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VÅRPLANEN 76
Kamerater, Politisk Utvalg i Sentralstyret har vedtatt planen

Viktigeste underordna oppgave: Studier.

for NKS for våren - 76 . PU har vedtatt å dele våren i 2 faser,

Studiemøter: Sosialimperialismen, 2 møter etter RFs opplegg.

med ulike hovedoppgaver.

Masselinja, l møte, opplegg gis ut seinere.
Storlagsmøte: l. mal + sommerlelrmobl!sering.

FASE 1 (Semesterstart til l. mars)

Smålagsmøte: Oppfølging av Styrk AKP. Studier: HMG om
arbeiderklassen (Lag som ønsker å ta dette

Hovedoppgave: Organisering og Igangsetting av studier.

møtet i fase l, kan gjøre det.)

Viktigste underordna oppgave: l. mai forberedelser.
Studiemøter: P roletariske revolusjon og renegaten Kautsky,
2- 3 møter etter Røde Fanes opplegg.
Stor lagsmøte: l. mai.

NB! Et viktig forbehold for hele planen er at det når som
helst kan inntreffe store streiker eller andre viktige klassekamp
begivenheter, som nødvendigvis vil føre til drastiske omprioriteringer på vår plan .

FASE 2 (l. mars til l. mai)
Hovedoppgave: l. mai.

FORTS. FRA SISTE S.
sentrale streikestøttekontoret. Komiteen bør jobbe for et

som arbeidsfolk reiser for matrielle krav, til forsvar for

kampfond som kan bygge på faste ukentlige bidrag, og inn-

demokratiske retter, mot politisk undertrykkelse.

samlingsaksjoner.
2. Streikestøttekomiteen skal først og fremst arbeide til
For det tredje bør komiteene sikre innsamlinger til de som

støtte for arbeiderklassens kamper. Komiteen vil også støtte

står ute i kamp direkte. I begynnelsen av januar vil det f.eks .

rettferdige kamper i andre lag av folket, f.eks. småbrukere

være rimelig å ha innsamlinger til Hammerverkarbeiderne,

fiskere , ungdom under utdanning . Komiteen støtter også

samtidig som en gikk igang med et kampfond som gj ør det

rettferdige kamper til arbeidsfolk i utlandet.

mulig å komme over den første kneika for en ny streikeaksjon.
3. Streikestøttekomiteens oppgave er å propagandere de krava
som er reist, arbeide for økonomisk støtte, vedta støtteNår vi kommunister skal ta stilling til ei plattform for streike-

erklæringer og arbeide for at andre organisasjoner og for-

støttekomiteene, er det tre forhold vi spes ielt må vurdere.

samlinger vedtar støtte. Komiteen skal også ta initiativet

- Vårt mål med komiteene er at de skal styrke de streikene

til demonstrasjoner og andre former for aksjoner som kan

og aksjonene som kjemper for dagskrav og legger grunnlaget

\'lke st øtten blant studenter og andre.

for en sosialistisk revolusjon. Arbeiderklassen er drivkrafta i revolusj onen, og det er viktig å støtte denne klassen

4. For å klare disse oppgavene, må komiteen organisere seg

på kort og lang sikt. Uten tvil vil også studentene kunne lære

med valgt ledelse, gjennomføre diskusjoner på de viktigste

mye av dette arbeidet, som også kan styrke deres egen kamp.

oppgavene og ellers organisere s lik at flest mulig som

- Streikestøtte er en omfattende bevegelse allerede blant

støtter kampen kan trekkes med i arbeidet. På den måten
får komiteen den nødvendige shgkra fta.

studenter. Den favner over både folk som kaller seg sosialister
og de som ikke gjør det. Vi må bruke prinsippet om å forene

Vi oppfordrer dere til å studere dette forslaget . I diskusjon ene

alle som lar seg forene i streikestøttearbeidet.

rundt dette forslaget har kritikken gått på hva som er "rett-

-Komiteene skal drive støttearbeid, inkludert aksjoner som

ferdige" kamper. Argumentet for denne formuleringa er at
ved en konkret streik eller aksjon hvor det er tvil, må kom-

tjener denne støtten, som solidaritetsarbeid, demonstrasjoner

iteen sjøl diskutere seg fram til en avgjørelse. Dersom

ol. Komiteene er hverken alternativ til fagforeningene eller
interessekamporganis asjoner.

komiteen på forhånd skulle sette opp klare linjer på dette på

Ut fra dette har streikestøttekomiteen ved Univer s itetet i Oslo
utforma følgende forslag til plattform.

prinsippet om å forene alle som lar seg forene i konkret

l. Streikestøttekomiteens oppgave er å støtte rettfe.rdig kamper

arbeiderklassen og dens allierte må inn i plattforma.

forhånd, betyr det diskusjoner om klasseanalyse, statsteori

osv. noe som krever enhet på et grunnlag som strir med
støtte arbeid . Samtidig er det strategisk nødvendig å drive
støttearbeid for f.eks. Hitra-bøndenes kamp og at både
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OM VÅR PLANEN
Dersom vi skal evne å legge opp en plan som på riktig måte

ledende SV' e r og Universitas-redaktør, vil nå ba SY i lediBHmn

griper inn i klassekampen og driver denne framover, sam-

for kampanja, jmf. intervju i Arbeiderbladet l romj..._ qjmmllm-

tidig som vi målbevist korrigerer egne feil og svakheter,

slagskrafta for denne linja er styrka i

- må vi ha kjennskap til de viktigeste trekka ved verdens-

gjennom taktiske feil fra vår side og dels ved at siste_...

situasjonen, ved klassekampen i Norge allment og særskilt

ester var preget av innadvendthet for NKS.

student~ diiiB;

må vi kjenne s ituasj onen ved lærestedene. Vi må kjenne både
våre egne ,og fiendens styrker og svakheter .

-Vårt nær meste omland er politisk styrka gjennom sirldielr.
valgkampen og streikestøttearbeidet. Samtidig bar lldæ de't!læ

-Den internasjonale situasjonen er særlig preget av to forhold :

omlandet vokst nevneverdig, en del steder har det faktisk

Stor framgang for verdens folk og skjerpa motsigelser mellom

skrumpet noe inn. Avstanden til de breie lag av studentene illllt

de to supermaktene.

blitt større mange steder.

Framgangen for verdens folk er særlig klart demons trert
gjennom de indo-kinesiske folkenes seier, men over hele den

-Situasjonen i den spontane bevegelsen er tvetydig. Særlig

3. verden hever folkene opprør sfanen og forbereder r EO volusj on

streikestøttebevegelsen er i markert framgang, mens interes.re-

og utkastelse av imperialismen.

kampen s tort sett ar preget av massiv tilbakegang og nærmest

Folkenes framgang styrker imperialismens allmene krise, den

full stilstand mange steder . Kvinnekampen er i en viss fram-

økonomiske krisa gjør det samme. Supermaktenes desperasjon

gang og Kvinnefronten vokser stadig - også på lærestedene. Delt

øker og de skjerpede motsigelsene dem i mellom fører oss

or ganiserte anti -imperialistiske arbeidet er derimot skanda-

daglig nær mere en 3. verdenskrig.

løst svakt, til tross for ubetinget stor interesse i studentmassene
og til tross for den alvorlige internasjonale s ituasjonen.

