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STREII<ESTØTTE
HOVEDOPPGAVE
NA!
AU i NKS' sentralstyre har tid1.igere fatta vedtak om at streikestØttearbe idet er forbundets hovedopogave til streiken er a t slutta
(se nov -nr. av

avi~a).

I skrivende stund (5/1) er situasionen i ferd med å lJ1.i kraftig
skjerpa. Lock-out -trusselen og nå varsel.et om tvungen voldgift er
uttrykk for at desperasionen vokser blant arbeidski0perne og deres
lakeier i regieringa. Slik streiken nå har utviklet seg, har telefonsentralmont~renes

kamp b'itt en konfrontasion mellom hele den

klassebevisste og kampvill.ige delen av fagbevegelsen oå den ene sida og monooolkapitalen og AP/LO-ledelsen på den andre. Historisk er
situasionen unik! Streikende arbeidere har tidligere trosse t

f .eks.

vedtak fra Arbeidsretten, el'er klart å s tå imot innbitt motst and
fra NAF, LO-ledelsen osv. Hen ikke på svært mange år har arJ eidere
i streik blitt enige om å fortsette streiken på tross av vedtak i
Stortinget orn tvungen v61dgift. Tvungen voldgift vil medf-,srJ at
streiken er ulovlig

if~lge

norsk lov . NAF kan kaste såvel LO-appa-

ratet som Statens voldsapnarat (om

n~dvendig)

inn mot de streikende

Dette · sier mye om hvor po1.itisk framskreden streiken er.
Presset på de

streikende er si~lsagt enormt - behovet for Øko-

nomisk og politisk stØtte deretter. Mye av den st-,stten telefonmon-
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tØrene har hatt inntil nå, vil sikkert falle bort i og med tvungen
voldgift. Det er opp til oss kommunister - og stort sett oss aleine om de streikende også nå skal få

den stØtten som er

n~dvendig

for

at de skal kunne fortsette sin he l.temodige kamp og foSre den til seier!
Vinner

telefonsentra l mont~rene,

er det en enorm seier for alle

som står på klassekamplinia i fagbevegelsen. Taper de, er det et alvorlig t i lbakeslag og et forsterket fotfeste for reaksionære ideer
om at det ikke nytt er å ki emne. Så langt de t står på oss , skal NAF
og AP/LO-ledelsen ikke h'llste den politiske gevinsten!
Si"t:ua:>i onen sett e r store krav ti 1 hele d en kommunistiske bevegelsen. På lærestedene har

st~ttearheidet

l.igget nede siden f'llr ju l,

Det er he lt nØd vendig at et omfattende st~ttearbeid bvgges opp ~
blikkelig når studentene er ti l.hake over nyttår. StØttekomi teer må
settes i sving ell.er danne s der det ikke er noen fra fØr. Nye st Øt teerklæringer må vedtas på

al mann am~ter

o.l. Pengeinnsamlinger er

s vært viktig nå når de streikende mister alle bidrag fra LO-forbundet. Dessut en må det spres propaganda om streiken, sosialdemokratiets
åpenlyse klasseforæderi, tvunge n voldgift osv. KK inneholder mye
bra stof f. Spredning av den er ikke minst viktig nå.
Legg hovedvekten i stolttearbei.det på handling! Våre e::;ne medlemmer vet stor t sett nok om streiken til å kunne kaste seg ut i st Øttearheidet uten fornt gående gnmdi.ge diskusjoner og skolering.
ene b,-,sr 1.age e n plan for en minimumsinnsats
PrØv samtidiq å sette politikken i

fo~

(Styr-

all.e medlemmene.)

ledelsen for jobbinga, ikke la

det bli en rent teknisk pengeinnsaml.ing.
STØTTEARBEIDET SKAL
Hvis f.eks.

PRIORI~ERES

FORAN ALLE ANDRE OPPGAVER!

en diskusion om interessekampen eller forberedelse

til og val.g på nytt smålagsst yre vil. forskinke igangsettelsen av
stØttearbeidet, skal stØttearbeidet gå foran!
SV-laga har mange steder vært svært passive i
~ringen

stittearbeidet ~

Det

grunn til at vi stil tiende skal finne oss i det. La SV'1

erne få anledning til å vise i praksis at de er de bra klassekjemperne de påstår at de er. Klarer dere ikke å trekke dem med i aktivt
arbeid på andre måter, sett f .eks. OPP en veggavis med kraftig kritikk av deres unnfa 1 lenhet.

(Det har gitt gode resul.tater flere sted-

er.J Vi skal forlange at SV-laga tar organisatoriske tiltak i st0ttearbeidet, ikke godta at noen av deres medlemmer iobber bra som
enkeltindivider.
KAST KREFTENE INN I STØTTEARBEIDET!
Red.
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V AR PLAN for NKS
De viktigste trekka i den politiske situasjonen på de høyere

lærestedene kan oppsumeres slik:
l. Staten og monopolkapitalens angrep er styrka. Stortingsmeldi~
17 og budsjettpolitikken rammer alle studenter- politisk og
/
økonomisk. Kampene vi har ført i høst har gjort at de har tapt
tempo i gjennomføringa av PH, men hovedlinja er ikke slått til- .
bake.
2. Større deler av arbeiderklassen og fo lket enn på lang tid har
reist seg til aktiv kamp for sine interesser. Fagbevegelsen har
stillt seg i spissen for denne kampen. Enheten i folkets rekker ,
særlig mellom arbeidere og studenter, er s tørr e enn noen g ang
tidligere.

3. l e ' reaksjonæres offensiv i studentersamfunnene, endte med
buklanding i Chateau Neuf. Seieren her har u tvilsomt hatt betydning langt ut over studentenes rekker, særlig i forhol d til
å ta brodden av tilsvarende offensiver i NGS og i flere fagforeninger. lW
en de reaksjonære er ikke slått en gang for alle, de J
vil bestandig vende tilbal~e f or å forsøke el undergrave og øde legge folkets kamp.
4. Opportunistene, både i høyre -og venstre frakk, har spillt en
enda ynkel:lgere ·rolle i kampen i høst enn tidlige re. SV har gj rt
sin hovedinnsats i forskjellig e parlamentariske organer. De ha:q
nærmest konsekvent stått for . gale linj e r og har sveket massebe-vegelsen. De stedene hvor de er blitt pressa til å ta riktige
standpunkter har de etterpå gjort sitt ytte r ste f or å boikotte /
dem. De fleste steder har de mista tillit i studentmassen, men
biidet er ikke udelt positivt. I Trondheim har de hatt framgang
og vant valget i Studentersamfunnet, de har også gjort det alt

4
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for godt i valgene til NSU's landsmøte.
KUL har styrka seg til tross ~or en konsekVent råtten praksis og
er i ferd med å bygge seg ut til en landsomfattende organisasjon.
5. NKS har på alle områder gått i spissen for massebevegelsen.
Forbundet har styrket seg kValitativt både politisk og organisatorisk. Men samtidig gjør det seg gjeldende en relativt sterk
underordna tendens- tll fe il av småborgerlig høyreopportunistisk
karakter, som særlig gir seg ut~lag i manglende markering av en
riktig kommunistisk linje opp mot en opportunistisk og i manglende propaganda av den kommunistiske politikken for massene.
De t~e

e r si tuasjo nen i meget grove og almene trekk foran vårsemesteret.
Dette semesteret kommer til å bli preget av følgende store og
viktige kampsaker: Streikestøttearbeid, kampen mot den nye stortingsme ldinga, l . mai OG kommunevalget.

