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4.M A 1-

nødvendig for 

konsolideringa 

opp_~_ygginga 

av NKS! 

og 

Landsmotet har slått fast at NKS skal bli et kommunistisk masse
forbund for studenter. 

H\Ta betyr det at NKS skal bli et masseforbund? JJet betyr at vi skal 
rekruttere bredt i studentmassen og trekke til oss mange nye og uerfarne 

kammerater. 
l 

Situasjonen i dag mange steder er at organisasjonen vår består av 
mesteparten nye medlemmer som har lite kamperfaring og utilstrekkelig 
skolering i m-1-m. På andre steder og på enkelte skoleslag (eks lærer
skolene) har folk erfaring fra interessekam.p,.-noe som hele forbundet 

må lære av. 
Vi er en voksende og entusiastisk organisasjon, det viser bl.a. 

sommerleirbevegelsen. IV!en vi trenger videre og bedre skolering og 
konsolidering •. Vi trenger et skolerende,. konsoliderende og samlende 
internt organ for å styrke NKS'. 4.mai må og skal være et slikt t'Yrgan., 
Hvordan skal det skje? lV!ao sier i "Presentasjon av Kommunisten" (store 
hvite):. "Hensikten med et internt parti skrift er å lette oppbygginga 
av et bolsjevikisk, kinesisk kommunistparti som spenner over hele 

l 
nasjonen, har en brei rnassekarakter og er fullt ut konsolidert ideologis~ 
politisk og organisatorisk. - Det er den slags parti vi nå skal bygge> 
men hvordan skal v:i gj ore det? Vi kan ikke svare på de.tte sporsmålet 
uten å granske partiets historie og dets atten års kamperfaringer." 

4.mai sin oppgave må altså bli å studere kamperfaringene til de 
forskjellige laga, formidle dem til hele organisasjonen, bidra til 
utvikling av kommunistiske linjer forkampen. 

Gjennom 4 .mai vil ledelsen ett.e:r prinsippet:. fra massene til massene 
- kjore ut linjer på de mest sentrale sporsmåla. Ved siden av å spre 
kommunistisk propaganda til NKS; sine medlemmer skal 4 .. mai være et 
debattorgan for hele organisasjonen. I motsetning til Hva I'flå. Gjores?-
skal 4. mai ta opp interne motsigelser 
utvikle og oppsummere disse. 

Redaksjonen vil lansere temaer som 
~ debatt på, ved siden av diskusjoner på 

på viktige sporsmål og s r ke å 

vi syns det er viktig å få igang 
kampen vi står oppe i idag. 
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For ilrke å f2, for ill9l1(}? 1J RllA:r' j h T !-: a på en gang vil v :,_ !i:C C_v_C '-" 

konsentrere temaene til ett eller få i samme nurruner av avi sa. I f orrig8 
nummer starta debatt på homofili. Denne debatten er langt fra ferdi g. 
Skriv inn reaksjoner på innleggene! - Andre temaer vi lDXnne tenke oss i 
host, er I) politisk militærtjeneste og 2) sikkerhetsarbeidet. Andre 
forslag? Skriv til 4.mai,. adressen er den samme som NKS sin intern
adresse sentralt. Artikler leveres til ledelsen i storlaga. 

STUDÆ INTERNAVISA OG BRUK Dl~N AKTIVT I KMJ?EN PÅ SKOLER OG 

UNIVERSITET ! 

STYRK 4.IV'1AI I KAivll'EN Ji'OR Å BYGGE OG KONSOLIDGRE N'LS SOE EN 

KOidl'iiUNISTISK MASSEORGANISASJON }:'OR STUDENTER! 

Skjær igjennom 

start m assemobil ise ringa! 

Stortingsmeldinga har aktualisert og forsterket behovet for å reise 

kampen mot PH i hØst. Den har også klargjort at det viktigste i 

statens angrep er strukturendringene og rasjonalisering . 

Det som har lekket ut om statsbudsjettet tyder på at dette angrepet 

blir så alvorlig at det vil bli nØdvendig å reise kamp også mot 

dette, ikke bare som et bevis på statens utdanningspolitikk. 

Våre undersØkelser t yder på at det går noe tregt med massemobiliser

inga, og at en av årsakene til det er at for eksempel spØrsmålet om 

kompetanse er blitt blåst opp, og at det hersker forvirring om hva 

som er overordnet. 

Det viktigste nå er at vi kan skape en enhetlig og slagkraftig 

front av alle studentgrupper mot PH og det nye DH-systemet som er 

blitt lansert i Stortingsmeldinga (Se egen artikkel) •• 

Vi må stille en 

fronten kan stå 

del felles overordnete paroler og krav som hele 

på.SpØrsmålet-·om-· s årig adjunktutdanning truer med 3o-·-· 
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å splitte denne fronten, og v i mene r derfor det er riktig å droppe 

denne parolen som overordnet for hele fronten. Vi menet de over

ordnete parolene bØr være: 

UTSETT IVERKSETTELSEN AV PH ! 

NEI T I L STATSDIRIGERT STRUKTURRASJONALISERI NG AV HØYERE TJ"""TDANNING! 

Avvis PH- PH er kjerna i DR-systemet ! 

Ne i til rasjonalisering og Økt arbeidspres s ! 

Nei til regionale sty rer! 

Nei til innfØring av styrene våren 1975! 

Trekk reglementet tilbake! 

Kamp mot det nye hØyskoleststemet-avvis me l dinga om hØyere 

utda nning; 

Stans millionnedskjæringene i budsjettene- forsvarlig utdanh ing! 

