
Linj a med ~ utvikle ein konkret og 
nyansert taktikk i militærspørsmå~ 
let er utvi_kla fordi massene skal · 
kunne avsløre ka pi tulasJonstenden
sar.Fordi vi reiser krav om nØdve
ndige våpen vil dette bidra tilat 
der. politiske diskusjonen ikkje 
dreier seg om almenne fraser om 
kven so.'i er "nasjona l" eller kven 
som er for "knefall",- men om kon
krete veikskapar ved forsvaret. 

Først når vi stiller problema 
sl.ik kanvi ha håp om å avsløre 
overfor massene kven som er for 
eller mot kapitulasjon i borgar
ska pet . Denne diskusjonen er ikkje 
noko å vere "redd for" - det er 
denne vegen vi må gå skal vi kunne 
mobilisere -fo lk mot Sovjet. 

BORGARSKAPET SIN MOTS~AND VIL HA 
STOR BETYDNING FOR KRIGEN . 

l 
del. Eg er samd med H. i at vi ville 
vere på ville vegar dersom vi i v&r 
taktikk la ensidif vekt på våpem
løyvingar. Men de te gjer heller 
ikkje militærprogrammet.Berre 2 
av 53 si der i programme~ er om 
løyvingar og krav til forsvaret. 
Pa rtileiinga sine utspel er hel-
er ikl;: je prega av ensidighet, men 
av ønskje om å utvikle ein konkret . 
og heilskapleg kritikk av borgar
skapet og deira forsvar. · 

For det andre er H. sin"redsel" 
svært lite logQsk.H. ser de t sjøl 
som ei hovedsa "å bekjempe den 
elendige militære beridska pen". 
Korleis ska l dette. kun..11.e gjerast 
på ein for11uftig måte utan å l egg~o: 
avgjerande vekt på å strr!e konkre 
te kr av?? Skal vi få oppslutning 
om våre linjer duger det ikkje med 
abstrakt kritikk- vi må. også seie 
kva vi vi l og korleis dette skal 

. Vi må rekne med at bor<?arekapet gj erast.Dersom AKP "engasjerer 
v~l kap~ tulere_ et-c er e~ t~ d , mer. H •) seg kraftig i kamp for v:fllpenbev
s lq ønar_ tydelegv~s ~kkJ~ at berre ilgninger" så er det ingenting å 
kortvar1g borgarleg off1s1ell mot- vere "redd for" _ det er heilt 
st.and vil_ ha avgj erande betydning logisk og har s tor politisk bety
for den v1dare kampen . Det er ev- dning. 
ært viktig at Sovjet blir påført 
størst muli.g tap i starten- bl. a. 
fordi det legg forholda t il rette 
for langvarig motstand, det blir 
mulig · å mobilisere fleire mot okk
upanten og større mulighet til 
omorganisering av motstandskreftene 

Bl.a. derfor vil det etter mitt 
syn vere kapitulasjonspolitikk å 
ikkje prioritere høgt å kjempe for 
at det borgarlege forsvaret har 
materielle .muligheter til å yte 
reell mot s t and. 

ER -M1LITÆRPROGRAMMET EINSIDIG? 'i. 

KONKJ.}JSJON. 
Eg er samd med H. i 1 det 

viktigaste: å arbeide for at det 
norske folket er best mulig budd 
til å møte ein sovjetisk okkup~-
sjon. • 

Men eg synest at hans syn pa 
Fin del sentrale punkt represen
terej~ _ei t tilbakesteg . til 
den tida då vår militærpolitikk 

_var ~rega av ei blanding av all-_ 
menne sanni ngar og ein de l fra
sar - og ein påfallande mangel 
på konkret analyse og taktikk. 

H. er for at det norske forsvar- Vi na,dde-Lenins·skjema :·,.... 6g 
e:t"best mulig utstyrt militær- stemte ikkje dette med virkelig
teknisk". Samstlil.ndes seier han at heta så heldt vi oss tåll dogmene 
" det jeg er redd for, ~r ~t AKP \likevel. Eg synest H.gjer ein del 
nå engasjerer seg kraftlg ~ kamp av dei same feila no - sjølv om 
for mllitærbevilgainger". . hans siste innlegg er betre enn 

For det første trur eg at H. m1s-det første. 
forstår pari:iets linje. Det ny:e ;nil- PER, 
i tærprogrammet utt:ykk~r ei_strat-
egisk og taktisk l~ne 1 mllltær-
spørsmålet, der spm. om våpen ~øy~ 
vinger utgjer ein liten, men v1kt~g 
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ha amerikansk fagbevegelse: Arbeideije slår ring rundt sine 
falne kamerater. 

INNHOLDET: 

NKS> OG' PARTIE~Il'. NEGER OG HVIT ? 

KRITIKK! FRA SENTRALKOMITEEN: SENTRALSTYRETS> 
V'ED.IrEKTSFORSLAG ER ULTRADEVIOKRA TI SIC. 

l. 
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~ 
FOR DET'I!.E NUMMERET ER FORHOLDET MELLOM AKP OG .. NKS, OG DEN DEl'IIO

TISKE SENTRALISMEN. DISSE SPØRSMÅLA TEGNER TIL Å BLI EN HOVEDDISK
~~I~. LANimMØTEBEVEGELSEN - <?G ER AV AVGJØRENDE BETYDNI~G FOR NKS' 

r 

I JANUARN1,JMMERET AV . '!IL VI LEGGE.. LEGGE STOR :VEKT _PÅ DISKUSJONER 
Jf STUDENTPOLITIKK, SÆRLIG IK OG FAGKRITIKK. DEADLINE ER I2/I - ()O. 

'! 

KRIV I~~~EGG. 

INNHOLD:. 
' 

NKS og- partiet, neger og hvit ' 

Sv~r:'Skal vi ha· to ko.mmunistiske 

partier i Norge? 

NKS· MÅ v~re 6rg. sjølstendig 

NKS·- em_ kqmm. m~ss~org~nisasj~~? 
SK. · i iKP: ,K?mmentarer til 

s -entralstyrets vedt.ektsforslag 

Vedtektsendringer og sentrisme ' 

Styrk sentralismen 

Hva er sannheten? 

Svar fra SKau i AKP 

__ Hvor er den gamle b'eretninga? 

Kan vi stole på borgerskapet? 

Svar: Vi treng ein konkret 

mil:itærtaktikk. 

2 

s. 3. 

s. IO 

s. I4 

s. I5 

s. I7 
s. 24 

s. 25 

s. 26 

s. 27 

§ _. _ _3_Q 

s. 32 

s. 34. 

Eg er samd i ' at mi a:g..tydn_ing om 
opportl,lrlisme på. ei t · punkt i H. sitt 
.innlegg var: f'ellak hg. Men elles 
syns eg min kri tikk--var _)wrrekt og 
s'!l.kleg - ~gså i forma. 

HALDNINGA TIL DET BORGARLEGE 
FORSVARET. 

. l _. 
bardpoli tikken, til mili tærløyvin-
gar. Å påstå ·at dette _er spel for 

:galleriet eller for~kj~llige -yar .... 
1iantar av kapi tulasJonl.sm;, Vl.l _ , 
ivere å lure seg sjøl og ma føre t1.l 
1feil i politikken. --- , 

H. argumenterer som om desse mot~ 
seiingane er uvesentl.ege., og 101e1.er. 

. in<enting om betydninga av å ut- . I sitt -førre innlegg gjekk H. ~ytte desse, _ - ~ _ 
mot våpenløyvinga: og_hevda at hov- Han opererer _ dessutan med ein 
udsaka i ei førkr1gst1.~ var å av- premiss i argumentasjonen som e~ 
sløre at forsvcret ·lkkJe duger, at ikkje vil godta: muligheten for 
det 'ikkje er i~nretta På.motstand. reell borgarleg motstand er avhen-
Han la svært l1.te vekt pa ar~e1.det gig av regjeringas haldning. At 
for -å støtte tendensar som b1.d~~~ 'regjeringas avgjerder ved ein akk-
tV~ 9. styrke forsvarsevnen. upasjon vil ha innverknad på. for-

l . _ c -. ' . . svarets motstand er klart. Dersom 
No har H. fått ei t · _ me1.r i regjeringa går innfor kapi;julasjon · 

nyansert syn.Han har skJønt a~ det ... 'med ein gong, ~l sikkert delar_ . 
ikkj e duger berre med "avs~21r1.ngar • , av forsvaret følge den.."le oppmodinga 
Det er også ~i hovudsak " a bekJempe :Men å slå fast at det ikkj e -vil 
den eler.dige mi li tære heredskapen" • :kunne vere delar av forsvare-t 

Så langt er eg mykj e samd med H • ' som vil ta opp kampem, er _feil
Men eg synes_at re~ten av 1.nnlegget :aktig.Det er nettopp I940 eit 
hans peikar 1. retn1.ng av at h~ lgodt døme på. . 
ikkje ser det som e1. hovudsak a ' Å _avskrive muligheten · for reell 
styrke den militære ~eredskapen borgarle~ mo-llst~d. er å Sjå_·bcrt 3 

og støtte tendensar 1. borgarskapet :fra'virkeligheta. Å ikkje Vl.lle 
som rettar .seg mot SovJet. gå: inn på ein · diskusjon for å 

· utnytte dei reelle motseiingane 
ANALYSA AV BORGARSKAPET. l som eksisterer i borgarskapet på 

H. slår korrekt fast _ ~ t for . des se spørsmåla, er det berre Sov-
borgars,kapet tel det me1.r ~ sp1.nne jet som vi,.l ha nytte av._ 
gull, enn å forsvfire sjølraderetten.· _, 
Vi har --ingen grunn til å stole på _ --~-

1 borgarskapet. . !MEN KVA OJI4 HALVDAN HADDE RETT? ~ 
Men når H. deretter argumenterer La Oss 'likevel -"for the sake 

mot muligheten av ree 11 borgarleg ,of , the argU.ment"- anta at H. har' 
motstand mot eit åtak, og følg~lee 

1
rett:ved angrep vil borgarskapet 

vil legge li te vekt på t.d. å 'e t ter all sannsynlighet forsØke å 
stille krav 'om våpenløyvingar- då :legge ned motstanden med .ein gong. 
er ; 'k:kj e eg samd ler.ger. ' · Dersom dette var vår analyse: 

· ( . - · ville det ikk;)e då vere desto vik-
ER _,)1'· MOT·SEIINGAR I .BORGARSKAPET? ·' tigare å reisekorucrete krav om t.d. 
H · alt tyder på- at borgar-.1. opprusting av infanteriet - både • melner . - f . l . t t . lt l 
skapet vil ka pitulere med ein 'gong. or a egge_e:L ma er:~.e grvnn ag, 

\ 

E · · d tte er ei t altfor for lang:varvr krl~S ~ fqr å avsløre , g me1.ner e . . . ?? _ . 
h 1 tt t ·nd unkt Det er rett kap1.tulasJ~n1.sm~ .. ettopp 1. e1.n 

a
8

so U S Gi P • 1 -k · t · · l d t l ~ i t · · n a har fulgt ei kne- s 1 Sl uasJon Vl. e verl[l sær eg · a reg J er1. g . ' · kt · • · · t k kr t kr· t 
fallsline overfor Sovjet i nord- · ~~1 -~g_a pr1.or1. ere o~ e_ 1. ~ . ·a M- -- ·a-·"'t,-..·.r-.oez-er_d_e_t~rart Ikk og kanliTe te-Jerav.Korlel.s ska_ omra a-;- en s '""' '"""u . ' . t l . d . b 
at det er store motseiingar i borg. ~cap1. u asJonsten ensar 1. orgar- 1 

_ også i reg-jeringa_ m.o.t. prio-:- :ska~et el l es bl1. for:;;tått av mass-! 
ri teringa .av forsvaret, til Sval-. cene. l 

l , 

. ,-

.--- -r----• 
\ 3~ 
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P.dorltering. 

Denne diskusjonen må nødvendigvis reise en mengde andre spørs
mål i samma slengen. Spør~mål som: "Hva skal partiet være? og 
Hva .er demokr'atisk sentralisme?". er sentrale. Mitt inntrykk. et
tar·-. å h'a . diskutert med NKS medlemmer, og tenkt over tinga sjel,· 
er 'at· forholdet NKS - Partiet bør bli den viktigste saken, i 
alle fall ~~n viktigste ~nkeltreformen på NKS . landsmøte. 

A~klar~ng og_. Av_g:unsing. 