l. mai overordna
Av disse sakene er l.mai den overordna og viktigste. Det er ved
en seierrik l.mai vi skal vise at vi har nå dd .ut til massene med
en riktig politikk på interessekampen og i streikes tøttearbeidet,
det er l.mai det vil vise seg om vi har gjort framgang med å avsløre opportunistene i den ideologiske kampen. Det er også l.mai
grunnlaget for store framganger ved kommunevalget vil bli lagt dersom vi kla rer å mobilisere massene på en riktig politikk.
l.mai er semesterets overordna oppgave, l.mai er prøvesteinen på
framgangen.
Noen kamerater mener at interessekampen til enhver, tid må være
studentforbundets hovedoppgave. Dette er et feilaktig synspunkt
som ikke tar hensyn til at NKS først og fremst er kommunistisk,
dernest en studentorg~isasjon. Som kommunister er det vår plikt
å tjene klassekampens behov der hvor disse til enhver tid er
størst. A hevde noe annet er et knefall for studentisolasjonistisk politikk, en revisjonistisk politikk. Landsmøtet slo fast at
interessekampen er en g runnleggende oppgave for I~S, at det er en
forutsetning for å få oppslutning blant de brie delene av studentmassen at vi sloss for studentenes nære interesser. Dette betyr
at interessekampen bestandig er viktig, at den aldri må slippes
av syne. Det betyr ikke at den til enhver tid er hovedoppgaven.
Telefonsentralmontørene fortsetter sL. streik til tross for
tvungen voldgift, arbeidsrett o.s.v. DNA/LO ledelsen går åpent
l
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til angrep på streiken, SV vakler, ml-bevegelsen er den enest~
helt sikre støtten disse folka nå har. Så lenge streiken varer
er streikestøtte NKS' hovedoppgave.(Se annen ~rtikkel.)
Etter streiken og fram til l.mars er interessekampen hovedoppgaven. Streiken kan b li langvarig enda og interessekampen må ikke
drukne av den grunn. Den eneste måten å forhindre det er å sikre
fra semesterets begynnelse at det settes av tilstrekkelig med
kader som har interessekænpen som fast hovedoppgave. Politisk
må IK-fasen konsentrere seg om å bygge ut fronten fastere og
breiere og konsolidere massene og oss sjøl på politikken og
linjene framover.(Se egen artikkel.)
Fra l.mars til l.mai er· l. mai vår hovedoppgave. hampen om l.mai
har allerede begynt, AKP har trukket opp hovedlinjene i sin politikk . NRS støt t er fullt ut denne politikken. Særegent for studentene stiller vi særlig 3 saker: l. Kampen mot stortingsmeldinga,
2. StUdentenes økonomiske krav og 3. Enheten med a rbeiderklas sen.
Det · at :kampen om l. mai allerede er i g ang, betyr at vi i kke kan
vente til i :nars med å ko:ame ut med vJ.r politikk - vi kan ikke la
SV få r å g runnen aleine i 2 måneder. OgsL'i p~: denne saka m:i. det
settes av kader så tidlig som .: nulig i semesteret.
.Fra 2.~ai ti~ valgda>?;en er kommuneva l get hovedoppgaven. Poli- l
t .~kken pa l.mal og koi:llllunevalget er stort sett den sar1Ille. Grunnlaget for en skikkelig valgkamp må legr·es før l. mai. Spesielt er
dette viktig på lærestedene hvor op =)løsninga sk;jer straks et t er!
l. mai.

l

Det gj ennomga ende ved hele se:11esteret, uansett fase, . er at den
ideologl.ske ka."llpen mot opportunitJtene stiller seg skarpt. SV skkl
bli parti i mars o g vil helt sikl<:ert forsøke å få til et op psvihg
for sin feilaktic;e politikk og så på lærestedene. Det vil være
st ort tilbakeslag for den progressive og revolusjonære bevegelsen
hvis de klarer det. Vi må bekjempe alle tendenser til forsoningspoll tikk og redsel for kamp mot opporttmistene i V<lre egne rekken
l.amp er måten å oppnå enhet . på og enhet er målet for kampen.

ef

l

For å klare å løse de store oppgavene som dette semesteret stilt
ler organisasjonen vår, må vi styrke NKS? gjennom grundige poli
tiske diskusjoner og gjennom en kraftig rekrutering.
I fasen før l.mars må alle storlag gjennom diskusjoner på helr
heten i vårplanen, på l.mai og på kom.."llunevalget. De fleste steder
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vil det også være nødvendig å avholde et møte også om interesse~
kampen. Dette kan bli et svært hardt møteprogram, spesielt i en
periode hvor det også skal drives utadretta kamp. Vi vil derfor
anbefale metoden med helgeseminar, hvor f.eks. l.mai og kommunevalget kan bshandles g1~dig i løpet av to dager.
De t er oppsumert fra så godt som alle lag at vi aldri tidligere
har hatt så brei masseoppslutning som nå. Sentralstyrets plenum
har derfor stillt det som en sen tral oppgave for organisasjonen
at vi rekruterer 50% nye medle~uer til utgangen av sommerleiren.
Dette betyr ikke at vi skal vente til sommeren med å begynne å
ta :Lnn r.~ye kamerater, tvert i mot er det nå massegrunnlaget for
en brei rekrutering er g odt. (Se egen artikkel.)
Den planen vi har s kisert opp her, må betraktes som en minimumsplan for a l1 e lag. De fleste lag vil i tillegg ha en rekke viktige
oppgaver som må løses l :,l-cal t. Vi skal bare kort nevne noen stikkord som: Kvinnekampen 9 studentersamfunnene, sommerleirene, de antiimperialistiske frontene, oljefronten o. s.v. De fleste av di s se:,
sakene kom:ner det s toff på sentralt fra, men dersom det i kke skjæ
kval i t atj_vt nye ting, vil i kke noe av dette bli still t som obligat oriske opngave r for bevegelsen som helhet:. Like fullt må alle
lag ha diss e s akene med når de skal tillempe vårpla.nen på s ine
· lokale forhold .
Kameratslig hilsen
Organisasjonsutvalget.
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INTERNT VEDTAK OM

kommunevalget

Hvorfor ved tak om valget al 1 erede nå?
AKP (m-1) s landskonferanse har vedtatt å sri ll.e i kommunevalget
1q75 i all.ianse med uavhengige sosia li s t er i

sentralstyre gir denne
aktivt for

R~d

~ eslutnin gen

sin fulle

R~d

Valgallianse. NKS'

st~tte .

NKS vi l arbeide

Valgallianse i valget og sette sine krefter inn i

valgkampen hl.a n t

studentene og el.lers · under AKP (m-l) s

l

edel se . Det er

uforenlig med medlemskap i NKS å stemme nied andre partier enn RV, eller å arbeide for at andre partier skal få oppl lutning.
Hv orfor fatter se n tralst y ret dette vedtake t ut en at spØr småle t

om

kommunevalget har vært ut e til disku sjon i h ele organis;;,sj onen? Det
fins flere grunner til at vi mener det e r riktig, forsva rlig og

n ~ d

vendig å fatte et slikt vedtak nå:
-For det f '>S rste: NKS erAKP(m-l)s studentforbund. " NKS står på
AKP(m-l) sitt orinsipo - program. NKS vil og byggie sin politikk på
partiet sitt arbeidsprogram og andre viktige vedtak. Politisk er derfor NKS AKP{m-l)ssitt studentforbund. Samstudens er NKS o rganisatorisk sjØlstendig i gØve ti l partiet med sitt eige medl.emsdemoktati,
sine eigne avgierder og sin eigen disiplin ... " (Politisk plattfJ rm
for NKS - se NKS -boka side q'.) Det er en opol.agt sak at NKS st Øtter
AKP(m-l)

i valg. Ville vi ell.ers være AKP(m-l)s studentforbund?
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-For det andre: AKP(m- 1 )s l.andskonferanse har all.erede fattet
vedtak om å delta i kommunevalget . Om vi i dag sendte ut sp0rsmålet
om det v ar riktig eller galt

~

stille i valget ti_l diskusjon i NKS,

ville pa r tiets vedtak likevel væ:re fattet. En slik diskusjon ville
dels Dli en skinndiskusion.
-For det t redie: En slik disku s ion ville sinke NKS i arbeidet med
valget. Hvorda n skulle vår plan for våren se ut, dersom vi f0rst skul. le fat t e en definitiv

avgi ~ relse

seint på våren? Vi ville stå ufor-

bered t når sel ve den viktigetre va l ginnsatsen skulle foregå,
k ampen må i ho ve dsak foregå p å seinvåren på

læreste~ene.

for valg-

En slik

framgangsmåte ville s vekke v år innsats i valget og stå i strid med
våre oppgaver. De t v ill.e være det reineste ultrademoktati.
Sp0 rsmålet sto på h0stplanen, men presset fra mange og viktige oppgaver har f '>lr t til at mange 1.a g i k ke har klart å gjennomf'llre diskusjonene, Om all.e lag skulle fått diskutert valget i h0st, måtte dette
gått på bekostning a v sentra l.e opoga ver som streikest->Sttearbeid, interessekamp, st udentersamf*nn osv. Vi mener dette ville vært galt.

