesielt av ny cand.magordning, forsøk på å
legge opp til et kjernegrunnfag i i: undervisningsfagQJ:.
I Trondheim har den nye strukturkomiteen lagt fram et reaksjonært
forsl ag på organiseringa av det nye universitetet i Trondheim.
Og Nå toppen a v dette legger (auligens forsinka avht, ei utredning
om lord-Norge) Bratteli~ fram ei ny innstilling av utdanninga som
rapporteres å være temmeli g jævlig.
Det : e antakelig ila. vårsemes t eret.
Styrene må overalt sikre at det blir
tatt opp diskusjon om
disse s a kene, særli g de lokale sakene, i laga, Vi o ~pfordrer laga ti
å di s kutere på l ags møte, men forøvrig i alle fall bruke internavis~
frivillige seminarer, pauser osv. til å ta opp disse sakene.
Der det er mulig l reise massene til kamp i vårsemesteret mot sånne
fram støt, må dette vurderes som ei hovedoppgave for laget,
Bruk fro ntma.terialet som er sendt til delegatene i NSU,
FR osv.
Studer artikkel i int e rnavisa. Snakk med delegat en som var på den
re gi onale interes sekam pkonfera nsen i januar.
Vlren bør minimum være en ~orberedelse til ma sseaksjoner i høst. D~
betyr propaganda, diskusjon på lokale saker med ma s s ene og studier
av de s pe s i e lle loka le mot s i gels ene,
Soonmerleirene
l·linimum alle medlemmene, og s å mange mtsser som mulig, bør på sommdl'o
leirene om også høsten skal bli rød. Det betyr bl.a. lagsdisk.usjori6t
i a pril om effekten i mobiliseringa skal bli bra like etter !,mai;
Et~k eli g diskus jonaopplegg ko mmer seinest i aprilnummeret av
internavi sa.
ffiJSK:
Vå~ mål er å omdanne organisasjonen, Al l erede er det mange variasjoner
i arbeidsevnen til medlemmene, og erfaringene medlemmene har fra
tidligere arbeid. Det stiller s pe s ielt krav til styrene i forberedelsen
av l agsdiskusjoner og tiltaka som møtene munner ut i. Både de mest
aktiva og de som av u like grunner har begrens a kampasitet, skal
ha OP'>gaverx og delta i diskusjonene,
Dette be tyr mye både for å styrke ledelsen i o~ganisasj onen og for
å kunne t~ekk e mange nye folk inn som medlemmer og å utnytte de
muillighet ene medl emmene har i dag fad! fullt.

GÅ I SPISSEN FOR !·lASSENES KAl·!P

FRAM FOR EN RØD I • MAI
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At mindretallet er underordnet
flertallet, er vel alle enige oa.
Et vedtak som gjøres av flertallet i et lag, eller flert a llet
på f.eks. et landsmøt~, innebærer at også mindretallet er
bundet a~ vedtaket. Det kan ikke
være slik at et mindretall lar
være å handle i samsvar med hva
flertallet bestemmer - mindretallet står ikke "fritt" overfor
flertallsvedtak, men må følge
flertallsvedtakene. Ellers kunne
enhver minoritet stå i veien for
)rganisasjonens enhet og kampkraft.