I tråd med dette har jeg forsøkt å avgrehse meg fra andre prob
lemer, men som folk ser så har det blitt endel overlapp.Allike-
vel, jeg må si noe om · den. demokratiske sentralismen. . 
Vi oppfører ,ossTBTler .!!.!!.!. at vi må oppføre oss -) som om det var 
krig eller fascisme i landet. Den utbredte direktivbruken, kra-· 
vet -om alltid .. å stå på Hnja utad, og ."den ubrytelige partidi
silinen", .er' en del av de tinga vi bør forandre på i denne for
bin.delh.e. · Disse forandringe11e i p:rakh~ ·.bør- også føre til en 
forand~ing av vedtektene, · 1 . . 

,.., . -

En forpostfektning, 

Komm4nistpartiene ha.r gjennom tidene a'lltid . hatt probl~mer med 
å or9anlsere arbeidet blandt ungdommen. Både ~el ene ~g det an- · 
dra har blitt prøvd~·;, .·så når vi ...._. ser hv-ilken mis•øye det i 
dag er med partiet§:·· _iJ;edelse over NKS, så kan ingen komme og 
si at sånn som vi t:iE!i': det i dag, sånn må det være. Vi må. kurme 

'forandre på Qlt, on(~~ finnør det nødvendig. . 

O~Mili<RA Tl. 

Demokratiet mangler i dag, 

I dag er NKS underlagt partiet som en neger under en hvit. Sen-
. tralstyret ~- i NKS er underlagt sentralkommiteen i AKP, og det 
er tilsvarende forhold på lavere nivå. Dette er slått fast i 
partiets vedtekter, Disse vedtektene sier også at NKS har full 
rett til å utforme sin egen politikk, men bare så lenge partiet 
er enig i denne politikken, ellers ikke. ( 
Det blir bare lissomdemokrati 'når vi ikke har lov til å utforme 
den politikken vi skal sette ut i livet. Demokratisk sentralis-
me vil si at mindretallet underordner seg flertallet. I NKS er 
det omvendt, flertallet er underordna mindretallet, nemlig ~ar
ti-koryfeene. 
I RV, der har de rett til å utforme sin egen politikk og velge 
sin egen ledelse. De er ikke underlagt AKP, Det samme gjelder 
for __Lr_o_ote ~:_o_g_t:_a_gforenihg.llL Men ikke for NKS, der er faren 
for revisjonisme for stor. NKSere er de usleste kryp på denne 

,jord. De er jordens avskum. Derfor må de stå under fremmedstyre • 
. ~Full sentralisme og ikke noe demokrati, neger og hvit, det skal 

være sånn - det er i tråd med naturlovene. 

• 
4 

.. , 

) " '. 

ismen gjennom NATO i dag er ster!<ere 
enn tilknytninga til England og vesi; 
maktene i I940, og at det derfor ,er 
mer sannsynlig at de vil gå mot Sov
jet. Men . hva · ser vi? Et omfattende 
knefall overfor Sovjets press i nord 
områdene og en n•:ermes.t panisk redsel 
for å stø'te Bresjnev på mansjettene 
ved å hevde norsk suverenitet på 
Svalbard. Dette er skremmende. Det 
finnes ingen annen' sannsynlig fort
settelse av denne politikken, enn 
knefall ved et angrep. Eller hvilke 
Json)<rete tendenserkan Per: peke på 
1 å få oss til å tru at mulighet
el."' for mili tæ1\ motstahd mot en sov
jetisk okkupasjon er til stede. Krig 
~r som kjent fortsettelse av polit~ 
ikken med voldelige midler, og jeg 
ser intet i den norske regjeringas 
politikk i dag som tyder på. at qe 
ikke vil gi etter for mi+itært press 
fra Sovjet, oppfordre foik til å 
vise · ro og behers~lse, samarbeid 
og besindighet for å "unngå ·blodbad" 
eller lignende argumenter. Dette 
SVIKET må AKP forberede det ·norske 

jfolket på! · 

33 

..... 
VÅPNAS BETYDNING. 

Bare så det er sagt helt klart i 
fra: Jeg er for at det#norske for
svaret er best mulig militærteknisk 
utstyrt. Jeg. er ik.l<e for avvæpning 
og tru~ ikke at bombefly kan 'skytes 
ned med sprettert. . 

Det jeg er redd for, er at AKP nå 
engasjerer seg kraftig i kamp for vå
penbevilgninger. Ikke det at jeg tnr \ 
det. vil skade med bedre luftvernarti
lleri og kystvakt, men hovedstørsmål
et er jo om og hvordan det m~ ~tære 
utstyret skal bru.kes ~ ek krlgss~ tua

_ as~on. En m~l~tiæ~ opprUstning med 
støtte fra AKP, kanskape en falsk 
trygghet hos folk, en illusjon om at 

,forsvaret er styrke. ~e!'Lli:beten ' vil 
,sannsynligvis bli at uansett_ hvor bl!l 
jutstyr militærapparatet har, så vil 
borgerskapet vegre. seg fpr , å bruke 
det mot fienden. · 

!940 burde ha lært Per at hoved-:-~ 
:saka er den politiske linja bak våp
na. 

Min konklus-jon er at Per under..: 
.:vurderer borgerskapets . unasjonale 
karajcter og sprer falsk tillit til 
lat bedre våpenutsty,r er det samme 
som et bedre forsvar • . ' 

. \ 

~-
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KAN-VI STOLE PA 
BOÅGERSKAPEI? 

GUFS FRA GAMLE KNUS OG KVÆL STILE~. en. Dette har AKP alltid s agt. 
Det er beklagelig at vi em;;å fuz- Per legger stor vekt på mulighet-

ner slike. klossete forsøk på a drlW ene for å presse borgerskapet til å 
ut meningsmotsta ndere innafor m-l- s låss mot en angriper ved hjelp av 
bevegelsen som det Per leg~er opp masse-mobilisering for krav til reg
til i sin replikk til meg l 4.mal jeringas milit~rbudsjetter, me9> ~~~ 
for august. Han forsøker å .mlsfor- lig vekt på bevilgninger til S\ .!ca 
s tå formuleringer slik at Jeg kan kystvakt, luftvern, o.l. Jeg er - enig 
karakteriseres som en forvirra opp- i at det fi nnes nasjonale elementer 
or>tuni st. Derfor må .jeg først pr es- innafor borgerskapet som er en vikt-
is ere følgende for Per: ig reserve i en krig mot sovjetisk 

I.Jeg er for at det norske forsv- okkupasjon som vi ikke må undervur~ 
artt og AicPs militærpolitikk ret- ere. M ep df! v il a ldri bU den domin
ter seg først og fremst mot Sov- · erende krafta in:1afo r borgerskapet 
jet. . . i Nerge. 
Mitt punkt tlili endrlng av tese- Per ønsker at alle positive fak-

ne er i forbindelse med holdnlnga torer mobilisere s for fedrelandsfo~ 
til det eksisterende.borgerllge svaret . Men han g lemmer at forutset
militærapparatet og l denne !or-. nin ga for å mobil i sere folket og 
bindelse mene r Jeg hovedsaken e r a arb e i derklassen til akt i vt militært 
bekjempe borg erskapets k::'Pl tulasJ- forsvar, er E•.t de blir kvitt il.lusj-
onisme og den elendlge ml l l tære on•"r om sine nåværende l edere, Der-
beredskapen. so ,, re sul ta tet av AKPs nye mil i tær -
2. Jeg mener ikke at det er, bare politikk er at s ol datene møter fram 
AKPere som skal få ~åp,eno ( Hv<?. til mobili s ering ved et krigsutbrudi 
tenker Per om meg nar nan trur med like store illusjoner som i I940, 
jeg mener sån~ tull???) Jeg m:ner vil dette g jøre s tor skade for den 
det er bra om solda~ene er be~t fortsatte krigføringa. 
mulig utstyrt, at vapna ~r best I sitt innlegg i oktober utdyper 
mulig s predd . og at reaksJonære Per sitt syn på borg erskapets e vent-
deler av offlserskorp~et har så uelle forsvar av nasjonen i lys av 
li ten kontroll over vapenlagra san I940. Han hevder at det .e r en reell 
muli~. t s mulighet for at borgerskapet 

I 4.mal for oktober har Per tat ~gjøre mots-tand mot en okkupan'c, men 
sammen og levert et sakllg lnnlegg . at vi aldri må stole på denne klass-
KAN VI STOLE PÅ BORGERSKAPET? VIL ens forsvarsvilje. Og bra er det at 
~PPRUSTING O~ BEDRE VÅP~ FØRE TIL Per ikke stmler på den; Det er et 
EN VIRKELIG STYRKING AV FORSVARS.., urokkelig f a ktum at borgerskapet. sv-
EVNEN? · ikta i I940. H~a har skjedd siden . 

Jeg står på at borgerskapet i den gang som.gJør.det me~ sannsynllg 
··i hovedsak vil kapitmlere og knyt~e at de lkke.vll SVlkte lgJen? Det an

seg tll den imperialistmakta de tll fører Per u~gen. argumenter for. Det 
en_~ver tid finner opportunt. For denkunne kanskJe s7es a~ borge:skap~ts 
teller det mer å spinne gull, enn å s terke tllknytnlng tll USA-lmperlal
forsvare den nasjonale sjølråderett-

3Z 

( 

. . ·-· - · -- -·-- ---· -·- -

Historie. 

. Kampen mot høyreavviket, 

Disse forholda fikk vi på NKS forrige landsmøte. Først vedtok 
partiet sakene, og så fikk NKS lov å strø sand på. Grunnen til 
at dette kunne gå, var den enorme hetskampanja som var piska i 
gang, under dekke av å være en kamp mot høyreavvik og revisjo
nisme~ En gjeng fanatiske ekstremister slo løs på alt som så 
ut som det · rørte på seg, De trudde det skulle være sånn, sånn 
var det jo i Kina. 

Bare oss negre igjen. 

Noen hederlige mennesker var det vel som stod opp og sloss til 
siste blodsdråpe, resten av motstanderne la seg flate (o.g det 
er jo fo~ståelig~ man tren~er en taktikk for å overleve mot en 
overlegen fiende). 
I dag er de fleste av disse folka ute av bevegelsen, de ar jym
patisører, men samtidig aktive motstandere mot at andre skal 
organisere seg. Noen er fremdeles medlem, men da er de gjerne 
ekstremt passive og motløse. 
De som stort sett er igjen · i bevegelsen, det er oss slavesjeler. 
Vi som trur ~t det må være sånn at noen t enker, mens andre u t 
fører ordre. Men selvsagt har en god del av oss også gitt le i . 

Vi er "ved · og vannbærere" enten du ser de t eller ikke, 

Sånn blei NKS "ved og vannbærere" for AKP. Alle er en1ge om 
at vi ikke skal være "ved og vannbærere", og ikke skal vi være 
"redskap" for partiet heller. Men sånn er det allikevel, de t 
syns bare ikke like godt til enhver tid.. · --

' Ved omorgani~eringa av NKS i Oslo, der NKS blei satt under ad
ministrasjon, syntes det spesiellt tydelig. Store bokstaver og 
farger. Jeg ~ar sjøl en av dem som slukte omorganiseringa rått, 

ing en motforestillinger. I dag syns Jeg ikke det holder med 
1000 besvergelser om at "jeg skal aldri gjøre det igjen". La 
oss forandre vedtektene, det er de som sier at det er sånn det 
•zxsi"" skal være. Det er ikke nok å kline noe m~~ing over 
råttent treværk. 

Vi vil ha det som i gamle dager. 

Da ML bevegelsen starta opp, virka SUF som en • magpe~tf p ·å ~ ~ng- ; _" , 
dammen fordi de var kritiske og utforma poolitiklf.e!ri':;:på g:runn::·: 
lag av egne meninger. ., · ·~· ".: .:·:··, .. · ··. 
På NJ<S 2. landsmøte var det definitivt slutt på den·na · 'l ,i 'rfja. 
Nå skulle partiet bestemm~. · 
Erfaringene fra NKS i Oslo viser at først da all sentral ledel
se forsvant, har enkelte lag fått endel fram.gang .• Selv om .. ikke 
demokrati er en tilstrekkelig betingelse, så er det •n nødven
dig betingelse for framgang. 
Det ville være ønskelig å gå tilbake til et forhold mellom NKS 
og Partiet ala det fra den første landsmøteperioden, noe i ret
ning a.v: 

NKS støtter AKPs allmene politiske linje, og betrakter AKP 
som det ledende element i kampen for sosialismen i Norge. 
Men NKS er en selvstendig organisasjon med en selvstendig 
politikk. 
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Demokrati er gull verdt. 