Nks b yg ger oå den demokratiske
styret har rett og olikt til å

1

sentalis~ens

orinsipoer. Sentral-

ede organisasjonen mell.om

landsm~te

ne i tråd med plattform , vedtekter o s v . Det er ikke en slags galluppinstans som i alle saker skal innhente synspunkter fra organisasjonen og sette dem ut i

livet. Vi slår fast at situasionen krever et

klart vedtak og en klar holdning fra NKS nå. Annet vi l le være å sabotere opngavene i

valget, og

de~med

i klassekampen,

Det at sentralst y ret fatter vedtak, betyr ikke at diskusjonen i
NKS om kommunvalget er av s luttet el 1 .er uvesentlig. Dette vedtaket må
behandles nå m0ter i hele organisasionen, alle medlemmer må ta stilling til det og all ueninghe t må komme fram.
NKS som organisa .sion, og mesteoartea av medlemmene, har aldri gjennomfØrt grundige prinsipiell.e diskusj ener om valg og va lgde l take l se.
Denne diskusjonen må

gjennomf~res

nå. Det må alle steder gjennomfØres

studier av marxismen-leninismens svn på valg , valgkamp e.t_c,
Det er også n0dvendig at medlemmene studerer den særegne taktiske
situasjonen ved dette valget, AKP(m-l)s soesielle taktikk slik den
går fram av landskomferansens vedtak, og de konkrete oppgavene den
stiller for NKS og hele bevegelsen. AU pålegges å utarbeide opplegg
for slike studier.
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

9

Vi stØtter AKP(m-l}s linje i valget
st~tter

NKS

helt ut AKP(m-l}s linje med gjennom

av AKP(m-l} og uavhengige sosialister å

f~re

R~d

Valgallianse

ut en revolusjonær og

sosialistisk pol.itikk i kommunevalget. Kommunevalget er en viktig begivenhet i det oolitiske livet. I valgkampen kan den kommunistiske
bevegelsen spre revolusjonære og kommunistiske ideer i massene, bekjempe par 1 amentariske il.lusione r, 0ekjempe opportunismen og avsl Øre
kommune- og f y lkesorganene som r.edskaper fo t· monopo l kap i ta lens diktatur. Kommunevalget er likeens· en viktig anl.edning til_ å fremme arbei derkla sse n s og det

~v rige

arbeidende folkets pol.itiske interesser i

dagskampen. Det v il le være gro v sekte risme å ignorere a 't s j81 om kommune- og fylkesorganene er
sl~rt

avsl ~ rt

a v oss, er de ofte ennå ikke av-

av massene. Det ville også være grov sekterisme å se bort fra

at det alltid hersker bred interesse for valget og va lgkampen b lant
massene, og at dette er en viktig afuledning til . å legge fram vår politikk.
Det er riktig av AKP(m-l} å arbeide sammen. med uavhengige sosialister i RØd Valgallianse .. Val.galliansen gir anledning til bedre å trekke
partiets nære venner aktivt med i valgkampen.
Det er riktig av AKP(m-l} å arbeide for en revol_usjonær, sosialistisk

plattforn for RØd Valgallianse - en plattform som ikke bare sier

at kommunistene ikke kan

l~se

folkets problemer, men også f o r klarer

hvorfor de ikke kan det. En slik plattfo rm må t a opp viktige spØrsmål som revolusjon, folkevæpning og prolet a riatets diktatur.
Det er riktig av AKP(m-l} ikke å

s~ke

enhet med Sosialistisk Valg-

forbund ved kommunevalget. HØyreutviklin ga siden stortingsvalget og
den moderne revisjonismens frammarsj i SV har i dag l.ikvidert det
politiske grunnlaget for enhet mellom SV og ml. - b evegelsen i valget.

Det er riktig av AKP(m-1} å ta OPP alle viktige sp~ rsmå l i kok A.
. ,.e t
. l'~mper~a
. l'~smen- og~'kk e l~nn.
l
t - f eks spwrsma
muneva.ge
om sos~a

JO
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skrenke seg til det som regnes som "kommunalpolitiske" saker. Det er
også helt riktig å forene dagskampen med strategiske sp0rsmål i valg
kampen.
Vi er enige i den innretning AKP(m-l)s landskonferanse gir

valg-

kampen, med hovedvekt på arbeiderkl.assen, ungdommen og den organiser
kvinnebe vegel.sen. Det må

1

dette valget legges stor vekt på ml-beveg

elsens nærmeste venner, nå intensivt "munn-til-munn"-arbeid overfor
våre nærmeste framfor en hovedvekt på storstilt masseagitasion.
Denne innretninga a v valgkampen legger et stort ansvar på Norges Kom
munistiske Studentforbund, som arbeider blant ungdom i
ning , dei part i e t og ml-bevegelsen har sto r

st~tte

h~yere

utdan-

og mange nære ven

ner.
Det er riktig av AKP(m-l) å gå inn for bovkott av kommunevalget
de steder der

R~d

Valgallianse ikke kan stille lister. Ennå er det

svært mange steder der det er umulig å stille, - der det ville Ødelegge sikkerheten til en urimelig stor del av ml-bevegelsen eller
skade arbeidet på annet vis. Disse stedene må det giennomf0res en ak ·
tiv boykott av valget.

Studentforbundets oppgaver i valgkampen.
NKS' organisasjon er for det meste konsentrert i store sentra der
det vi l_

bli aktuelt; å stille. Enh eter på steder der det ikke stil-

les RV-liste skal arbeide aktivt for boykott. Det sammen gjelder medlemmenes arbeid på hjemsteder der RV ikke stiller l.ister. Å stemme pE
borgerlige eller opoortunistiske oartier vil ikke fremme en progressiv og revolusionær politikk, men tvert om styrke opportunismen og
de borgerlige oartiene.
På lærestedene vil det være mange studenter som studerer i kommuner der RV ikke kan stille liste. Derfor må det

giennomf~res

arbeid

både for RVs lister og for bovkott ved all.e lærestedene. Hva hovedvekta ska l legges nå, må avgi?$:res ut fra ei analyse av de lokale forholda.
Vi har nevnt at innrettinga av valgkampen bl. a . .ipesien· 'p å ungdon

!l
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men, v il legge et stort a n s var på det kommu nis t iske stude nt forbu ndet .
l
Vår innsats i va l get v i ~ v ære en gradmåler på hv or langt v i h a r nådd
i å spre re vol u sionære i deer b lant
k ampen mot opoortunismen a v

h ~v re

stud~ntene ,

o g på hvor v i s t år l i

s åvel. som "ve n st r e" - ty pen. Val g f

kampen blir en hard d y st, og vi skal b ruke anledningen ti l å he r de o g

l

st y rke vår unge organisasjon.

Opport u nismen - så vel h '>ly reonpo rt u n ismen som " ve n stre"-oppo r t un ismen h ar vokst på læres t edene de sei n ere å ra samme n med den al l me nne
radikaliseringa av s t uden t e ne. NKS må i va lgkampen h a rd t b ek jempe !
hØ y re opp ortun i s men o g d ens kne fall for s o s ia l demokr a ti e t og s osiali mperialismen og dens spr edning a v al l verd ens p ar l a me n ta r iske og
l egalis t iske i llusjon er i

samb and me d

valget. Men v i

skal og s å kj em-

pe hardt mot den " venstre"opportunist i ske tendense n , som kamuf l e r l r
seg med r 0 de f r aser, og i praksis enten å pe nt st '>Stt e r

h'>Svreopport~ 

nismen , eller indirekte gj 'll r det v e d å "b o yk o tte" RØd Val g all i a n se .

En stor del a v den organiserte k vinneb e vege l sen f ins ved de hØ yere
lær estedene , og det må l egges stor v ekt på de t te i

vårt a r beid.

Den politiske situasi on ene og deb atten på lærestedene s ti ller spesie l le kra v ti l p r opagandaen og agitas j onen foran valge t. Ved all

1

l æresteder der det er mulig må det u ta r b e ides l okal prooaganda og
agitasjon f r6 r valget som tar OPP både prinsip.el l e saker som er vikt ige i studentb e vegelsen og studentsaker a v materiell og velferdsmessig art.
Alle NKS-enheter må være vil li g t i l ~ stille kre ft e r t il råd ighet
for b e vegelsens valgkamp uten for l ærested e n e. Ma nge student e r k a l
bruke tid formiddags, og o gs å e l.lers gj r6 re n y ttig a rbeid for hele
valgkampen.
Hovedframst r6 tet i

valgkampen på lære stedene må gj Øres f 0 r so merem

i tida etter l . maL Dette giel d er s ærl i g uni versite t ene og h Øgskolene. Planen - for våren har tatt hensyn ti l d et t e, og s ti lt k ommunevalget som hovedoppgava fra l . mai. Like vel vi l vi få prob lemer med å
komme i gang i tide. Vi må a r beide for mest mulig å starte valgkampen allerede i samband med l. mai-mobiliseringa, og k j empe hardt for å

J~
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OM
INTERESSEI<AMPEN
Innleiingsvisein reserva sjon: Dette notatet til v å rplan for
interessekampen er utarbeidd av ein kamerat etter diskusjon
og vedtak i Politisk Utval i NKS. Utformlinga står for kameraten si rekning.
Om interes sekampen og v å rplanen,
Først ei kort vurdering av det som skjedde i

hau~t.