Enhet om demokratisk sentralisme

~~~!~!~!~----------------------

;Om direki:iwrei:i:

Individet er underordnet kol-

--------------------------------

Landsmøtediskusjonene kan oppsummere at hele organisasjonen
står samlet om at organisasjonsprinsippet for studentfrobundet
skal være demokrati sk sentralisma
Bare noen enkeltmedlemmer har
reist motsigelser på dette
spørsmålet, og alle ste der er
motsigelsene lø~t gjennom diskusjoner, slik at organi sasjonen står enhetlig på demoRTati.ske sentralismen som prinsippet for organiseringa.
Tillempinga av demokrat isk sentralisme i en masseorganisasjon
har vært diskutert mye. En motsigelse som har vært reist,
gjelder direktivretten. Et lag
har foreslått at det ikke skal
være rett til å gi direktiver
overfor enkeltmedlemmer, men
bare overfor "lavere organer".
Jeg mener dette forslage~ i_virkeligheten bryter med prlnslppene for demokratisk sentralis~
me-.
Mao har oppsummert prin~ippene.
for demokratisk sentral1sme sl1b
1 ) individe-t er underordnet organisasjonen
2 ) mindret allet er underordnet
flertallet
13) de lavere nivå er underordnet
de høyere
4) a lle medlemmene er underordnet sentralkomiteen (Skrifter i utvalgs 110 )

Demokratisk sentralisme innebærer ogs å at individet er underordnet organisasjonen, og enkeltmedlemmene er underordnet
sentralkomiteen( -styrat). In-div idet må følge de vedtaka organisasjonen gjør, enten det
dreier se g om vedtak som gjøres
i et lokallag eller vedtak fra
et ledende organ - f.eks. et
sentral styre - som er v a l g,i for·
å lede· hele organisasjonens, og
dermed alle medlemmenes arbeid.
H vordan skulle det gå om enkelir
medlemmene satte seg sjøl ~
kollektivet? Om et medlem lot
sine private ideer og lyster bestemme hvord'an han/hun skulle
opptre politisk? Da ville vi ikke
være en organisasjon, men en tilfe ldtg samling individer som kunne føre ut politikk i hver vår
ret ning. Da kunne et medlem i
Studenttinge t f.ek~. foreslå
Lånekasseparoler som gikk stikk
i strid med organisasjonens, eller et med l em i et fagutvalg lansere parolegrunnlag for 1. _.mai
som brøt med parolene hele organisasjonen sto på.
En organis asjon som skal handle
enhe tli g og bli en politisk kræt
må bety at enkeltmedlemmene underordne r seg kollektivet, ikke
at individet setter seg sjøl
over kollektivet.
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Hva er et

direktiv?
-------------------------------

Et direktiv er et vedtak av en
s pesiell type. Det innebærer at
organi sasjonen - lagene og enkeltmedl emmene - har plikt til
å h andle på en spesiell måte i
en pol i tisk sak. Vanli gvis er
ikk e vedtak av denne karakter.
Vi skal sjølsagt alltid til s tre- '
be å følge vedtak. Men et dtrekt i v er et ved tak som / skal følg es.
l ---Dette betyr at direktiv beny tte:s
i politiske situasjoner d er det
er av ove~ordentli g s tor polEtisk betydning at organisasjonen,
laga og medlemmene ut fører en
oppgave.
Et eksempel kan kanskje illustrere dette. Vi har vedtak på å s~
te Rød Front-s tyrene i Stud entersamfunnene, og de tte betyr sjølsagt at medl emmene oppfordres til
å g å på møtene t il Rød Front,
støtte Rød Fronten i valg osv.
Men vi bruker vanli gvi s ikke direktiv på a t medlemmene skal gå
i Stud en tersamfunnene .
Men når det oppstår en s i tuasjon
der det er av største politiske
vi ktighet at a lle medlemmene går
på et møte, kunne det tenkes at
vi ville bruke e t direktiv om å
g~. I høs t vant DKSF' i Studente.r s amfunnet i Trondheim med 1~
s t emmer over Rø~ Fronten. I en
s lik situas j on ville det s j øls~
være av stor viktighet at all~
medlemmene var tilstede. SkulLe
vi la de reaks j onære vinne i
valg et fordi det var "frivillig"
for enkeltmedlemmer å støtte opp
om Rød Fronten ?
Direktivretten er i kke retta
· mot medlemmene

-------------------------------

Forslagss ti llerne som vi l le a t
direktiv bare kan brukes overfor l avere or gane r , ikke ove r fo r enkel tme dl emmer, karakteris erer et direktiv s om "et \
t eknisk hje l pemi ddel" og som
"s iste ord i en pol itisk diskusjon" . Jeg mener at dette betYF
at de s er på direktiver som etr.
midde l en led e lse kan bruke fo~
å "trumf e" i g j ennom vedtak over~
for motvilli ge·· medlemmer.

Men be grunnelsen f or direktivretten ligger i a t den er en d'e>l
av orgqanisasjons prinsippet om
demokra tisk sentralisme. Den innebarer a t en ledels~ (eller f or
den saks skyld et medlemsmøte)
kan s i kre høyeste grad av enhetlig opptreden i en vik t ig politisk s ak. Slik kan direktivretten sikre vikt i ge politiske
seire ford i den mobiliserer organis as jonens kampkraft maksimalt. Direktivretten er derfor
ikke et middel "mot medlemmene",
men for at organi sas jonens saml e t e styrke kan utnyttes.

~-~fE~!~!!~g~~!!EE~~~~EF~!~--Vi er fo r a t medlemmer skal mobiliseres politisk ikke at de;
skal "beordres". "Ingen disiplin .
er så jernhard som den frivilli gww, sier Stalin. Direktiver
bør alltid &1skuteres , og dfft
bør gis en politisk begrunnels~
for direktiver. ~Lag som mene~
direktiv og vedtak er feilaktige,
bør klage og kreve forklaring",
står det i ved tekt ene ( § 1 2).
Me n vi er ikke for nø:e slag ··.
"fri villighetsprinsippl' som
stiller enkeltmedlemmer "fri til:"'
i å følge direkt iver eller ikke·.
Det vi lle være et "frivillighe"b3prinsipp" som undergraver sentralismen og kampevnen. Det er·
fri villig å være medlem av Rød·
Ungdom ( eller student fo rbunde t) ,
men det kan ikke på samme måtæ
være frivillig å rette seg etter
vedtak. Et "frivillighetsprin-.
sipp" som nyt tes til å begrunne•
å _ l~ være å delta i viktige pol~t ~s ke kamper vi lle vi rke r eaksjonært.
Vil et s entralst- yre eller et
storlagsstyre misbruke di rektivretten og innføre krigskommunie~
u?
.

-------------------------------

Bare u to pi ster kan sende ut garantier på f orhånd mot at feil
vil oppst å . Men om nominas j one~
ne og valgene sikrer framskredne
k amerat e r til styrene på alle
plan 1 er vi kommet et godt stykk e på vei . Da vil vi f å ledelser
som har fors t ått omdanninga og
gr eier å for ene kamporganisasjo ~
nen med mass eorganisasjonen.
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I en masseorg a.nisasjon vil ikke
direktiver bli brukt på samme
måte som i et parti. Id ag er det
s li k i Oslo at når AKP og RU
oppfordrer a ll e medlemmer og
sympati sører å delta i en demon~trasjon i a nnonser i dagspress~
lnnebærer det direktiv for med l emmene av AKP, men "s terk oppfordring " for medlemmene i RU .
Mange l ag i RU har ikke brukt
dir e ktiver på lenge , o g det kan
g odt være a t vi stort sett vi l
løs e kampoppgavene bra nok ut e n
å gjøre bruk av direktiver . Men
i skjerpa situasjoner kan d i rektiver være a v gjørende for at vi
vinner fram med polj_tikken .
Sett at fraksjonister truer med
å overta et storlag . Det er f lert a ll i l aget for ei ri kt i g li n je , men fr aks jonistene forbere der seg i st illhet , o g bare et
direktiv k a n sikre at al l e med lemmene møt er fram o g avverger
kuppet .
Eller sett at Staten truer med å
forby ml - bevegelsen . (Idag har
a vi sene skrevet om at AKP driver
" illegal" virksomhet i forsvaret,
og dagsnytt har påstått det samme.) Et direkt iv kan sette fart
i baktunge lag og bidra ti l a t
hele organisasjone ns kampkraft
kastes inn for å stoppe et slikt
fascifis e ringstiltak.

~~- ~~~~~~~~~ -~-~~g~~~~~~j~~~~-
Vi må absolu tt ha demokrati innad i organisasjonen. Hvordan
skal elle r s al le me d lemmenes go de ideer, erfaringer og meninger
om den ri ktig e politikken komme
fram? Hundrevis av hoder er i
stand ti l å gjø re mer korrekte
a n alyser , oppsummere erfaring ene
bed re, stille kampoppgavene mere
konkret og riktig enn en liten
hjernetrust "på toppen". Demokratiet sikrer at medlemmenes i nit i at iver får blomstre fu llt ut.
Demokrat i et sikrer at motsigels ene kommer fram o g at vi kan dis kutere oss fram til beviss t enhet. Derfor styrker demokrat i et
kampkraften og setter organisasjonen i stand til å tjene m as senes i nteresser bedre .

Vi må ikke se på demokrat i et som
for å sikre at enke ltmed l emmenes private interesseroppfyll es . Under pro l etari atets
diktatur har vi demokrat i for dcl
arbe i dende folket for a t massenes interesse-:r skal oppfylles ·. Mm
i en revolusjonær organisasjon
har vi demokrati for at organisasjonen best muli g skal s l åsff
for massenes interesser, ikke
for at medlemmen e s private behov
skal dekkes . Organisasjonen må
underordne seg interessene til
d et arbeidende fo lket utafor organisasjonen .
me~den

Dette må sjø ls ag t ikke forstås
slik at medlemmene skal være en
slags "maskiner " uten personlige
behov og interesser . Medlemme ne
er også en del a v massene , og vi
må alltid ha en a rbeidssti l som
g jør at vi kan leve massenes liv,
ta eksamen som a ndre, ha et skikkel i g forhol d til fami l ien osv.
Me n det er en motsige l se mel lom
indivi det o g kollekti vet som vi
ikke må underslå .
Fors l aget om å ikke ha direkt ivrett overfor enkeltmedlemmer be rører også de tte punktet . Direkt i vretten er e n del a v organisasjon sprinsippet som skal sik r ~
at organisasjo nen virkelig kan
!j e ne fo l k et , og derfor bli r hen s y net til kampevnen sUlt .QY.IT·
hensynet til enkeltmedlermne nes
private behov. Anderledes kan det
heller ikke være , om organisaajonen skal bli et brukbart redskap
i massenes kamper.
Demokratiet i organisasjonen har
vi for å sty rke de nne kampevnen,
og derfor har vi også sentra li s ~
me i organisasjonen. Demokratie t
skal også tjene sentralismen ,
ved å skape bevisst , forstå tt
og enhetlig handling i kampe ne·
v i må føre .
Om sentra lismen
------------------------------Sentralismen s i krer demokrat iet.
Den gjør at motsige l ser kan bl~
disku t ert i he l e organisasjonen,
at oppsummer inge r kan sik res fra
a ll e l aga. Uten sentralisme er
vi ikke i stand t il å fatte demokratiske avgjørelser for hela
organisasjonen.
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Men sentralisme er først og
fremst viktig for at· organisasjonen kan slå som en knyttneve
i kampen. "Kommunistpartiet
trenger ikke bare demokratiet,
men i enda høyere grad sentralisme", sier Mao (Den store hvi,....
te8'161).
Sentralismen betyr blant anne t
at hele organisasjonen (og de rmed alle med lemmene ) er underordnet sentralstyret. Sentralstyret kan fatte vedtak s g di rektiver som gjelder for hele
organisasjonen . il1en sentralstyret må alltid holde seg innafor
""den ramma som program, vedtekter og landsmøtets vedtak setter". (Vedtektene §g) Samtidig
skal "Ledende organer .•. oppmuntre me dlemmene til å overvåke og kritisere ledende organer."(~5)

Vi er ikke for byråkratisk sentra lisme, der ei lita gruppe
folk med posisjoner kan fatte
vedtak i hytt og vær, uavh engig
a v demokratiske diskusjoner og
kritikk fr a medlemmene. Men vi
trenger en ledelse, valg1 etter
ka.dervurderinger og demokratiske
r åds l agninge r, som kan lede hele
organisasjonens arbeid.
Se ntral ismen innebærer også a t
l avere organer er underordnet de
høyere. Organisasjonens høyeste
organ er landsmøtet. Sentralstyret velges av landsmøtet og må
led e organisasjonen i samsvar m
med land smøtets vedtak. Høyere
organer er overordnet de lavere
i pakt med prinsippet om at helheten er overordnet delen.