- Imperialismens økonomiske krise er i ferd med å r amme
Norge med full styrke. Bratteli tør ikke love noen bedring

-Både r evisjonistene og de åpent r eaksjonære er i en viss

på kort sikt . Hans og monopolenes svar er isteden:

framgang. De åpent reaksjonære har til nå konsentr ert seg om

-styrka klassesamarbeid og kriseforlik i tariffoppgj øret.

å for søke å vinne studentersamfoonene , mens SV satser stort

-storoffensiv i den ny-maccartyistiske hetskampanja

på å ta over interessekampfrontene og de anti-imperialistiske

retta mot oss og alle andre progressive og kampvillige.
Det er viktig å merke seg at det statsbærende DNA er i fram-

frontene. Uten skjerpa kamp fra vår s ide har de også reelle
muligheter til å klare det .

gang, og at dette innebærer en politisk styrking av fienden.
- Statens angrep på studentene skjerpes. Dli-planene er pr essa
,...--.._ - Borgerhetsen mot oss har spesiell betydning. Libertas starta · gjennom Stortinget og iverksettelsen har begynt . Studentenes
Høyre overtok, men i dag er det DNA-pressa, LO-ledelsen og

økonomiske kår forve rres gjennom voldsomt økte utgifter

NRK som omtrent aleine fører den vider e. Dette viser at det er

(husleie m . m.) og bare ubetydlige økninger i inntektene -

arbeiderklassens kamp mot krisa som skal knekkes . Den di -

stipendandelen synker og gjeldsbyrdene øker sammen med

r ekte bakgrunnen er ikke feil vi har gjort, men AKPs fram-

renta. Det objektive grunnlaget for å moblisere de br eie lag av

gang, gjennom korrigering av høyreavvik og økt oppsluttning i

studentene til kamp mot staten, for egne n ære interesser, er

fagbevegelsen. Klarer vi ikke å møte dette framstøtet offensivt,

bedre enn noen s inne.

er det avgjort fare for at fienden klarer å e tablere en rekke
Goebbels-"sannheter" om oss - løgner som gjentas så ofte at
de passerer som sanne hos vanlige folk.

STODA I NKS
- SjØl om diskusjonene har variert mye fra s ted til sted, er de t
riktig å oppsummere at hele organisasjonens nivå er vesentlig
heva på de strategisk viktige spØrsmåla som er blitt s tudert og
diskutert i forbindelse med høstens hovedoppgave: Arbeider-

STODA PÅ LÆRESTEDENE
- Borgerhetsen er styrka også her, sj øl om den er neddempa

klassens ledende rolle i kampen for revolusjonen, partiets

i forhold til samfunnet ellers. Det fremmes stadig nye forsøk

rolle som klassens bevisste fortropp, de intellektuelles og

på å isolere oss og fre=e en brei borger front mot oss . I

studentenes mer marginale betydning i klassekampen og sist,

Oslo er det DKSF og AUF som inntil nylig har gått i spissen

men ikke minst, forståelsen av hva det vil si å være kommunist,

for denne linj a , med Senterstud. på slep. Erling Borgen,

hvilke krav det stiller til hver enkelt av oss.
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Disse diskusjonene har utgjort et viktig skritt fr amover i kampen Høyreavvikets r øtter lig~er i f9)lgen'!;,..to for:hold: _ l
mot det moderne revisj onistiske hl)yreavviket i NKs·: ·rkke siden
- Matrielthar det sin fu::sak i NKS' overveldende småborgerlig 1972 har studier av marxismens klassikere vairt anvendt i en slik ;intellektuelle preged/.medlems masse og rekr:uter!'1gsgrlilinlag.

grad og prinsippielle linjer vært s tilt så skarpt opp mot hverandre - Ideol ogisk har det s in årsak i ytterst mangelfull skolering i
i studentlaga, som sist h9st.

marxismen -leninismen - l\1ao Tsetungs tenkning.
Dett~

- E:1 viktig, men underordna tendens i disse diskusjonene har

"knefallet for spontanitet!'n" eller und.ervurder inga av det

bevisste sosialistiske elements betydning i klassekampen er det

kommet til uttrykk som en student og NKS fientligynje.

Lenin karakteriserer som den ideologiske kilden til all oppor-

Kame r ate r har stilt spørsmål ved om det egentlig er noe vits i

tW1is1ne.

å fortsette å drive NKS , om det er noe poeng 5. drive kommunistisk arbeid blant studente~ . Denne linj a som sjøl er revi-

den yiktigeste oppgaya til. for bundet .i lang tid fra)UOVEllt'. ·Men

sjonistisk, er en vul gær negasjon av den revisjonistiske linja

om at studentene og de int ~~lekt uelle er k las~Tkampens driv kraft.- og har særlig gitt seg_skad~ lige utslag i forbindelse med
inter ~ssekamp en. Ik.k~

bar e har

de~

spontane

Kampen mot det moderne revisJonistiske høyreavviket vil være
det faktum a t avvike~ kOJilil)e.c. til •!ttrykk på ~ områder gjør
at vi ikke ma ha noen forhåpninger om å korrigere alt på en
gang.

~;?eveg~l sen i

interessekampen gått tilbake, men vår autorit,et og innflytelse
er også svekka - ikke minst takket være denne skadelige ide-

Når vårplanen tar s ikte på å starte korrigeringa på

ologien.

dette fordi vi aldri vil klare å utrydde det teologi ske grunnlaget

s~udi er

i den

marxis.t - len,inistiske teorien_og på mas,selinja til forbundet, er
for vakling og nye avvik om vi ikke setter inn korrige}:'inga

- Vi har rekr utert mange nye medlemmer og har

ha~t

en viss

netto framgang, men samtidig har mange av de mest politi sk

nettopp her. Studienes innhold flr s j 9)lsagt heller ikke tilfeldig
valgt: Den proletru iske revolusjon _og r enegaten Kautsky er det

fra mskredne kameratene gitt ut. Dette har blant annet resttl-

verket som klares t og skarpest tar oppgj ør e t med en re vi -

tert i manglende kontunitet og uerfarne ledelser mange s teder.

sjonistisk

linj~

på de viktigeste s.t rategiske spl)rsmål i marxismen.

Studier av denne boka er en foruts ettning for å kunne . loss
-Betydningen av og nødvendigheten av en hard kommtmistisk

effekti vt mot revisjonistiske avvik innad og mot de r evisj o-

arbeidsstil er langt bedre forstått i dag enn noengang tidligere

ni 3tiske gruppene utad.

i NKS' historie. De aller fleste kameratene_arbeider hardere
enn før. Men forståelsen av at alt vårt arbeid må dri ves med

Studier av Sosialimperialismen og krigsfaren er grunnleggende

hensyn på det s tore flertall av massene og at massene 'i'r de

viktig, ikke bare i forhold til et taktisk. oppgjør med revisjo-

virkelige 1\elte~e er ikke forstått tilsl(arende godt. Mye av vårt
eksterne arbeid får der for karakter av "de få heltenes

fr~tktes

løse strev n.