Hovud t endense n er sto r fra mgang med a ksj onane 31.okt.
som klart høgdepunkt. Høter ,massekonferansar,aksjonar
o~v.

har mmbilisert fleire tusen studentar mot det nye

h øg s kulesystemet. Vil ikkje gå i detalj,berre slå fast
at det er mykj e posi tivt å oppsummera,til dømes det at
vi for fø rste g ong byrjar å f å ei land s omf a ttande kommunistisk lei ing for interessekampen på høgre lærestad.
Det er viktig å propagande ra overfor massene at vi fekk
pressa

~ jennom

k ravet om utsetjing av PH,sjølv om KUD

no prøver seg med g jennomf øring i Sogndal.
Me n det er også viktig å op p summera at vi har utvikla
feilaktige tendensar i politikken. Desse har kome til
u ttrykk i:
- for lite vekt på økonomiske og velferdsmessi g e spørsmål. Eksempel: renta b lei auka med

3/4%

utan at vi g jorde

noko med det - de t vil bety at eit l å n på 40000 vil bli
ca 6000kr. dyrare å betala tilbake! Vi har i liten g rad
reist kamp mot dyrtida staten prøver å velta over p å oss
gj ennom samskipnadene p å universiteta. Vi reiste ikkje
kamp mot statsbudsjette~ o g den rasjon al iseringa av studietilhøva og arbeidsvilkåra for dei tilsatte som det
ville melløra. Det er no flei re år sidan vi har reist
slagkrafti g kamp mot den allmenne forverrin(a av levevilkåra våre, "realløna" v å r har blitt forverra å r for
år!
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018
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'
- for mykje vekt på kompetansespørsmålet
og forringing av ut-

danninga. Viktigaste

~eilen

ved det første -

ikkje grunnlag

for einskap på kompetansespørsmålet idag, spørsmålet ville
splitta froaten.

Å leggja stor vekt på desse spørsmåla idag ville kunna leggja
opp til illusjonsmakeri om at vi idag står framfor valet mellom
bra eller dårleg utdanningssystem for arb eidarklassen o g det
arbeidande folket. Sanninga er at vi står i ein trengt forsvarsposisjon der monopolkapitalen er p å offensiven for å skaffa se g
eit rasjonalisert utdanningssystem som skal dekka behovet for
mykje utdanna arbeidskraft og billeg arbeidskraft. Han er til
o g med interessert i å organisera overproduksjon for å g jera
arbeidskrafta "fleksibel og føyeleg".
Likevel, dette er viktige spørsmål Of. ikkje minst vi kommunistar bør ha ei line på korleis vi vil ha utdanninga, men
det er ikkje på det spørsmålet brennpunk tet for kampen s tår
idag •

. Kampoppgåvene til våren
Økonomiske åtak
- Alle under høgre utdanning vil bli ramma av den allmenne
dyrtidsutviklinga i s a mfunhet. Realverdien av l å n og stipend
går ned, stipenddelen går ned. Den "kompensasjonen" vi f å r
med høgre lån og stipend ( nominelt) fr å hausten, er for leng st eten opp av prisstiging og inflas j on . De t var knappe tider for mange i haust og v å rsemestret er leng re. Renteauken
påtvingar oss enno t y ngre gjeldsbyrde samstundes med at framtida er utrygg

- St.meld.17 snakkar ope om overproduksjon.

- Alle universitetsstudentar

vil møta samskipnadskr isa.

Studentsamskipnadene går med store underskot pga. rente og
avgiftspolitikk en til staten o g det at staten skruvar att
tils k otskrana. Prinsippet er at all e d y rtidsby rdene skal veltast over på studentane 1 iform av prisa uke o g p å dei tilsette

-

iformvrasjonalisering av drifta. Krisa er uløyseleg utan s t ore
tilskot frå staten. Prisauke har alt no vist at det b erre f ører til minka omsetning og skjerpa krise. Dette må vi vera
flinke til å forklara dei tilsette som heilt sikkert vil bli
forsøkt spelt ut mot oss.
- Det er no det harde statsbudsjettet vi fekk i haust vil
tre i kraft,Nettpublisering
vi må vera
vakne for
konsekvensane
av2018
dette.
ved Forvaltningsorgan
for AKPs
partihistorie (www.akp.no)

Pedagogiske Hø g skular og Stortingsmelding nr.17.
Offisielt skal PH gjennomførast frå 1.aug. Vi har ingen
grunn til å li ta på fieden sine ord.
Vi må bu oss på
å slå tilbake alle forsøk på snikinnføring av PH-opplegget
eller deler av det. Alt før jul blei styringsorgana forsøkt
innført i Sogndal, men dette blei avvist med massiv oppslutning.
Handsaminga av St.meld.17 og det nye DR-systemet står på
vårplanen til Stortinget, tidsØunktet blir truleg i mai/juni,
men det kan og så bli tidlegare. Iallfall må vi rekna med at
Bjartmar & co vil satsa mykje på å f å handsaminga unna før
sommaren slik at dei får legalisert framstøyta mot all høgre
utdanning. Det er viktig at vi heile tida er i beredskap på
saka. Uansett om ho kjem opp langt uti juni så må det ikkje
gå umerka forbi. Løpeseddel frå NKS i ein s lik situasjon må
følgja st opp.
Landsmøte i frontane
Samtlege fronta r skal ha landsmøte i februar/mars. Desse må
takas t skikkeleg hand om, vi h a r meir enn nok eksempel på k~a
de t vil seia for kamp en når opportunistane sit i leiinga jfr .
SV-fleirtalet i I~ SU-leiinga sin reaksjonære rolle i haust.
(Kjem tilbake til organiseringa)

Vikt igaste kampoppgåve?
Politisk utval i NKS ser på dei økonomiske åtaka på studies ituas jonen og levevilkåra til studentane som dei mest alvorle ge of viktigaste å reisa kamp mot. Allment innstiller vi på
at denne kampen får hø gs t prioritet. Dette betyr ikkje at vi
går inn for å leggja ned kampen mot HR og DR, men ei nedprioritering i høve ti l kamp 12f hø gre stipend og senka rente mot
huslelgeauke og kant inepri sauke. Kort sag t, mot forverringa
av levevilkåra våre .
På grunn av særtilhøve i situasjonen på
lærarskulane, sosialskulane og DH-skulane - PH ogDH er meir
direkte og konkrete truslar, det er bygd opp til omfattande
masser ørsle mot PH/DR som ikkje bør undergravast - innstiller
PU på at desse skuleslaga prioriterer kampen mot PH, St.meld.
17 og det nye DR-systemet på topp. f·1en også desse skuleslaga
må prioritera opp dei økonomiske spørs~åla og levevilkåra og
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018
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bl.a. bruRa l andsm øta til 'å gje desse spørsmåla ein meir sentral plass.
For alle må den underordna saka få . ein sentral plass i parolegrunnlag et for aksjonane. Alle må t.d. vera i beredskap på atl
handsaminga av St.meld.17 kan koma ov.erraskande eller seint i
semestret.
Betyr dette at vi s k iftar line?
Den lina PU her legg fram betyr ei klar korrigerin g av lina
for interessekampen.Som k ommunistar er det vår plikt å stilla
ramm ar
det i sentrum for kampen som/massane sine interesser hardast.
Gjer vi ikkj e det sviktar vi masselina.