~~~-~~~!!

_____________________

~

Jeg har i denne arti kkelen tatt
o pp endel av prinsi ppene i de mokr at isk sentrali sme. Historiske erfaringer h ar vist at uten det te organis asjonsprinsippet
duger ikke organi sas jonen som et
skikkelig redskap i klassekampen. Det er derfor viktig at vi
ikke vakler på prinsippene. Å
oppgi direktivr e tten betyr i
virkeligheten en slik vakling,
fordi det åpner for at enkeltmedlemmer kan st ille seg over
hele organis a sjonen.
Og hvord·an ha r fors lagsstillerne
tenkt seg at det kan gis direktiver til "lavere organer" uten
at det ogs å gis til enkeltmedlemmer? Lavere organer består jo
av et kollektiv av enkeltmedlemmer. I praksis kunne et slikt
forslag lett før& til at det kollektive ansvaret for å utføre politikken bl e oppløst, og at styremedlemmene fikk eneansvaret fur
å utføre et direktiv.
Men fors l aget uttrykker også noe
bra. Det t ar utgangspunkt i at
en masseorganisasjon - en "omdanna" kommunistisk organisasjonikke skal fungere på samme måte,
som et kommunistisk parti. Det
reiser spørsmålet om hvordan
demokratisk sentralisme skal tillempg§_ i en masseorganisasjo~
Dette er et spørsmål det er viktig at hele organisasjonen diskuterer. lilen det er samtid ig vi
viktig at vi i kke gir slipp på
prinsippene når vi till emper
prinsippene.
e.

At landsmøte t er det høyeste organet i organisasjonen, innebærer blant a nnet at de legate r i kke kan møte på l andsmøtet med
bundne mandat er. Landsmøtedelegatene bør sjølsagt være god t
forbe redt med grundige diskusjo·ner i grunnorganisasjonene. Ivlen
det er landsmøtet - kollektivet
av delegater - som utgjør det
høyeste organet. Bundne mandater
ville bet y at grunnorganisasjo.ner stilte seg over landsmøtet.
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Jenter & Sentralseyret
Vil vi ha jenter med i de't nye·
sentralstyret? Vil vi ha 50%
jenter med? Har vi så mange' le-..
dende jenter? Passer nominasjons'kriteriene for vurdering av jenter eller må vi ha særegne kriterii.er?
Alle vil såklart svare "ja" til
det første spørsmålet, men undre's
om vi har noen som er 'gode' no~
til å sitte der. Oppsummeringer
fra et lag i Oslo vis e r at de't er
ner usikkerhet på de andre spørs målene. Det er viktig å s l å fast
med en gang:
Kriteriene må være de samme for å
vurdere gutter og jenter til ledelsen i en kommunistisk organisasjon.Ellers er kriteriene dårlige.
Kader av begge kjønn må ha de
samme kvalifikasjonene.
Me n s lik er ikke ståa i dag. En
dal av de egenskapene gutta har,
har ikke jentene, og omvendt. Dette må rettes på.
Brennpunktet i denne disku s jonen
ligger i hva vi mener med å "være
ledende>". Eks: En gutt som fyl l er
de to første kriteriene relativt
bra, sjølstendighet og loj al it et
overfor m-1-m, mener tyd el ig svek
på masselin ja og forhold til
kvinnekampen, blir sannsynl i gvis
nominert. Ei jente som er fr ams
skreden på de to siste, m en i kke
fyller he lt kravet om ~eoretis k _
skolering og s j øl stendlghet , bllr
betraktet som "ikke ledende nok"
og derfor ikk e nominert.
Vi men er at dette er uttrykk for
at en te ndens skjuler en annen:
Tendensen som gir seg uttrykk i
ønske om et sterkest mulig styre,
skjuler den tendensen vi har til
å undervurdere (ikke vurd ere?)
jentenes særegne egenskaper.
Kamerater! Dette er en feilaktig
linje! Jenenes erfaringer/egenskaper er jevngode med' guttas og
nødvendig i det kollektivet som

9

skal le de studentforbundet. Vi
må legge vekt. på de tingene j enter ofte er eksponent f or: Bedre funksjon på &runnplanet, evnen til å l ytte/forstå og evnen
til å føre demokrat i ske diskusjo ~
Ta for eks. KVINNEFRONTEN ! En brå
aktiv front som stad i g rekrutterer
nye jenter. Det er ml-jentene som
har gått i spissen og utviklet
politikken på kvinnesak . Dette er
å være ledende. Det er også et uttrykk for sjølstendi ghet . Sjølstendighet må vurderes i fo rhold
til de oppgaver kaderen ha r hatt-.
- jentenes oppgaver har i de fle~
te tilfeller vært kvinnesak.
Når vi n å skal velge en ledelse
blir det viktig å sti lle oss sjøl
en de l spørsmål. Hvilken type ledelse vil vi ha? Hvilke egenskaper skal kollektivet bestå av?
Jeg mener vi trenger jenter som
kan utvikle kvinnesak internt,
ta kampen opp og drive f r am gutta.
Samtidig er det en fo rut setning
at jentene sjø l blir fostret på
andre områd er. Vi tre nger jenter
som har erfa ring fra andre områder. Vi trenger gutter som i praks is har grep om kvinnekamp . Disse
kva liteter· bør sentral styret ha,
med henblikk på gj ensidig fostring. Det t e vil styrke sentr a lstyret .
Universit etet i Oslo har satt søm
kampoppgave å nominere 50-50 . Vi
oppfordrer andre til å gjøre det
sa=e.
NOiHNER I NGSARBEID ER KVINNEKAMP!
FRAM FOR ET STERKT STU DENTFORBUNDSSTYRE ~
Kamerater ved UiO
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Kriteriene

~E~~i~~

på nominasjonskriteriene.

Noen kamerater mener at kriterium 1 (om lojalitet), slik det
er formulert, legger opp til å
mistenkliggjøre folk som har
stått på ei gær'n linje innad.
De mener vi setter likhetstegn
mellom det å stå på ei gær'n
linje innad, og illojalitet.
Nominasjonskomiteen vil ta ~jøl
kritikk på kriterie 1, fordi det
er formulert så uklart at det
kan misforstås. Det ville fungere meget reaksjonært om en forveksla diskusjon målretta på
enhet innad med illojalitet.
Forslaget til vedtekter slår
tvert om fast at det er fraksjonisme å undertrykke uenighet
innad. Det hindrer oss i å utvikle en slagkraftig politikk.
Spørs:målet om et medle~ greip
kjerna i og innholdet 1 ultra~
venstres politikk, går på~
litisk nivå og sjølstendighet,
ikke på lojalitet. Disse to ·
punktene må ses i forhold til
hverandre og knyttes sammen når
en kadervurderer kamerater, og
en må skille mellom politisk
nivå og illojalitet. Punktet om
lojalitet er ment å avgrense
mot splittelsesmakere og banditter.
En konkretisering av illojalitet vil gå på:
-propagandere uenighet ~ ~1-er
n es linje innad, samtldlg som
en bevisst unnlater å ta opp
diskusjonen på møter inna~,
overfor ledende organer o.l.
-føre frmm linjer eller syn utad som en veit er i strid med
ml-bevegelsens linje eller kan
skade ml-bevegelsen.

-opprette forbindelser med grupper eller enkeltpersoner uta~
som en veit står i motsetning
til ml-bevegelsen, for å allie~e seg med dem mot vår linje,
gi interne opplysninger til
dem osv.
-opprette eKne grupper innafor
ml-bevegelsen som kjemper mot
ml-bevegelsens linje.