Sentralstyrets 5 . plemtm sl o fast at hovedmotsigelsen i dag går
mellom en korrekt marxist -lenini s tisk linje og en moderne

nistene på l. mai og i andre sammenhenger, men primert

fprdi den spente verdenssituasi onen gi ør det til et spørsmål
om liv eller død for det. norske folk at vi - kollektivt -,har et
godt grep om politikken i spørsmålet og evner å spre denne
politikken til massene .

r evisjonis tisk høyrelinje.Den marxist-lenil)istiske linja e r
hovedsida i motsigelsen. Kampen mellom disse to linj ene preger DET ER MEGET VIKTIG AT ALLE KAMERATEJ:!. STlJ_DERErralle deler og områder av forbundets ar beid .

KOMUNIKEET FRA SENTRALSTYRE TS 5. PLEN UM GR UD!G.

OM PLANEN KONKRET
Hovedoppgava for våren er å f;>re videre kampen mot det
moderne revisjonistiske høyreavviket i organisasjonen. Det vil

og kommunisme og hvordan soasialimperialismen i S9vjet
truer hele verdens folle.

si at vi ser kampen for :i styrke den kommunistiske innrettinga
til for bundet overor dc,., alle andre spørsmål. ·

- Korrigeringa av masselinja, En riktig masselinje er av
strategisk betydni ng for NKS. Skal vi klare å kor rigere de

Internt vil denne kampen særlig knytte seg til følgende punkter:

relativt store avvika vi har på aette området, vil også dette
kreve studier. Men sjølsagt vil det være den eksternJ ,Pr-aksisen

- Studier av klasikerne m .m . De studiene som skal begynne

l.

vår som avgjl)r om vi har forstått studiene.

umiddelbart og gå gjennom hele våren, vil særlig ta sikte på
å skolere hele organisasjonen på hva_som skiller revlsjon,isme

• .

J

- Bolsjevis~7ing. Dette dreier. seg særlig om styrking ,av den
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proletære disiplinen i organisasjonen -på alle områder.

FASE 2:

Di skusjonen vil særlig knytte seg til forslag til vedtektsendring
og til s ikkerhetsinnstruks for NKS .

særskilt viktig begivenhet for den kommunistiske bevegelsen

- ForbLmdets innrettning . Den kanskje aller viktigeste disku-

s iste åre t kommer til uttrykk i en sammenfatta form denne

Det eksterne 1. mai arbeidet er hovedoppgava. l. mai er en
hvert år. Alle de kampene vi har stått oppe i gjennom det

s j onen vi skal ha i perioden er om forbundets framtid og inn-

dagen. Gjennom hele arbeiderbevegelsens historie - og i dag,

r etting. Di sk usjonen vil knytte seg pri mært ti l Be rettnings -

er dette den dagen da alle kl a ssebevisste arbeider e og andre

for s lage t for landsmøteperioden og forslaget til ny politisk
plattfor m.

deler av folke t viser s in kampvilje og sitt hat mot all imper-

- Videref'i)ring av Styrk AKP. Vi ville begå et alvorlig oppor -

kraftigst markerer kampen for sosialis men og proletaiatcts
diktatLLr.

t unistisk, avvik om vi etter de seierrike resultatene i hpst,

iali sme og reaks jon . Det er den dagen som breies t og

slapp diskusj ·Jnen om s tyrking a v partiet full stendig . Dette
bør bli en kontin uerlig og fas t del av diskusjonene i forbundet.

l. mai er viktig hvert år, men i år er den viktigere enn på

lenge. Som vi pekte' på innledningsvis forbereder superSjøl om disse oppgave ne og diskus jonene er ganske omfattende,
ville det være helt feilaktig å s e ka mpen mot det revis jonistiske

maktene en ny kr ig, i Norge er kapitalen inne i den st\llr s te
kri sa s iden 30 -(u·a . Krise forlike t i tariffoppgjq,r et er plan-

avviket som utelukkende et internt s pørsmål. Hvordan vi klarer

lagt sl utthe haudlet rLmdt !.mai . Sist, men ikke minst, borger-

å mobliscre massene til kamp på forskje llige område r og i

hetsen mot oss vil tttvilsomt bare tilta i styrke . En kraftfull

hvilken grad vi klarer å nedkjempe de r e visjonis ti ske gruppenes

innflytelse i studentmassen, er i aller hl)ye ste grad en del av
kampen mot avviket. Ja, det er i siste instans den eneste måle -

s tokken på fr amgang.

FASE 1:
Organise r ing og igangs e tting av s tudie ne er hove doppgava i
denne fasen. For å klare å gjennomfør e omfattende s tudi er i
sem ester med store eks te rne oppga ver , kr eve s det sæ!·sk ilte

tiltak og organisering. Studiegruppene må organi seres på en
mes t mulig hensik tsmes sig måte, på s m:11agsplan eller i

spesielt s ammensatte grupper , alt etter forholdene på hvert
enkelt s ted. Derimot er det av stor viktighet at de me sf framskr edne i s torlage t skal lede studiene , uans ett for melle ve rv.

DEN PRDlETARISKE
REVOLUSJONEN OG
RENEGATEN KAUTSKY
·T, :.,

Om npdvendig skal kader overflytte s til andre s millag s om
s tudieleder e . Ellers bq>r kame ratene s ærlig merke s eg fq>lgende:
-Alle s tudi el edere skal sjq>l ha gjennomgått s tudieemnene
kollektivt på forh ånd .
- fngc n studier skal gjennomf\)res de rsom ikke a lle deltakerne
bar forberedt seg . Møtet mi\ da utsettes og ny tid avtales.
Den vikligcste underordna oppgaven i 1. fas e e r politi ske og
o!"ganisator iske fo rbe r edel s er til l. mai. Ledelsene

p~l

alle

plan må sii tidlig s om mulig forberede danne lsen av breie l. maikoiteer . Det må legges sæ rskilt plan for lagets arbeid med
denne saka ut hele perioden , som omfatter møter internt og
ekster nt, propaganda, munn - til-munn agitasjon osv . Uorganiserte som står oss nær må diskuteres med på et tidlig

Lenin mot »marxisme» i ord,
opportunisme i handling

tidspunkt for å få dem med i komite. Særlig viktig er det
stor lagsmøter som skal behandle l. mai. De tte må avholdes
før 20. februar.
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·r

markering, med stor framgang over hele landet vil være av

Den interne sommerleirmobliseringa skal være avslutta før

uvurderlig betydning i forhold til å s lå hetsen tilbake. En tam

1. mai. I ne ste nummer av 4. mai vil det komme e t direktiv

1. mai med lite folk i klassekamptogene, vil være en stor

til alle medlemmer om sommer leirene. Direktivet må disku-

seier for borgerskapet og et nederlag for oss .

teres i laga. Den eksterne sommerleirmobli seringa må også
for beredes i denne fasen, slik at den kan komme offensivt
igang raskt etter 1. mai. Alle nære venner , sirkeldeltakere,

Studiene i denne fasen vil oppta mye tid, men de vil også være
en direkte styrke i for hold til å kjør e et skikkelig mobliserings-

folk i 1 . mai komiteer osv. må spørres om de vil være med på

arbeid . Det e r f. eks . ingen grunn til å tro at motsigelsene

sommer leir lenge før.

på sosialimperialismen vil stille seg noe mindre skarpt iår
enn tidligere

DE UNDERORDNA OPPGAVENE
REKRUTTERING

STREIKESTØTTE

Mål for r ekrutteringa i vår og sommer er 40%.