Studentene må spise mindre

-Hva så med
pensjonistene?
- spør Gjerde
SIDE 9

Kva slag grunnlag skal vi aksjonera på ?
* Utanom meir allmenne parolar retta mot den økonomiske utarminga av studentane, bør vi stilla spissparolar på dei viktigaste sak ene. To slike saker er:
Renta som blei heva med 3/4% i haust - vi må stilla krav om
senking til tidlegare nivå. Renta og gje l dsbyrda skræmer alt i
da~rA
ta fullt lån. Bjartmar sitt mål - å få heiltidsstud.
på museum eg erstatta han med ein billeg deltidsstudent som l
har dårleg løna arbeid om dagen og tek TV-kurs om kvelden - er
iferd med å bli realitet.
Stipend - stipenddelen av studiefinansieringa har gått jamt
nedover dei seinare åra, frå over 25% i 68/69 til ca.19% ida~ .
Sjølvfinansiering av studiane krev staten av studentane. Vi må

o
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keevja minst 40% stipenddel(rekna ut frå kostnadsramma til låne
kassa).
For kampen på samskipnadssaker på universiteta må det utviklast
ei sams line. Bør ta utgangspunkt i den økonomiske situasjonen
til studentane og at berre direkte tilskot(direkte subsidiering
av drifta, momsfritak, lette i folketrygdavgifta el.l.) kan
dekka dei store
underskota og hindra konkurs. Dette er einaste
måten vi kan tryggja arbeidsplassene til dei tilsette på,prisauke medfører berre mindre omsetning og stø»re krise. Studentøkonomien har ikkje råd til å blø meir. Det er viktig at vi får
einskap med dei tilsette mot staten.
I propagandaen m~ vi vera flinke til å avsløra myten om at
Studentsamskipnadene (SS) er velferdsorganisasjonar for student.
SS er eit statleg monopol som opererer ut frå reint kapitalistiske ,bedriftsøkonomiske premiss.

* Kva sa med det andre området?
Og så for kampen mot PH,DH og St.meld.17 må vi formulera spisskrav. Kva er s{t dei svakaste punkta i Stort.meldinga? Det Gjerde
openberrt harr størst vanskar med å forsvara er
- dei udemokratiske styra og
- den rlistriktsfiendlege sentraliseringa i store DR-sentra.
Det er på desse spørsmåla vi kan samla breiast front mot meldinga. Får vi slege desse to beina under det nye DB-systemet,
har vi også eit godt grunnlag for å føra kamp mot andre deler.
Vå rt forslag er spisskrav på desse spørmåla. Elles kan dei
fleste parolane vi har, framleis nyttast. Parolen om utsetjing
bør bytast ut med parole mot snikinnføring. Forslag til· samland~
~arole: Avvis Stort.meld.17- avvis det nye høgskulesystemet.

* Samanhengen mellom desse to områda.
I Lånekasseaksjonen 1970 var vi flinke til å få fram denne
samanhe ngen. I alle aksjonar for lån/stipend på den tida, hadde
vi parolar mot det 6ttosen stod for. Vi må ikkje gløyma at det
er mon.kap. som tener på rasjonalisering og innstramming på
begge områda. Det er her hovudframstøytet kjem, det er viktig
at vi held fast ved dette i anallysane våre jmfr.den andre feil
aktige tendensen påpeika innleiingsvis.

A ksj onsveke, underskriftskampanje
Målsetjinga for interessekampen til våren .
PU går inn for at vi gjennom frontane arpeidar for ei sams
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no)
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aksjonsveke for all høgre utdanning 10.- 16.mars

u~

frå det .

grunnlaget og den prioriteringa som er streka opp. Det bør
også vurderast om det.er rett og mogeleg å utvida aksjonen til
ein sams elev/studentaksjon mot dyrtid og rasjonalisering.Også
andre grupper kan bli invitert til å vera meå?
Tidspunktet er valt ut frå prior1teringa for resten av vårplanen. Etter 1.mai .er det for universi teta og dei fleste
skulane umogeleg med større aksjonar pgg. eksamen og oppløysing
Aksjonane bør byggjast opp om spisskrava på den måten at vi
set svarfristen for KUD til aksjonsveka/aksjonsdagen.
Kva nivå vi kan få på aksjonane er vanskeleg å seia no. I nnsatsen andre klassekampsaker krev av oss vil bety eindel (t.d.
opptrapping av streikestøtta ved "ulovleg" streik for telefonsentralmontørane). Det er også vanskeleg å seia kvar masserørsla på dei

økono~is k e

krava vil stå om to må nader.

V~

bør iall-

fall arbeida f or demonstrasjonar o g streikar der det er mogeleg.
PU går også inn f or ein 1andsomfattande underskriftskampanje
mot det n y e høgskulesystemet. Undersk riftene bør overleverast
ved Storting s h andsaminga saman med allmøteve d tak og støtteresolusjonar fr å heile landet. Dette k an gj e ein liten aksjon
større tyngde. I alle høve må v.i bu oss på aksjon n å r det skjer.
Korleis løysa desse oppgåvene når KK S har andre h ovu doppgå ver ?
Om vi ikkje lærer å spela piano med alle ti f ingrane, s å krev
situasjonen av oss at vi iallfall lærer å spela med meir enn
ein

fing e~.

I n teressekamp (IK) vil alltid vera eit områ de vi

arbeidar med, vi må difor etter kvart greia å driva IK siølv
om NKS h ar andre hovudopngåver.
Tr1.1r vanskane med å løysa dette sn ørsmålet i dag er størst
der vi ha.r d å rleg ell <:r .incen frontor <canisering. Verst stilt
er unive rsiteta. Det viktigaste tilt<1 ke t fo.r å l171ysa TJ rioritering spro b lema vi kan sjå - er å sikra ei fast kaderstamme som
som arbeidar med IK heile semestret i IK- g rupper,L NL-lag osv.
Vi må unngå"bortdelegering av oppgå va til ein person som tilfeldigvis ikkje har noko anna å ta se g tilV

.Progressiv Front på univers i tet a 1
På universiteta bør vi ha som mål å byrja oppb)gging a av ein
frontor g anisasjon, å utvikla Progressiv Front som stilte ved
NSU-vala.

ISR
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Hausten har vist at vi treng ei fastare organisering for å
fyl ka aktivi stane kring ein rett politikk, o g for å vidareføra

a

de i g ode sidene ved F'a g l eg S tude n t Front - s t b il organiserdmg ,
initiativfront.
Målsetjinga fo r dette arbeidet i v å r me iner FU bø r vera:

*
*

Hovudvekt p å danning av lokale g rupper på in st itutta.
Så sna rt som mo g eleg b ør det oppret tast eit l e ian de/koo r di -

n erande org an for å styrk a sjølvstendet og utvi k la demo k ratiet
i f ronten.
I l øpet av v å ren bør det ve lj as t ei l e iing/ei t

*

i n terimsst y re

for Pro g res s iv Front p å u nivers itets basis.

*

In it iatl v komiteen bør u tv i k l a plat tformforslag for

S tude~t

tin g sva la o r· o ppleg~ for/ in i tiativ i i1 øve til NSU -l ands tin ge t.

*

Fr on t p ropag a nda p å l a ndsbas is kan org aniserast g jennom P r.Fr.
Ko r r i g er svakhetene i

o ~ g an iserin ga !

Haust en :h.a r avsl ø rt to te ndensar i org anisasjonen:
p å universitet a der vi ikkje har noko særeigen IK-o rg anisering
har NKS h a tt l e tt for å "bli fronten",o g p å skulane der vi har
g odt utbygd e frontar h8.r NKS lett for å "drukna i fronten"
Vi må vera flinke til å byggja frontane o g samstundes ikkj e
g løyma at vi er kommunistar. Vi må stilla oss som oppgå ve å utvikla

særei~en

kommunistisk politikk p å utike områ de, t.d.

i

analysen av samskipnaden,krisa i økonomi en, kvifor utdanning a
skal ra s jonal i s erast osb.
Dette b ring ar oss inn p å ei anna svakhet i hau s t: mang elfull
kamp mot oppo rtunismen. Dei f leste plas sane finn vi tenden s ar
til fo rsonli g het o g li te kamp, Unde r vurdering av opportunismen
sin innflytelse i ma ssane i samband med NSU-vala er eit uttrykk
for dette. Det har me d f ø rt f ramgang for SV o g den feilakti g e