Nominasjonskomiteen mener vi
har vært oppmerksomme på motsigelsen mellom 'diskusjon målretta på enhet' og 'illojalit~'. Vi har vært oppmerksomme
på å ikke få inn bare "etterdiltere" når vi utforma kriteriene som helhet. Kriterium
2 " - om sjølstendighet og politisk nivå - legger blant annet
vekt på prinsippet om å gå mot
strømmen.
Nomineringene i laga eller behandlingen i nominasjonskomiteen til nå har ikke vært prega
av at kamerater som f.eks. slåss
mot studentforbund· i et helt år
faller utenfor pga.• illo·jali tet.
Her må en heller leite etter ·
ideologiske feil, feil som
knytter seg til politisk nivå,
sjølsagt målt i forhold til det
å job~e i et sentralstyre.
Nomineringene har til nå gått
meget bra i laga. Oslo Universitet har f.~ks. nominert ca 30%
av laget. Skjerp kampen for å
få fram ALLE DE BRA JENTENE. VI
VEIT KAN GJØRE EN BRA JOBB I
SENTRALSTYRET. Fortsett diskusjonene om kriteriene - de kommer til å bli retningsgivende
for valg til ledende organer i
tida som kommer.
Nomkom/Oslo
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NÅ KOMMER AVISA !

Den nye landsomfattende kommunistiske studentavisa kommer ikke
av seg sjøl - vi håper denne
artikkelen kan være til hjelp.
BETYDNINGA. AV EI LANDSOMFATTENDE
!li§.

Avisa vil bli studentforbundets
ansikt utad, den vil kunne spre
vår politikk på alle høyere læresteder og slik være et kjempeskritt framove r i forhold til den
spredte og relati vt sjeldne
kommunistiske propaganda som idag
retter seg til studentene.Hva har
ikke Klass ekampen betydd for den
progre s sive bevege ls ens utvikling
som he lhet? Studentavisa kan få
en liknende betydning for ei
videre utvikling mot venstre på
de høyere lærest ed ene.
AVI SA SOM KOLLEKTIV PROPAGANDIST,
AGITll::rOR OG ORGANISATOR,
Lenin skre iv i sin tid om "Iskra "s
betydning som l ads omfattende avis
- "Avisen er ikke bare en kollektiv propagandist og en kollektiv
a gitator,men også en kollektiv
organisator".
Vi har i studentforbunddiskusjone
understreka at vi har mangla en
enhetlig kommunistisk po litikk på
de høyer e lærestedene.Flere l æresteder har hatt ulike politiske
lj_njer på samme s ak , noen l æresteder har helt mangla polit ikk
på enkelte områder. Statens splitt
og hersk-taktikk ha r utvilsomt
gitt seg utslag også på vår politikk; l ærerskoler mot univer s itetene,DH mot sosialskolene og
lærerskolene osv.o s v.
Derfor xiX oppretter vi et sterkt
studentforbund med en kommunistisk
ledelse som oppsummerer og utvikler en enhetslig pol i tikk for
all e høyere l ærest eder.Avisa kan
fungere som propagandist og agi~r gjennom å føre ut den enhetlige politikken som ledelsen
oppsummerer, ved å vise til fram- skredne erfaringer og eksempler,
ved å ta opp dagsaktuelle og historiske saker og plassere dem inn
i en sammenheng ved å bruke den
kommunis tiske teorien.

Avisa kan framfor alt fungere
som en kollektiv organisator ved
å slå tilbake statens splitt og
hersk-taktikk, ved å ta opp og
løse de motsige lser som eksEterer
b4de innafor og utafor ml-bevege lsen på de hø ~ re lærestedene, ved
å utvikle en enhetlig politikk
rundt en enhetlig ledense og rundt
et koll ektivt organ.Avisa kan på
så sett være et sammenbindende og
utviklende l edd i å utforme en
knyttneve ut av de 40 høyere-rærestedene i l andet.
Hvordan st år de t til med den kommu
nistiske propagandaen på de høyere
l ærest eder idag? Den er ikke godt
utbygd.KK er i kke og skal aldri
være noen studentavis(RG heller
ikke).Lokalaviser kommer re ge lmessig. ut ba r e i Oslo(oppbrudd) og
noen f a andr e st eder.
La os ~ s~å f as t:massene trenger
kommun~st~sk propaganda.Videre:
vi må styrke vå r propaganda:Hvordan
skal vi kunne nå sosia lismen og
kommunis men om vi ikke propaganderer den, hvordan skal vi slå tilbake
stat ens r asjona liseringsframstøt
om vi i kke fører ut vår politikk?
Vi kan ikke l a Aftenposten og VGs
studenthets vær e massenes våpen.
~am~rat e r,vi må styrke den kommun~s~~ske ~r?pa gandaen på alle plan.
Ogsa de v~ ~kke er i personlig
kontakt med må f å kjenne til vår
po~itikk.La d et sprette opp lokalav~ ser overqlt - og la l a ndsavisa
virkelig nå ut til alle studente-r:HVA SLAGS AVIS?
Forsla get til plattform for stud entfrobundet streker opp vårt
strategiske mål som er å vinne hovedtyngden av student ene for den
s osia lis tiske revolus jon.
Det har for egått en klar venstredr e ining i studentmassen de seinere
åra, men det er likeså klart at
hovedtyngden ikke er . blitt bevisst
revolus jonære. Vi trenger en skikke·
lig analyse av studentenes politiske nivå på de ulike lærestedene.Vi
har prøvd å tredele massene utfra
våre erfaring er:En framskreden del
som er aktive,bevisst revolusjonære
- en mellomliggende som er mer el-
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ler mindee aktive,som kaaåe~ seg
vagt sosialister eller marxlster .
og en tilbakeliggende de l som besta
år av politisk inaktive folk som
kan ta progressive enkeltstandpunkter(EEC,Vietnam,Chile o.l)
• .
Med dette som utgangs punkt pa Vl
stille spørsmålet om hvilken avis
vi trenger nå,hva s~ags folk s~al
de henvende se g til,hva slags lnnhold ber den ha?
Vi kan tenke oss to l øs ninge r. Den
ene er å henvende seg til vens tresida,dvs.prøve å"treffe" terrenget
mellom oss og SV for å trekke f lest
mulig over til oss.Mao.et eksklusivt organ for ytterste venstre.
Den a ndre er å bruke uttrykket
å "t enke i samsvar med flertalle~'
- å ta ut gangspunkt i flertallet
av studentenes subjektive og objek·
tive behov,ånteresser og politiske
11ivå.
.. .
Vi i red.vil følge den andre 1 ln·
ja" - ta utgangspunkt i massenes
nivå,Avisa skal ikke bli et kommunistisk Kontrast men et studentblad der alle kan ~inne saker tillempa deres eget nivå. Vi må ha
ei avis som er framskreden for hver "del" av massene - gi alle ei
avis som utvikler en. Eao.politsike
argument e r og analys:~ s?m se~t~r
kommunistene istand vll a moblllsere flertallet av studentene
til kamp mot syatens utdanningspolitikk og nå vårt strategis~e
mål den sosialistiske revolusJon
og kommunismen. Avisa ska~ bli en
skoleringsfaktor de reak~Jon~re
skal få kalde føtter av a se.
La oss gå over til å ek se mpli~i
sere dette.
NO~N ID~~R FRA OSS,
Vi håper disse få ideene kan få
hundre blomster til å blomstre
slik at vi overflommes av reaksjoner både på forholdet mellom
innhold beregnet pa den tilbakeliggende delen og innhold beregnet på den framskredne delen av
massene(hvordan er forholdet på
~ sted?) Qg på ko~kret~ ideer
pa sjølve innholdet l artlkler.
~ norske studentef i norsk klassekamp.konfrontasjon mellom.mot dag
i 20-åra og suf(m-l)stud l 60-70åra.likheter og ulikeheter i
politikk,ideologi og omfang.