NKS må være en selvstend i g organisasjon for at medlemmene ikal 
få reelt demokrati . I en organisas j on der medlemmene i beste 
fall blir dradd fram ett er øra, i værste fall blir nekta å gjø
re det de mener er rett, der kan de t umulig utvikle seg noen 
politisk entusiasme. Du vil heller aldri kunne trekke til deg 
eller utvikle, ledende personligheter. Du kan få noen sersjanter, 
men ingen ledere. 
Det fins haugevis av flinke folk utafor NKS, men da kunne bare 
ikke tenke seg å bli med i en kanin-bevegelse. 'Kloke folk, som 
veit enormt mye, og stiller en mengde s~ørsmål: Bergelige ide
alister, liberalere, økon~sser, syndiRalister. De er på leiting 
etter sannheten og de vil forandre verden • . De blir ikke· med i 
en organisasjon der det eneste de får lov til er å "sette Par
tiets linje ut i livet".Det .de trenger er en demokratisk orga
nisasjon der politikk blir til. En sånn organisasjon bør vi 
omskape NKS til. 

VED OG VANNBÆRERNE???? 

r - ~ -· · .. v· 

TAKTIKK. 

NKS, et taktisk spørsmål~~ 
\ 

N~~ ~r oppretta av partiet, det er den mAten partiet fant at . 
d~ ~unne øve inflytelse over studentene på. Dermed må vi alltid 
vurdere om det fungerer som det var ment. Vi har mang~ varianter: 
bare Parti, Parti og en slags Rød front, Parti og eb sia!S selv
stendig NKS, Parti og et NKS underlagt partiet, bare NKS, ikke 
noe. Hva- er mes-t- tjenl.Yg?- De t-o- lra-r-ranEe ne med Parti----o-g-NK·s- e-,.--
i dag de mest aktuelle,grovt sett. 
Enten et NKS av selvstendige ledende personer, hvor du kan ri
sikere endel uenighet med partiet. Eller at NKS av udugelige 
kaniner som dog er anig · med partiet i ett og alt. Jag oppford- 
rer partiet til å våge det første alternativ.et, 
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MILITÆRDEBATT: l 
. ' 

Vi ~a::- e:-.~:'l. r:jar.s e:-1 t il: li i nnvirke pi partiets 

militærptogram : 

:.:ange kamerater har kommet me d b ere tt i ga kri tikk mot a t liKS 
f lKK alt for l lt en mulighet t il ~ i nnvirke pli pa rtiets militær

prosram , som ble vedtatt pli e:1 part lkonferar,s e tid lig i sommer. 

:.:LLi tærp rogrammet sKal e.,-:del i g ·todtas pli partiets 3 . landsmøte. 

JE: tte le-2-:dsmøtet v il .i tid korm:ne etter :fKS ' la:J.iismøte. · iJKS' l ands-

møte <.kal også fatte vedtak om rnili tærprogre.mmet . NKS-landsmøtets 

·recltalc får sta':11S soo forslag til partiets lan'l.smøte , soæ sjøl sagt 

fatter det endeli ge og ti:-.d.e,,de vedtaket om hvordan 

mil i tærprogramme t c;kal se ut . :r; <:; t er at parti e t,s la;1dsniøte har fatta 

.:;i tt vedtak, -,il det~e væ~e b i;1de::1d ~ og så fo:y- !'il~s· . 

:Uet er al : s ?i. ilck e slik at " tog e t h<:c r gått " i mi li tærdi sku sjonen. 

I lae; der det fortsatt 'eks i s terer viktige ue;;.i,:;:'leter om mi l i tærpoli

~ ikke.::l , tø r det , s & s~ .. ::t m~Jli.[:~ , ,;j e~.r~omføres · !"'~~: e .di aku.s,jor.er . Kamerater, 

og lag som har end ri~ ;sforsla; t il mi l itærtesene s l ik de nl fo~e- ~ 
ligge r, bør se~~e dem in~ ti l se~t ralstyret . Dette er vikt~g rnateria- l 
le, tåd e for il forberede vil.rt e get O(; partie ts 1 8.:-.dsmØt e ~ Alle slike ' ·1 
forslag v il o~sl bJi s endt partil edelsen . , 

( ~e~t~a1 styrets arteid~utvalg . 

r--: --- ·-·- ·· ·····-- ·---
MI .LIT,ERDEBATTEN HELD FRAM MED INNLEGG FRÅ HALVDAN' OG PER.HALVDAN 

HADDE TNNLEGG I AUGUSTNUMMERET SAMAN MED EIN REPLIKK FRA PER. I 
OKTOBERNUMMERET HADDE, BERRE ElT INNLEGG FRÅ PER. . 

Htl.-I :;V-IlkN- KGMIVIEN TERER- H-ER- FØRS'l'-F-ER·s-TO- !:NN-l'rEGG,-PR-E-B±SERER · SINE --•~ 
STANDPUNKT, OG KOMMENTERER DET NYE FRAMLEGGET TIL PRINSIPPROGRAM FOR 
AKP(.n-1) • DERETTER FØLGER EIT SVARINNLE(}G FRÅ PER~ . . i 
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·_ HVOR. ER BERETNIGA P· l ........... . 

Vi vil skappt kritisere at ber~ 
etninga som blei vedtatt på forrige 
landsmøte ikke e-r utsendt til med
len~nene . i organisasjonen. Vi ser at 
det kan - finnes go de 5runner · f or ik\<E 
å g jøre den offentlig, men medlemm
ene har en sjølsag t ret t til å lese 
den. A hibdre medlemmene i dette, ff 

et alvorlig brudd på. demokra tiet. 
~vilket syn har sentrals t yret på 
medlemmene i organisasjonen ? Vi 
meiner at denne saken avslører en 
suveren forakt for medl emmene og 
vå re rettigheter. En sånn praksi s 
fra sentralstyret er i praksis fra
ksjonisme. 

Vi. krever at sentralstyret snar
est og før l andsmøtebevegelsen 
starte~ - , sørger for at a lle NKS
lag får beretninga. Vi mener at 
dette er viktig om vi skal få skik* 
elige diskusjoner om organisasjons~ 

· feil, og for a t vi skal kuml'e rette 
på de _fei.la .vi har? At ·beretninga 
s kal holdes hemmelig ; ·e l ler rettere~· 
være -forb.eholdt sentr a lstyre t ,-hin
drer oss i å delta i kritikk og ut
vi)<linga·· e. v politikken .i or ganisasj
onen. H~mmeligholdinga av beretnin~ 
er også en måte å skjerme ledelsa 
for kriti kk på. · 

Ber~tninga _ er ikke et hvilket 
som helst skriv, - beretninga inne
holder oppsummering av a rbeidet og 
linjekampene i organisasjonen, og 
retningslinjer for a rbeide t framova 
I per. f inner vi noe av gr~nlaget 
fo r feil vi har gjort, - og vi krev 
er at medlemmene skal få sette seg 
inn i org. historie, og dermed sett, 
es i stand til å kjempe mot at org. 

SVAR TIL BEN TE. 

~ eg er enig i a t . det er svært 
kritikkverdig at beretninga fra 
NKS' 2.Iamdsmøte · ikke er blitt s/ 
dt ut.(Nå koinmer den imiO.lerti d\ _ 
Det v~r ·landsmøtets forutsetni ng 
at den redig erte · beretninga skulle 
ut ·t il· medl emmene, og v i hadde 
ingen r ett t il å sette oss ut ov~ 
det. 

gj ør ennå flere feil. · 
Vi ·krever også at sentralstyret 

gir oss ei begrun~ing for hvo rfor 
oonne ber etninga ikke er sendt u t 

Jeg ·er i midlertid u enig me d 
Bente når hun sier at å rsaken til 
at 'Jeretninga ikke ·er · kommet før 
er sent ralstyrets suverene forakt 
for medlerru~1ene ell,er f r aksjonelle 
tilbøyeli ; h et er. År saken er r e tt 
og slett ulidelig byråkrat i sk 
seindrekt i ghet og rot. Det ble . 
vedtatt noe sånt som ~O endringe r 
t il be!'etninga på landsmøtet. Re~ 
i geringa og u t skrivinga skUlle 
sjølsagt umiddelbart etter l ands
møtet, men ble utsatt og utsatt. 
Da redigeringa omsider bl e unna~ 
gjort, l å bere tnin.ga l a ng e t ider 
t il gjennomle sin~ i partie t . o~ 
etter det skjedde noe som kans:: j e 
høres ut som flei p, men som er 
fa k.ta: Beretninga ble, i påvente 
a v se tti ng .og trykking, gjemt n· 
et så l urt sted at ingen etterx 
var i stand .til å finne den. Vi 
har lett og lett og l ett og lett. 
Nå er den endelig kommet til rettr 
og vil bli sendt ut ti l a lle la.~~ . 
s lik at de som er interessert i å 
l a se den i f or sindelse med den p~ 
gående landsmøt ebevegel s en , har 

. a.nledhing t il det. 

før. 
Kamerat i s en tralstyrets au 

Bente; 

---- ------·--.. ·- - ·-· 
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(tt senter. 
Noen persone-r. mener at de t må være som i dag ford i de t kan opp
stå s -i t uasjoner:, f.eks. en , revolusjonær situasjon., der y i må _ha 
kun_ e~ sen ~er, og hvor partiet må ha f.e~s. _ full di rektiv re tt i . 
NKS. . 
Hvis det te blir ent.en eller: Enten har vi en orgahi sas Jon ·som 
fungerer bra fram til en revolusjonær situasjon, me_n ikke riår 
en slik situasjon oppstår, eller omvend't. s·å ville jeg valg t 
det første, og så fikk vi håp·e de t beste seinere • . Men det er 
val hverken så~nkelt eller så vanskelig. . 
Nettoe på -g~unn av det ~k~ive forholdet mellom NKS og Parti~t, 
ha~ det pppstått en enorm mistillit til Partiet i NKS. Denne 
mistilliten er et dårlig grunnlag f or haridlingens enhet ·. 
Hvordan skal vi så løse problemet? Det borgerskapet g5ør ·. når· 
det blir Krig, er å erklæie ~nnta~stilsta~d. Noi sånn kunne 
kanskje bli akti.Jellt i forholdet NKS-Partiet også~ · En frivill- · 
.iJ1 undero.dning når det blei _ aktuellt. . · 

Ingen sans for prcposjonet? . 
Vi kan ikke drive all jobbinga vår som om det blei krig i mor~ 
ra. · Vi ødlegger alle gode intensjoner. Snille -norge vil fort-
sette å være sni}t ei god s tun d til~ · 
På TVn ser vi film om 2.veroenskrig i Sov j et der mil!Loner 
daua som fluer, det samme skjer i. Kamouchea. Målt mot det t a 
bli-r f.eks. samenes sultestreik uta-for stortinget. bare er~ fis. 
Ikke noe av det vi ~river med for tida ee a~ en sånn viktighet 
at det ar gr~nnlag for å kre ve ~·••* ~KS underlagt oar ti e t . 

Partiets ledende rolla. 
Paitiets ledende rolle :får •tJ•i være noe Partiet må vinne, og 
ikke noe det kan ta seg,gjennom byråkratiske kri-ep. 
Det fins en del oms t end i gheter som gjør at vi allment kan be~ 
trakte AKP som mer ledende enn r.JKS i kam~n . for sosialismen i 
'Jorge. Bla. den gjennomsnittlige st'"rre erfaringa til de enke lt'e 
partimedlemmene, det breiere erfaringsområde og arbeidsområde 
t i l Partiet som helhet, og en sterkere organisasjon. 
Men i hvor stor grad denne ledende rolla skal bli e n reali t e t , · 
er det latterlig å avgjøre på forhånd. 

Småborgelig vakling eller svake sersjanter. 

Et anne t argument for at NKS skal være underlag t Partiet , er 
at fordi NKS bare består av småborgelige elementer, vil de 
vakle på linja og stadig plumpe ned på gærne standpunkter. 
Derfor må Partiet kunne gripe inn og rette opp. 
Den ekstreme konsekvensen av dette synet.er at studenter bør 
drive minst mulig politikk i det hele tatt, fordi det stort s 
sett kommer reaksjonærer ting utav det, · 
Personlig mener jeg at de grove feila NKS har gjort er blitt 
pressa gjennom av ser s jante r, som har karrikert Partie ts feil 
til det ekstreme. 
Men. Det viktige må være å gi NKS friheten til også å begå 
feil. Partiøt har denne retten. Det er rærerikt å begå feil, 
og så å klare å rette dem opp ijøl. Og . det · er intellek tuel lt 
lit e tilfredsstillende å ikk e få handle et te r ege t hue. 
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Viske ut skille mellom NKS & Partiet? 