Sjøl om det ikke er rom for noe eget møte om s treikestøtte -

Skal vi klare å få med s å mange nye medlemmer uten å ha

arbeidet på planen, betyr sjølsagt ikke det at området er
uviktig. TVert om blir viktigheten av ml)tene i fraksjonene og

r ekr uttering som en prioritert oppgave på pl anen er det nød vendig at vi bruker de erfaringene som kampanja i h9)st ga oss
på en aktiv måte .

i støttekomiteene desto s tørre, nettopp fordi vi ikke får behadlet

Nøkkelspl)rsmålet er å komme raskt igang med mange s tudie-

bør delta på disse møtene . Særlig følgende saker e r det

de samme emnene på egne lagsmøter. Flest mulig NKS' e r e

sir kler, både videreføring av de som blei avbrutt av jula og

viktig at str e ikes tøttearbeidet konsentrer er seg om denne

ver ving til nye.

våren:

Rekrutteringsarbeidet må l edes direkte av en ka merat i styret,

- Bygging av breiest m ulig , fast organiserte lokalkomiteer .

både på distrikts og s torlagsnivå . Kameri.ten har ans varet for

De aller fleste s tedene har i løpet av høsten etablert reelle

at det kom mer igang s irkle r i alle smålag r askt , han / hun må

støttekomiteer . Men enda mangler det mye på at komiteene
organiser er alle progressive streikestøtte -aktivister, og at de

og s å fl'lge opp sirkellederne med jevnlige møter, s ummere
opp motsigelser og di skuter e gjennom viktige pr oblemer .

har et skild<elig demokratisk internt liv, med regel messige

NB !'. Spørsmålet om medlemskap i NKS må tas opp med alle

diskusjoner på prinsippielle politiske spør smål osv.

s irkeldeltakere allerede på første m9te!
- Skal streikestøttebevegelsen bli en fast og stabil frontorgaForøvrig er det av stor betydning at melemskap diskuteres

nisasjon, er det av avgj ørende betydning at komiteene vedtar

også med alle våre venuer i de forskjellige frontene , folk som

en riktig poli tisk pl attform , etter grundig di skusj on . En skisse

kjøper Klassekampen, Hva M.~ Gj øres osv. Det holder f. eks

til hva en s lik plattform bør inneholde, vil komme i en

ikke a t vi diskuter"r l . ro ai -pl attfor me ~ ;uP1 de ucrf;r.niserte

artikkel i 4 . mai .

i 1. mai -komiteene. Skal de noengang bli kommunister må de

få anledning til å diskutere spØrsmål om vepna revolus jon ,

- Under fortttsettning av at det ikke kommer en ny streik med

proletariatets diktatur, vårt syn på den moderne revisjonismen

landsomfattende betydning, bør komite ene etter vår mening

osv.

konsentrer e arbeide t og di skusj onene om f?lgende tre s aker .
Kamp mot de politiske oppsigelsene, med brennpunkt i fort-

Om kor t tid vil det bli s endt ut et skriv fr a Studie utva!get i NKS

satt s tøtte til Hammerverkarbeiderne (s e KK nr. 2/ 76), Ka mp

til alle som skal lede s tudiesirkler . Dette skrivet kommer til

mot sus pensjonene av revolusjonære og progressive a:r be idere

å behandle de viktigeate prakti ske og politiske erfaringe:r vi

fr a fagforeningene og tariffoppgj øret. Se forøvrig egen artikkel

har med å drive sirkler med uorganiserte : Hvor dan s irklene

om s treikestøttearbeidet i dette nr . av 4 . mai.

bør organiseres, de viktigste motsigelsene massene har til
vår politikk, til å organisere seg hos oss osv.
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INTERESSEKAMPEN

Studentene s nær e inter ess er angår hele organisasj onen, ikke

Kampen for s tudentenes umiddelbare og nær e interesser vil

bare den delen som har hovedoppga ve på dette kampavsnittet .

al tid være en viktig oppgave for NKS . I vår vil det stå viktige

I tilknytting til l. mai, skal studentenes økonomiske krav tas

s lag om hvilken linj e som skal vinne fr am i inter e ssekampen

opp og agiter es for . Inte resseka mp-krava må ikke bli tilieldige
pa roler som s lenge s på like fl)r L mai, de m å tvert om være

særlig på fl)lge nde områder:

blant de sentrale sakene vi mobli serer til toget på helt fra
-· FR og LNLs landsml)ter . Revisj oni stene gj ør sitt ytterste

starten.

for å vinne makta i disse fr ontene , med s ine r åtne linjer og
sine folk. Bar e ved et grWldig politisk og organisatorisk
arbeid fr a vår side , fram til landsmøtene , vil vi klare å be-

DET ANTI-IMPEHIAL1STISKE ARBEIDET
[ vår-se mesteret er de t begrens e hva vi kan få gj ort med det

holde vårt ledende grep om disse or ganisasj onene . lagsledelse1 .mti -i mperi alistiske a r beidet. I L mai-arbeidet vil , og må ,
og fraksjOl)er må s a mmen forber ede valg til delegater og de

·,ampen mot supermaktene og solidarite t med ver dens kj empende

politiske oppgj ørene på klasse og allmøteplan .

folk s tå helt sentralt.

- På unive r s itetene gj elder mye av det s a mme for nyvalg til

Ut over dette går vi inn for at alle Wliversite tsbyene skal opp-

s t udenttingene. Også her må allmannamøtene forberedes

re tte en :1 . ver den komite i løpet av seme steret . Dette s om e t

grcmdig politisk og det m å gj ennomføres s ær skilt moblisering

før s te skritt på vei mot et fastere organisert 01:1 s tabilt anti-

før valgene.

impe riali s tisk arbeid.

- Husleiene på studentbyene stige r s tadig - og langt raskere
enn s tipendene. Nye husleiestreiker forber edes flere steder

TRE SÆRSKILTE OPPGAVER
HVA .MÅ GJ ØRES- SALGET

betyr en ekstr a s tor innsats også for oss. Vår målsetting er

Målsettninga for spredning av HMG er 1000 nye abbonenter

100 000 , - fr a m til l. mai og nye 250 000,- fr a l. mai og ut året.

og et løssalg tils varende fem, 5, ganger medlemstalle t på

,\!e toden i vftr må bli :'l s amle inn en sl~ rst mulig s um fr a hver

hvert enk elt s ted.

enke lt ka mer a t i begynnelsen av semes teret , og fl)lge opp med

Nøkkelpunktet for å øke salget av HMG, og dermed s tyrke vår

mindre fas te månedlige beløp . La oss gi denne innsamlinga en

propaganda, e r at det gj øres et skikkelig organisatorisk arbeid

"fiying s tar t" , s lik at vi k:m ta opp en skikkelig kamerats lig

Alle stor lag må bygge opp et eget HMG -fond, s lik at de kan

kappestrid med R1>d Ungdom.

be tale avisa forskuddsvis ti r edaksjonen . Penger til å gjenoppbygge fondet før neste nr . a v avisa kom mer må skaffes ved

:-lB! '. Htisk at NKS dette semester e t skal ha s in egen postgiro -

at medlemmene betaler for det antall aviser de skal s elge når

konto for Hotasjonskampanja. Navn og nummer på kontoen:

de får avisene utdelt.
Lagsmøtene må ta opp som et fast ptmkt, kontroll og stati-

NKS- ROTASJONSFOND

POSTGIRO NR : 226 90 82

s tikk over hvor dan salget går for hver enkelt . F ølg med i NKSspalta i KK, for å se utviklinga av abbonementskampanja .