x en serie artikler under rubrik-

ken: et lærested i kamp. hvordan
har utviklin~a vært på stedet,hvii
ke kamper star en oppe i nå,hva er
kommunistenes politikk på stedet.
~ stude ntbevegelser i andre land
~forholdet til arbeiderbevegelsen.
Frankrike mai-68,thailand nov,73 studentopprør eller massebevegelse
Imot veggen-intervjuer.bjartmar
gjerde(?) konfronteres med den
kommunistiske og progressive studentbevegelsen.
.lE miljøforeninga vår:fra "fylleslag"til w6 "rødt ekspansivt miljø".
~ sunn og næringsrik mat i studentsamskipnadens katiner - og fram
for alt - billig(!?)
Kom med flere ideer!
NÅ!
FORUTSErNINGER,
Ei slik gedigen avis kan ikke
lages og selges av en gjeng Blindern/Oslostudenter.Hvordan ville
avisa da se ut,hvor mange ville
lese den? Nei 1en forutsetning for
at den skal na mange er sjølsagt
at mange selger den og at mange
aviser blir solgt.Hvert ehkelt
medlem må se denne avisa som sin
avis,ogsørge for at den ikke biir
et stykke aksklusivt papir for
"seg og sine".Det må bli ei kampopp gave å selge avisa,både for laga og hvert medlem.Oppgave en:
diskuter dere fram til en salgskvote for første nummer - seinere
bør dere oppsummere salget og stille nye målsettinger.Dette er s jø l·
sagt av avgjørende viktighet for
redaksjonen for hvor stort opplaget skal være.
Men dette er ikke no~! Folk lar
seg ikke lure - om ikke avisa "ho~
der mål" vil ingen finne på å kjøpe den. Sagt med andre ord- det er
opptil hvert enkelt lag og medlem
å være aktiv,ta oppavisa,kritisere
den på godt og ondt og føre denne
kritikken videre til redaksjonen.
Om alle medlemmer gikk rundt som
Gallupp+ere ville ikkebvare redaksjonens umiddelbare inntrykk,men
hele forbundets kløkt og vitenskap stå bak utviklinga av avisa.
Da må den bli bra!
Men heller ikke dette er nok! Det
er videre opp til medlemmene (og

forts. sa:de lO ....
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En kampdag

1. .....

på klassekampens grunn
I. mai e~ en dag a~beiderklas s en og dens al1ieTte skal vise sin
styrke og ma~ke~e de ko~tsiktige og langsiktige k~ava de kjempe~
fo~ hele å~et. Denne dagen vise~ ikke minst enheten og samholdet
mot klassefienden. P~~olen ha~ sea ~egel vært - denne dagen skal
vi dominere gatene - med vå~e krav!
Som regel - f~di de sosialdemokratiske lede~ne til tider har lyk:kE!3
med å gjøre denne dagen til en ~festdag med bl.a. politiske paro~r
som i p~aksis var i strid med arbeiderklassens interesser. Oppsluttinga
om disse toga blei mindre, hornmusikken fikk dominere.
Rød Arbeiderfront i slutten av 60-åra stilte igjen et tog på klassekampens grunn. Toget stilte hovedparole-r mot monopolk<>.nitalen og
impe-rialismen, f or enhet i det arbeidende folkets rekker. Folk som.
ikke hadde gått i I.maitog på Lege, eller som aldri hadde gått i
gatene I.mai, blei trukket med gjennom demokratiske diskusjoner
om hvilke pa-roler vi skulle ha med. RAF fikk sin demokratiske karaldter
bl.a. gjennom de ulike seks jonene, kvinne-, utdanning, un gdom-,
antiimp r ria.listisk-, ideett-, soldat-, kulturseksjone-r for å nevne
noen. Folk langt utafor ml-bevegelsen var med i parolediskusjonene,
og med i å male t-r<>.nspa-renter og gfl. bak dem i toget.
Rød Arbeiderfront vokste raskt i mengde og geo~afisk og po litisk ~ed d e~
I I972 var det det definitivt stø~ste I.maiar~angementet i l<>ndet! I
bl.a. Oslo større enn DNA/Sa.mo~gtoget og NKP/SF to get tilsammen med
ove~ 8 .ooo deltake-re!
Rød Arbeiderf~ont stilte p a~olene mot klassefienden og levna aldri
tvil om hvor høyresosialdemokratene sto. Noen plasse-r gikk Ml'e-rne
sammen med andre p-ro~es fli ve i and-re a-r~ange m enter, men gikk ikke
i no e komp~omiss med hø yresosialdemok~atiet.
Tvert om·
I.mai h ar væ-rt et av vå~e beste vå pen mot LO/AP-toppenes innflytelge!
ENHET - PÅ KLASSEKAl,i PENS GRUNN!
Ifjor fikk enheten på venst~esid. a et g jennombrudd I.ma.i. Rundt i landet
markeTte Faglig I.mai Front det arbeidende folkets voksende sla.gkrafi't.
Enheten, demokratiet i toget, krav som gikk mot bl.a. DNA/ LO-toppene
på al.e viktige s p ø~smål, fikk kjempeoppslutning. Togene markerte a.lill.e
de vikti gste dagskrava vi har f ått kjempa igjennom elLF fortsatt må
kjempe fo~ - et å~ seinere. Sendtra.lt i toget sto parolen om å sty-clece
fagbevegelsens kampk~aft, moms, kvinnefri gj øring og EEC; På Youngstorget
va-r B~atteli fo~eløpig tvunget til å bedyre at EEC-planene foreløpig
va~ skrinlagt. Men var det anti-EECpa:rolene i samorgboget som tvang
han til det? Nei, det var anti-EECkampen, oppslutt inga om anti-EEC
parolene og alle de andre kampk-rayt som
_ •
blei stilt i Fagli g I.mai Front togene over hele landet. Aret før
hadde den samme Bratteli p~eika om samarbeid i EEC-felless kapet, til
t~oss for at bl.a. AEK ma~ke-rte sin EEC-motstand i Samorgtoget. 0PPslut t inga om dette toget tok Trygve til inntekt for seg og sin· poli~ikk!
Oppsluttinga om Faglig I .mai F~ont ifjor tvang DNA/Lbtoppene til ny
~i i å~. Enten bli st ående med buksa heilt ned~ med bare messing
i t oget. Eller gi et lite kompromiss til SV som :i:l: kunne splitte
venstresida s enhet. Det siste blei sjølsagt valgt, og kan komme til
å l ykke s . I Oslo har Rolf Dahl (NKP) fo~handla med DNA/LO top nene
og blitt enig med dem om et Ei enhetstog! ( Se ~dig redegjørelse
KK nr.5 -74. Liknende fram støt fra DNA/LO t oppene e~ i gang andre .
steder i landet," antakelig vil den konk~ete taktikken veksle fra
sted til sted.
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· e kDassesamarbeidslinja fra SV-ledelsen i Oslos side er et
slag mot venstresida. Den må forhindres - ]i, sammen med
alle de bra sV•erne og SV-sympatisørene må forhindre dette.
Linj a fr~. Rød Arbeiderfront I.mai og Faglig I.mai Front må følges
opp, den har gitt resultater både I.mai og ellers i å ret. (Husk
EBC-kB.m"en, ka1Den mot momsen,utdanningspolitikken osv.)
Ikke minst blant de utdanningssø~ende går det fan ikke an å
komme med tilbud om tog sammen med Gjerde! I verste fall fører
et s;'; nt klassesa.marbeid til at mBnge ikke går i gatene I.mai men sitter hjem.me, mens vårt må l må vare å trekke tusenvis av
~ folk med.
Vi sk<>.l kjempe for enhet med mange n:r e !lrogressive, i frontene,
p å fa.ga, i miljøene vi g-ir i osv. Ikke minst er det viktig å
diskutere I.m<d med flest muli g SV-medlemmer for på den måten
å skalle et Dres s mot den V?.nVi. ttige politikken ledelsen ]Jgc;er
o pp til. Trekk Sv-medlemmene akt ivt med i mobiliseringa til et
1)og på kl a.ssekampens grunn og still muli ghetene åpne for at de
som i første omga.n g t a r feil, seinere kan slut t e seg til toget de
o g så.
RASKT!
Gri ner vi dagen og timen, set ter i gang kvikt med en offensiv for
et I.m<'.ito g på k 1Hssek6UIIpens grunn, kan p høste store seire for
e i riktig linje. Det er stor motvilje
disse SB.marbeidsideene
ti l Sv-ledelsen bl8.nt Sv-medlemmer o g sympB.tisører. Ser ut som
SF'erne ofte et• mest motstandere, mens ltlt NKP 'ere og AIK'ere oppf 8.t t er dette som en b rukb ar t 8.kt ikk.
Ved å diskutere erf ~.r ingene :!h-a EEC-kBmp en, ma.tmomsen, utd anni ngspo lit ikken, d istri kstpoli ti kkan, r a.sjonal isering , Skånla.ndutvalget,
o g OD:JtC~.k te n til lønn sor,pc.jø r e t, midt -ø st en , lloljekrisa" osv, osv.
k?.n vi overbevis e folk om h vem som st 'i.r på folke ts o g hvem ro m
nhnc~ull er monono len es forsva.rere i f a.gbevegel s en o g i arbeiderbevege lsen fo r ovri g .
Erfaringer fra de s<>. ..r.J e k<un :1 ene o g i kke minst tidligere I .m a i a rra.nggmenter viser like klart at det er k<1mp mot bl. a.• DNA/LOto ryn ene som
får o rnsl u t ning , ikke "s<lmarbeid" som utvanner k a.mpen.Les bl.«. om
NKP ' s sHmarbeidserfa.ri nger med DNA i siste Røde Fane.