Et annet forsøk på å løse problemet mellom NKS og Partiet går 
ut på åfokusere på at NKS må få større innvirkning på utform
inga av Partiets · og ML-bevegelsens poli~ikk. Det er klart det
te er viktig, men vi kommer ikke utenom problemet med demokra
tiet her heller. 
Skal NKSere få de samme rettighetene som et partimedlem? Da har 
du fjerna NKS og står ba~e igjen med partiorganisering blandt 
studentene. I :tillegg ka• du kanskje ha tynna ut partiet til 
ei kraftløs suppe·. . ' . 
Hvis NKSerne ikke får de samme demokratiske rettene som Parti
medlømmene, men fo~tsatt må være underlagt Partiets sentralisme, 
så er .det en lissom-hsning~ 

NKS kan bli til noe. 
Jeg mener den . bevegelsen som i dag lyder navnet NKS, raktis~ : 
er noe A satse på. Gir vi den et selvstendig politisk liv, og 
foretar et par andre liberaliseringer, så kan . det bli en vikti~ 
kraft i studentpolitikken. 
Samtidig ~er jeg behovet for en egen organi~ering av superakti 
vistene, de som står på til de stuper. Altså Partiet. Er parti
folka fli~ke så vil de bety mye for NKS og de vil fl tillit, 
Gjør \ de det dårlig så står N~S fritt ti~ å d~ite i dem. 

To skarpt adskilte organisasjoner. 

NKS skal altså ha enerett på å bestemme sin politikk. · Og så • 
skal A'KP ha .. enerett på å bestemme sim. Ingen av organisasjo
nene skal ha noei'n r ·ettigheter ·innen den andre • . Ved viktig ue
nighet bør man organisere brei utveksling av informasjon, og 
brei e diskusjonsbevegelser i begge organisasjoner. Blir uenig
heten for stor får man heller vurdere om man vil gå ut offent
lig og kritise:re. hverandre, eller om man vil bryte forbindels
ene. 
Splitt? 

Det kan ofte være skremmende å snakke om splittelse. Men det 
er en erfaring at det som oftest er bedre å få realiteten~ på 
bordet enn å late som om de ikke eksisterer. NKS historie de 
~iste åra er et godt eksempel på hvor galt det fører av sted 
når motsigelser blir undertrykt. 
Vi øns ker enhet i ML~bevegelsen, og det er ingen utop~så lenge 
de t ikke finnes grunnleggende i nteressemo t setn i nger mellom NKS 
og Par t ie t , Men en · grunnlaggende f oru t se t ning for å oppnå e t ( 
s l i k t forhold med g jensidig tilli t , er a t de t er et forhold 
mell om likeverdige partnere, 

Hv orfor skal i kke NK S kunne gå ut mo t Par t ie t off en tll g7 

De t ka n væ re fo rm å l stj en li g. 

Det er ikke noe mål L s eg sj øl å gå u t med ueni ghet , meA i ti l
l egg ti l a t po litisk tenkende ind ivi der har e t reel t behov f o r 
å markere syne ts1Tt--;-5åkan det re tfCl'gSrett være ny t b g en ke 
gange r. Noen g~nger for ikke å dri t e os s ut , ved å vi s e a t v i 
t enke r s jøl. Andre ganger for å markere os s mot e t syn vl er 
ekstremt uenig i, Og andre ganger igjen, vi se uenighet for å 
s timulere til di skus .i on . 

~ 

~ 

- .. . _______ , _ ,._ .. _____________ _ 
4} Dere sier at dftt tydeligvis har 

herska "albansk~ tilstander" på 

denne konferans en. Hva ;"r.,miJ ~ iril 9, a 
med dette? Er meninga at konfer

ansen ble prega av"nonolittisk 

enhet"? I . så fall har·SKau alt 

sagt at en burde sikra mindretallet 

i partiet repre~entasjon på konfer

ansen. Men SK~u visste ikke at det 

ikke var valgt noen f'ra mindretal~ 

,.---. . r~an ut f'ra det SKau kjente til 

~-. ~ en allmenne stemn!nga i partiet, 

kunne muligheten ~rt forutse t t. 

Dette er likevel noe annet enn at 

SKau la opp til en "nonc:ittisk 

5) Det er sjø!sa~t beklagelig at 

:. ,fo)k 'me'lder.· ~en · ut . Jlå g·runn av at 

. pa~t.j:e.t fatt~r, •'flertal!sv1~dt~ .. k. Men 

saka .er at det er partildelsens opp

gave å forslå nødvendige endringer 

i den taktiske linja når den mener 

dette er nØdvendig • slil'rge for en. 

demokratisk diskusjon om dette·sg 

sørge for at vedtak blir fatta. 

Dette er da også det som er gjort 

i dette tilfellet. Vi beklager 'at 

~J 'KS f'ikk utkastet seint og ikke ble . 

f'erdig med sin diskusjon f i samband 

med de programmatiske diskusjonene 

f'oran partilandsmøtet neste ' år f'or-
enhet". Eller r:>cner j err; ;;';: :le:Ja':ten søker vi nå å forbedre praksisen 
på landsko!"\feran~en ·' a:: ri '.u c.:_ l og 

konklusjonen gitt på ~orhånd? l så 

f'all kan vi bare henvise til . at 

konferansen fo r etok en lang rekke 

endringer i det forslaget som 

ble fraMlagt f'or konferarn;en. 

.l 

overfor rJKS). Men hovedsaka ved 

behandlinga av forslaget til mili

t~rptogram er likevel sånn som 

gjort rede for i meldinga. 

kameratslig hilsen, 

jens (på oppdrao av SKau i AKP(m-1). 
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diskusjon i p~rtiet, et det ~e 

spredd mange innlegg med ulike syn 

innad i partiet, inklusive motfor

slag, at det delvis ble debattert 

eksternt ~UL at all.e lug hadda disku· 

sjonsmøter om prrrgramut~astet. På 

grunnlag ·av ~ ble det- va~gt : . 

' delegater .til lands-konferansen. Det 

som står i meldinga fins d~ full 

dekning for. 

2) ror det andre hevder dere at 

deltakerne på lands~onf~ransen ble 

pl uk ka ut fra sentralt -hol-d H og 

for se~ m6tsier ~era-sj~! dc~te i 

samme setning·). Ken i alle ~all, 

V< olgordninga tLl J.a ii d H kor; fe :~ar.sdn 

:_· var som følger : Alle valgte 

alle lag er rr.p:o:-~l':entert. I partiet 

har dette lenge vr trt umulig. SjBl 

i l: ka på landsmøtet er alle lag re

presentert. Dette er allmennt god

tatt i partiet og det fins regler 

om dette i partivf!dte ktene (jfr. 

·j . 7, fjerde avsnitt). Den fram

gangsmåten som skis neres i vedtek

tene er til nå ikkt! hlitt hrukt i 

smaband med konferanser p.g.a "! 
C:an er sv.art arbeid»krevenu.::. 11,. 
framgangsmåten som har vært fulgt 

tidligere, er denne samme som ble 

fulgt nå. 

3} Dere sier at det virker underlig 

pil dere at "partiledelsen kan påstå 

at det ikke noe stP-d var flertall · ·distriktsstyrer og alle partilag 
som står direkte unrler SK (jfr. for å avvise militiBrprogram1.1et i 

·partivedtektenej12, 'siste -ledd) laga". Nå er det ikke dette som l:llir 

valgte en delegat·~ Distriktsstyrene · påstå:t i meldinga. Det som står er 

i de distriktsor(janis•as _ioneri i 

;Jartiet som har ·fl·est medlemmer, 

valgte to eller tre delegAter. 

Dis·se valga ble gj~nl)omført ved 

flertallsv~l~ i disne partiorganene 

og uten noen innblanding fra parti

ledelsen side. Dette er sJ~lsagt 

noe ~nnet ern at "folk ble plukka 

at det ikke noe sted var flertall 

for å velge folk til delegat s -om var 

ni.ot hele progrilmr'let. Her hnr vi 

fortsatt v<ire ord i behold. (En 

annen sak er : alle partila~ var 

på lagt å rappo r tere am l a gs disku

·Sjonen om "l i li t .!.! l' progri:!• Jr.~ e t •. 51<au 

h a r ik ke f åt t :.. nn :'i:! ;)p •• . ~ -t f ra ~ ~le 

ut fra ao;~tralt l'loid." : partilag. t4en de rapportene vi'-. _.r 
·oer"e sier ikka at :i o~ burde ~"rt fått inn, viser et averveldend.e 

valgt d~legater fra .alle partilag ,, fle·rtall i partiet ~ prograr.~met. 

"men ·det er antaltelig det dere mener. Det har hell1u .;_kke vart flertall 

Vi skal -kort kommentere det. Partiet · for å avvise det i noe lag vi hn •. 

har en mye større organisasjon enn rått r a pport fra.} 
NKS. -For !JKS er det mulig å holde 

både landsmøter og konferanser der 

'28 

( 

( 

Og det er ikke. så farlig (det sk j er _st adig .un dr e) 

farene ved å markere ueni ghet utad er s t erkt overdre ve L, Un ga 
Høyre Market~r uenighet overfor modeipartiet i e t~ se tt , De 
sanker bråtevis. med· stemmer på .det, samtidig som at de ikke ;. 
har noen · problemer med å holde sammen. • 
Hvis nå NKS landsmøte hadde fåtta vedtak om at de var mot 
Nato, og gikk ut offentlig med det, - ville, .det v.æ:rt en .kat a·stro f et1 
Sjøl er jeg for Nato, men jeg syn~ _ bare - de~ vil ~ e v~it ~t . su ~ri- · 
hets tegn om NKS medlemmene hadd'e sagt: hila · d'e men t e. - · 
Først så sa AKP at cfe ·var u·enig med· Kina i synet på J ugoslavia, 
og jorda r?mla ikke sammen!!?? 
Så sa Trøn Øgrim at han var uenig med Mao i synet pl Un gar n 56, 
og han lever enda l l?.? _ . . . .. 
Hva om NKS går imot 'partiets syn 'på N_a~o_ , _vil ·vi da_ .oppl eve 
nok et under? · · 

ror vi .. ønsker .jo enhet. 

A markere uenigh~t ei ikke ~foren$~ig ~B~ i søke enh e t: Se lv -
. sagt ønsker · vi mest mulig enhet i Mt-beveg.El_l .sen .På de sake ne. 
som er viktige. Men enheten ml være reell. ~i m~ s øke enhe t 
gjennom å disku t ere. I motsetning til da bdrgelige par tiene 
så har vi en reell mulighet til å ope_nå .. enhet. _Vår t mill er san
nheten. De borgelig,e partiene der i mot, m.~ s i en t ing for å få 
oppslutning, men g j øre noe anr'let for "å tjene bo-rgerskape t . 
Det kan nok være t ilfeller der de t vil sk ade e rhriten i beve
gelsen svært, om ueni ghet blei kjen t u~ad. Men s Ant e r he l ler 
unntaket enn regelen, Da får vi fcrøeke ~helde - u enighe t en 
skjult til vi har l ost problemet. · 

Deng - pragmatismen, 

For et år s i da var jeg redd s~nne tanker som er pr e sen t er t heæ. _ 
Det var frykten fBr det ukjente. MeM etter ~t Deng-pragmat i smen 

.overtom e t t .er Mao i smen, i Ki na, sier jeg at"alt er br a , ha re dt:t 
fu ngerer". Det er slut t på den ti da da vi sk ul t e - ti! om no e var 
i tråd ~ed "Marxismen len i nismen Mao t se turgs t e~ k ning" e l l e r om 
det var "revisjon i sme", Takk og pfis! 

Acknowledgements, 

Ideene her er i kke suget av age~ brys t , men er · noe j eg har tatt · 
ti l meg g j ennom di skus j oner med NK Se r e fra andr-e ·lag, og rne d en 
gammel ringrev og . "h ~ yreavviker"i mit tt e_get laq. "Si de ri ikk e -
noe lignende har kommet på pap i ret ;t.ldl i gere i denne bev ege l s-en , 
t ok je~ meg den fr i het ~ skri ve noe ned, for på den mil t en l 
kunne bidra til massebevegelsen mot venstreavviket . 