I tillegg til dette så bØr de ulike sko leslaga diskutere seg fram 

til sine underordnete paroler. 

~~~ 
~ ~ ~ 
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AKSJO NSDAG 

3 1. OKTOBER! 
Arbeidet med massekonferanser er noen steder kommer godt igang, 

spesielt i Tro~sØ og Bergen , mens andre steder er 9et knapt nok 

startet . Vi mene r a t mas s ekonferanser b Ør arrangeres alle stede r 

der det o verhode er mulig, og ikke bare i uni versitetsbyene . Ta 

kontakt me d de and r e skolene p å stedet og sta r t mobi lise r ing på et 

felles opplegg~ 

Konfe r a nsene bØr t a opp t o t ing: 

- Kampen mot PH og det nye h Øysko lesy stemet som Storting s 

meldinga lanserer, og 

- Statsbudsjettet, de t vi l si de n Økonomiske k ampen. 

Det v i fore lØpi g vet om s t a tsbuds jettet har s tått i 

Klasse k ampen. S tatsbuds j ettet kommer om få dager og v i 

har plane r om å lag e e t flak .om det så snart_det har 

k ommet . Me n ve nt ikke på dette (e ventuelle) flaket med å 

mobilisere s tudentene til kamp for sine Økonomiske interesser 

Stat sbuds j et t e t må tas opp på kon f eransene! 

LNL har foreslått en interessekampuke fra 28 oktober til 2 november 

med massekon f eranser og aksjonsdag i denne uka.De foreslår at 

aksjon s dagen ska l være 3 l.lo.Dette forslaget t il ak sjon sdag s tØtter 

v i, så den 31.10 b li r alt s å den felles aksj onsd a gen for alle u nder 

h Øyere utd anning denne hØ s ten .Det er denne aksjonsdage n massekon f er

ansene skal mob iliser e t i l. 

LNL's forsl ag om ma s s ekonferanser i denne interess ekampuka s t å r ikk e 

i strid med vår faseplan om massekonferanser i midten a v oktober , 

og bety r al t så ikke at NKS' faseplan om konferanser ca. medio oktober 

har blitt endra .LNL ' s forslag tar utgangspunkt i situasjonen på 

l ærerskolene h vor det vise r seg at ganske mange skoler ikke har 

kommet godt nok igang med massemobiliseringa og planlegginga til å 

kunne holde skikkelige massekonferanser i midten av oktober. Istedet 

for å holde dårlige e ller ingen massekonferanser i det hele tatt i 

midten av oktober tar LNL sikte på å ha breie massekonferanser ca. 

5 
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to uker seinere . (ForØvrig et ikke lærerskolene på dette tidspunkt 

i samme grad som universitetene hindret av eksamensforberedelser til 

å gjennomfØre aodt besØket massekonferanser)Denne delen av for i laget 

fra LNL innebærer altså en tillemping av NKS' faseplan for en del av 

organisasjonen, nemlig for lærerskolene,og ingen endring av NKS' fase

plan som sådan. 

Derfor: Ta sikte på å gjennomfØre massekonferanser ca. medio 

oktober. 

STOR TINGS 
l 

ME LDINGA 
om høye re utdanning 

=================================================================== 
SPØRSMÅLET OM HVA SAMFUNNET KAN ABSORBERE AV KANDIDATER MED HØG~ 
UTDANNING ER I HØG GRAD ET SPØRSMÅL OM HVILKE FORVENTNINGER KAND

IDATENE HAR MHT. ARBEIDSOPPGAVER, STATUS OG LØNN. 

(Kap. VI,3) 

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

Selve meldinga er ikke kommet enda, men vi har fått et sammendrag, 

og sid e n DNA har starte t merkedsfØringa, vil ikke v i ligge så my e 

etter . Det beste som kan sies om meldinga , er at den ~å de fleste om

råder bekrefter vår analyse helt og fullt. Vi skal gi en del sitJ ter 
l 

som belyser dette: 
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BEHOVET FOR MASSEUTDANNING. 

"En rekke krav har vært stilt i debatten om h Øgre u tdann i n g ..••. 

Innenfor en realistisk Økonomisk ramme er det ikke mulig å oppfylle 

alle krav samtidig, oq departementet gir prioritet til kravet om å gi 

flest mulig _en studieplass." 

Målet er 80.000 studieplasser i annen halvdel av 1980-åra. 

DISTRIKTSHØYSKOLESYSTEMET. 

"En distriktshØyskole, slik meldinga bruker begrepet, vil bli en or

ganisatorisk sammenby gnin g a v en rekke studieretninger og skoler for 

hØgre utdann i ng innenfor e n region (som regel et fylke). Den blir mer 

en sammenknytning av utdanningsenheter enn en skole i tradisjonell 

forstand. Av dette f Ølger at distriktshØyskolen ikke må ligge samlet 

på et sted, selv om utbygging på et sted kan ha faglige, miljØmessige 

og ressursmessige fordele r og derfor bØr være det vanlige n år nye 

studieplasser skal etableres." 

Hovedvekten legge s altså på den organisatoriske integreringen, men på 

den annen side fore slås det oppretting av et studiesenter i hver re

gion som må være av en viss minstestØrrelse hvis de skal være "et 

reelt alternativ til universitetene." 

DistriktshØyskolesy stemet v il bestå av læreskoler, sosialskoler, 

landbruksskoler , tekniske skoler, ulike studieretninger mm. 

REGIONALE STYRER. 

Det foreslås etablert et distriktshØyskolestyre med besluttende myn

dighet for all h Øgre utdanning i regionen. Styret oppnevnes av dep

artementet. Det skal ha flertall av "samfunnets representanter". 

De viktigste oppgaver for sty ret blir ansvaret for drift, utbygging, 

planlegging og kontakt med regionen. Alle lærerkrefter skal anset

tes av styret for å sikre en best mulig utnytting av læreressursene. 

Til hjelp for det regionale styret skal det opprettes interne styr

ingsorganer for hver skole sammensatt av lærere og studenter. "Styret 

skal fastsette organe r og oppga;vefordeling for intern styring". 

OH-SYSTEMET/UNIVERSITETENE. 

"Hovedtyngden av nye studieplasser legges til distriktshØyskolesyst

emet som tilbyr kortere, y rkesrettet utdanning. Det må arbeides kon

kret med å forkort e den anve n dte studietid ved universitetene. Det 

satses på voksenopplæring og kombinasjonsuhdervisning". 

"Universitetsstudier må i framtida ses som· et ledd i et samlet tilbud 

om hØgre utdanning . ••• ••• Departementet mener ikke at det foreligger 
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tungtveiende grunner for at studiene i Norge bØr være lenger enn / i 

andre land. Det er åpenbart behov for studier av ulik lengde og indi

viduelle variasjoner, men det bØr vurderes nØye om det er mulig ' 

å oppnå forsvarlig nivå innenfor en ramme på 4 års fulltidsstudium 

Kravet om forberedende prØver bØr revurderes •••••• " 

Det åpnes dessuten for muligheteb til flere lavere nivåer i univer

sitetsutdanninga som gir yrkeskompetanse. 

S't1~dcntene har begynt å s/iiss for sine krav igjen. Torsdag l 9. september demonstrerte 
.150 mot forslaget til ny universitetslov. l løpet av høsten skal vi bli flere. Staten og 
monopolkapitalen skal ikke få fred! 

OM STYRINGSSTRUKTUREN FOR UNIVERSITETENE 

"De partementene understreker videre b etydninqen av god kontakt 

med det praktiske liv i studieplanarbeid og ressursdisponering. 

Re present a sj on i u n iv"ersitetenes s ty ringsorganer fra det Øvrige sam

funn er gj e nnomfØrt for Univers i tetet i TromsØ , og vil aktualise r es 

også for de Øvrige universiteter" . 

PH i DR-sy steme t 

" Lærer sko l ene vil bl i de store makt faktorene i dette spi l let" , sitat 
f ra I ngr i d Eide i KUD . 
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DEN TAKTISKE 

SITUASJONEN 

DNA'S MARKEDSFØRING AV MELDINGA 

Gjerde & co lot oss vente lenge på meldinga, og presentasjonen var 

meget godt forberedt. Deres taktiske offensiv kan summeres opp i 

4 punkter: 

l. Rask sikring av sterk stØtte. 

I lØpet av et par dØgn hadde KUD offentlig stØtte fra bl.a. 

LO's skolekontor, formannen i Lærerskolelaget og store deler av 