m

Vå r styrke er i l<ke minst 8.t vi går i S'">issen f or et tog som er
masRenes tog, som folk sjøl besternruer lokale paroler o g i:tilslut ; er se g en ell e r flere a.v hovedparolene. De rfor - sett i gang
di8 lru sj one n o m hovedp a rolen e for to get og hvil lce lokale till emoi neer oe S])esielle lok?.le pa.roler vi skal h<t med. Hvilke
s • esielle utda · n ing s !)a.roler stiller vi med']
FR.!,;.; FOR EH RØD I. l·IAI!
GrtiP DAGBI·l OG THili:N!
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Opplegg for lagsdiskusjoner om !.mai
Disk. hovedplattforma, op plegg med seksjoner i toget.
I. Hvilken politikk f~r ungdom under utdanning vil vi stå fram med I.mai?
Det er foreslått~ paroler for høyrere utdanning~ Enhet studenterarbeidere. Kamp mot budsjettinastramminger. Kamp mot nedskjæring av
studietida og praksisperiodene. Gjerde splitter-· enhet med jistriktshøyskolestudentene. Forsvar vår reelle medbestemmelsesrett - mot
departementets diktat. Enhet studenter - lærere.
Hvordan kan disse parolene tillempes til den lokale situasjonen?

o.

2. Vi vil gjennom en brei, demokratisk bevegelse trekke mange med i toget,
bak sine særegne kampkrav . . som ikke bryter med hovedparolene i toget.
Hva slags særegne krav kan vi fremme lokalt? Idrett, kultur, velferdskrav,
faglige krav, miljøkrav, særlige k kvinneparo1r osv.
'
3. Forholdet til SV oa. op:lortunister. Hvordan kan vi trekke dem aktivt med
samtidig som ikke SV-ledelsen klarer å forhale at mobiliseringa kommer
igang. Vurder særlig SV-gruppa, ev. enkeltstaende SV' ere på skolen, lærerstedet.

4. Organiseringa. Det må lages breie, lokale I.maikomiteer, på skolen eller
ut fra forholda i samarbeid med grupper utafor ia~ja~ skolen. Hvordan
kan den sammensettes? Hvem bør trekkes med? Lærere,ansatte,ulike fagnivåer,
jenter fra kvinnefronten el., tillitsemnn/kvinner, fronter, interessef.:':pper.
vordan sikre at arbeidet skjer i fronten, og at fronten ikke blic ~
"ali bi" mens ml' erne jobber på sida?
Sikre økonomiansvarlig i komiteen.

5.

Prioriteringa. I.mai bør alment stilles som ei hovedo nn gave for ~get
som helhet i mars og april. Organiseringa, diskusjonene osv. må komme igang
tidlig i mars. Etter påske er det bare I I / 2 uke maksimum til mobilisering.
Styret må ha I.maiansvarlig som kan lede arbeidet.
Hvilke andre saker må vi ta grep om i denne tida også ? Er det riktig at
I.mai på vår plass er ei hovedoppgave i mars og april?

6. I.maimobiliseringa og omdanninga . De s ist e ara har vi hatt stor framgang i
å ~e kulturen i mobiliser inga. Vi summerer opp at vi har gode masserøtter ,
men har problemer med å bruke dem politisk.
Hvordan kan medlemmene mobilisere i sine fagmiljøer? ( lister, systematiske
i iskusjoner med tvilere osv.)
Hva kan laget klare av I.maifester,frokoster~ I.mai, aetsjer og annen kultu r
som fre mmer pol itikken i mobiliseringa? Hva med ei I.mai lokalavis som
komiteen ga ut hvi s vi ikke når alle med munn- ti l-minn metoden?
Styret må bearbeide dette opplegget før det diskuteres i laget. Sånn sam det
står her , blir det alt for stort og omta~ende . Fristen f or lggsdiskusjonene
er s einest 3.mars.
I nnen jlåØa;m•m april må komiteene være i full gang og parolediskusjoner ol.
i sving. Før påske er det bra å få nødvendige til.s lutninger fra almannenøter,
elevråd oa. organer som vi ønsker ska l slut te opp om toget. Etter på ske er
det sist e innspurt - da må det være tilrette lagt med underskriftskampanjer ,
fe s·t er, sist e grundige disk.usjonsrunde:i: med t vilere osv. Dette "kommer vi
tilbake til med ideer . . .
FRA!~ FOR EN SEIERRIK I .NAl l
TREKK !·lANGE NYE FOLK ~!ED I I .MAITOGENE!
LA l : !~I-ARBEIDET BLI ET GJ:ENNONBRUDD I KAJ•1PEN FOR ET STERIT STUDENTFORBUND!

~====== == = =============== ============== = ====== ~ ===== =========== == =====~c=
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utdanningspoLitilck:

hva må gj•res J
6 TESER OM STATENS UTDANNINGSPOL~~~~-~~~-~g~ MÅ GJØRES.
Dette er ei foreløpig sammenfatning av helges~minarene for LNLNSU-, F)l;... og SDHL-delegat er som'
blei holdt tidlig i januar i Oslo
Bergen, Trondheim og Tromsø. Sam-'
menfattinga står for en persons
regning.Den bør r a skt diskuteres•
i storlagsstyrer, fraksjonslede·lser og være studiemateriale for de
ml-delegatene som skal på landsmøtene til de nevnte organisasj~n ene.
Bakgrunnsmat erial~: Mao- Om motsige l s en, Om praksis. Studenten~
og den sosialistiske revolusjon.
Stensil om statens utdanningspolitikk som seminardeltakeren i laget har. Lov om Lærerutdanning,
med nytt reglement. Strukturkomi~
teens innstilling i UniversiUrtet
i Trondheim. Andre a rtikler og
lover.KK nr 2,3,4 -74 om den økonomiske bakgrunnen for oljekrisa.