Beklager så mye 

Dette er skri vi av E per s on, uten. påvirk ni nger und ,_n ·;ei s , Jcr 
for vil nok de fleste merke at c;let "oser av f"Jrakt". F'orokt ·_fo r _ 
partiet, f o r ~edelsen i NKS, og for vanlige. mediem~er i NKS ; De t 
blir brukt sånne nedset te nde betegnelser - som seP s jant er og kani 
ner blant annet. Det er ikke bare vondt ~ent : Det er søg t soontu ~ ' 
jeg mener det litt. Så vi lar det stå, da b l~r ikke noe : hold t 
s kjult. Den i t ørste forak t en er tros• alt ·å i kk e ·ane r kjenn e Nh5 
re tt en til ~ best emme over seg sjøl. uft~ u~•' 

~~ FI.ASS F~S"'"'" 
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.- ··- -

: Svar=Skal vi ha to kommunistiske 
l . 

partier i Norge P 
. ··- --- · 

Jeg er enig i svært mye . av den konkrete kri tikken Brei• 
flabbf::-o-sken (heretter kalt !} ret!er mo.t den demokratiske 
sentralismen og mot feil i partiets ledelse av NKS. Siden 
jeg er uenig i de vik--tigste konklusjonene E trekker av kri
tikken, velger jeg å la enigheten ligge noksA ukomentert • 
Det ligger en fare i bare å diskutere uenighetene, fordi 
riktige poeng : ett kan forsvinne i dr?.gsuget av polemikken. 
Det får likevel våge seg... · 

B skriYer ikke og ønsker heller ikke at NKS skal utvikle 
seg til å bli et nytt (og konkurrerende) kommunistisk parti 
i Norge. J'eg mener likevel at det må bli den nødvendige 
konsekvensen ~v sta~dpunktet hans.~eg skal forsøke å vise 
hvorfor. 

To skarnt adskilte organisasjoner. 
Kjerna i Bs l inje for forholdet mellom NKS og AKP kommer 

til uttrykk i dette avsnittet: "NKS skal altså ha enerett på 
å bestemme sin politikk. Og så skal AKP t.a .enerett til å be
stemme sin . Ingen av organisasjonene ska}. ha no en rettigheter 
innen den andre •. 'led viktig uenighet bør man organisere brei 
utveksling av informasjon, vg breie disku.sjonsbevegelser i 
begge organis:1sjoner. Blir -uenigheten for s tor får man he1.ler 
vurdere om man vil gå ut offentlig å kri ~- isere hverandre, 
eller om man vil bryte forbindelsene." 

Jeg er helt er.ig med B at uenighet/mot s igelser · er bra, at 
jet fø rer ti: :ii-Sk'.lsjon, til UtVikling <'.V politikken. r1en 
hvorfor ska:!. et UK.> som 1) Er uenig med ,;7..:!'s pol i tikk på 
et v:!.ktig områd e, og 2) Har full eneret t ti:!. å bestemme sin 
egen politikk , - bry seg med å "o~gan:!.s ere b~ei utveksling 
av i.nformasjor. o; breie :liskusjonsbevegelser"? I-!~r det ikke 
eksisterer noe!'! organisasjonsmessige/'·e c:i -::ekt sm·;s s i;e forplikt
e2.ser :il & diskutere og informere, da kan vi .jo ganske enke: t' 
gi b'iaffen og si : "AKP har sin linje, l i X3 har sin . Vi kjører 
T':: vår." "Ønsket om enhet" som B har vil kanskje vise seg å 
være u-:ilstrekkelig i en slik si tuas~on, 

~agens vedtekter (og det nye forsle~et til Sentralstyret) 
f o rnl ikte-P--oss t-i 1- å- t-a- opp- og- d-isku..t ei'e....:ue.n.igh eJ:_me.Lp.ro::t.i.e_:t_ •. ___ _ 
1/i f o-rp2ikter oss også til å holde uenighet me2lom organisa-
s ~ onene internt og til å underordne oss partiets lin~e i spørs· 
~Al som angår hele bevegelsen. B vil rive over de organisa-
toriske bånda mellom oss . og partiet full~tendig og gjøre det 
til en helt frivillig sak om vi vil la oss lede av partiet 

10 

( 

·bestemt at det var partiledelsens 
feil a t det ikke var kamerat er på 

.konferansen som var mot programmet. 

DET var det ene vi ville på
peke, ~e t andr e er at dere 3ir 
leserne inntryl<k o.v åt kc: .. fe r <ms en 
utspr inger f r a et reellt delegat
valg, men det er etcer våre kilder 
helt feil. Med andre ord, l øgn . 
Hvordan i huleste .~an dere få 

·e t i l å skrive ned positivt 
, ~ • 1" • .• 

g~le opplysninger? Hvem t ror dere 
tjener ~å a t l edelsen farer med 
løgn. 

MAO sier et sted : "En kommunist 
må. all ·c id være r ede til å stå f ast 
på 

sannheten-for s~nnheten er alltid i 
pakt med f olke t s interesser. ::.::n komm
unist må alltid være rede til å korr-

• igere feil, for enhver feil krenker 
f olkets interesser~" 

:Uet må sies at folk i lage-t vårt 
blei jævlig forbanna da de hørte hva 
som egentlig lå ~ak sammensetninga 

~~-----·----------~*"~e=====~ 

av denne konferansen.Det t~ ener ikke 
AKP(m-l),og slett i'kke f ol kets int
eress~r at :."olk melder ~ eg "'t av NKS 
eller går over i pass i vi t e·: . 'De mister 
t illiten til partiet og de~~r:ad gløden 
i det pol i tiske arbeidet. Vi :c,&r t _id
ligere kritisert måten omor5c.:-;. tserin.
-ga. blei gjennomført på ~og vil uten 

vid.ere slå rast at åe.nne må~E n å 

praktisere den dem. sentral ~ smen på ' 
ikke duger.Tilliten melle~ ;_ KP(m~l) 

og dets ungdomsorg. må være urokkelig 
skal vi komme videre i det p:oli tiske 
arbeidet.Vi føler dessverre ::or oft_, 

at !~KS som ·organisasjon er u ·;en hode 
-vi er en kropp som mekani sk :!.:,·der 
direktiver om de store linjer i pol
itikken. Vi er ~kke for ul trad emokrati 
-men kan heller ikke fordra ~- ;ra

sentralisme. Tils;t.utt vil vi minne om 
kamerat !1l.4.0 ' s . ord: "Uten ti·l stret:kelig 
stort indre partidemokra.ti kan -ri 

ikke utfolde noen aktivit et . De ~ er 

bare i en de~okratisk a tL:osf ær e de t 
kan vokse fram store skarer a v 
dyktige folk.;, 

MAT NAT. [æqi,t' 
..... 

( 
SVAR FRA SKau. 

6vur på kritikk av meldinga 

-'om· landskonferansen. 

---------------------~-------

1) Dere begynner innlegget med} 

referere to avnitt i meldingn og .· 

konkluderer dette med at alle som 

leser dette mil forstå det slik at 

i 

__ falk fra de enkel te laga på :jen 

demokratisk måta ble valg~ til l 

dra- p·å- k-eR-f'e-ra·nsen.-Men- det er ikke-- -

dette som står i mel ~inga ~g det 

2~ 

dere refererer er tat ·: ut c: c• sammen-_ 

hengen. Det som står, er at det ble 

sendt ut et vedtaksforslag til 
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HVA ER SANNHETEN ! ~ 

NKS PÅ MAT . NAT. I OSLO KRITISERER I DET ·rE I NNLEGGET PARTILEIINGA FOR 
UDEMOKRATI SK FRAMGANGSMÅTE I MILITÆRDISKUSJON EN. DE HEVDER AT SENTRAL
KOMITEENS "MELDING OM LANDSKONFERANSEN OM MILITÆRPO LITIKKEN" GIR INN
.TRYKK AV AT KONFERANSEN VAR MER DEMOKJU.TISK ENN DET DEN I REALITETEN 
VAR• SK SVARER MAT. NAT. LAGET, 

På s. 46 står:"Alle lag hadde dis 
-kusjonsmøter om programutkastet. 
På grunnlag av dett~ blei det valgt 
delegater til partikonferansen våren 
1979."Videre nederst 8.51 og øv. s. 
52:"Samtidig er det i\U's syn at det 

hadde vært en god ting om kamerater 
som var mot hele mil i tærprogrammet · 
hadde vmrt på konferansen.At de 
mangler er verken medlemmenes eller 
partiledelsens fefl.Det skyldes at 
de utgjorde et så lite mindretall at 
det .ikke noe sted var flertall for å 

· velge dem til delegater." 
· Alle som leser dette må forstå 

·det slik at folk fra de enkelte lag 
på en demokratisk måte blei valgt 

.fpr å dra på konferansen.Vi har imid 
-ler tid av AKP-medlemmer fått høre 
at det ikke har vært noe grunnplans
val~.Folk bl ei rett og slett plukka 
ut 'f ra sentralt hold,dvs. de for
skjellige distriktstyrer valgte sine 
d-elegater ).lavhengig av de laga de 
represent er er.Hv.ordan partiledelsen 
·kan. påstå a t det ikke noe sted var 
fiertall for å avvise mil.-program. 
i laga,virker på oss noe underlig. 

Vi syns at .når m-programmet - inne-

holder til dels store forandringer 
på prinsipielle spørsmål,kan det ikke 
herske Albanske tilstander i m-l 

. bevegelsen slik det tydeligvis har 

gjort på denne konferansen.Vi vil 
for egen del ennå i lang tid disk
utere dette programmet før vi i det 
hele tatt går ut offentlig og for
svarer det i sin helhet.Vi mener 

~VAR DET ALBANSKE TII:SrANDER PÅ 
MILITÆRKONF~NSEN ? 

26 

• 

( 

·· -- --· · . ---- -------------

ell er ikke. Den or gani satori ske og po l i tiske uavh engi gJr,eccY! 
t ror jeg svær t r askt vil kunne utvi kl e seg ti l :uJ.J t ':;r.udi . 
La oss t enke oss at NKS ' land smøte vedtar at de t er hel t urmic 
i part i ets mili t ærpr ogr am , La oss og tenke os s a t .Lr-1 ved tar 
å gå offentl i g ut med denne uenigheten, kansk j e s tart e en 
offentl i g polemikk mot partiets synspunkter/ l.i,n j e . Vi.::.le de t 
være så far l i g? Ja , de t ville det . Fo r di det ville splitte 
og svekke de al lerede begr ensa r evolusjonære kr eftene i Norge . 

Hvorfo r må NKS vær e AKPs studen torganisas ; on? 
Forenkla og .s jematiskR s agt : fiJL-bevegelsens oppgave e-r :"1 

f øre klassekamp. Etter beste evne s til le s eg i spis:>e!l f o:::
folkets mots tæd og kamp mot all undertryl~king og utb:rtt ~n:r . 
Arbeide for å samle all missnøye t il en storm mot :c n.pi t a2_i.s - . 
men og imperialismen, Gå i spissen f or å s ty:::-t e sy s temet 
g jennom revolusjon. Bygge sosi alismen s ammen med alle ~mdre 
revolusjonære krefter. 

Det er en vo l dsomt svær og v:mskel i~ ·::> ppgaYe . No en ::..v f or
utse t ningene for at vi skal klare !l. J øs e den er: - :3.t v i 
klarer ~ utvikle en rilctig plhli ti.kk og t ., k t i kk, lxld 'J f or dags· 
kampen og for den l angsiktige revolus~onære knmpen. - s.t vi 
ki arer å forene oss med folk r'I.Ul : oss son; er 8ni.ge '!le; :\ e s s 
i en scik, r.ten k;mekje '!J~nig i de f l ezte .:mdre, :iv::: •. : bygg~ · 
~n virkelig enhets fron t . - at vi i~ l?..r~!" ~ nyttigg j c r.9 - osG 
i deene, skaperkrafta, i ni t i ative t ti1 vir e egne medl emmer 
fullt ut . · - ; t vi s j e l h:rr P. t t . ::; en "::e:::-, en ledel s e - 'b·'c:-!. e i 
dag eg i en r evol usjonær situa.::;;jon. · .. 

3 e r s ikker 1: sni,s i mye ::v d €! ~~t e , ~e~ ~.: L"Jrl ~ri l~- .s.~ . t et\ . leke 
?la et t s en:er , !Ian v i .J h3. e-r Ul' :·) som he J. t pfi e ~enhå!!d k ~ll 
u t vikl e sin :r?Ol itikk t_x} a :l J.~ omr?~d e-r , e t NK : ~ soTil e !" s i ... 
eg et s en ter , J eg ,,i l ikke være ::! ~ :il em a·1 e t s l ik-t !'J::3 . J e0 
e r · org~i 0 e~: 3om }~ omJnuni s t .fo r c!i j eg v i l 3 ~:fi s s or~ .;,_n i :; srt 
mot k apitc.ll ismen og : r:1p eri ·:.2 :.::ne~ - er; :::: tj'!" t ~ d ~:::n . 1·~·!. ~ . : ~·: ·· :n 
på eg~nhånd a.ldr i b l i ~oen 1.-;:r ::~.=t so!n k ::n l e: ::le denn~ }: .~Jl"!l en . 
I kke f ord i I:n~ . .-:e r e e r 11 :1.vskum " t?l J. e-r ~~ ~ ~ ~~ ~ 1' ::--:rr ", :-:J o~ :'' o::· 'l i 
vå !' sosi :1le b:1s i s = st. :;~.den -:t;r , ~!' :· c ~ }.2. -tcn c.:; 8"'.r ::k -: :i.: ~ 
kunne styr t e noe 3om he l s t . ::·r" t.t e be ty r :;c1 J. er i kke "~"· 
s tuden-tene er unyt t ige / uvil<tige i . k2_ asc:ekemper . • !fi ::;t,, ~ i.:') 
viser tver t om ::.t, stuct P.n".:er g rmg på g:mg h n.r v:;::r t d~ f';'o ?:" 8 P 

som har r ei st s ~g t il k;:un p mot undertrykking ( j .f ;.- , ~':'r-:.!:. }::r k c 
- 68 , Hellas - 73 ). :3tudenter har spilt og vi.J. s pill~ en vi t i g 

·, 

( ~g stor r ol le i kl as sekampen - men aldri 2l ei ne ! 