pressen og mer vaklende stØtte fra Gerd Liv Valla i NSU . 

2. Tåkelegging av spØrsmålet om fysisk integrering. 

Det er i framstillingen lagt stor vekt på at det ikke er snakk 

om nedlegging av eksisterende skoler, men på den annen side står 

det også i meldinga at de går inn for oppretting av studiesentra 

av en viss minstestØrrelse.! Østlandsmeldinga snakkes det om 

studiesentra på minimum 4-5oo studieplasser. 

3. Sukkerkuler til lærere og studenter gjennom forespeiling av demo

kratiske interne styringsorganer. 

Dette er så demokratisk at det er nØdvendig for styret å fast

sette regler for hvem som skal sitte der og hva de skal gjØre. 

4 . Appell til vanlige folk. 

Alle som er 25 år og har 5 års yrkeserfaring skal ha dagang 

til DH,uansett forutdanning. De studentene som kommer til å 

protestere mot DR-systemet er allerede på forhånd stemplet som 

egositiske fagidioter som ikke tenker på alle millionene som 

senere har lyst på hØgere utdanning. 

Etter min mening er det farligste i denne taktiske offensiven 

appellen til vanlige folk.Det er her vi må sette inn hovedframstØtet 

og vise hva realiteten i dette er. 
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!!"! 
IV 

SITUASJONEN I STUDENTMASSEN 

NKS 
vi har såvidt startet kampen, den interne skoleringa er godt 

. l lgang, 

men vi har i liten grad nådd ut til massene. 

SV 

SV ' s stortingsgruppe og ledelse har ingen linje p å DR-systemet, dvs. 

de har en konsekvent vaklende linje. Denne vaklende linja og parla

mentariske i llusjoner gjenspeiler seg blant SV-pampene i NSU's ledelse 

Integrering og DR-systemet kan ifØlge dem være både en god og dårlig 

ting . Videre: Fellesundervisning for ulike y rkesgrupper vil kunne 

motvirke "fagidioter" og "profesjonshysteri" . DR-systemet styrker 

desentraliseringa. Vi må derfor godta systemet og forhandle oss bort 

fra de dårlige sidene ved det.Dette er deres linje . 

Det farligste for bygginga ev enhetsfronten er kansk4e deres "tapt

på- f orhånd "- linje, spesielt i forhold til lærerutdanningsloven. 

Denne linja kan gi grobunn for defaitisme i amssene. 

INTERESSEORGANISASJONEN 

LNL og FR(Fellesrådet for sosialskolestudentene) har allerede 

kommet med en fellesuttalelse om Stortingsmeldi~ga, og mobilisTringa 

av massene er godt igang.SV-pampene i NSU's ledelse kan fØre til at 

NSU blir en svak stØttespiller i fronten, dersom ikke massebev~gelsen 
tvinger dem med . Kameratene i DRL(DistrikthØyskoleelevenes Lan~s
f o rbund) må raskt begynne å seise kampen der. 

OPPSUMMERING 

Stortingsmeldinga og DNA's markedsfØring av den har styrket behovet 

for å reise en massebevegelse raskt. Dersom vi ikke når ut til massene 

med analysen vår vil SV's ideer raskt få grobunn med sterk stØtte fra 

de reaksjonære. 

FRAM FOR SEIERRIKE MASSEKONFERANSER OG AKSJONER! 

SEIER I KAMPEN MOT PH ! 
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a••••••••••••• •••••••• • •• •••• ·: 
iFORBU NDSBOKA : 
• • • • 
: er ko mmet! : • • • • • • • • 8 :Den sammenfatter utvi klinga i den k ommunist iske studentbevegel sen • 

: i e i beretning. :Disse konsentrerte erfaringene er blant vår e viktigste : 

• våpen når vi står overfor nye oppgaver . For alle dem, kommunister og • 

• andre, som vil l ære av fortidas feil for å unngå å gjore feil i fram- • 

: tida , er denne boka uunnværlig. : 

• For all e medlemmene i NKS er det et prinsipp å legge vekt på å e 
e summere opp arbeidet vårt. :Det gjelder i smål aga, fraksjon ene, i stor- e 
: laga og i distriktene. :Den beretninga som forbun dets forste l ands- : 

• mote vedtok, bygger på sånne oppsummeringer og er den forste sammen- e 
e fatninga av den hel hetlige utviklinga av studentbevegelsen i Norge. e 
: :Det er et dokument v i alle har grunn til å være stol te av. Sarr.t idig : 

• er det et skarpt våpen mot alle fo rsok på å forvrenge m-l-bevegelsens e 
e rolle og studentbevegelsens rolle i den norske klassekampen . Kj op e 
• beretninga, studer den, l ær av den og bruk den. • 

: F orbundsboka inneholder en hi l sen fra AKP (m-l) til NKS. I.landsmote.: 

• :Denne hilsningen bo r studeres av alle medlemmene i NKS . Hilsningen • 

e redegjor for mange av de vikti gst e problemene NKS vil mote ut fra • • • • organisasjonens særegenhet som en rein studentorganisasjon. :Den gir • 

e NKS to gode råd: I) vær forberedt på h a rde k amper av ideologisk karak- • 

e ter 2) hold fast på det gode forh oldet til AKP(m-1), den ovrige m-1- • 

: bevegelsen og det arb eidende f olk et . : 

e Av ovrige viktige dokurr,enter er NKS prinsipp-plattform, en utt al els~ 

e fra l andsmotet om våre nærmeste oppgaver, vedtektene (som skal studeresit 

: av all e i organisasjonen) og en rekke hilsninger fra NKS til den : 

• internasj onRle m-l-bevegel s en og andre progressivR grupp er og fronter •• 

e NKS/AU vil oppfordre alle medl emrr,ene ti l å sk affe seg forbunds- • 

• boka så raskt s om mu l i g . Videre er det en oppgave for medl emmen e å • • • • spre den ti l vår e nær mest e s:ympatisorer og ellers bruke den som et e 
e våpen i klassekampen på de hoyere lærest edene. e 
: Sen d inn bestillingPr direkt e til Oktober fo rlag, som har lova : 

• rask ekspdering. Annonser boka i studentpressa l okalt og selg den e 
e aktivt på stands. : 

• J an. . • • • • ...................................... .; 
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10 0 0 NYE ABONINE.NTER! 

TEGN ABONNEME..NT-

OG BRUK RCbDE FANE:. l ARBEJOE.T! 

Folger du med i Rode Fane? Leser du det en gang i mellom? Bruker dU 
det i diskusjoner i laget ditt - elleroverfor venner, sympatisorer,. 
folk fra andre partier? 

lllange studenter er abonnenter på bladet allerede,.. men slett ikke 
så mange en kunne. vent.e .. Mange v:il derfor også kunne svare ja på 
diss.e sporsmåla. De vil vite at de har stor nytte av: bladet. På 
sommerleirene til NKS var· det f.eks. diskusjoner om kvinnekampen. 
Der var det noen som hadde prøblemstillingene forholds:vi.s klart for· 
seg på forbAnd,, visste hva som var viktig og uviktig" hva som var 
grunnleggende og hva som var subjektivistiske oppfatninger i spors
målet . Det var· de som hadde skaffa seg det siste kvinnenummeret av 
Rode Ji'ane - 2/74 - og hadde fått lest det. 

Mange av dere har sikkert vært oppe i heite diskusjoner med folk 
fra SV, kanskje fra hu særlig, i den siste tida,. om Sovjet. De soJ for-

. svarer Sovjet i dag, er fulle av be ~nærende teorier" og lirer av eg 
"marxisme" så det koster etter: "varekategoriens utbredelse" ·, l 
"okonomiske stimuli som marxistisk prinsipp", "internasjonal arbeids
deling", "kapitalisme er betinga av privateiendom"' osv. Vi kan i~e 
noye oss med argumentas.j on ut fra det klassestandpunktet vi har. Vi må 
forsvare marxismen, vi må bringe fakta og kommunistiske analyser av dem. 
De som har vært gjennom Rode Fane 4/74, har sikkert merka at de har 
fått et bedre grunnlag til å gjore denne jobben. 

Nks har satt seg som mål å bli en 11 skole i kommunismen"', heter det 
l 

i den nye grunnsirkelen som kom i september. Mye kan bli gjort ved de 
organiserte studiene som blir satt i gang. Men mye må hver enkelt lgjore 
ved sjolstudium. Så mange bokene i året er det ikke mange som rekker 
å få lest. Rode fane tar opp et bredt register av teoretiske og poli
tiske sporsmål, og bringer informasjoner om mange viktige hedelsey. 