Kamerater , denne planen er å betrakte som e t direktiv fr a

Spørsmålet om grtippe- eller enkelt-abbonenter avgjøres ut

Politisk Utvalg . Den er bindende for a lle lag og alle med-

fra de l okale forholda .
ABBONE MENTSKAMPANJE FOR KK

lemmer. Det betyr s jølsagt ikke at den ba r e skal godtas og
settes mekan isk ut i li vet . Tvert i mot så e r det av helt grunn-

Målsettinga for denne ka mpanja er ogs å 1000 nye abbonenter .

leggende be tydning a t alle ledelser diskuter er og studerer

Klassekampen er det viktigeste propaganda-organet vi har -

plan en meget nøye, og at den bli r tttdypet og tillempet på

også for NKS. Vi har s om helhet gjort en svak innsats i å øke
salget av avisa til nå, s jøl om noen lag utmerker seg i positiv

levende vis til de l okale for holda på hvert enkelt sted.

r e tning. Skal vi khre å nå målsettinga for dette semesteret,

Særskilte oppgaver som er viktig lokalt, som f. eks. studenter-

må det tas et fa st _or ganisatorisk gTep , med den s a mme kon-

samfunnsvalg e. l. må innlemmes i planen etter grWldig

troll og s tates tikk -oppfølging på lags møtene som for H MG .

di skusjon på helheten .

Kamer a tslig hilsen

ROTASJONSKAMP ANJA
Det er nå planen å shtttføre rotasj onskampanja l 1976. Dette
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NKS / AU

STUDIER HOVEDOPPGAVA NÅ
Mer presist: Organisering og oppstarting av studier e r hoved-

skal vi studere deler av AKPs bok om sosi allmperialismen og

oppgava i første fase. Stttdiene e r den nest viktigeste oppgava;

deler av Røde Fane 5/ 75 om krigsfaren (2 møter) og masse-

underordna l. mai i annen fase. Det viktigeste innafor studiene

linja (l møte). I Kautsky/sosialimperialisme/krigsfare-stu-

blir en studieka mpanje for alle medlemme r. Før l . mars skal

diene vil vi bruke opplegget i Røde Fane 5/75 - antakligvis med

vi ha koilektive stttdier av "Den proletariske revolusj onen og

visse tillempinger som å bytte ut det første spq>rsmålet på det

renegaten Kautsky" (2-3 møte r). Mellom l. mars og l. mai

første Kautsky - møtet.

KOMMUNISTENES SYN PÅ TEORIEN
La oss se på hva som bør være kommWlistenes syn på studier

undervurdering av dette arbeidet kan tilføye partie t og statens

og teoretisk kamp. I Klassekampen 38 / 75 sto det: Marxis t-

interesser ubotelig skader." " -Svekke lsen av den sosialistiske

lenini stisk teori er livsblode t i all re vlolus jonæ r r prsle

innflytelse betyr at den borgerlige ideologiens innflytelse blir

"-Vilkåret for fra mgang i den revolusjonære r9rsle i

større." Som en vikt ig del av anti-Konfucius, anti-Piao og

Noreg er at kvar einaste ein som er ein del av henne styrker

styrk proletariatets diktatur- kampanjene i Kina , har J ått

grepet s itt om den marxist-leninistiske teorien og fører kampen

grlllldige massestudier i m-1- m. Mens Lin Piaos

mot revisjonismen på alle kampfelt."

gjøre studier til bare sitatstudie r .

linj~ ~ar

å

"Det er ikkje nok at eit fåtal personar har eit monaleg bra
kjennskap til røyns lene Marx , Engels Lenin, Stalin og Mao

AKP s tiller hevinga av det ideologiske nivået i part iet s om . en.
landsm~tebevegelsen.

og andre store marxist - lenini star har oppsummert . Slik var

viktig del av konsoliderings og

situasjonen i de fleste kommuni s tpar tia i Eur opa fø r 50 - åra.

anføre Engels' bemerkninger om teoriens betydnlng i den

"La oss

Det gjorde dei til et lett bytte for partifolk som iot seg kjøpe

sosialdemokratiske bevegelsen, bemerkninge r som skriver seg

av borgarskapet, og skapte klar bane for Krtttsjov til :1

fra 187 4.

gjere partia on1 til agentur for ei ny impe rialistisk supermakt" .

kratiets s tore kamp (den politiske og økonomi ske) , men om tre ,

Heller ikke kommw1i stiske masseorganisa.sjoner av NKS' type

idet han sti ller den teoretiske ka mp ved s iden av disse"

kan uten å degenerere til revi s jonisrne omgå disse lærdommene.

Engels taler ikke om to former for sosialdemo -

(Lenin i ''hva må gj9res s. 32}

11

Det vil særlig være f9r ernes

plikt å vinne mer og mer klarhet i alle teoretiske spør smil,
Som vi skal komme tilbake til har vå r praks is på onu·ådet

mer o.;; mer å fri seg fra den innflytelse som dear vede fr aser •

unektelig hatt e n del fe llestrekk med di sse partia før den e nde-

fra den gamle verdensanskuelsen utøver, og alltid være opp-

lige oppr:1tulnga.

11

.\rbeidet vårt med [t få et fas t grep om Jen

ideologiske fostringa e r nøkke lleddet når det gjelder å sve ise

merksom på at etter at sosialismen er blitt en vitenskap, må den
dyrkes som en vitenskap. dvs . studeres." (Hva må gjøres s. 33)

he le vårt parti sammen til parti e ts veldige politiske kamp.

Løser ikke par t iet denne oppgava - vil det he ller ikke ktm ne
løse noen av sin e politiske oppgaver."
Eller som

~Iall:;!nko\·

sn de t i bere tl•.1 inga til den 1!).

Aksptering av disse allmene s ann l1etene er ingen garanti for e t
bra studiearbe id i NKS - Vi må f\)rst og fremst ta et oppgjør med

p~·ttikung 

ress , <h r<Jvllijoni5tcnes innt1ytc lse i Sovjet va r blitt uhyg:,:clig

våre revi sjoni stiske itlecr i synet på studier . Det går ikke ann
å innfl)r e ei rik tig linje uten å ta oppgjør med den gamle.

sterk: "00t ideologrske ar beidet e r partiets fremste plikt, og e i

FEILAKTIGE IDEER
La oss ta en del ideer om studier og teori som har væ rt skalige:

b) Ta lett på ideologisk kamp internt og eksternt. Den første
formen har ført til øåsling med tid, kader og krefter , og har

vært særlig mek bar i styr enes problemer med å vær e ledende .
l) Sette praksis opp mot teori og studier istedenfor å under-

En har sett studier s om e t ekstra ork istedenfor som nød -

streke enheten.

vendig for en mer korrekt og mål retta praksis.