NK;> ' sær egne oppgave er å utv~kle kommunisti sk po l itikk og 
takt i kk innafor s t dden tkampens avgrens~ omr åd e, utvikle og 
( f orsøke) å lede s t uden t kampen på grunnl ng av denne poli.+. i kkcn, 
Det er 6g å jobbe fo r rtær es t mul ig fo r ening åv s tuden tbevege::. 
sen og resten av folkets bevegel se . Innafor dett e særomr~'l.d~ 
mener også j eg at NKS må ha (og har hatt?) stor gr ad "..V sjel 
stendi ghet t i l å utvikle og b!i! st emme poli tikken . De~ :.nne-oær er 
sjøl s agt og retten til å begå' feil. Samt i dig mener ;jeg det 
vi l være en s tor s tyrke og f ordel om vi f å r q jelp av part i et 
til å diskutere og utvikl e studentpol i t ikken. En a.v de v iktige 
tinga å kritisere partiet f or er nettopp a t de har gi tt oss 
ytters t lite hjelp på dette området, 

____ .. _, __ "_-" 
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Partiet har gjort mange andre feil i behandlinga av NKS - og 
det kommer helt sikkert til å gjøre flere i framtid a. Vi må 
kritisere og bekjempe disse .feila så snw-t vi oppdager dem. 
Likefullt finnes det ikke noe alternativ for NKS enn å være 
leda av og underordna partiet - dersom vi mener på alvor 
at vi vil være kommunister, føre klassekamp, gjøre revolusjon. 

Er Unge Høyre et bra forbilde for NKS ? 
B sier: "Unge Høyre markerer uenighet overfor moderpartiet 

i ett .sett. De sanker bråtevis av stemmer på det, samtidig 
som at de ikke har noen X}l! problemer med å holde sammen." 

Skal dette bli forbildet vårt? Det er riktig at UH sanker 
masse stemmer til Høyre ved å markere seg med "radikale" 
standpunkter. Fra Hs synspunkt er det sjølsagt 'lurt" å ha 
et "radikalt" alibi å sanke stemmer på. På den måten får de 
breiere basis til'. å gjennomføre Høyres reaksjonære politikk. 
Skal vi begynne å lure til oss stemmer etter samme mønsteret{ 

Er forholdet mellom UH og H mer demokratisk enn forholdet 
AKP/NKS? UH er forholdsvis "sjølstendig", "uavhengig" osv. 
Men vilke demokratiske rettigheter har de til å forandre 
Hs politikk i "radikal" retning ? Ingen . ! ! 

Vi må etter min mening få større rettigheter til å være 
med på å diskutere og utvikle AKPs politikk på de områdene 
som angår oss (slik som f.eks. prinsipprogramdiskusjonen nå. 
Kast d~re ut i debatten, organiser diskusjoner, kom med 
forslag NKSere !) ~bruk ikke skinndemokratiet i UH, USV, 
AUF som forbilde. 

Partiets ledelse av NKS, hva er feil? 
B hevder at fra og med forrige LM i NKS så blei vi redusert 

til "ved og vann bærere", slaver av partiet. Det er vi den 
dag i dag "enten du ser det eller ikke". Arsaken er etter 
Bs mening at NKS ble fratatt sjølstendigheten og dermed røyk 
også demokratiet i bevegelsen. Par tiet fikk direl,t ivrett over 
NKS og reduserte kadrene i NK3x til krypende " s ssjanter". 
Omorganiseringa, der NKS i Oslo ble i satt under administra
sjon er viktigste konkrete k eksempel . B vil t ilbake til for
holda fra 1 . landsmøteperiode. 

Det er noen haker ved denne f rnmst i ll inga : 
Partiet h adde direkti vrett ove r mc:: og sil. fcr 2. Ln - og 

den blei brukt. Dels ~e il og dels ret t . 
- Partiledelsen har en viktig del av 8.11 SVctret fo r "omorg;:mi
s eringa", men det har NYS-ledelsen også . De vedtok den s;::unmen. 
Ingen hadd e tanke for a t de den gikk ~t over (Nl~ ~>- medl emmene, 
GærJ.ig i Oslo) skull e få anledning tiJ. å uttale seg . 3om en 
av dem som var med på å fa tte denne avgjørels en nek t er jeg å 
bl i_g_j ort ansvarfri =underdanig sersjant . 
- Helt f ram til for ca. ett år siden har både ledelsen og 
det overveldende, flertallet av medlemmene i NKS vært reelt 
politisk enig i partiets politikk- og i ledelsen av NKS. 
Ikke fordi vi var "udugelige kaniner" eller ikke hadde noen 
sjølstendighet, men fordi vi diskuterte de samme tinga, brukte 
:let samme materialet, hadde samme grunnleggende mål. 

t2 

l 
l ~tyrk sentr~lismen ! 

_; 

Men jeg vil stille spørsmålet. om 
I bortimot I I/2 år har vi i NKS ikke problemene skyldes at sentralisn, 
diskutert demokratiet i organisa- en som en nødvendig del av organ1sae 
sjonen. Vi ha r satt søkelys på jOrisprinsippet dels i praksis er svak 
byråkr ati, undertrykking av med.- og i diskusjonen har vært "uglesett". 
lemmene, manglende diskusjoner Med det mener jeg at sentralismen har 
og stivbente uoppnåelige planer. vært upopulær fordi den har vært asser 
Vi har kritisert stilen. med harde siert med byråkratisk sentralisme. 
slag og kravet om enhet om alt. Jeg mener sentralismen er nødvend~ 

Jeg vil hevde at vi gjennom om demokratiet skal bli noe annet enn 
,_natten har mppnåd:t en god.de.l. en uforpliktende rett. Den er nødvend-
Jeg !!lener det er snakk om en ig hvis diskusjonene skal få noen 
hold:1.ingaendring. Dette betyr ikke konsekvenser i form av handling og li-
at det ikke eksisterer feil av njer for denne handlingen. 
typen nevnt ovenfor, men det er Til det første tenker jeg på mang-
mindre utore·at enn før og alle elen på sentral ledelse, ikke noen 
organ arbeider for å bekjempe felles linjer utad osv. Ikke sånn at 
dem. Så langt er jeg enig i beret- j eg mener det ikke har .;ært viktig og 
ningens påst~nd om at problemet nødvendig en tid, men. nå mener jeg sJ 
nå er metoder for å styrke det demok-slike ting trengs. 
ratiske livet. Her er vi kom~et Jeg synes beretningen må påpeke 
kortere. Det trengs særegent organis-dette siste. " 
asjonsarbeid få.r å sikre at de poli t:i, AF, Bergen. 
ske linjene blir virkelig medlemmenes 
produkt og eiendom, så som konferansæ 
livlige diskusjon sblader, åpn~ seminao 
r er osv. 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Vedtektsendringer og 
sentrisme. l 

.· 
"Forslag til nye vedtekter" som er ut-
sendt av sentrakstyret i NKS, er nok ' 
eksempel på den impotente s entrismen ~~ 
hele b evegelsen vår ri's av for tida. 

· Vi har .sett det i forsøket på å l a ge 
en pelitikk som alltid er noe midt 
mellem de nye linjene i Kina, og den 
ortodokse maoismen. Eksempler er syne t 
på Nato, og på den I?Jkonomiske oppbygg
inga under sosialismen. 

I dette tilfellet arter sentrismen 
seg s 0m et forsøk på .å f orene grunnpl
anets krav om øktdemokrati i NKS, me d 

· et syn på at alt vi har g jort før " er 
i hovedsak riktig". 

Det begynner så friskt med a t dette 
.skal bli et oppgj'ør med "venstre", og 
så ender de t opp med det gaml·e "under-
lagt AKP" i kamuflert form. · · 

. De t er ·no·e hl;lsmannsaktig over denne FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE'. 
.. stl.len med aldrl. å tørre å tenke en . 
. ' ta.nk~ :·. full t u t ; og aldri å tørre å ta Endring er til sentralstyrets endr

··konsekvensene av sine ideer. Det vi tnellings'forE?lag: 

r . 

om en total. mangel på ambisjoner, vi s ; . 
skal lage revolusjon"' i ·. N6rge, vi skal ~I s .trykes 

l lage en v;rden uten t!Il~ertrykkin~ o·g , .. Ny jr: 
nød. Da rna Vl. · våge .å gJøre det Vl. mener- NKS er AKP ml' s · studentforbund, 
'er rett. Vi må utover stadiet med "på 1 NKS støtter AKP ml men har E.in 

.. den ene s ide., på den· arid~e. side". . egen s selvstendige' politikk og 
Prinsippet med å skulle være noe m1.dt ledelse. 
mellom, h a r ingBnting me'd vi tenska pel- , . . . , . 
ighe t å g jøre~ Sentrisme er en form , 2 _1 ll.nJe I og 2: "AKP ml s og" strJ 
for idealisme. · kes. 

t{år det gjelder f?rholdet mellom · § 7· 'to første avsnitt strykes.( . ~te . 
NKS . pg part1.et;har Vl. en ~engde er- a vsnitt: " eller/og sentralkoml. ceen i 
far1.nger å trekke konklusJoner på AKP ml " strykes. · 

.grunnlag av. Og E?å langt .vi ser i dag . 
blir svaret: . . : · . . ~dringer av de nåværende vedtektene 

NKS må være en sjølstendig organis- !I7 strykes • . ·. . :~. 
asjen som støtter AKP. NKS skal ha sin .§I8 før s te -hnJe gJøres om t1.I : 
egen ledelse og sin egen politikk, og ::NKS eiendom". 
ikke være underlagt AKP. ·· ii9 str~kes. 

Om noen. kinesere har sagt noe som §·?.I .og 922 alt som har med "partiet 
strir imøt dette, så har .de feiL å gj'øre, utgår. 

BREIFLA~BFROSKEN. 

( 

. "-'"" .:· :-:~ ..... 
.".,_.",.,.,_."".~~-----.._,;.,_-~-- - ~-.. 
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; 

( 

"Venstre"-feil. som resultat av oppgjøret med h øyreavviket. 

Partiledelsen starta en helt nødvendig kampanje mot s tore 
prinsippielle 4øyrefeil (forsonlighet overfor revis j onismen 
og sosialimper.ialismen m.m.) i 1975. Result atet av denne 
kampanja ble likevel etter min mening at ~e t utv i kl a ~ eg en 
rekke "venstre"-feil som var svært skadell.ge .• Noen st1kkord: . 

- Ingen enhetsfront, bare "k?JIIp mot revisj onismen", 

- Bare arbeidrklassen var noe bra, studentene = "9 . st inkende 
kategori". Førte til omfattende og sterk student f or akt i 
partiet og i NKS sjøl. 

- Vi nedla alt vårt arbeid med studentenes int eres s ekamn 
under innflytelse av denne linja, -

. - Vi ble sett på som nyttige "ved og vannbærere " fo r '" c l; 
annet enn arbeid blant studenter og på f aga - og::;å un• • .:r 
innflytelse av denne linja, 

- En intern debattstil prega av stemling og beinhard e s L 2g , 
Opposisjon ble sett som farlig og skadelig og dermed >: J.ri't 
undertrykt - både i partiet og i NKS. 

- · Et forhold til den demokrat iske sentralismen s e;;; :,;:: : ; : 
sentralisme og disiplin v ar over ordna og v il-~ -;, ig , <~,,r,;<j 'H:-';.' .:. 
var underordna og dermed uvik t i g . Byr åkrati s k :o en ' ... . · . .. :·. ·:re: . 

Til dels ramma disse feil a NKS spe s i elt hæ··d t , d,, -~;,, Y:-.:.: 
NKS ansvarlig for å videreu tvikle noen n.v feila. ytter ~i;;e !' C: , 
Mit t poeng er at disse feila ikke kom t il NKS som et re cm ~. 
tat av et galt organisasjonsforhold til part ie t , heller H:.E:e 
:om re sul tat av at vi fikk en str øm av d irektiver (som ''j 
rar sterkt imot). Det kom som en f eil pol i tisk lin je t s on 
alle de tre ml -organisasjonene sto for (og led under ; op; 
som senteret, . partiet, hadde hovedansvare t for il. h :; '' t-r: .!<l : t . 