Dersom det blir utbredt og brukt i forbundet, vil det bety at formundet 
vil bestå av enda flere velorientert e og opplyste unge folk ,. og for
bundet som helhet vil bli ei storre kraft i klassekallipen i Norge. 

12. 
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Husk på den vekta Mao legger på studier i den korrununistiske beve
gelsen. Han sier i artikkelen 11Forbedre våre studier" ' at den akte 
kjennskapen til marxismen-leninismen i partiet har gitt den kinesiske 
revolusjonen gt helt nytt Rreg, Teorien går over i materie, over til 
handling, når den blir tilegna av folk som har satt s eg som mål å for
andre virkeligheten, sier han. 

Abonnementet på Rode Fane koster 40 kroner for et år- 6 nr. 
Hvert nr. er på 80 sider. 

Send navn og adress e til vår adresse,. og oppgi fra hvilket nr. 
abonnementet skal gjelde. Hvis du vil ha flere eks. til en adresse 
(gruppeabonnement) ,. må du også oppgi antall. - Bruk gjerne slippen som 
står i Klassekampen hvert nurruner. 

RODE FANE.- Forlaget Oktober,. Boks 2066 - Grunerlokka, Oslo 5. 

KOMMUNEVALGET 
Politisk Utvalg i NKS har vedtatt at det skal avholdes 3 obliga

toriske mØter i hele organisasjonen i h Øst. Ett av disse er et små

lagsmØte på kommunevalget. SjØl om mØtet er planlagt avholdt fØrst 

i slutten av semesteret, tror vi det er nyttig om diskusjonene be

gynner ~å smått allerede nå . Vi har derfor sakset to artikler fra 

Tjen Folket, internavisa til partiet, som vi bringer nedenfor. 4.MAI 

vil seinere bringe stoff direkte målretta på de planlagte smålags-

mØtene. 
/3 
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FORSLAG TIL VEDTÅK o1 
PARTI ET5 LINJE 
• 
• 

SK's Politiske Utvalg har på to mØter behandla partiets linje i 

de kommende kommune- og fylkestingsvalgene. PU vil på denne bakgrunn , 

og på bakgrunn av partiavdelingenes behandling av dette spØrsmålet 

legge fram et forslag til hovedlinje som den kommende landskonferan-

sen kan ta stilling til. l 
Linja for kommune- og fylkestingsvalgene -75 har vært til behand-

1 

ling i alle partiavdelinger i lØpet av våren. Hovedpunktene på lands-

konferansen, kommunevalget og sosial-im?erialismen, skal behandles på 

ny på partiavdelingsmØter fØr konferansen. Partiavdelingene skal her 

ta standpunkt til det foreliggende forslaget fra PU: 

l) PU går inn for at AKP(m-1) deltar både i fylkestingsvalget og kom

munevalget 1975. 

2) PU går inn for at RØd Valgallianse av AKP(m-1) og uavhengige sosi

alister bygges O?P som en landsomfattende valgorganisasjon for b gge 

valg. 

3) Den politiske plattforma må b ygge på nØdvendigheten av revo~sjon 

i Norge. 

4) RØd Valgallianse bØr forsØke å stille lister i flert~llet av fylk~ 

ene (PU vil i denne sammenheng reservere seg for Finnmarks vedkom

mende, inntil vårt forhold til samenes liste er nærmere diskutert ). 

PU vurderer det som feilaktig å stille fylkesliste dersom dette be

t y r offentliggjØring av så godt som alle medlemmer og organiserte 

kontakter. 

5) RØd Valgallianse stilles som vårt landsomfattende hovedop?legk 

for kommunevalget. Muligens unntak kan vurderes dersom spesielle / lo

kale forhold gjØr det Ønskelig (f.eks. at klassekampen~rever en brei

ere front, samespØrsmålet etc.) slike unntak må godkjennes av Sentral

kommiteen. 

6) Spesielt for kommunevalgets vedkommende må det legges vekt på sik

kerheten mht. offentliggjØring av navn. Prinsipielt må det vurderes 

som feilaktig å offentliggjØre samtlige partimedlemmer i et distlrikt 

bare for å kunne stille. 

/Y 
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7) I et flertall av kommunene må det i dag vurderes som urealistisk 

å kunne stille lister. Her må valgkampen, der det stilles en slik 

liste , bli organisert for fylkestingsvalget. 

Vi må ikke gi stØtte til andre rikspartiers lister, uansett om de 

toppes av progressive. Dette gjelder både kommune- og fylkestingsvalg. 

AKP(m-l)s, RØd Ungdoms og NKS' medlemmer må gjennom diskusjon, vedtak 

og direktiv forpliktes til dette. 

8) Når det gjelder forhol det til SV bes partiavdelingene å vurdere 

fØlgende to alternativer: 

a) Taktikken overfor SV må bygge på vårt Ønske om enhet på klasse

kampens grunn. SK eller landskonferansen b~r derfor sende en formell 

hendvendelse til SV om valgsamarbeid på en revolusjonær enhetsplatt 

form. Vi må anse det som s vært li te sansy :.1 lig at SV s varer p o si ti vt 

på et sJ.ikt forslag, og ta hensyn ti l det i vårt videre arbeid . 

b) Partiet erkLerer <-lt SV' s ledelse med sin halehengspolitikk til 

sosialdemokratiet har likvidert grunnlaget for enhet mellom AKP og 

SV i valget. Vi kan imidlertid gå inn for enhet med SV lokalt der

som SV-avdelinger går imot samarbeid med sosialdemokratiet, går mot 

sosialimperialismen og vil st ille sammen med oss på en revo lusjonær 

plattform. IS 
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SIKKER-

HETEN 
( UTDRIIG) 

Ved stortingsvalget ble sikkerhetsspØrsmålet omtrent ikke berØrt. 

Hvorfor er det så viktig nå? Fordi mye stØrre deler av partiet og 

s ympatisØrer blir a vdekka •. På enkelte steder hvor det er få ml'ere 

vil det kanskje bety å blottstille alle sammen. 

Lister gir bare opply sninger om navn (pluss via folkeregisteret 

andre opplysninger om personene). SIPO får ikke vite hvem som er hva. 

Men alle, både organiserte og uorganiserte vil bli oppfatta som ml

ere og venner av ml-bevegelsen, altså farlige, både av SIPO, arbeids

givere og sosialdemokratiske fagforeningsledere. Derfor må det nØye 

vu rderes hvilke konsekvenser det vil få for den enkelte å stå på lis

te. 

Men selvom deltagelse i kommunevalget i -75 betyr å legge åpent 

mange av våre medlemmer og sympatisØrer, skal vi ikke glemme at i 

morgen er vi mange flere. Og nettopp et kommunevalg med utvikling av 

den lokale politikken og mye massearbeid kan bety mange nye med ] emmer. 

Men når vi vet det kan være et stort sikkerhetsmessig offer for 

partiet å delta ved valget, må vi ta vektskåla fram. Veier de opp 

hverandre, fordeler og ulemper, eller veier den ene tyngre enn den 

andre? Det må vurderes konkret i h ver enkelt kommune. 

Vi mener at politikken må vurderes fØrst. Hvilke lokale saker er 

aktuelle nå? Hva er den politiske slagsida i kommunen, reaksjonær 

eller progressiv? Vi mener at vi bØr arbeide med sikte på at vi l skal 

stille til valg, slik at vi allerede er godt igang når den endelige 

a vgjØrelsen skal tas. 

Vi vil slutte med en oppfordring til SK om å fØlge opp denne Jart

ikkelen ved å utvikle klare sikkerhetslinjer og få igang en bred 

diskusjon på sikkerhet i forbindelse med valget. Senere trengef vi 

diskusjoner på sikkerhet i hverdagspolitikken. 

/{, 
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FORHOLDET~, Tl L 

MLE 
DANMARK 

INTRODUKSJON TIL BREVET OM BRUDD MED MLE. 

I 1968 ble vår danske søsterorganisasjon i\J'':'IL opp rettet.:·;arxist

leninistene i SUF hadde kontakt med dem fra starten og kontakten 

har vært god i alle år siden. 

I 1972 orienterte en del av lederne i "slumstormerne" i l(øbenhavn 

se r: i retning marxismen-leninismen."Slumstormerne"var en - slag s - f'ront, 

lenge med et anarkistisk og pratistisk preg, so:n okkuperte hus for 

husløse.En g ruppe blei danna med navnet DO(m-1)-i be gynn e l s en med et 

bra forhold til KFML.I samråd med danske kamerater oppretta MLG 

uformelle kameratslige forbindelser med BO(m-1). 