~~€2!::.!~~~
På kort sikt har Staten store probl e mer ~ Folket reiser mot skatteplyndringa og prissti gninga (momsaksjonen o.l.). Vi har ei skattekrise. Samtidig intensiveres
strukturrasjonaliseringa for å f~
hindre fall i pro f ittraten. Staten skal betale omlegginga for monopolene, bl a . over trygdebudsjettet. I USA, England og Sverige er·
denne krisa først og fremst løst
ved at staten bruker ~arekniven
overfor bl a trygdebudsjettene, og
det blir arbeidslø'Shetskrise. Nedskjæringa av KUSs budsjetter, Dag
Omh olts planer om ytterli gere reduksjoner av KUDs budsjett er et
av mange forsøk på å løse denne
krisa i Norge. Nedskjæring ene er
nødvendige og rammer bl a "framtidsskolene" - Distriktshøyskolene
også, sjøl om Staten på sikt prioriter er disse skolene kraftig opp • •
Det er en motsetning mellom hva
Staten ønsker og hva som er mulig.
Omlegginga av produksjonen skjer~
pes bl a av utsiktene til feite
oljeinntekter fra Nordsjøen om 10'

års tid. Arbeiderbladet . antyd-er
:0-15 milJiarder kroner i Statlig~
1nntekter. Tilgang på arbeidskraft av kvalifisert type avgjør
?l a hvor mye det er lønnsomt å
1~Vestere_i Norge av disse penga.
E1 antydn1ng - 6 milliarder investert i Norgæ krever 60 000
nye arbeidere for at profitten
av investeringene kaster mer av
seg enn å investere i utlandet.
Det stiller mengden av kvalifisert arbeidskraft som et viktig
proglem for monopolene og Staten
i tida framover.

Vurderer vi Statens behov og angrep mot oss, følger ~e disse
hovedlinjene·:
+Ned med studietida - ikke noen
forlengelser!
27årige yrkesretta studier prior1teres langt over "tradisjonelle universitetsfag". DH-ene får
bl a ikke utvide utover 2 år med
få unntak. Adjunktkompet anse i
ungdomsskolene med 4 år (4t år
på Universitetet) endres mx~ til
3-å~ig lærerskole i de· nye peda gog1ske h øyskolene (Lov om Lære~tdanning), Ny cand.mag.-ordn1ng på Universitetet foreslått .
Pensumendringer for at de oppgitte tidsrammer på grunn-, mellomog ~ovedfag skal følges på Univers~~tet i Oslo. Nedlegginga av
sos1alskolene (3-årige) til fordel for DR-opplegg (2-årige) eller andre korttidige løsninger
med kurs for kommuneansatte osv ••
+Nedskjæring av budsjettet.
Siste statsbudsjettene. Ytterligere nedskjæringer på 30 mftll.
på 74-budsjettet.
+Mer allsidig arbeidskraft.
Lærerutdanninga med ned til ukeskurs i fag som seinere blir undervisningsfag. Får lærere meæ
s~or fagkrets, skarp motsetning
t1l hva innholdet i undervisninga bli~ (Lov om Lærerutdanning) ••
Økonom1sk/administrativ grunnutdanning på DH-ene og teknisk/
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Il
økonomisk utdanning på DH-ene
får stor v e kt. "Livslang læring'L
prinsippet hvor vi skal veksle
mellom utdanning og arbeidsliv.
Målretter ei grunnutdanning mot
et avgrens a spesialområde i arbeidslivet . "Lavere grad av meldisinutdanning11' e't ekse1p.pel.
+Bedre utnytting av undervisningsressursene.
Samkjøring av studentgrupper i
grunnutdanninga. på store f orelesninger med au di o-vi s uelle
opplegg. Universitetet i Tr ondheim fore s l ått sammenslåing av
NTH, Lærerhøysko ]en og UnLversitetet i Trondheim med felle s undervisning f or f eks medisinere og sivi l ingeni ør er i grunnutdanninga. Fysi s k sammensmelting av DH-ene og de pedagogiske
høyskolene å pner for fe llesundervisning. Alt dette reduserer
sjansen f or fo r dype l se , studieveiledning fra l ær erne , sjølva lgte deler av pensum.
1. Prisen pr s tudenthode· - ikke
minst med hensyn til ut dannings~
tida. - er de n vi kti gste drivkrafta i utd anningspo li t i kken,
og de n størs te t rus se len mot
s tud entene.

+Kvali teten politisk av arbeidskrafta.
Vekk med for praks is en som gir s
stu de ntene bevis s thet om de re-.
~~le problemene. (f ø rskol e lærer~
n e, bibli otek arene , s os i al skolestudenten tene') Bryt ned mi lj øet
på l ærerstedene, i sol er studentene. Mammutfore l esninge r, lese
hjemme, h ardt eksamenspress,
splittende eksamenssystemer,
s kift studieplass ofte osv. · Kut·te n ed pensum, v ekk med valgfriheten, kj ernegrunnfag , en ukes·
kurs på l ærerskolene , sosialkurs
på DH osv. Mot pensumendringer
som s vekke r borgerli g ind oktrinering .
Studentene har gått kr~aftig til
venstre de s iste år a . A styrk e
denne utviklinga betyr å r eis e
dem t il kamp mot Statens u td an-

ningspoli tikk nå. Å erstatte·
denne kampen med fagkritikk betyr at Staten om svært kort tid
umuligg j ør fagkritikk, umuligg jør
å bruke faget i foltiets tjenes1e
osv.
2. Fagkritikk som
reformisme.

hovedsak er·

+Bedre kva liteten på a rbeidskrafta.
Omle gginga av industrien, økinga
av byråkratiet i Sta ten og privat industri, rask øking av tallet på gymnasi as ter, utbygging
av ungd omsskolen, rehabilitering
av arbeid skraft a som slite s raskere er trekk i omlegginga med
konsekvense r fo r utdanninga. J
KapitBlint en s iv industri krever
teknike re, økonomer på et mellomt~inn mell om NTH og teknikern, mel l om NHH/sos i aløkonomi
og grunnutd anning på gymnas et.
Øfonomi /admini strasj on vikti g
på DH - ene . Helsearbeidere mellom l ege r og sjukepleliere.
llet t e må drøftes grundi g ere, vi
tren ger mer material e h er.
+Splitt og hersk.
DH-ene som kile mot univer s ite;;
ter, sosialskoler, spesialskol er blant Ottosen!omiteens viktigste seire. Nå splitteø; DH:..
studentene mot andre gruppe r i
spø rsmå let om kompetansen DHdtudliet skal gi. Brukes som
spyd odd mot f.eks. H:iis torisk/
Filosofisk fakultet ved Universite tet.i å få inn v ekt tall.
God styring over DH-ene gir muli gheter t il å få g jennomført
reaksjonære re fo rmer på U niversite t et hvor de har dårlig styri ng. Lærer s kol es tud enter brukes
mot universitetsstudenter i s~
målet om l ærerutd anninga (hvem
går 4tår på Universitetet når
3 år på l ærerskolen gir samme
kompe tanse ? Ell er 6-7 å r på Universitetet for å bli lektor hvis
4t år i kombinasjon med lærerskoler klarer seg?Lov om Lærerutdanning.) Sosialskolestudenter
og DH- s tudetne r splitte s på samme måte.
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En annen viktig motsigelse . St a tens krav om mer e-ffektiv "samf unnsnyt t i g " utd anni n g "for å redusere> skatten " brukes for å sp
splitte studentene fra resten a v
folket . Splitten kan brukes til
å g ripe kont rollen d irekte ved
f . ek s. programbudsjettering ( budsjetter der Staten får l egge opp
detaljp l aner i motsetning til
ra~~ebudsjetter hvor sko len sjøl
bestemm er innholdet) . Akademisk
arbe i dskraft kan " forårsake " ar beidsløshet for a n dre . Skatte plyndringa, sparekniven på bud sjette t rammer a ll e grupper av
det arbeidende folket . Økt øko nomisk og fagl i g press på student er kommer ikke det arbeide ne
folk til g ode .
Krav om bedre og l engre DH- und~
visning , eventuelt seinere sid e stilling med a ndre skoleslag .
Bedre og mere pedag ogikk og me todi Kk p å universitetene . Nei
til 5 og I-ve kttall på l ærerskolene .