Mange av de feilaktige ideene om stttdier har

m ed dette å gjøre, men spesielt disse: a) "Blind prak sis" .

Den andre forma fikk sine mest groteske utSlag i diskusjonene

Byråkratisk arbeidsstil uten evne til å sette politikken i le de l sen etter forrige landsmøte i Kvinnefronten , da vi hevda at det ikke
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-

var rom for ideologisk kamp i fronten fordi det sto i veien

selv k3.!1 u tforme en o>elvstendlg ideologi, når bare arb~_i~erne

for å gjøre fronten til en kamporganisasjon . Og da vi i DNS -

"har r e vet si.ne skjebller ut av ledernes hender" . Men ctet

valge t våren 74 stilte vår "kampsosialisme mot , SVs prate-

stor villfarelse. " Herav følger

er

sosialisme" . Istedenfor å ta revisronistene også teoretisk,

morali serte vi ensidig over at de ikke dreiv praksi s . og dette

2) ' Ideer om ..at det er bokdyrking ·å studere mye , at en kan

var ikke isolerte eksempler - tvert om var det .;,anlig å tr'u

studere for mye . Mens det e r riktig at en bare kan studere feil

,

at massene ville komme til oss mn vi hadde de n beste prak-

,.

'

,r.

~- ute~ i~~n~jn · på pr~.;:s is, . eller for · 1~1ye o~ ,det bare~ ~li~ ~n
tt lmdra seg . pr al~s i s .
•

sise n.

~

;

'

l

-

••

LID skyldning for

" Ufen ~ noen revolusjdll· ~r teori kan det ikke ·finnes n~n r ~vo

. 3) nedskapstenkning - bare ville studere når studieue lar. seg

lusjonær bevegelse . En kan ikke; s terkt nok tmde rstre'ke tlenne

di.rekte omsette i prai..:sis .

tanken· pa ei .tid da opp.\rttm is men:s motefcirk:Ynnelse kombine r"s

cil~r

d.v.;te ~~)en
1

n:1r en e r nødt til å

de vers te h9la. Men politisk økon omi e r viktig uanse tt om det

· med svermeri for d e a!ier trangeste former for praktisk' virk·somhet" : (Hva må ·gjqlre's s. 30). "Ethvert knefall for spon-

er kri se" imperialismen er viktig uanset t om det er krigs(are ;
. . ,, ... .
.
. .
''kautsky~ ' er viktig ikke bare nå r vi har: avslørt store-;: hq..y;e -

tiuiiteten r a rbeiderbevegelsen, ·enhver svekkelse ·av'tlet be-

feil - og marxismen er også å videreutvikle an·;ly:.ser: ikke bare

'v isste efe~entetii" , av sosialdeinokrati~ts rotte betyr en .

å sette e~~ fe r d ig ~ inj e nt i li ve_t:

~

·•

•

•

"!.

~-.

1<.::. :...

J l

-, , .

·'styrle l se av deri borgerlige ideologiens im\flytelse på arbeide rne
- heit uansett 'o~ den so'm svekker denne rollen ønsker det .

4) Være for ~ttidier med leppene, men ikk~ ·forberede sei. i

eller ikke. Alle sonl 'sriakker o~ en over driveise av ideologien,

Praksis.Dette. Or det' s pesielt Viktig å vm·~~e O'p prnerkson1

en overdrivelse av det

om dagen. En de l steder h~~ o~ det \1ar ·V<J:?r't san:si:e.mmig en,i g-

eller ikl<e. A1le som snakl<:er on1 en "overvurdering av ide-

seg ti l studiem \)tene. Vi veit fra f\'lr av at når undre viktige opp-

på nå

het om viktigheten av..s.tuctier, har bare et mindretall fOrberedt
olog ien, om overdrivelse a v det bevi ss te elements rolle'' og

gaver skal løses har studiene lett for il. skyves. Forståelsen

lignende, forest iller seg a t den rene arbeiderbevegelse av seg

for an;:rqdier kr~ver-ha.rdt_l}rb_g_id og lqmp e{·. dårlig ~tvikia.

··-i

HVORFOR HOVEDOPPGAVE NÅ
'! .. '

At orgaui.sering og igangsetting a V studier f r hoved oppga va nå

Er il<'.ke korrigeringa 'n\')dveridig fbr å greie ''i:ie"strategiske

trenger en oegrunnelse. Ellers vil det lett bli som så ofte fø r

m åla? Må vi ikke hele tida Wlderordne de konkrete pri ori-

at studiene blir skyvi unna når det skjerper seg l klassekampen

. teringe ne hva som tjener dis'se m ala med revolusjon' og' proletariatets diktatur? l<'ins det nOen n'n'tlighdt til å korrikere 'å.Vvika

ellers .

uten gjennom å legge vekt på studier?
I NKS har det vært nøye sammenheng mellom revi sjonisti ske
feil i synet på te ori og studier og de andre r e visjonistiske

-

•

•-;.

•

...

. '·~Det finnes' ikke noen snarve i uten O;;,

feila. Eksempel: Manglende studier i m-1-m gjorde det lettere

•

.'<'."";

St'udie'i·l..~~

-

vi

t'•

.....

~knåf k'Orfigere

de revisjonistiske feila. Studiene er allment sett alltid viktige

for den revisjonistiske linja om SV s om et progressivt parti

for en kommw1istisk bevege lse - for oss nå er de spesielt

å vinne fram. Mens d·enn e linja igjen gj orde studier for ide-

vikt ige i kumpe n mot de r evisjonistiske ·avvika. Vi skal legge

logisk kamp mot SV lite viktig.

ekstra 'Stor vekt på dem i korrigeringa aV den ' moclerile rev il

En del vil nok tenke "studi e r er nok viktfg, men hva med l. mai,

sonistiske høyrelinja, m~n

også gj ennre ise

plass i en kornm Wlisti sk organisasjon .

hva med streike støtte og hva med interessekamp?." l . mai er
spesielt viktig i år, hvor god moblisrihg er vårt b'este våpen
mot ''kor..'!munazi 11 -kampanja til ·borgerskapet, og l. mai er da

også overordna studiene oin vi ser på vårplanen som helhet.
Men til de som vil overordne streikestøtte eller interessekamp er det grt':'n til å stille noen enkle spørsmål : Er dere
enige i at korrigeringa av de revisjonistiske feila m å gjennom· ~.. ·
.
syre bevegels19n i tida fram til landsmøte, minst?