:_i YI 8 de i stå r fo r i IK o g til bakegang for oss veal fleire val.
Lat oss s l å fast at:
Kommunismen stå r i antagonistisk motsetningsforhold til oppor'J3
tunismen. Ein revolusjon i Nore g er umo ge le g u t an a t opportunismen er g jort til ei mindretalsr ør sle utan s tor innflytelse
ima ssene . Ein streik blir .k nekt om ikk je opportunismen blir
knekt . S tud entrørsl a vil snøgt stagn era om vi ikk je fører ein
uf orsonleg kamp mot all oppo rtunistisk innflytelse. Med bakg runn
i dette slå r Lenin fast at kampen mot imperialismen og opportunismen er uløyseleg b undne saman. Våre røynsler samsvarar - vi
har aldri vun ne store sigrar utan at vi har teke grundig på å
avvisa opportunismen. Vi har alltid måtta kjempa fram einskapen
i massene.Nettpublisering
S jå Lenin:
Om imperialismen
s.138.
ved Forvaltningsorgan
for AKPs partihistorie
(www.akp.no) 2018
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Vi må føra kamp mot dei feilaktige linene til SV på statsanalysen,analysen av høgresosialdemokratiet som forvilla
kaketeorien mot kamplina, 11 fagkritikk 11 -lina deira osb.

arbeid~r.

n vers
Haugli.n?
Ja, vi er sørgelig klar over dette nlr det
gjelder årets budsjett. Og ber kommer vlrt
dilemma: vi finner det svært vanøk:elig l gl
inn for å øke antall arbeidsplasser i den
offentlige sektor i Oslo. En reell forbedring av forholdene ved Universit ete t i ') slo,
slik at det virkelig blir dimensjonert for
\(Ø-\(ede 20 000 studentene som i dag er der, ville
• -fOr' forkreve sA store uttellinger og srmange nye
. )_i.1\.e • ~
-t"te arbeidsplasser at vAr distriktspolitiske
• &.
.
s1i.1\.g:, ' ·)_se
o_e erofil ville få en alvorlig knekk. I ane
, u.g,1.1-1\. a,1. i. Ser o_e i "t 1- . g,rø.t\ . ta il g!r vi mot at Universitetet vokser ut ....
... -to \:\Ø- .."s~ot\
for'
. t\ s il\1over 20 000 studieplasser.
r ro"fO
-ti1-P. ø'l'e i.1\.g:, e1- Skreller vi vekk alle flotte ord, st Ar vi
Og, ~$
..,. søJl.t\
altså tilbake med at hdler ikke SY foresl~r
a,!'"o
:n,e ~ ~
Økte bevilgninger til Universitetet i Oslo .
:l

ff

'\]' Og, o"'
S
r).
-teO
rrø.
'J'e
-tuO.e n-tø.
. .
Og, S ·)_ ~
rof11l

_

Du har helt rett, i. alle fall gjør vi ikke
dette i år .
I år ';'t!r vi p! forslaga~ fra
regjeringen. Men Jeg vil ta et forbenold.
Hele komiteen sier i en merknad at: det bØr
bli anledning for de enkelte fakulteter til
, å omdisponere stillinger seg imellom, selv
• om dette vil bety rr.eromkostninger totalt.

"Venstre"opportunistane i KUL har byrja røra p å seg med IKanalysar av velkjent merke. Om dei hamnar på KFrviL(r) si line
som går ut på at høgskulereforma,rasjonaliseringa og struktJ r-

rasjonalisering a av utdanninga er historisk naudsynleg og p~og
ressiv, g jenstår å sjå. Av r øynsle veit vi iallfall at dersom c'
dei blin med i ein huslei g estreik t.d., s å er det for å splitta
og øydelaggja.
Så til slutt nokre ord om reaksjonen i blått.
Vi må vera på vakt på å tak fr å den kanten o g . Offensiven i
fleire av studentersamfunna har skaffa dei røynsler Of styr a
dei organisatorisk.
Vi veit dei prøver seg med offensiv i NGS . Vi har sett slike
tendensar på fleire av lærarskulane. Vi veit vidare frå Lånekasseaksjonen i -70 at klarer dei ikkje få med seg massane på
si line, så gjer dei alt dei kan for å stilla seg i vegen, for
å hindra masserørsla. Taktikken er gjerne å først bli med i leiinga for ein aksjon o g så bruka den posisjonen for å treneral,
hindra og splitta kampeinskapen. Brukar vi røyns lene våre, så
skulle det vera lett å kjenna den lusa på gangen.
IK-utvalet.
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,:ork JrA &. l .z.
stille valgka mpen "på dagsordenen" f 0r ferien. Sommerl.eirene må brukes aktivt overfor våre nære venn er
sagt engas-jere seg i

F l est mulig st ud enter må sj Øl-

val gkamp eller boykott på sine hjemsteder i

i en. Det må f '>l r ferien tas tiltak i

fer-

grunnengetene som sikrer at de

k a n fungere med ledelser umiddelbart når lærestedene åpner igjen. Og
det må foreligge e n konkret pl_an for intensivt arbeid i sluttfasen
av val gkampen. Ved u niversitetene og h 0y skolene må det settes frist-

er for når medlemmen e skal vær e ti l_bake.

FRAM FOR EN STERK RØD VALGALLIANSE!
FULL STØTTE TIL AKP (m-l)s LINJE I VALGET!

NKS' sentralst y rets 3. plenum .

Annonse:

HUSK Å BETALE

kontigenten

RASKT!

Kameratslig hilsen
ØKONOMIANSVARLIG
fl
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Rekrutterings
kampanje
MED MÅL Å ØKE MED 50 'l. INNEN
UTGANGEN AV SOMMERLEIRENE!
vedtak fra sentralstyrets 3. plenum.

Grun~laget

for en rekrutteringskampanje er god!

Forrige semester oppnådde vi store resultater i å utvikle en brei
enhetsfront blant studentene. Aldri tidligere har interessekampen
vært så omfattende og pol.itisk framskreden som hØsten 74 og aldri

har RØd Front i DNS fått stØrre oonslutning

enn det den fikk ved

siste valg. Dette har fØrt til at NKS' ti l.lit bl.ant studentene er
stor og at den kommunistiske bevegelsen er i sterk framgang på de
hØyere lærestedene. Til tross for at NKS i hØst har hatt stor framgang, så har NKS kvantitativt ikke blitt så mye st-;)rre. Noen få lag
har i

lØpet av h0sten rekruttert ganske mye, mens de fl_este lag har

hatt en svak Økning.
Hvorfor har ikke NKS fått mange nve medl.emmer i en tid hvor NKS'
tillit blant studentene på venstresida er st0rre enn oå lenge? Dette
henger sammen med flere forhold. B 1 ant annet at: NKS' si -;) lstendighet
imnafor fronten har vært for liten . Fronten og NKS har i for stor
grad fØrt akkurat den samme pol. i tikken, og det f '>l rer blant annet
til at massene har vanskelig for å forstå hvorfor det er nØdvendig
å være med i en kommunistisk organisasjon.
En langt viktigere grunn til den svake rekrutteringa er en del
feilaktige ideer om hvordan folk rekrutteres, som er ganske utbeedt
i NKS. En svært vanlig oppfatning er at folk må gå på sirkel f0r de
kan bli medlem. En annen ganske utbredt holdning er at rekruttering
er noe vi gj-;)r etter at semesteres store kamper er over o g ikke underveis. Vi venter derfor med å sp-;)rre folk om de vil gå på sirkel
eller bli med i NKS til slutten av semesteret (og sirkelen kommer
som oftest ikke igang f0r i begvnnelsen av det neste

semesteret~
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Hovedmetoden for rekruttering

b~r

være at massene skal skoleres,

fostres innafor organisåslonen, og IKKE at de fØrst må ha gjennomfØr t en sirkel.
I 1972 gi orde den kommunistiske bevegelsen gjennombrudd på spØrsmål e t om hvordan rekruttere bredt. Vi tok da de f ')r ste .steg mot en
kommunistisk masseorganisa j on og glennomfØrte blant annet en seierrik rekrutteringskampanJe, og metoden var: Masser som er positive til
kommunismen og som Ønsker å hl i kommunister ska l. tas direkte inn i
organisaionen. De skal skol.eres og fostres innafor organisasjonen
og trenger ikke fØ rst å gå o!!t sirkel og ha lang praksis fra frontarb eid f mr de kan bli medlem. Dette å ta fol .k uten lang praksis uten f or og uten noe særlig skol.ering inn i organisasjonen, medfØrer
sel v sagt at det kan bli gj ort flere feil fra enkeltmedlemmers side og

at småborgerlige ideer i sterkere grad enn ellers blir tilfØrt organisasjonen. Men det klart v iktigste ved denne metoden for rekruttering er a t den materielle revolusjonære krafta Øker, og at mange
flere enn ellers bli r kommunister. Dette betyr ikke at studiesirkelvirksomheten blir mindre viktig

enn det den er i dag. Tvert om be-

t y r det at den m!i opp-priori te res så alle n y e medl.emmer får anledning til å gå på studiesirkel.
Er 50% Økning innen utgangen av sommerl_eirene for mye? Hvis f eks.
laget i dag har l O medlemmer, betyr denne må l settingen På