===============================

3 . Styrk enheten i studen tenes
og folkets rekker .

anser er midlert i dig~, mang e a v
disse folka i unive r sitets ledelsene har objektivt i nt eres ser av
å stå sammen med stude ntene og
resten av lærerne .
Ved siden av alliansen , bruker
staten detaljstyring av bevilbningene som kont~ol l middel mot
universitetene . A få "folkevalgte' råd , korp ora t i ve råd på uni versitetene setter studen te nes
og lærernes muli ghet for kamp et
langt skritt tilbake . På skole slag der de t allerede er korpo rative råd , ønsker Staten lengst
muli g å g i skinn av demokrat i.
Det skjer g jennom byråkratiske
v a lgte råd på hvert skolested
som har l iten reell myndighet og
som kan fr atas a ll myndighet om
de b l ei forsøkt utvikla til kamporganer.
4 . Still demokrat i et sentral t i
kampen . Utbygg demokratie t på
grunnplan et . Avslør skinndemo krati , eventuelt ved å delta i
skinndemokratiske organer . Forsvar d e borgerli ge demokrat i ske
rettighetene v i har .

===============================

============================ ===

+Politisk kontrollL
For å g jennomføre pl anene på
kort O": lang s ikt , må Sta ten ha
kont roll over skoleslag a . Formått
har 3t'lten diktatorisk myndighe t
over d e pedago";fuske høyskolene ,
d i striktshøyskolen e , sosialsko lene og mange min dre sko le typer
sjennom departementsoppne vn te
r åd etter korporativt mønster .
S t aten mangler de n d i rekte styringa med bl.a . universitetene.
Den akademiske friheten e l ler
borgerli g e demokratiske retti g heter som un iver sitetene h a r hatt
fra e n he l t a ~~en periode , brukes
n å mot Staten (Ottose!L1<:o :niteen) .
At de h ar fått de ler a v univer sitetsledelsene på sin s ide i f .
eks . lukkingssakene, strukturkomi teen i Trondheim o .l. bygg er
på falske løfter om bl . a . styrking av hovedfaga , (jfr . Omholt
om innstramming av hovedfaga),
mere bevilgninger når det er
blitt " ordna f orl:lol d " osv. Al li -

Hv a må gjø res?
Hvor v ikti g er interessekampen?
Jfr fors l ag et ti l bere t ning . Med
utgangspunkt i at beretninga er
riktig , må studentforbundets medlemmer o g forbundet som he lhet
stille kampen mot St a tens utdanningspolitikk som den alment viktigste oppgava en g od stund fr amover .
Som resultat av omdanninga har
vi den styrken at pol itikken kan
diskuteres og utvi k l es sarnm en
med massene i forbinde l se meæ
faga (bruk f . eks . kol lokvi er og
klassasammenkomster), v elferds organisasjonene , miljøene på
sko l ene osv. De tte er vikti g for
å s i kre en riktig politikk i s~
svar med massenes interesser og
en av de beste måtene å pro pag ee
polit i kken på (munn t il munnmetoden) . Det er bl . a . med på å
sikre at vi tar u tgangspu nkt i
de nære behova folk har, f ~ eks
hardt eksamenskjør , dårlig un-
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dervisningstilbud og reiser lokale kamper som er drivkrefter i
landsomfattende, sentrale aksjo~
ner om samlende krav.

lokale SFU-ere, som først ikke
trodde folk ville slås~, og som
i neste omgang ikke hadde så
godt tak på virkeligheten at de
klarte å avsløre G~erdes taktikk.

5. Reis lokale kamper raskt :

Også b l ant studentene kom defai~
tismen t il uttrykk etter statsbudsjettaksjonen i -7 2 , og etter
at loven om Lærerutdanning pa~
serte i f jor vinter. Også blant
ml-ere var det en tenden s til å
moralisere over massene.

Hva er de viktigste hindring ene
for å komme igang?
For å få tak på den lokale situasjonen, for at medlemmene er i
stand til å dr ive en bevegelse
framover, må laga diskutere interessekampen på et møte. De t er
ikke nok å peke ut en "ekspert"
og tru at saka er i gode hender .
Det er bare oss som har ei rikUg
analyse av Staten som redskap
for monopolene. Bare vi kan bruke den dialektiske materialismen
som rettesnor når vi stille r , opp
de ulike motsigelsene som vi må
løse, stille masselinja i ledelsen for arbeidet. Ingen andre har
en organisasjon bygget for kamp
som gjør at vi kan slå som en
knyttneve. Sjø lsagt skal vi ha
med opportunistene igSV og andre
på læreste d et. Men ikke på en
sånn måte at de hindrer oss i å
mobilisere massene og reise dem
til kamp. Mange steder må vi
uten tvil kjempe mot opportunister som er defaitister, som velger å dyrke bøkene framfor å ha
teorien som rettleiing i kamp,
som til og med mener at hardere
undertrykking bevisstgjør og
derfor ikk e vil slåss. Derfor er
det avgjør ende at vi diskuterer
situasjonen på lærestedet kollektivt og oppnår enhet på en politikk og framgangsmåte som hele
laget setter ut i livet. Lagstyret må være drivende i å reise
problemer og å l øse dem.

Vær på vakt mot defaitismen:
D~n.kan skjules i

llnJe, i
an •

ei fagkritikktr eghe t med å sette i

Til slutt:
Statens angrep er mangfoldige og
systematiske . For hver lov som
vedtas, for hvert skritt som tas
Ior å sette dem ut i livet svekkes på et vis våre muligheter
for å r e ise kamp seinere. Staten
har kort tid~prespektiv på mange
av planene slne, den økonomiske
k~isa kan skj~rpe angrepet ytterllgere. Det vll være avgjørende
fo.r .studentene.s tillit til kom-munistene om vi står konsekvent
~ot ei sånn f orverring eller
lkke. Den kommunistiske masseorganisasjonen Studentforbundet ~r
m~l a~ se~mtil å bli, kan langt
pa vel bll en realitet om vi .
stiller oss i spissen for denne
kamp.en.
REIS KAiviPEN LOKALT MOT STATENS
UT'IIJANNINGSPOLITIKK;·
FRAM FOR EN KOMMUN I STISK ii'!ASSEORGANISASJON FOR ST UDENTER;
Gjert.

=~=============================

6. Uten at koiiUnuni.stene tar initiativet, blir det ikke re ist
kamp mot Statens utd!annings politikk.

===============================

Blant gymna siastene var det op· portunister som mente at massene
ikke vill e slåss mot den 30-timers uka Gjerde la opp t il. Mas sene viste seg bedre enn ..SFU-ere
i NGS sentralstyre og enkelte l
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andre~

å skrive til avisa,lage inn·
legg,lokalt stoff,reprotasjer,teoretiske artikler,små og store notiser fra hele landet.Vi vil ha en 1
landsomfattende avis - da må vi ha
stofffra hele landet.Små nyheter
kan være store - husk det!
Men heller ikke de t te er nok! Vi
tror ikke på det spontane,uorganiserte tilfeldige initiativ - dette
må inn i organiserte former.Hvert
enkelt sted må ha en eller flere
personer som her avisa som bovedoppgave(etter styrke), d isse fungerer som kontakter for redaksjonen. Stårre steder må nedsette en
småredaksjon som oppsummerer den
lokale a ktivitet og intiviativ
og deltar i utforminga av avisas
redaskjonelle linje.
Vær dristig - vær konkret.

TIL SLU'rT.
La oss slå fast en gang for alle:
Den nye langsomfattende kommunisti·
ske studentavisa er medlemsmas senel
eget verk.
Diskuter- konkretiser - _og organiser.
Alle lag må sende inn realistiske
(les dristige) salgskvoter for
sitt lærest ed.
Sitter du på en ide - liten eller
stor - nøl ikke med å sende den
inn t i l oss. Bare en ide fra hvert medlem - hvilken idebank!
Send a lt til:
Rød Ungdom 1 v/ studentutvalget,
Boks 33, Tasen, Oslo 8
·
red.
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