·-
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deres naturlige

HVORFOR STUDERE KAUTSKY
Jeg trur kameratene r elativt lett vil skjønne nødvendigheten av

marxismen: proletariatets diktatur. Kautsky hadde vært en

å studere s osialimperialismen og krigsfaren i en situasjon hvor

framtredende marxistisk teoretiker, men endte med å bruke

vi i motsettning til andre her i landet, påstår at det er overhengende fare for imperialistisk omfordelingskrig med Sovjet

"marxismen" sin i borgerskapets og imperialismens tjeneste.

som den mest sannsynlige krigsutløseren. De fleste vil også

"Den proletariske revolusjon og renegaten Kautsky" er den

skjønne at den utbredt dårlige gJennomføringa av masselinja

mest ~elhetlige

ikke kan korrigeres skikkelig ved å "kaste seg utpå", men at

statssynet til "den falske kommunismen". Om alle kamerater

det trengs studier på hva ei kommunistisk masselinje egentlig
er for noe.

i forbundet får grep om Lenins polemikk og Kautskys revisjonistiske ressonement ogteknikk, vil det være en uvurderlig

Men hvorfor skal vi egenllig starte studiene med boka om denne

til hele tida å rette inn politikken mot det strategiske målet.

Kautsky? Marx sa at kjerna i hans lære var teorien om prole-

Det vil vider e kunne bli til stor hjelp i kampen mot revisjonist·'-----

4: skarpeste kommunistiske polemikken mot

styrke i kampen mot den borgerlige linja innad, vil hjelpe oss

tariatets diktatur . Lenin mente at den bare var marxist som

organisasjonene i Norge -SV, NKP, KUL osv. Og som kjent:

utvider forståelsen av klassekampen til annerkjennelsen av

Kampen mot imperialismen og borger skapet er ingenting verdt

proletariatets diktatur. All revisjonisme har hatt det til felles

om den ikke knyttes til avsløringa av opportunismen'· De

at den har skjønnmalt det borgerlig-demokratiske diktaturet,

studiene som allerede er avholdt på denne boka viser at noen

fornekta nødvendigheten av væpna revolusjon og framfor alt

og enhver bærer på tankegods a la Kautsky.

brukt "marxistiske" fraser til å gå mot den omtalte kjerna i

STUDIENE MÅ ORGANISERES
Med såpass mye studier på planen er det klart at den er hard

laga, men hvor det er nødvendig bør andre former finnes.

å gjennomføre. At det er flere obligatoriske møter enn vanlig

Studiegruppene bør ikke omfatte mer enn 10 deltakere.

krever en stram planlegging av våren. Det bør settes opp en
møteplan med datoer for hele våren, som sikrer at studiene

De mest ledende i laga skal lede studiene. Der hvor det er

kan gjennomføres. Dette vil også være til hjelp for medlemmene

nødvendig, må kamerater :>verflyttes til andre lag for å sikre

som kan planlegge forberedelsene til studiene på lang s ikt.

ledelsen av stu~ne. Ledelsen av studiene må forberedes
kollektivt, med s ærskilte møter for de som skal lede studiene.

Videre må studiene organiseres så hensiktsmessig som mulig.

Styrene må også sikre seg et ledende grep om studiene og delta

De fleste stedene vil dette bety at studiene gjennomføres i små-

i forberedelsene.

GODE FORBEREDELSER NØDVENDIG
Møter som ikke er skikkelig forberedt, eller hvor deltakerne

lig utvikla. Skal vi få noen fart på studiene må hver enkelt

ikke har forberedt seg, blir alltid dårlige. Det er tvingende

kamerat sette av god tid - og ha plan i arbeidet. En kan ikke
bare pløye igjennom litteraturen, men må studere flere ganger,
streke under og ta notater av det viktigeste. En må tenke

nødvendig at alle har lest materialet til møtet. Hvis ikke skal
møtet utsettes og det bør avtales ny tid. Dette legger et særskilt
ansvar på alle som deltar, om å forberede seg grundig. Et
nytt møte på en stram plan er en belastning på hele kollektivet,

gjennom studiespørsmålene på forhånd - og ta opp saker som

ikke bare på de kameratene som ikke har forberedt seg.

~i

er uklare eller vanskelige. Å tru at dette er en lett sak fordi
er studenter til daglig er en ide som vår egen praksis på
området skulle ha avvist ganske grundig.

Forståelsen for at studier krever hardt arbeid og kamp er dår-
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100 000 TIL ROTASJON
Som alle har lest iKlassekampen klarte NKS omsider å opp-

den var i høst, slik at alle kan følge med fra uke til uke.

fylle og sprenge målsetninga for høsten . Vi synes i grunnen
vi kan være fornøyd med r es ultatet, spesielt på bakgrunn av at

For første fase av kampanja har vi følgende forsleg:

kampanja ikke har vært noen hovedoppgave for NKS i høst .

l) La oss gi kampanja en "flying start" ved å begynne med

Vi veit også at resultatet i virkeligheten er bedre enn det som

et størst mulig engangsbel øp nå i starten av semesteret, og

står i Klassekampen fordi mange har sendt inn penger uten

deretter følge opp med faste bidrag hver måned.

å merke kupongen med NKS. Dette betyr a t vi til våren har
gode sjanser til å komme mer jevnbyrdig ut av den kamerat-

2) Legg vekt på å trekke inn uorgani serte (dette har ·vært lite

slige kappestriden med Rød Ungdom.

gjort til nå) . Spesi elt er det viktig å be om bidrag fra alle

Målsetningene for 1976 er:

de folka som nå er på studiesirkel! (dette har vi meget god

F ørste fase (fram til l. ma i) Kr . 100 000,-

erfaring med der det har blitt prøvd) .

~e

fase (fra l. mai og ut året) nye Kr. 250 000 , -

.re fase har vi bl. a. sommerleirene)

3) La organise ringa av ka mpanja bli enkel og effektiv, med en
ansvarlig i hvert s målag, som fører et regnskap og som

Som alle ser er dette mange penger og betyr at målet stadig

sender pengene inndirekte samtidig s om beløpet r apporteres

flyttes nærmere: Alle tegn tyder på at vi får rotas jonstrykk eriet i 1976.'

til stor lagsansvar lig.

Hva kan hindre oss i å klare disse målsetningene? Kanskje

TIL SLUTT:

først og fremst at kampanja ikke kommer inn i faste former

I tider da fienden r e tter harde slag mot oss, la oss aldr i

fra starten av semesteret, at den blir "glemt fordi den ikke

glemme vår egen styrke, politi sk , organisatorisk og økonomisk.

er en hovedoppgave i år splanen for NKS . Beste hj elp til å

Hver krone vi samler inn er et s lag i trynet på alskens borgere

hindre dette, vil vi få i oversiktene som vil komme jevnlig

og revisjonister! La dem gremme seg, vi går fram til

i Klassekampen. Fra nå av vil også NKS ha sin egen postgiro

ROTASJON 1976.

for denne kampanja, noe som vil gj\!)re oversikten bedre enn

Øk.ansv .