Høsten 1972 blei BO(m-l)s forho;l,d til KFI- !L dårligere. J\ameratenc i 

BO(m-1) gjorde en rekke feil.De skiftet navn til Marxist-leninistisk 

Enhetsforbund og gjorde MLE til en organisasjon som konkurrerr;e med 

den allerede 4 å r gamle KFML,i steden for å kaste kreftene inn der. 

De gjorde også andre feil.Bl.a. hadde MLE en tendens til å overf'øre 

norske modeller blindt på Danmark,som gang på gang blei kritisert 

fra den norske ledelsen. 

KFML var hele tida NLGs/seinere AKP(m-l)s eneste offisielle søster

org anisasjon i Danmark.Men vi beholdt likevel den vennskapelige 

kontakten med HLE. 

Grunn: at vi likevel mente at kameratene i HLB oppriktig ønsket å 

være marxist-leninister.De forsikret orn at de ønsket enhet merl KFl1L, 

f.eks. Rød 1. maj 197J.Vi mente det ikke var AKP(m-l)s opp,->.ave å 

blande seg inn i situasjonen i andre land,forholdt oss passive og 

beholdt kontaktforholdet med de to organisasjonene som før. 

AKP (m-1) har mottat interne debattinnlegg i HLE.De viser at en ny 

ledelse tok over våren 1974.Politikken som HLE fører utad ett e r dette 

er i strid med marxismen-leninismen.l. mai e L' et eksempel.Et annet 

er at HLE-ledelsen har oppfordret de tre partiene SF,DKP og VS til 

å slutte seg sammen etter mønster av norsk SV.Ledelsen unnsl<:ylder 
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':J;:p o c; le ;':;:cr s;..<mticlig opp en kollisjonskurs med :CFJvfL. Det er rikti g 

A. !crtllo dn;~ vonstrerovisjonistiskc,Dobattinnlegg viser at det er 

neni .-··ho t o:·· 1-:a tnpcr om e n ny linje innad i HLE . 

netto ltnr g jort el et nødvendi g å bryte den uforme lle forbindelsen 

mod ''l.E : :!e> 'HlO ::·o rl1indelsen har i kke l en ,<ce re interesse for oss 

ctt<.>rsom v .i lkkc len ···er k an se :·- rL:~-ledern.e som folk som forsøker 

a v æ r e mn r xist- lcninister,men s o~ revisjonister , 

i.Jon ku.nne bare sl,acle :rt-1 l>eve:·elsen i DanJ;mri.;. ved a g i inntryk1< av at 

det vnr 1 i1<c.c' i~ '- l dj ,n; f or oss i f.IG-' (m-l ) om v å r søst e rorg anis a sjon 

:c:c:'IL blei a n ,'Tc pe t. 

D :) n !:unne O'·:s :, b rukes til ft gi medlemmene i :t-1LE et fals k j nn trykk 

av at vi syn tes "Ledelsens lin,je var OK. I begynnelsen av jul i send te 

v i do t t o b rev et f'or <l. begrunn e bruddet for ledelsen i MLE . 

Tross ~lLE s lwyreutvikling er det vårt inntryld< at s i t uasjonen i 

Da n mark er' iOJ O f"C i. ;JOsitiv~Vår søsterorc:anisasjon ;' F''L har r;å tt veldi G 

r as •.;. t fram i de t sis t e året , og aldri hatt s å stor styrke o c; i nn

f'l-yr t: els c son n :'.t , S jol om J-Crl'::L ennå iki:e e r noen stor organis a sjon 

s :"\ e r rJ ,~ n volprøvet o r: erraren o g med alle mul if','hete r til å gå 

r a s kt f'ramover mot dannelsen av par t iet i Danmark. 

TIL 
oE.NIRR L K 0t1JTEEN 
t1LE KØ8ENH/IVN. 

Vi g j o r op-1merksom på at AKP(m-1 ) n å avbryter alle forbindelser 

med }ILE, som hadde som utgangspunk t at f-!LE var en del av den Danske 

m-1 beve r;els en .AKP(rn-1) kan ikke l enger anse HLE for å være en 

marxist-leninistisk organisa sjon. 

l"-TL-bevege ls<?n i ~l arge l1ar hat t offisi e lle forbindels er med KF!VlL jJ 

DanP1ark ll.cl t siden stif' t elsen i l968.HLG- Norge tok opp u ofisielle 

konta ' : ter med DO (m-l)(i dag HLE) ved starten i 1 9 72,Det e r denne 

uoffisiel le i~onta"!.c t en AEP(m- 1) nu avbryt e r. l 
Vi gjør dette etter g rund ige overveielser,SærliG i d et siste åre , 

har vi ful g t noy e med i .-len politiske utviklinga i iJanmark .V i avl 

viser d erfor påstanden om at vi ikke kjenner situasjonen.Det er 

nettopp ut fra en vurderiiJ€" av HLE s politikk at vi ikke l e nge r kan 

f'orsvare '~ opp re t tholde 1-;:on talcten. Det hersker f ull eni g·het om dette 

JO 
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i partil ecl elsen . !Je t er vår pli.lct i"t gJore dette klart,o : ·s ,': :fordi 

AKP(m-l)s politikk er blitt brukt-direkte eller indirekte-til i\. 

begr.:nne pol i tiske linjer i l· lL:S . 

Besl :.1 tningen bygger pi1 at den o:f:fisielle politikken ML .:. har f"ort 

i den siste tida avslører to ting~ 

l. A t I·iL~ har slii tt inn p c"t en kap j_ tulasjonslinj~ overf'o r u;;l ',soocJ 

:full t og helt er revis,ionistisk og sosial-i · ]'erialismens pol i tiske 

repre~;entant i Danmark. 

2 .At HLE i praksis har sl å tt inn pr\ en antar;onostisk kurs ove r:for 

vår søsterorganisasjon,KFI ~ . 

e ,g;ge deler illustrerer klart o ri; tydeJ.ig o.•-- p.~ :'n ni\ to sol'! ikke 

kan bor t:forklares i ML::<:s linje l. mai 1() ] 1-~ i Køb<?nllavn. 

1. !1 q l l< ØBEN 1-1 !/V N- 7 '-/-. 
Ua,lse tt bort:forklaring e .;:- s å st C..r :foJ. ;.c:c n cl :' k:lar t : 

I kobel'thavn. gikk bl.a. disse to to ,c:ene: 

-:Stt org aniser t av DKl' som politislc blei tatt til i n ntekt :for n :; .. 

dets l e delse og ledelsens linje.DKP or som kient et av de rest 

}IOskva -tro revisjonistpartier i vesten o ~ bl .a. ett av de :fd s om 

s tøttet invasjonen i Tsjckl"oslovakia i _l <;>{ii 

-Ett som samsvarte med den politiske linja u t formet av c": iL , der '/S, 

IC"I!L O f;· andre var arrangører.Dette to c et p; i k!: inn :for et revolus,jon::crt 

al tern<=ttiv til revisjonismen i Danmarlc. 

S tilt over:for denne klare valc;si tuasJonen valp:t o '· ' L ·:~ :1 ikke støtte 

det røde toget. I stedet sa man eksternt at L L:;: s medlemmer sku.Lle 

gå "sammen med arbeidskamerater" enten de gikk i cl~t rødo top:cL eller 

DKP-to g et.I praksis er dette å likestille mos1<:va-revisjonis ter o :~: 

revolusjonære som "like bra" alV'rnativer.l den konkrete situasjonen 

må tte det oppfattes som et slag rette mot de t rev olusjonære l. mai 

semarbeidct d e r bl.a. lCFHL inn{:;ikk,og en s kjønnrnalinp,· av revisjo

nistene gjennom å framstill e d ere s log som c' t brukbart alterna tiv 

for marxist-leninister. 

De t te er kjernen i spørsmh. let. j.Jet kan ikke endres ~ ~o d h0nvisni n ; ··cr 

til hva som skjedde p{t fors1c.i c llige :forhandl i. n ,<~ smotcr eller andre 

detaljsp0rs r:~å l.Detto er den stillinr:a , L'~ to !~ ei;:st " rnt ove:·ror 

rnassen e og de revolus,ion(X)re :L Kob enhavn l mai, ,, 
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l -rofJ UNO/ER L~DEL.SE FIV 
50S11lL lf1PE.I<JI'/LI$11EIVS ltGENTER 

J d ag f'innes to imperialistiske supermakter.USA er svekket,o g 

S ov jet reprøsonterer like stor e ller større f'ar e for angrepskr ·Lg . 

I A: ·T ( r: ~-1 ) ta· vi dette spørsmå let alvorli g , o g vi er bekymret over 

den veldi ~e sov~ et iske militæroppby gginga mot norden som bl.a. 

kame ·" a tone i ";',CP hrtr dokumentert grundig. Sosiali r;1perialistisk angrep 

er en dode:l. :i.:'~ f'aro for norden, kanskje også i løpet av få å r. 

I de.rine situasjonen e r bresjnev-tilhengere mindre enn noen gan g 

noen clol av c:c:~. pro c:ressive bovegelsen. De er r eaksjonære, pro

i •:;perialis tiske cler:rcnter p å linje ed tilsvarende pro-amerikanske 

g ruppcr.De er fiennor av arbeiderh:lassen,og framstiller seg som 

pro rxes r·.:Lve ~; jenno1~1 svinclel,uansett om cle stiller riktit;e clelkra~. 

I t :i. lf'ell e angrep kan de . tilmed være potensielle quislinger.Nettopp 

sl ike :fo lk sitter i ledelsen for DKP,hadd e den politiske led elsen 

for DI-~Ps l. mai arran,r;cr.wnt i. Købe:·J havn, og f'ikk det pol i tiske ut

byttet av dette to g et.Dette to g et skul l e a ltså o g så VLE-rnedlemmer 