Spørsmålet er: Skal NKS bryte med AKP f or di AKP h::tr gjoy ·': 
feil i politikken og i ledelsen av NKS? Eller s kal ml 
bevegelsen i Norge fortsatt ·bestå av AKP og de to unc;:: r, ;::,, 
organis a sjonene NKS/RU? 

Kamera tene må sjøl ta stilling. 

KAMERAT I SENTRALS'llYRETS AU . 

- - - ------ - - ------ ~-----... ""'~1~).>-,>.-'.""'·~· -~~ 
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NKS ·måværeorganisatorisk 
... lstendi ' .SjO . .. . g. 

Jeg tar· utgangspunkt i noen arg
umenter mot at NKS skal v·gre org,.. 
anisa to riSK s·jølstendig i forhold 

·til partiet, og diskuterer disse 
argumentene. 

I. NKS vil med stor sannsynlighe t 
utvikle seg til en revisjonistisk 
organisasjon p.g.a. medlem;:tenes 
(studentenes) 1-classemessige still .. 
ing. 

S j ølstenuighet for NKS vil na tu. 
rligvis øke sjansen for at feilak
tige politiske linjer oppstår . i 
forbundet. Vi befat t er oss med teo
retisk arbeid og jobber relativt 
s jølstendig , sl i k at vi har sto re 
muligheter til .å teoretisere oss 
l angt ut i det blå . Men - løses 
dette problemet ved a t partiet kan 
gripe or gani satorisk inn og endre 
NKS'planer og politi ske l in jer? En 
slik lø sning er byråkratisk og u
demokra tisk. Den hemme r demokrat i et 
og er et hin der for at medlemmene 
l ærer å bli sjølstendige . NKS må 
utvikle en riktig poltikk gjennor.:t 
diskusjon i NKS - og diskusjon med 
partiet. 

2. Orga ni satori sk løsrivelse betyr 
likesti l ling mellom partiet og NKSc 
oppretting av to sent ra i den kom~ 
unistiske bevegelsen. 

studentorganisasjon, NKS er også 
en kommunistisk organisasjon. Det 
pålegger oss ansvar for å ta stil
ling til flere saker enn de reint 
studentpo l itiske. 

3. Organisatorisk sjølstendighet 
vil føre til splittelse i den kom
unistiske bevegelsen. Jfr. SV/SU -
SU tar avstand fra SVs poli tiklc i 
sak etter sak. 

Tatt i betraktning a t NKS er en 
rnasseorganisa bjon er det feil at 
NKS skal ha et like omfattende 
program som AKP(slik forholdet er 
i dag). NKS sk8.l i kk e ut tal e seg 
om, t i l slut te seg al t som part i et 
går inn for . I en del spør smål 
kan det v " r e viktig at hele beveg
el sen står em1etlig . Men det lø ses 
i hvert fal l ikke ved at pa r t iet 
utformer poli t.i.kken , og så g jør 
NKS den ti l s in polit i kk . Resul t 
a t et blir i så fall oft e en f ormell 
enhet . Her må NKS få innfl yte l se 
på po l itikken , s lik at enheten 
kan bli reell. 

For det første må det slås fast 
a t partiet skal være ledende i for
hold t il ungdomsorganisasjonene. 
For de t andre må NKS avgrense sitt 
a rbeids- og kompetanseområde i for
ho ld til partiets. NKS må utvikle 
en poli t ikk innafor sitt område -
en poltikk innretta på studenter. 
Men NKS må stå på pattiets prinsi~p----------
pielle poltiske linjer. Det er en 
forutsetning for at NKS er AKPs 
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medlem ikke har,Dersom vi ønsker 
å ha e t NKS som er noe annet en 
partiet,må vi tillate van lige 
medlemmer av NKS å være uenig i 
vedtak i partiledelsen og at de 
ikke er bundet av sånne vedtak. 
NKS-vedtektene må vær e ~ l ik at de 
gjør det mulig å binde alle med
lemmer av NKS,men ikke slik at de 
hele tida binder dem til å støtte 
alt partiet sier,På den andre sida 
bør det f6rtsatt være et krav til 
oppt k i NKS at medlemmene støtter 
part et,og ikke sånn at . hvem som 
hels kan gå inn i NKS for å mot-

be de partiets politikk, 

Ut fra dette liil . SK a u gå inn 
for følg e nd e endringer : 
§2 , første ledd , om kra v ti l med
s skap i NKS endres til : 
~Enhver student s o~ støtter AKP(m-1) 
sin politikk ,godtar NKS si ne ved
tekter,arbeider i en grunnorgani
sasjon og betaler kontingent,kan 
bli medlem av NKS~ 
§8 (fraksjonspar agr·afen), tredje 
ledd,endres t il : 

''- føre fram linjer og standpunkter 
~tad som man vet kan skade partiet 
og N KS~ . 

Kame r e. ts J. ig hilsen 
på oppi rag fra skau i akp(m-1) 
Knut Knu tsen. 

SENTRALSTYRET I NKS VIL SVARE PÅ KRIT
IKKEN I NESTE ~ER AV BLADET. 

;-
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Felles for dette er at det peker 
i retning av å begrense ledelsens 
myndighet ·og pålegge den klausuler 
om hva den skal gjøre og ikke 
gjøre. 

Samla sett er sentra.•_s ·cyrets 
forslag til nye vedtekter et gæernt 
svar på virkelige problemer og krit
ikk. Forslaget peker i retning av å 
oppløse de demokratiske sentralisma1. 
og erstatte den med ultrademokrati. 
Det peker i retning av løsrivelse ~ 
NKS fra partiet og konstituering av 
NKS som et eget studentparti. Dette 

·vil bety at NKS oppløser seg sjøl 
som et kommunistisk studentforbund 
og at partiet blir nødt til å opp
ret te et nytt studentforbund på sic}l 
av NKS. 

HVA SLAGS VEDTEKTSENDRINSER ? 
3om motforslag til sent ralstyre-æ 

forsl a g vil SKau i partiet gå inn 
for en del endringer i NKS-vedtekte 
ene . Dette gjelder for det første 
i måten forholdet mellom NKS og 
pa rtiet er definert på, og for de t 

.andre krava til medlemsskap i NKS. 
1. Det er SKaus oppfatning at for 
holdet mellom partiet og NKS må 
være definert i vedtektene omtrent 
på samme måte som før.Det bør opp
rettholdes i både parti- pg NKS- : 
vedtektene at NKS er underordna 
parti~t og at NKS sine organer er 
underordna partiets organer 
på samme plan.Samtidig vedtekts
festes at NKS har rettigheter til 
å påvirke utforminga a v partiets 
politikk.Dette g jør es ikke s ånn at 
det likestiller medlemmer av NKS 
og partiet og ikke sånn at det 
innskrenker ledelsens myndighet . 
Ut fra dette går SKau inn fwr at 
følgende endringer og tillegg 
innarbeides i NKS-vedte~tene 

§1 , fØrste avsnitt lyder: 
*NKS er AKP(m-l)s studentforbund. 

NKS er oppretta av AKP(m-1) for å 
' · M- -~~ for partiets politikk og 
for å vinne oppslutning om den 
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kommunistiske bevegelsen blant den 
studerende ungdommen.NkS bygger på 
AKP(m-l)s program og politiske 
linje o~ arbeider under ledelse av 
AKP(m-1)!' . 
I §7 føres inh som nytt avsnitt 

"NKS har rett til å delta i disku
sjoner om partiet~ ~olitikk i 
spørsmål som angår hele d~n komm
unistiske bevegelsen i Norge~ 
I §21 i partivedtektene føres inn 
følgende som nytt avsnitt:"AKP(m-1) 
har plikt til å arbeide for å ut
vikle NKS sin politiske sjølsten
dighet og demokratiet i NKS , og 
til å sikre NKS mulighet til å 
innvirke på utforminga av part \ ; 
linje gjennom demokratiske disku
sjoner i NKS og mellom partiet og 
~KS~ 

2. Slik de nå værende NKS-ved
tektene er utforma ,så er både NKS 
som organisasjon og alle medlemmPr 
av NKS bundet av vedtak i parti . 
-ledels en,på samme måte som par
tiet og partimedlemmene.Dette 
gjelder uansett om vedtaket er disk 
-utert i partiet og NKS på forhånd, 
Partimedlemmene er også bundet- av 
vedtak som de ikke har vært med på 
a diskutere.Et partimedlem har · 
likevel rettigheter som et NKS-

l 
l 
l 

( 

Forh8ldene pr. i dag: Allereder 
i utgangspunktet er NKSernes mul
igheir til innflytelsepå sin egen • 
politikk(parti ets politikk) og sin 
egen or ganisasjon begrensa . Partiet 
setter premissene for NKS'handl
ingsfrihet og meningsberettigelse. 
Eksempel: partiets vedtekter (par
a :;:eaf 20) slår fast at NKS er und
erlagt partiet. Hva slags konsek
venser f ·år .det så om· NKSerne mener 
noe annet? I vers te f all at partiet 
beslutter at NKS opphører å være 
AKPs studentorganisasjon. Partiet 
har rett til å endre NKS'beslutni n
ger pg pålegge NKS oppgaver . 

Dette har lite med prinsippene 
for Qemokratisk sentralisme å gjøre. 
Det er sentralisme uten demokrati. 
Vi har ikke valgD, og har ikke inn-

fl ytelse på partiets orge.ner . Da. 
blir det nødv'endigvi s ude:no kre. ti sk 
at partiet har rett til å di r i gere 
NKS. --

Er det en tilstrekkel i g løsning 
at NKS får del ta i . diskusjon er s om 
angår he~e bevegelsen? For det før
ste er .det. galt om NKS - som m5sse
organisasjon - i utstrakt grad skal 
gjennomføre de samme diskus jonene 
·som i partiet. Jeg mener det kan 
være riktig i noen ti l feller . For 
det a ndre kan det hemme partiet i 
å g jøre vedtak som er vik tige fo r 
part i et . For det tredje løser Qet 
ikke det grunn leggende problemet: 
den demokratiske retten me dlemmene 
har til å bestewae over sin eg en 
organisasjon. 

Inger. 

1-NKS:-en -kommunistisk 
l . 

1 masseorganisasjOn·et 
! p~rad __ ok_s_. __ 
EN . MASSORGANI-SAS,TON UNDERLAGT . tere flertallet av studentene 1v 
ET ELITEPAR:J;I - ET ·PARADOKS?? , studer),'~ ene. til NKS . : 

,:,i.-' __ . ;::: • På_ ,-st'udie·s_tedet :ni tt gikk vi ut 
Jeg ska~ ,p;ø-ve :å· ta for mei-i:;. . med• fr'i:skt' !99:f og rekrutterte en 

tema et om de·t : er ·mulig å være ~'e~1: · r -e_k:ke -.studeht-er"på få , for ikk e å 
( .asseorganislfsjo!l' underlagt et .. .- · si. ing-e'n betingelser (bortsett f ra 

eli tepart_i. -Altså fo r holdet · å møte på lag smøt"er.) Få krav ble 
NKS/AKP. . .·. ·.. stilt til politisk -aktivitet , teo-

Tar først · for meg begrepEl_t<· ... . ret:j.sk/politi sk forståe-lse os.v .• . 
masseorgasi .~asjon - h:va- betyr det; . · Hva har vi så 'erfart?' Jeg tror 
:Betyr det at NKS skal fa1iffie f!J..er t- _· .det er riktig å oppsu o'llere rekrut
ållet av studentene, altså massene , teringsgrunnlaget for å gjøre NKS 

:· a v stude!ltene i en li ten eng.er~/ · '·· til . en inasseorganisasjon som feil-
·;· :frarris:~reden klikk ? ( i så fall ~ aktig. · 
,; hv<brfor da "masse " begrepet ?)-. .' _ . ' ·- De~t . går nemlig ikke an å v<ere 
-· ·... Under den store vervekamp;:t.n- '· en .masseorganisasjon og samtidig 
. . . j e!l i 77, · var den før s te tol_king_er:t Være U):lCti!rlagt et el i te pa l" ti, med 

ute og gikk- nå skulle -vi re}{ruir :s-trenge -; k~av til aktivit.et , -.for-
.- ' . ~ . 
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ståelse for demokratisk sentral
isme osv.'( ihvertfall om man 
skal legge va!llig tolking til 
grunn for ordet masseorganisasjo~ 
Dette erfarte. vi i praksis gjennæl 
en rekke konflikter so~ : direkti~ 
r ett/planer når de ikke samsvarer 
med folks subjektive ønsker. Eks~ 
ernpelvis kamerater hos oss sol!L 
hverken hadde forståelse eller 
lyst ti l å diskutere Sovjets øko~ 
omiske utvikling/ militærpolitkk. 
De t var ikke derfor de var blitt 
med i NKSI (Hørte der det UDS~??) 
Forikke å. snakke om konflikter i 
forhold t il partiets syn på uten
rikspolitiske saker som Kina
Vietnamkonflikten f.eks. 