MOT VULGARISERING
Når vi i høst har reist kampen mot de høyrerevisjonistiske

Like feilakt ig er ideer om at bare klassikerstudier er full-

feila har vi sett en del grove eksempler på vulgarisering av

verdige studier . De er viktigs for oss nå , men Mao tmder-

e kampen - at høyre er blitt er statta med "venstre".

streker at vi må også ta alvorlig på s tudi er av historia,

be"'e har særlig k ommet av at grepet om gener allinj a er for

spesielt den internasjonale kommunistiske bevegelsens historie

dårlig, at vi ikke riktig har skj ønt hva kampen mot revisjo-

og historia til det arbeidende folket i sitt eget land, og ikke

nismen egentlig innebærer - og slett ikke hva den betyr i

minst studier på den samtidi ge klassekampen .

taktikken .
Studieutvalget .
Også i spørsmålet om å priorite r e s tudiene eksisterer faren
for vulgarisering . Kamerater kan bruke studier som unnskyldning for unødvendig nedtrapping av den eksterne kampen,
eller for sjøl å unndra seg praktiske oppgaver. "Jeg er så
dårlig skolert at jeg tør ikke l kan ikke" . "Vi har så store
høyrefeil så vi i all hovedsak må konsentrere oss om studier
og konsolidering". Å ville studere alt mellom himmel og jord
for å bøte på gamle synder, er også feil hvis det gjør studiene
på det viktigeste , dårligere - eller om det tar tid fra l. mai
arbeidet eller .annet.
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TREKK VED STREIKESTØTTE
Støtte bevegelsen ved de høyer e lærestedene er i framgang .

Det e r viktig å korrigere høyre - og venstrefeila vårj for å

Vår propagand"i og agitasjon har utvikla en brei opini on for

unngå isolasjon. Og høyrefeila stikker utvilsomt djupest og

Hammerverkarbeiderne, tross hets og boikott a v saka fra

krever mest kamp.

ulike deler av borge rpressa. Innsamlingskampanjer blant
studentene, aksjon sdager i forbindelse med dommen, eks-

Parolen NKS ' ere bør stille i komiteene ut fra dette er :

empler på s tor intere sse for åpne møte r osv. dokumenterer

"Konsolider og organiser den breie streikestøtteopinionen

denne opini onen . I varierende grad gjelder dette også opinionen

bl ant studentene".

i Hitra-kampen , suspensjonssakene , andre politiske opp sigelse!: I høstsemesteret blei streikestøttekomiteer fast org-

Ut fra den situasjonen vi i dag har kjennskap til, er de t tre

anisert ved de høyere lærestedene med få tmtnk. En brei

oppgaver vi bør propagandere for i streikestøttekomiteene .

opinion og et organisatorisk grunnlag gir muligheter til ny
fr amgang for støttebevegelsen.

Kamp mot politi ske oppsigelser

Høsten avdekka også s vakheter ved arbeidet . NKS som helhet

borgerskapet. De samme herrer som r eagerer når borgerlige

Å sparke "uroelementer" har alltid vært e t viktig våpen fo~
gjorde f9r st og fremst hl)yreavvik . At vi In ned Hammerverk-

forfattere kastes fr a forfatterforeninga i sosialfascismens

arbeidet i perioden mellom rettssaka og dommen avdekker

Sovjet, har ingen skrupler med å hevde "absolutt styrings -

illttsj oncr om r ettsapparatets "nøytrali tet". De fleste forhånds-

re tt" og å s i opp arbe idsfolk som reiser kamp. For å møte

oppfat!ninger av dommen gikk i retning av at ar beider ne enten

ser ien med politiske oppsigelser , må komiteene i fprste om-

ble tutt inn e ller ble tilkjent pkonomisk erstatning. Det av -

gang ta skikkelig for seg Hammerverksaka , sende fornya

dekker at pr insippene i Gnka ikke er forstått godt nok.
9konomisk erst:atning Yi lle være det san11ne som 3. gi

1

gi

pre~e 

støtteer klæring og støtte de O!'psagte pa Fana Jerni ndustri
og Tiger.

den s for at bedriftsherrene ikke har uinnskrenka styringsrett,
dvs. dommen ville blitt

brukt~and r e

bedrifts leder e seinere.

Tariffopugj øret

Begge ideer e r skadelige og sprer illusjoner om

Oppgj 9ret er i full gang allerede. I komiteene bør vi gå inn

Begge ideene sprer illusjoner om fienden og er skadelige .

for studier i ftJ>rste omgang. Et for s lag: l. møte : Hvilke krav

Mange l ag oppsummerer at de ikke har gfttt hardt nok ut mot

linj e? liva mener komiteen er rettferdige krav ? (NKS ' er e

stilles fra ar beidsplassene, hva e r LO-ledelsens lavt-lønns
suspensjonene og vært usikre overfor studentene . De opp-

må j obbe for at de konkre te kr ava knyt tes til profitten og kake -

summerer samtidig at det baudistis ke vcnstr eoverslnget som

teorien) 2 . møte:: Lønnsoppgjøret og krisa. Hvordan oppstfu·

ko m fram f.eks . når vi krevde a t alle ~o m skulle gil >not

krisa? Gangen i den. Hvordan monopolgntpper

suspensjonenc ogs å skulle være enig i ut SV er et borgerlig

styrker seg også i nedgangstider. Forholdet me llom mono-

arbeiderparti. , tjente som ei redn i.ng:splanke for ii slippe :1

polenes profitt og arbeidernes livrei m . Hvorfor er det rett

korr igere h0yrefcilen. Framfor

a la kamp i

m~~senc,

grLmdig

å kreve lwyc 1\\nnsøknin ger? Hva med

permit er ing~truslen•

..........

og skikkelig, er det eksempler p:1 at froutg;rcumlagct istedet

3. m9te: Oppgjørsformen . (NKS' ere knylte en konkret disku-

gjøres "mindre hpyre·· ved å proklamere f.eks. a r beider-

sjon til vår sta tsteor i) 4 . møte : Hovedavtal en og streikeretten.

klassens ledende r olle . Dette er it snevre inn fronten for i\
slippe å ta kampen i massene.

Kamp mot suspensj onene

Når DNA tråkker til for å isolere oss i fagbevegelsen, har
Fiendens mål er å splitte en voksende kampbevisst del av

suspensj oner og eksklusjoner fr a fagbevegelsen vært viktig .

arbeiderklassen fra klassen s om helhe t, kampbevi sste s tu -

I forbindelse med 1. mai er det ikke usansynlig at de vil for -

denter fr a studentmassen . Spesielt er det viktig å isolere

søke med s uspensjoner mot folk som går inn (or et klassekamp -

k ommuni stene. Sjøl om dette er uttrykk for vår framgang og

tog og ellers bruker det som våpen i tariffoppgjør et . Et lær e -

fiendens svakhet, må angrepa tas alvorlig. "For akt fienden

rikt eksempel er suspensjonene i SEF . Hvitboka er lære r ik

strategisk, og ta ham alvorlig taktisk" er et prinsipp for oss

lesing og et godt studiedokument

i klassekampen. Avhengig av vår linje kan hetsen og angrepa

l

føre til stagnasjon og isolas jon eller til økt masseoppslutning

En s ærsktlt oppgave for kolllitc ene er økonomien . Medlems -

og fra mgang.

kontigent bør inn f9r es for å sikre drifta av komiteen og det

FORTS. 5.2
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