k unn e delta i-an g ivelig dersom "arbeidsk ameratene " ville det. 

Vi s e r det som p olitisk uantag elig & g å med i et tog dor sosial

i mper ia lismens agenter har hele ledelsen o g utformer politi~cen til 

fordel for sitt p arti.Dette er politisk kapitulasjon overfor sosial

im1:' erialisrr:ens d~: nsk·e agenter. P et er uforenlig med deni kommunistiske 

verde nsbeve ge lsens l ·nje; skarp kamp mot sosialimperialismens til

hengere i alla land. 

Dette er et prinsipielt Off ikke et takt i sk spørsmål.Vi vil under

strek <" at ml-bevege lsen i 1{orge aldri har r; jort no '" li g nenrle :gå 

med i e n demostrasj on organisert o g l edet av sosialimperialismens 

tilhengere på dere s egne premisser. 

5KflRP K/lfiP f10T KonttVNISTE.NE l /(~fiL 

l. mai po :L i tikken innGbar at r<LE rettet et slag mot den demonstra

sjonen so~ ful~te den lin j a KFNL hadde utformet.Det innledet harde 

offentli r:·e angrep pr\ E::FJIIL.Dette kan heller ikke bortforklares. 

KFt·iL e r d e n marxist-leninistiske kommunistiske org anisasjonen i 

Danmark, SOl l i har den linja d anske revolusjonære o g marxist-leninis er 

bør forene seg ru; ~ dt. 

IG<' j· iL har på en lane; reklw omr2.der utformet ril<:ti g e linjer o g 

2.f).vunne t frame-anc ,f.eks. når d e t gjelder l.mai 1973 og 74 o g folke-
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L inr~sval,z-et 1')'/ J , Nf: r d et r.1oskvn -rev.isjonistisk.o !K l ' i da l'; vokser, 

s å er l\:FHL rlen ·eneste danske or,o;ani s as j onen som virkeli c :fører en 

omfattende prinsipiell og politisk lrnmp mot DK~ :for å stille et 

alternativ. 

Som alle andre kommunistiske partier og organisasjoner har o~ s i 

KFI,1L gjort :feil. l' :en nettopp ved å ta opp r· .i ø r med d o m, 1:-:•re av de;;, 

og bruke dem til å gjøre fraEJskri tt ha ·:· .'cF :• fL vist sec; il ha e n r;-runn

legc ende riktig· marx ist-len.inistisk hovc cilin.ie oc ikke e n vrunn- , 

legg ende feilakti g linje. 

Alt dette er viktige resutater, som viser at 1\F!<L i p r aksis har 

tilkj empet seg plassen som den ledende dans~-:::e lcor.tmunistis l:e or:~·a

nisasjon,Det er uforenli ~ å kalle seg komn~nist o g samtidl r for e 

skarp kamp mot KFf· 'L. 

Våren l <J7l~-og s ærlig i s a mband >:;ed l, "'a i-or c! et b l it t le lar l 

for enhver at !'iLE i p ra]csis ikke:> behandl <~ r Kl":·:L som en ka~:1era tsli t; 

ml-organisasjon som man ønsker enhet med.Tvert imo t :i s;::unbancl ned 

l, mai f.eks. st i ller man KFr<L p El lik l-inje med U1C ' -ledelson. i.Jer

med like stiller man marxist-leninister o ~_:· ;noclerne rcvisjonist o ;-

og sosialimpe rialismens agenter. 

Følgelig g jør l·1LEs nåværende linje det u muli g å tro at HLE kan 

samles med marxist-lenini tone i !\:Fi'<L. I st e det o r on periode inn

ledet da :<LE vil stå skarpt mo t marxist-leninistene. ;~n s li k linj e 

,'5 jør det uruulig for AKl'(ml) å fortsatt betrakte i<L:S som Gn marxist

leninistisk o rg-anisasjon o g f'ølgelig o g s å at icon takt cn m;;_ bry tes. 

V i kan ikke ha kontakt me d en g ruppe som skarpt bekjemper ~\KP (m-l ) s 

danske søster orr ·anisasjon.Ledenclo medlemEJo r i " LiS veit at dette 

ikke er noen n.v og spontan linje fra AiC' (m-l)s side,men ei linje v .i. 

har hatt hele tida og gjort kjent hel e tida, 

Vå rt brudd '"ed ML;: som or,~anisasjon er bl itt nødvendig pil. g runn 

av MLE-ledelsens prinsipielt fe ilakti g e linjer i f'orhold til den 

moderne revisjonismen o p; sosiali>~lperialismens ar::enter i Danmark 

og i forhold til KFHL .Det er linjer som nødvondi.cv is må f ii konse

kvenser :for i nterna sjonale kontakt e r. :·; en vi vil samtid:i,c;· llndor

streke at vi ikke dermed ønsker å angripe ~; e en·':elte aktivistene 

i I'-1LE , so r:1 sub,jek tivt onsk.er c.~. k.j epn1pe :for !!larxis_ !en-len.inisn!cn-

I·.Jao Tsetungs tenknin,n; o e· t jene :f olket. 

!'ilsen 

.'iri:Jeidsutvalg 
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22, 

HOMO 
FIL l 

I forrige nr . a v avisa ble homofili tatt opp til temadebatt. Det

te spØr smålet er v iktig bl.a. av to grunner: For det f Ørste fordi 

det direkte angår en stor gruppe av folket som er hardt undertrykt 

materielt og ideologisk. For det andre fordi vår politikk på om

rådet ennå er lite velutviklet og klar sammenlignet med andre kamp

områder som ml'ere deltar på. 

Vi har fått inn bare ett innlegg til viderefØring av diskusjonen, 

og det synes vi er for lite! Det er sikkert mange av medlemmene -

homofile som heterofile • som har debattinnlegg å bidra med. Skriv 

et innlegg! Vær med på å utvikle vår politikk på området. 

Red. 

HOHO~ ILE. S Kl/f'/P 
EN DEL liV KLII~SEKfl!1fJEN l 

Homofile finnes i alle klasser, men graden av og innholdet i 

den undertrykkinga de blir utsatt for , er sjØlsagt forskjellig. 

Undertrykkinga av homofile i borgerskapet tar i hovedsak ideolog

iske former. En kapitalist mister ikke sin kapital fordi om han el

ler hun er homofil. I en del overklassesirkler i utlandet er det 

tilogmed blitt "in" å være "homofil". En arbeider derimot, som ikke 

skjuler sin homofili, risikerer både jobb, bolig og en rekke ·borger

lig demokratiske rettigheter. I tillegg kommer ideologisk undertryk

king gjennom ne d vurdering av den totale personligheten . 

Homofile i arbeiderklassen og andre lag av folket blir altså, i 

tillegg til annen undertrykking, også hardt undertrykt pga. sin 

seksuelle legning . Fordi dette fØrst og fremst rammer folk i arbeid 

erklassen, er.det en del av den almenne klasseundertrykkinga. Ut i 

fra klassesolidariteten er det viktig at kommunister tar avstand fra 

og aktivt motarbeider denne undertrykkinga av klassefeller. I den 

grad undertrykking a v homofile finner sted innen klassen, bidrar Idet 

bare til å splitte grupper i folket fra hverandre og hindrer kampen 

mot den felles fienden. 
GULDBRAND. 
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4.MAI har i alt for liten grad 

vært et debattforum. Redaksjon 

en håper å rette på dette ved i 

hvert nr. av avisa framover å 

ta et spesielt tema opp til de

batt b lant medlemmene. Vi be -

gynte i septembernummeret med 

artikler om h omofili. Denne 

gangen ta r vi opp militærpoli

t ikk og neste gang vi l sikker

h e t spol i t ikk bli disk us j onsem

ne t. Vi oppford re r medlemmene 

til å sende innlegg - korte el

ler lange - og delta i debatt

ene. Redak sjonen ta r også gjer

ne imot forslag til n ye temaer. 

Militære spØrsmål er lite diskutert i NKS. Mange av medlemmene 

har et overfladisk kjennskap til vår politikk på området. For å 

danne seg et lite b ilde av situasjonen, har redaksjonen tatt ut ett 

fakultetslag ved ett av universitetene til en stikkprØveundersØkelse 

om medlemmenes holdning til politisk militærtjeneste. Det e r nØd vend

ig å slå fast at det materialet som ligger til grunn for undersØkel

sen er lite og kan sjØlsagt overhodet ikke danne grunnlag for noen 
13 
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slags "gallup" om NK: 'ernes holdning ti l di~se spØrsm~lene .. Med~em-, 
mene i dette laget matte dessuten besvare vare spØrsmal skr1ftl1g 

uten forutgående diskusjon. Når vi offentliggjØr resultatet av denne 

stikkprØven, er det fordi vi håper at det vil anspore til debatt i 

organisasjonen. Vi vil i liten grad kommentere resultatet av under

sØkelsen, men oppfordrer medlemmene til å skrive debattinnlegg til 

avisa. 

DETTE !1ENER 