5~~

at lag-

et innen utgangen a v sommerleirene skal ha fått 5 n y e medlemmer. For
de fleste lag er dette en meget realistisk målsetting. Det kreves en del planlegging og s y stematisk arbeid for å få oppfy lt målNettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

settingen, særlig i de to

f~rste

månedene av semesteret. Kampanjen

må iverksettes raskt - rm stor del av målsettingen må være brakt
i havn fØr reformist/revisjonistkværna begynner å male som værst.
SVs samling skal skje i mars og med utgangspunkt i den og l. mai og
kommunevalqet kommer SV til å spre forvirring blant b ra progressi v
om SV som et levedyktig 'tevol.u sionært" alternativ. Dette kan fØre
til at flere folk vil vente o g se tida an fØr de bestemmer seg om de
vil bli organisatorisk tilknytta NKS. Derfor bØr det settes målsetting for hvor stor del av 50%' en som skal være oppfv lt innen l. mars.
Rekrutteringskampanjen må planlegges og diskuteres i lage t !
Målsettingen på

5~/o

blir ikke oppfy lt a v seg sel v, og den beste ga-

rantien for at den skal. opofyll es er at det legges planer for hvordan det skal skje. Det b0 r

f.ek~

settes opp lister o ver folk som

skal spØrres. Videre b0r metoder som at to og to går sammen om å få
med en bestemt persom, osv . diskuteres. I tillegg til dette b0r
studiesirkel for de nye medlemmene planlegges.

e

10
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

EKSKLUDERT FRA NKS

Et av våre storlag ved Universitetet i Oslo har nylig ekskludert
Morten J ·.

- -~

fra Norges Kommunistiske Studentforbund. NKS

1

AU

vil på denne måten giØre saka kjent i hele forbundet.
Grunnlaget for eksklusjonen av MJ var åpen f r aksionisme. MJ var
og er tilknytta den trotskistiske KAG-grupoa i Bergen, ei grupoe dels
starta av medlemmer av RU ved Universitetet i Be:r.gen i 72. I dag er
mesteparten av denne gruopa medlemmer i SV, og utg-j'7\r en aktiv del
av SVs "falske venstre". MJ ha:r aktivt innafor NKS, RU og ellers
prØvd å verve tilhengere til KAG-gruppa.
MJ

prØver seg med aktivt rykte- og intrigemakeri overfor folk han

kjenner i bevegelsen.

(Sprer vrØvlete r y kter om kamoer mellom en

"maoistisk og en stalinistisk flØy" i ml-bevegelsen osv.) Han er et
råttent egg, en intrigemaker og en fraksjonist, og ingen i ml-bevegelsen bØr ha noe med ham å gjØre.
For NKS' AU
Bernt Hr
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BOIKOTT

eller en stemme til

pr~gres sive?

Til høstens

V~lgallianse

kommuneval~

vi l

Rød

oppfordre til

boikojt på de plassene de r vi ikke stiller. Er dette

~i

ubetinga riktig linje? Er det slik at ei stemme til SV er
lik ei stemme til reaksjonen? Jeg er uenig i

dette.

Idag er situasjonen den at reformistene og revisjonistene i
SV-se ntralt

~år

kraftig til høyre for hver

Manglende støtte ti l
u.ttrykk :fo r

~ag

som går .

arbeiderklassens kamper er et klart

d~t. Hen mange plasser rundt omkring i

landet

f'innes det lokale SV-lag som ei rekke ganger har valgt ei
riktig side i

klassekampen, og som har vist det gjennom

praksi s. Å øppfordre tål boikott mot disse :folka er både å
isolere oss og å latterliggjøre oss i

massenes øyne. Det

nytter lite å sette seg opp på sin røde hest, hvis man samti d ig se t te r

seg sjøl utafor muligheten til å kjempe :for

arbeiderklassen i

et nytt forum!

Alle er enige om at de viktigste kampene verken føres i
eller gjennom :forsk,iellige parlamentariske institusjoner.
Og alle er også enige i
i

at slike institusjoner

~~

bruke s

klassekampen , især for å spre kommunistisk propaganda.

Ei stemme til SV vil visselig ikke bety at kommunistisk
propaganda blir spredd, men i

det minste vil det bety at

sosialistisk propaganda kan bli s predd , og at arbeiderklassen har mulighe t

ti l

l

å :få klassekampkrav hevda gjennom

disse institusjonene. Derfor mener je g at vi bør støtte SV
på de plassene vi sjøl ikke s tilJ.er, og hvor de lokale SVlaga har ei hist o r isk klassekamplinje og ikke DN A-samarbei linje å vise

t ilbak~i l.

På disse plassene v il ei stemme t J l

SV ikke v ;.øre lik ei stemme t il reaksjonen.

21.
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KUL MÅ BEKJEMPES!
KUL har av en del folk blitt betrakta som et bra (og
rektiv til ml-bevegelsen. Artikelen i

forr~ge

nr.

vikt~g)

kor-

av avisa s o gan-

ske grundig fast hva for slags korrektiv KUL i virkeligheten representerer, og at deres liste over sabotas-je og so 1 ittelsesvirksomhet etterhvert er blitt temmelig l.ang.
KUL' s praksis har med a l l 0nskel.ig tydelighet vist oss at de er
reaksionens troFaste str6ttesoillere på universitetet. De utgj~r i
dag en liten og rel_ativt svak _gruppe, som er blitt stående fullstendig isolert i de fleste saker. Vi har all_ikevel nok erfaring med
splittelsesoolitikken deres til å vite at dette ikke holder: KUL
må ikke bare isoleres - de må l:>ekiempes resolutt fra fØrste stund!
De har konsekvent prØvd (og del_vis greid) å stikke k-jepper i
hjula for det progressive arbeidet oå universitetet. Laga på de instituttene de holder til (spesielt filosofi i Oslo) har ~åttet
bruke mve tid og krefter nå å tilbakevise hets fra KUL. Tid og krefter som kunne vært nytta til bedre formål om laga hele tida hadde
kunnev f'l\re en enhetlig og konsekvent politikk overfor dem.
Som den forrige artikkelen var inne på, ligger KUL's muligheter
for vekst i intellektual.ismen og småborgerligheten nå universitetene. De slår om seg med masse tåkeprat og lØsrevne sitater og kan
lett forvirre folk som ikke er skolerte i teoretiske diskusjoner
eller fol_k som har karrieristiske ambisjoner.
Den riktigste måten å forhindre at KUL's ideer får grobunn på,
er å ta utgangsounkt i deres hånn reaksjonære og råtne praksis

Et

eksempel_ som tydel.ig viser nå hvilken side KUL står, er deres politikk i Kvinnefronten. Som allti.d st0tter de her det "mest revolusjonære" plattformforsl.aget. Og med suveren forakt for massenes
vurderingsevne, kjØrte de ut en voldsom hets mot

m~

ernes "manipul-

eringer" da forsl _aget ble nedstemt. Da dette ikke fikk den forventede giennomslagskraft,

fors~kte

de å "avslØre" ml'erne ved å for-

lange offentligg-j'>S relse av samtlige styremedl.emmers parti ti lh0righet . Sikkerhe t spolitikk er selvsagt av null interesse da de i realiteten ikke har noe å frykte fra reaks-jonens side, men tvert om er
den svært beh-jelpelig.
Et annet eksempel på sabotasjelinja deres er valget i DNS i
hØst, hvor de hevda at RØD FRONT og DKSF var to sider av samme sak .13
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RF småborgerl i g og DKSF storborge ,.; lig. Også her måtte en del krefter _ nedlegges i tilbakevisning a v KUL's utkj-6r, For folk som har
daglig kontakt med KUL er det så og si 'J litt en hovedopoga ve å s vare
på all drittkastinga deres.
Vi må for all de l hindre at lignende tendense r ut vikl. e r s e g an dre steder, o g alle medlemmene må derfor konsolideres på spiZl rsmålet
om KUL og hva de står for . Klassekampen i Norge er ikke tjent med
at slike reaksjonære venstre i ster får utfolde seg .
Taktikke• deres er imidlertid meget slu, noe som krever stor årvåkenhet fra v år side. Den består ho vedsakelig i:

l) å gripe fa tt i

folk de vet er usikre el.ler. vakl_ende og "prate" med d e rn, 2) å s pre
lØgner og bakvaskelser om a l l.eandre organisasjoner, 3) å komme med
lØsrevne sitater eller direkte si t atfusk i disku s-joner, 4) å kj Øre
fram seg si01 som de mest re v olus i onære i a>le an·l.edninger. Dvs.
opere n\ed begreper som rev o lus-; on, arbeiderk l.asse, proletar i atets
diktåtur etc. i enhver tenkel.ig og utenkelig sammenheng .
De streikende
sto og hva slags

heismont~rene
st~ttearbeid

fen tlig . Det er vår oppgave å

skiØnte raskt på hvilken side KUL
de r epresenterte og a vv iste dette ofhind~e

at d e kan spille liknende ro l -

le i seinere kamper og at i deene deres får grobu nn!
"Marit", Oslo.
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LA MATERlALlSMEN
PREGE HOMOFILlDRBATTEN!
I novembernummeret av avisa stod et innlegg med tittel.: "Idealisme eller materialisme i homofilidel)atten"
beqrunne to påstander,

Innlegget s y nes å ville

l Hovedsp0rsmålet i homofilidebatten er hvorfor noen er homofile.
2 . Homoseksualitet er knytt et til herskerklassen.
Dessuten er det noen spark · til visse sider ved homofil interessekamp .
Alle tre punktene trenger s var F0rst punkt 2.
Du trekker fram historiske data som tilsynelatende knytter homoseksualitet til herskerklassen eller til folk i "frie yrker". Dette
pr~ver du å v r i dithen at homoseksualitet er aktuelt eller "interessant" for herskerk-lassen og ikke for undertrykte klasser.
FØy dalherren hadde "rett" til å ligge med bruden i alle bryl.: ·
lup blant dem han hersket over. I Kadares "Bryllupet" kan vi lese at
munkene i A l.bania undertrykte .kvinner seksuelt. (Det står· ikke at
de undertrykte mennnf>eksuelt.) Slike eksempler kan s-j 0 lsagt · ikke
v ise at h et e roseksualitet var særlig utbredt blant he.rskerklassen.
Men like lite kan dine eksempler fra herskerklassen si n.oe om seksuelle y tri n gsformer i de undertrykte klasser.
Mot dine fors 0k på klasseanal y se vil. ieg stille to På~tander ~om
b vgge r på konkre t e erfaringer i homofil. interessekamp.
A . Homof ile er un dert rykt i Norge og .undertryk k ingens ka.rakter e~
forskiel .lig ette r hv i lke h kl .asse den homofile til.h0rer. DeR · homofi l e
som lever av å selge sin arbeidskraft, er mer avhengig av .:å skj~le
sin seksualitet enn den som. selv ki0oer arbeidskraft elle.r homofile
i "frie yrker·" Denne forskiel .l i undertrykkingens karakter eller .
klasse t ilh'71 r i g h e t må v i gå ut fra har eksistert så tenge undertrykkingen a v homofile har eksistert.
Denne forsk-je l l har f 0~t til. at homofile konger og kunstnere er
velkj ent fra h istorieb0kene, mens homofile i de undertrykte klasser
i kke blir nevnt.
B . Alle lag a v folket er representert i DNF 48 (interesseorganisasjone n t i1 homofile og bifile). Det finnes ikke noen grunn til å
h e vde rl t h omosek s u alitet er særlig knyttet til en bestemt klasse i
No rg·e i d ag . En del homofile vil rikt ignok, i den grad det er mulig,
s Øke ti l. v rker der u ndertr ykkingen er lettest å motstå. Dette er motsatt av det du s y nes å tro: at man bl.ir homofil av å sØke til visse
yrker.
Som en oppsummering: Den alt overveiende del av medlemmene i DNF
48 er lØnnsarbeidere og ungdom under utdanning.
Så til punkt 1 :
Diskusjonen b Ør t a utgangspunkt i hva homofili er: Et reelt og varig
behov for f 0 lelsesmessig og s e ksuell kontakt med personer av samme
kjØnn. Marxismen kan ikke tas til inntekt for at b are heterofile samlivsformer kan aksepteres. Det har aldr i v~rt et mål for marxister
at alle skal være like,
Det er problemfylt å være homofil i det norske samfunnet i dag.
Problemene oppstår ved at homofile blir undertrykt Kameraten skriver helt riktig: "å få en riktig ooli tikk uten å ha analysert et probNettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

:'f"

lem, er en illusjon". Men han trekker feil konklusion: Finn årsakene
til homofili, sier han, i stedet for å si: Finn årsakene til at de
homofile blir undertrykt.
AKP (m-l) s sameprog-ram tar f, eks. ikke opp hvorfor noen er samer,
men tar opp den særegee unndertrvkkingen av samer. I homofilidiskusjonen er det fØrst og fremst en analyse av d en særegne undertrykkingen av homofile vi ·.mangler. Det vi forelØp ig kan s l å f ast, er at
bare kapitalen tjener på a t enheten i folket blir hindre t og en stor
del av folket blir tvunget til å konsentrere mve av sin oppmerksomhet om sin seksuelle legnl.ng .
Hva så med diskusjonen om årsakene til homofili?
Kommunister kan godt stØtte vitenskapelige undersØkelser om seksualitet. Kommunister frykter ikke sannheten. Vi krever av en slik forskning at den ska l gå ti l opDIJaven åpent og uten fordommer. En s lik
forskning kan ikke startes f ~ r en rekke misforståelser er r y ddet a v
veien.
En type misforståelser er den som du lanserer, at homofili er en
luksusbeskjefti.gelse som er "interessant" for den som har god titl.
En annen misforståelse er å tro at psy kologer og osykiatere har
bidratt til forståelsen av homofil. i. All homofili forskning hittil
har bygget oå fordommer og i n neholder helt elementære vitenskapsteoretiske feil. Vi må slå fast at en slik forskning fungerer undertrykkende, ?g at kommunister må kjempe mot den.

l
l

Oppsummert: Homofilidiskus-jonen må f0rst og fremst dreie seg om
den særegne undertrykkingen av homofile, og hvorda n den kan bekjempes. Diskusjonen om årsaken~ til homofili kan ikke komme igang fØr
de værste misforståel.sene er ryddet av veien.
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Så til dine spark mot homofil interessekamp. Du trekker inn "politisk lesbianisme". Denne politiske retningen er avvist av homofile kommunister og flertalLet av organiserte homofile i vår: interne
debatt.
Videre skri ve r du : "Enk elte hevder f.eks. at visse d y r har homoseksuell omgamg - og dette skal da rettferdiggjØre homoseksuali l
teten i menneskesamfunnet". Du snur tingene på hodet, kamerat. ~ or å
rettferdiggjØre undertrykkingen av homofile har enkelte hevdet ~t
homoseksuell atferd ikke finnes hos dyr, og at det derfor er mot
"naturen". De unde r trykte har da rett til å peke på at påstandert er
lØgnaktig samtidig som de peker på at argumentet er irrel.evant.
LA MATERIALISMEN PREGE HOMOFILIDEBATTEN!
TA UTGANGSPUNKT I VIRKELIGHETEN!
AVVIS BORGERLIGE HISTORIKERE' PSYKIATERE OG PSYKOLOGERS
RYKTESPREDNING!
"Tom", Bergen.
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KUL må bekjempes!
La materia1.ismen p r ege homofilidebatten!·

Jo:

-eller e n stemme til progressive?

Vi har fått flere i nnlegg til dette nummeret a v a vi sa enn det!
har vært p l ass til. En oppsummering av "Gi-en-dag-aksionen 11 i
sommer f r a

~konamiansvarlig,

har måttet utstå til februar. Like-

ledes har v i måttet legge ti l side innl.egg ti l homofilidebatten.
Denne de hatten har gått en stund n!i, og vi mener det vi ll.e vært
gal prioritering

å la disse innleggene gå foran det stoffet som

nå har kommet med,

l

Til dere som har tenkt å sk r i ve i nnleg g - skr i v de hel.st på
maskin og lever dem til storlagss ty ret, s om vil sende dem vid ere.
Skri v gierne kort.
Red .
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