FRI<ULTETSLRGET: 

På spØrsmål oppgav bare 1/4 av medlemmene i dette laget at de tid

ligere hadde vært med på organiserte diskusjoner om en kommunistisk 

militærpolitikk. Karakter istidk nok (? ) var samtlige av disse menn, 

på tross a v at kvinnene utgjØr ca. l/3 av laget. Ingen av medlemmene 

var mot politisk militærtjeneste. Kun em uttrykte tvil på dette spØrs

målet. 

Medlemmene ble bedt om å nevne kort det som etter deres mening var 

det viktigste a rgumentet for politisk militærtjeneste (i motsetning 

til det å nekte ). ca. 75% besvarte spØrsmålet med arqumenter om nØd

vendigheten av å avslØre det borgerlige militærapparatets funksjon i 

samfunnet, viktigheten for kommunister i å delta i massenes liv, po

litisk arbeid blant soldatene osv. Av de resterende mente o ver halv 

parten at kommunister burde gå inn i Forsvaret for å lære seg våpen

bruk - med tanke på revolusjonen. De Øvrige oppgav andre og ulike 

typer argumenter. 

Vi vil nØye oss med å trekke en sikker konklusjon så langt: 

Det er behov for diskusjon om og perspektiv på hva som idag er den 

v iktigste oppgaven for kommunister i Forsvaret. 

Videre ble medlemmene bedt om å nevne kort det som etter deres 

mening var det viktigste argumentet ~å gå inn i Forsvaret. Ca. 5~/o 

besvarte dette spØrsmålet ved å peke på at Forsvaret var en del av 

det borgerlige voldsapparatet, at det kunne bli brukt mot folket, evt. 

mot andre folk gjennom NATO osv. Ca. 2~/o oppgav ulike typer argument

er, feks. ·: "kaster bort ett år i borgerskapets tjeneste", "vold a vler 

vold", osv. Ca. 3~/o besvarte ikke spØrsmålet. l 
Til slutt ble medlemmene i dette fakultetslaget bedt om å oppg~ det 

som de mente måtte bli alternativet til det borgerlige militærappa

ratet. Her er det viktig å merke seg at spØrsmålet var litt uklart for

mulert og nok har fØrt til noen misforståelser, bl.a. om det var und-
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er de nåværende samfunnsforhold det ble siktet til, eller et f~am tid 

ig sosialistisk Norge. Problemstillingen vi ll~ r.c>v ~3 Vxrt kJ a rr>~s r ··. 

spm. hadde blitt satt i sammenheng med AKP ' s pal ole;" Ingen b e l.' il':l 

ninger til det borgerlige militærapparaLet!". 

I alle fall - ca. 6~/o mente en væpnet folkelig motstandsfront måt

te bli alternativet. Ca. 35% satte opp en omdanning av Forsvaret til 

et gerilja- eller HV-fors var som alternativet. 5% besvarte ikke spØrs

målet. 

Også på dette punktet skal vi være sparsomme med kommentarer og 

istedet gjenta oppfordringen til alle medlemmer om å skolere seg på 

emnet og sende debattinn legg til avisa. Men vi vil peke på ~n prob

lemstilling som v i mener er sentral i militærpolitiske djskusjone r : 

Hvilken klasse er Forsvaret et verktØy for, og - vil en omorganiser

ing a v vårt nåværende Forsvar rokke noe ved dette? 

GRUNNLAGET FOR 

MILl TÆRPOLITIKKEN 

To politiske kjennsgjerninger er 

grunnleggende for utforminga av den 

norske m-l bevegelsens linje i mi

litære spørsmål; 

for det første: Norge er et im-

perialistisk land. Uansett hvil

ke formelle militærallianser lan-

det deltar i vil det statlige 

militærapparatet være et redskap 

for imperialismen: for å under

trykke det norske folket, for å 

støtte undertrykkinga av folkene 

i and..re land. 

for det and..re: Norge er selv truet 
b-
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av supermaktene. Folket kjemper 

for å bevare bl. a. naturressurser 

som olje og fisk, og vil før el

ler siden bli nødt til å forsvare 

seg med våpen . 

Fordi den militære trusselen er 

tosidig - både fra vårt "eget" mo

nopolborgerskap og fra supermaktene 

- må bevegelsens militærpolitikk gi 

svar på følgende spørsmål: Hvordan 

skal vi svekke trusselen fra det 

borgerlige militærapparate t uten å 

legge landet åpent for uten~andsk 

imperialisme? Eller kanskje denne 

formuleringa er bedre: Hvordan skal 

len fra monopolborgerskapet, O§ 

sier: "full avrustning av monopr l

kapitalen" uten å legge noe mere 

til, vil linja i praksis bli iden

tisk med den opprinnelige pasifis

tiske linja til SF. På den and~e 
sida: går vi bare inn for å sikre 

landet mot utenlandske imperialis

ter kan vi like godt skrive av DNA 

og Høyre sine "forsvars"politiske 

programmer med det samme. Hoved

linja vår er derfor både avvæpning 

av monopolkapitalen ("ingen bevilg-

ninger til det borgerlige militær

apparatet" ) ~ væpning av folket 

vi svekke trusselen fra det borger- under proletar ledelse. 

lige militærapparatet samtidig med Fordi det Jr politikken som leder 

at vi styrker beredskapen mot super- geværene er problemet i hovedsak et 

maktene? politisk problem. Det kan ikke løses 

De to delene av spørsmålet er to med administrative tiltak av typen 

sider i en m'?tsigelse: ei linje som omdanning av det nåværende 11 Forsva-

tar hensyn til den ene sida tar ret" til en "gerilja-preget heime-

ikke nødvendigvis hensyn til den vernsorganisasjon". Enhver politisk 

andre. Og begge sidene er viktige, linje kan gis forskjellige former. 

selv om det i dagens situasjon er Men det er innholdet i linja - klas

trusselene fra monopolborgerskapet ~innholdet - som er det avgjørende. 

som ~ størst: hovedmotsigelsen i Den klassen som har statsmakta vil 

landet går fremdeles mellom folket gi statens militærapparat ~ po

på den ene sida og monopolbor~erska litiske innhold . For oss må proble-

pet på den andre. 

Zlo 
Om vi bare tar hensyn til trusse 

met løses ved politisk arbeid - pro

panda, agitasjon og organisering 

blant den norske arbeiderklassen og 
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dens allierte. 

Det er bl. a. derfor det er s å 

viktig at m-1 1ere tar en politisk 

militærtjeneste. Vi har den store 

fordelen i Norge at det er alminne

lig verneplikt: for å undertrykke 

arteiderklassen må monopolkapitalen 

J 
l 
stole fullt og helt på hæren sin. 

Dette arbeidet må selvsagt supple

res med militærpolitisk arbeid 

blant sivile. 

Dette er viktig allerede idag. 

Uten en borgerlig hær har monopol

kapitalen ingenting. Men det tar tid 

stole på et militærapparat hvor pro- å bygge opp et arbeid innenfor mili

letære elementer er· i flertall. Ved tærapparatet, og det er lettere å 

å vinne stadig fler av disse for begynne nå enn å vente til det blir 

våre politiske linjer -mot monopol- krise. Blant de feilene som ble be

kapitalen og mot begge supermaktene gått i Chile var en total mangel på 

- vil vi etterhvert kunne gjøre det politisk mobilisering av soldatene, 

vanskelig for monopolkapitalen å både på interessekampsaker og mer 

politiske krav ••• 

Siden bruddet med SF og oppgjø- akkurat dem sjøl så stiller situa-

ret med den småborgerlige sosialis- sjonen seg noe annerledes. La oss 

men har m-l bevegelsen gått inn for da ta en "kikk" på hva som er så 

linja med politisk militærtjeneste. "spesielt" ved situasjonen til disse 

Så langt er alt greitt. kameratene: 

Men nå har det seg slik at en hel - For det første har de ikke tid til 

rekke kamerater går rundt og mener å ta militærtjenesten fordi utdan-

at denne politiske linja i og for ninga og andre viktige saker må 

seg er helt utmerket og helt riktig nå engang gå foran. 

for bevegelsen, men når det gjelder - Og for det andre er økonomien så 

2.1 
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sk.ra,l at de rett og slett ikke 

har råd. 

Og for det tredje er kona en del 

plaget med nervene, og det er 

ikke lett å bli sittende igjen 

med en unge. 

Og for det fj erde trengs de i den 

politiske jobben de steller med: 

den er det vanskelig for andre å 

få løst på skikkelig vis, og da 

må jo den være viktigere enn å 

jobbe i militæret som "alle de L 
dre" kan gjøre. 

Nå skal vi som driver med mili-

tærarbeidet være de siste til å 

harsellere over disse problemene: 

de er i høgste grad reelle. Men 

særskilt spesielle kan de knapt 

sies å være. Tvertimot: med små va

riasjoner er dette de problemene 

som de aller fleste m-l'ere møter 

n år de skal avtjene verneplikten. 

11 SosialismP. i o r d. imperi.altsme i handling u Sovjetiske soldater 
under invasjonen 1 1 sjekkoslovakia. 

Dette er viktig, fordi den falske 

teorien om "oss med de spesielle 

problemene" i motsetning til "alle 

de andre" nå brukes av s å mange ka-

sin tid gikk inn for politisk mili

tærtjeneste, så var det ikke slik 

at vi ikke skjønte at det vil opp

stå praktiske problemer den tida 

merater at det utgjør en helt avgjø- vi er ute og at parolen derfor måtte 

r ende hindring for vide r e framgang 

i militærarbeidet. 

LINJA VÅR. 

La oss derfor slå fast en del 

ting som vel egentlig burde være 

selvfølgelige. Da m-l bevegelsen i 

.2t 

endres og mister sin gyldighet for 

alle som kan vise til slike praktis

ke problemer. Det finnes heller 

ingen dekning for oppfatninger om 

at parolen om politisk militærJ je-
1 

neste skal tolkes liberalistisk, 

nærmest i retning av at : "Dersom du 
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kan ta deg tid og råd til å avtjene 

verneplikten, så ser vi helst at du 

gjør militærtjeneste framfor sivil

arbeid . Og hvis du ikke finner det 

altfor ubehagelig så foretrekker vi 

at du tar en vanlig jobb i de store 

leirene:nord:på f ramf or at du sikrer 

deg kontor-jobb ved en av de små 

avdelingene i Oslo-området." 

Tvertimot: når vi stiller parolen 

om politisk militærtjeneste så er 

det ut i fra at arbeidet i militæ

ret er så viktig (både strategisk, 

seg om en håndfull~ som må tas opp 

og behandles av sentrale organer. 

Dette er noe ganske annet enn det 

problemet vi i dag sliter med i 

bevegelsen, nemlig en utbredt opp

fatning om militærtjenesten som 

en slags privatsak og linja om at 

"spesielle problemer" er dimmegrunn. 

STUDENTENE. 

Trad i sjonelt sett har det pro

gressive studentmiljøet fostret 

mots t and mot det borgerlige mili-

militært, m.h.t . ungdomsmassenes tærapparatet . På den andre sida er 

velferd osv) at vi prioriterer dette miljøet preget av småborgerlige in

i de 12 eller 15 månedene det dreier dividualistiske og intellektualis

seg om selv om et slikt avbrekk vil tiske ideer , og dette har gitt mot-

forårsake visse problemer. Disse standen mot militæret en pasifistisk 

problemene er som regel ikke særlig vri, ved at relativt mange enten 

forsk jellige fra de som annen norsk s øker seg over i sivilarbeid eller 

ungdom møter og må finne løsninger prøver å d i mme . Derfor må det være 

på, og her stiller vi med den eks- en ekstra oppgave f or NKS, som den 

tra fordelen at vi har et kollektiv norske arbeiderklassens studentfor-
' 

nemlig laget, som kan og bør trek- bund, å agitere for linja om poli-

kes inn for å løse eventuelle van- tisk militærtjeneste blant de pro-

skeligheter som oppstår. gressive studentene. 

Nå skal vi ikke benekte at det En, annen sak er når studentene 

finnes ekstraordinære tilfeller hvor bør dra ut • Det er klart det e~· 

forholdene er slike at bevegelsens 

behov eller kameratens s ituasjon 

tilsier at han dimmiterer. Men vi 

vil U.."l.derstreke at det ' her dreier. 

surt å bryte av studiene. På den 

andre sida tar universitetss t udiene 

mellom 5 og 7 år, og en stiller 

med stor handikap når en er over 

"9 
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25 år gammel og skal drive politisk 

arbeid blant folk som jamt over er 

4-5 år yngre. Videre blir de sosiale 

problemene større jo eldre man er. 

Dessuten har "Forsvaret" en tendens 

til å sette av høgt utdanna arbeids

kraft til spesielle jobber som gjør 

at en blir isolert fra de andre. 

Det lønner seg derfor å ta mili

tærtjenesten så tidlig som mulig. 

Mi l itærtjenesten må al tså planleg

~ inn i studiene: Det er innrykk 

i begynnelsen av hver tredje måned 

- januar, april, juli og oktober -

og det er fullt mulig å søke seg ut 

til en bestemt dato: tar du initia

tivet selv kan du selv bestemme når 

du kommer ut. En kan for eksempel 

planlegge å bryte av studiene etter 

et grunnfag eller et mellomfag - i 

fag med vekttall er det de første 

semestrene lett å sette opp en plan 

hvor en unngår å bryte av midt i et 

kurs - og så eventuelt åke rett inn 

i militæret, eller sette av tre må

neder fo r å j obbe, slik at økonomien 

bl ir styr ka . 

SITUASJONEN NA. 

En manglende forståelse for og 

ei lettvint holdning til det mili

tær-pol i t i ske arbeidet vår t er all~ 
"31> 

tid beklagelig, men det kan bli 

skjebnesvangert når vi vet at : 

1 - de to supermaktene akselererer 

kapprustninga i kampen om ve~dens

hegemoniet, 

vest-Europa idag er brennpunktet 

for denne striden, 

Norge, med sin strategiske mili

tære posisjon, sine store oljefo

rekomster og sitt krav om utvi 

delse av f i sker igr ensa må være 

forberedt på militære overgrep 

fra imperialistene innen ikke 

altfor fjern framtid, 

krefter blant såvel politikere 

som offiserer har begynt å ta til 

orde for innføring av en vervet 

hær, og bruker som et hovedargu

ment den store dimme-prosenten.,. 

interessekampen blant soldatene, 

Trædal-saka og Steinsjøsaka viser 

at kamper etterhvert kommer på et 

meget høgt nivå, og til tross for 

at de er få har marxist~leniniste

ne kunnet ta ledelsen i disse 

kampene . 

I en slik situasjon er det ganske 

uhørt at det fortsatt finnes mange 

m-l'ere som enten søker seg direkte 

:::t::::~~:::d::;e:::: :a;å rr:er 
l 

i HV, eLler hvis de går inn, straks . 
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f inner seg en jobb sum lcullto.raa,s is-

tent fjernt fra soldatmassene. 

KONKLUSJON. 

For å rette på disse forhol&ene, 

må vi sette linja med politisk~ili

tærtjeneste U.t i livet som ei JJinje 

for hele bevegelsen. 

Følgende tiltak må treffes: 

1. Sjekk deg sjøl og forholdet til 

militæret! Planlegg militærtje-

nesten inn i studiene! 

Litteraturliste om militærpolitikken. 

Røde Fane nr 1/74 
Røde Fane nr 2/74 

2 . Ta opp i laget medlemmenes for -

hold til militæret . Diskuter med 

folk som av "spesielle gl.~unner" 

har tenkt å unngå å ta vanlig 

militærtjeneste. 

3. Sørg for tidlig og nøyaktig rap-

porter!ng t il sentrale organer 

om når og hvor du skal ut. Fort

satt får vi en del lapper av ty

pen "Finn skal ut i flyvåpenet i 

april, tror jeg". Det er ikke mye 

hjelp i! 

For en revolusjonær militærpolitikk eHefte utgitt av Rø d Ungdom) 
Soldat-brosjyr (Svens~ktober-hefte) 
Lenin: Militærprogram (Collected Works , bind 23, på engelsk; det finnes 

også et gammelt hefte, utgitt på Ny Dag, som heter "Om den 

imperialistiske krigen"). 

Klassekampen og Røde Garde bringer også jevnlig nyheter om hva som skjer 
i leirene, samt en del debatt. Følg med! 

Heftet "Hvitbok om Steinsjø-saka" kan også anbefales. 

3/ 
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