Alt dette, pluss mye surmuling 
over indre liv, udemokratiske ve~ 
tak osv, har fø rt til at vi i dag 
sitter igjen med f -'rre kamerater. 
Vi har hatt hva vi sjøl vil kal le 
"naturlig" avskalling ut fra hva 
som er rimelig å kreve av en .~ 

munistisk_ mas~eorganisasjon. 

DERFOR MENER JEG DET ER TULLETE 
OG FORVIRRENDE Å OPERERE MED BE
REPET NKS SOM EN KOMMUNISTISK 
MASSEORGANISASJON: Forslaget til 
beretning synes å ha skjønt dette. 
På side I6 står det : "Hva betyr 
det at NKS er en masseorganisa-· 
sjon? Under vervekampanja i 77 
ble det s predd en ide om at fler
tallet av studentene kunne bli me 
medlemmer av NKS. Denne linja var 
feil. Hvis vi hadde gjort a lvor
lige forsøk på å se tte dette at i 
livet ville det ført ti l full
stendig politisk u tvanning av N 
sitt politiske grunnl ag og vi 
hadde .fått en organisasjon der 
bare et lite mindretall av medle~ 
mene var aktive . Og vi dere: De~ 
kommunistiske studentforbundet må 
være en organisasj · n for den fra~ 
skrec1...'Yle del av studentmassene". 

EVA, Oslo. 

VÆR DRISTIGE I NOMINERING ENE TIL DET .NYE . SENTRALSTYRET!!!: 

-- - --- 16 ~---~---- ----~--

• 

bl.'i r oppsummert av den, er det u•nu
lig å utforme riktige linjer , prin
sipper,politiske retningslinjer 
eller metoder.I den fcrstand er 
demokra~iet nedvendig for A opp nå 
større s lagkraft og ster~ere sentr , 
Det er bau• på bakgrunn av e[L_§,],jk 
demokratisk sRntralisme at vi kan 
ha en virkelig enh e tlig disiplin , 
~er den enkelte er und er ordn a 
organ i sasjone~ .•• " osv . 

. ; rarslaget 
gjør rli si p linen full.steo,ndig 

betinga av en lang rek ke faktnrer r 
Dette gjøres ved å si øt bare på 

· ~akgrunn av en slik dem. sentr., 
~vs. så nn som besl<~evet ave~for , 
er det mulig å ha disip}in.Uten at 
det fins enhP.tlig vilje, personlig 
frimodig het ,uten at medl emm~nes 
syn blir opp sumert av ledelsen og 
~ten at det blir laga riktige 
p o J. i ti s :< e l i n j <: r· , s å kan d e t i 1< k e 
finnes noen v~rkelig di sip i l n. 
Problemet e r at s ~ nn er det ik ke 1 
virkeligheten,! virkeligheten vil 
det alltid firines fe il,dtt v~l 
alltid vær~ ~enighet,led e l se n vil 

fullt demokra ti " og at "sentra - · 
!i smen ikke kan bli oppretta når 
folk har forskjellig syn og ikke 
forstår politikken på samme måte". 

Men saka er at vi alltid vil ha 
forskj e llig syn og fo rst å politikk
en forskje l lig .~ 

Hadde det ikke vært for det , så 
hadde ·vi vært enige , og vi hadde ik k e 
hatt bruk for noen di siplin , ford i 
a lle gjorde det de var enige om . 
Det er nettopp fordi vi aldri er 
enige at vi tre nger dis1plin.vi kan 
heiT~r ikke ha "full t demok rati", 
fordi de t alltid vi l være fullst en
dig umulig å disku tere a ll e saker i 
hele organisasjonen.Vi trenger 
demokrati,vi trenger svære di sk u
sjoner igjen og igjen om de st ore 
programmat isk e spørs må la.Forø vr ig 
må ledelsen ta standpunkt til en 
l ang rekke konkrete saker uten 
at medlemm e ne er spurt og med
l e mm e ne er nødt ti l å vurdere 
ledelsens s t andpunkt er i etter 
hand . 

r.1 å tte ta ra ske a11qjørelser og Nå er det mu lig at dette ikke er fiE 
handle u ter. at medlemmene er spurt • ment bokstavelig fra sentralstyrets 
Dessut~m e'~ _ de _t nå ~ånn at,fol.k _ ~orr- side ,og at det er ment prins.ippielt 
e:;: uen1ge 1kke a lltJ.d tør a~ne kJef og filosofisk.Men poenget er at 
-ter. og e n del folk er pass1ve .Dettf nettopp prinsippielt og filosofisk 
må- Vi prøve å ~ nd J·e rmen s!nn er ~et er dette gærnt 
1 hV e r t fall forts~tt~ · Også .i andr; paragrafer er de t 

Oisiplinen-~li~ i fprslaget gjor\ skjedd ei svekking av ~entra lismen. 
betinga av .. en rekk;ei forhold · som I de nåværende vedtektene har led-
ikke fins i viikeligh~ten.Konse- elsen rett til i samsvar med reg-
kvef'lsen· av dette b-1ir at dlsiolinen lene for den dem.- !;entr. å avgjøre 
også blir r eint platonisk.Dette vilke diskusjoner som skal føies i 
s kaper . en situasjon der mindre- NkS når.Etter dette kan sentral-

, ~a llet kan si "vi vil ikke under- styret avvise et for slag om at ei 
( ~dne oss flertallet for vArt sy n sak skal diskuteres i h~ l e NKS, 

. r ik~e oppsummert av ledelsen" oq unde r henvisning til at det ikke 
der ænk e l t medlemmer ikke godt ar - er riktig å priotere en sånn disk-
verltak under henvisning ti l at usjon e ll er ut fra at det ~kk e er 
"mitt syn er ikke rådd fram", - rom for en sånn diskusjon . I for -
Dette er ikke dem, S8ntr .,men slaget tLl nye vedtek ~er er de nn e 
ultrA-demokrati. retten tatt ut . · 

For argucrenta s jonens sk yld vil -For slaget går også inn for at 
jeg ngså trekke fr«m noen__f_or.m.u- vedtek.Le.o.e_ s_kal- på l .egge ledel--s-e-R-- ---
l ei'l ng er i dette a vsnittet 1 det "å ta initiativ. til at ,viktige : 
vedtektsutk~stet s om sirkulerte i spørsmål som an~år he ~ e den komm -

·NKS-ledelsen i sommer . I d e tte ut - unis t iske bevegels e n blir disk u-
kastet het det at " fo rut s e tnin oa ter t .i NKS ." 
for sentralismen er at det h~r~ker 

~-----~·-·--:--~_ - - - -----.--·---- ·---~- -_____ ......_ _ _ ·-·-··-· -------~-- -- ---·---· 
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Forslaget f ører in~~ en grunn- ~en demokratiske sentra lismen. l 
l eggende u klarh et ~ forholdet 1 de vedtekt e ne som gjelde: for 
mello~ NKS og parhet • . NKS heter det ( §7 , f' jerde avsnJ. t t): 

VJ.dere foresl ås det · skrevet _ J.n~ "NKS org.prinsipp er den dem,sentr, 
i paragraf 3 om medlemmmers plJ.kter som e r prol e t a ~ iatets org.form.?e 
og ret tigheter at medlem av NK S sk al 1 dende organer på alle plan bl1r 
ha ret t og plikt til å de lta i vi k- · ~l~t e tter demokratisk r åds lagning, 
tige prinsippielle diskusjoner av ~ale NKS må strengt underordne seg 
AKP( m-l) s politikk.På dette punk te t e g~enn om ført og enhet lig disip l in 

f l t . t . å . en J d . peker _ ors age _J. re nJ.ng g Jøre - de n enkelte e r underor na organ-
NKS t J.l e n pa rtJ.org.,M ed den nå - i s asjonen,mindretallet er under -
værende formulerin ga av §2 om krav o~dne t flertallet,lavere organer er 
~il medlemskap (og som sentralstyre undero r dn e t høyere og hele NKS er 
J.kke har foreslått endr;:~} og med . d. ; t sen t ra-lstyret ''l de · nye . . . .. ·un eroreone • 
rett og plJ.kt for medlemmene t J. l d . dt kt _ dette avsnittet ny ~· --. t.d. k . å l ve e er e.. "' 
delta _J. pa.r l. l.S USJOner~s mang er evet i sir, helhet (se forslage~ L 

1 stort se_tt bare retten tJ.l å ~elge . ·t~ 3 4 ) Den første endrJ.nga 
t t'l d" · 'kt 1 d avsnJ. w og • . dele ga. er l... J.st:r;:t s- og an ~ - består i et det e:~; ført inn en def"' 

møter l. partJ.et,og -NKS er . utsletta . • . d dom sentr so•n er 
. . J.nl.SJOn av en - · • • • · 

som en egen organJ.:asJon som er identisk med ei formuleriiJg av MAO 
noe annet enn par-tJ.et. . . å f · · de nå værende ved- · . . •. -- -~- som ogs J.ns l. 

Sånn sett ligger sentralstyrets tek t e ne (i innle dn inga t il endrings-
forslag nær -opp til · et standpun- forslaget framheves dette scm 

- kt so!ll er omtrent sånn: NKS ska_l hovedpoenget eller kjerna i den 
V<8re. partiet~ studentforbund o~ dem. s en t r.) : _ _ , . 
leda av pa,rtJ.et. -NKS som organJ.s- "I nnhol de t i dette org.prJ.nsJ.pp., 
asjon ?gmedlemmen: i NKS skal ha (deh dem. sentr._) e: å ska~e e~ 
rett _tJ.l å del~a :t utforminga av poli-':isk s itua sJon l. orCfanJ.sasJon en 
partJ.ets polJ.tl.kk. Men hverken N~ der det båd e er sentralJ.sme o~ 
eller NKS-medlemmene er underordnet jemokrati,både disiplin 11g f('J.~e~, 
partiet, Viss utgan gq,punktet va r at ;~åde perso.: lig frirr.ogighet og J.n~ t-
NKS har samme plikter so~ partiet iativ og enhetlig vilje." . 
og ingen rettigheter, . så er konk:- filen poenge-t er· ·at som defi-nisjon av 
lusjonen at NKS skal ha samme rett- den dem. s entr. s å holder ikke 
er, men i~gen plikter. Forslaget dette.Karakteristisk for den dem. 
åpner for løsrivelse fra _partiet og sentr. er den store mak t a den · . 
samtidig peker det i retning av å l e gger i henda på ledE1lsen,HensJ.k-
gjøre NKS til en partiorganisasjon. ten -me d dett e er å sikre org. . 

størs t 1nul i g handlekraft og sl~g
kraft,bevegelighet og ma nøv rerJ. ngs- · 
evne,dvs. å gjøre det muli~ A ~lås s . 
Medl emmene i.e~ s~nn organlsa:;v"' 
deleg erer frJ.vJ.llJ.g mye makt ~ \ 
l edelsen , Dette ka n ik k e fungere ute~ 
demokrat i. A s nakke om at innholdet 
i den dem, s en t r. er "A skape en 
politisk s- ituasjon i organos as jon en11 

>leder straks gær.nt a v sted,! for
slage t heter det vid ere :" Ut711 
sentr a li sme vil NKS bli han dl l.ng s 
lamme t OQ uten slagkroft,Uten 
j ~m ckrati kan vi ikke ha noe n 
vi~ke l ig sentr alisme. U~en de~o~rati 
ut en at men i ngene eg ~ deene t 1l 

~ edl emmene nå r fram til l e delse n og 
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--~----~-----------------------·--· · 

·SKAU l AKP=-
Kommentarer til forslaget til 
nye vedtekter for NKS 

~ J ette innley~ et e r i hovcds ~ k en 

~ommen t·a r til fcr~l arj e:t til nye 

vcotck t Ar •ur NKS. KonklusjoMen p§ 

gje nnom gangen a v forslaget er at 

det er ultra-demokratisk 6g p~ker 

i r~tning av løsriving fra oart

~et,Samticlig gjøres det rede for 

v1-l ke endrin ge r SKa u i AK ~(m-1) 

mener bø~ gjøres ~ ~ K S -vedtektene, 

Innleg6et e r skr e vet a v et medl em 

a v vedtek tskomitee~ i partiet p; 

de nne k~i t i kken . D~ t ~j~ ~ ~: tet 

tida finG mye uc o = ~: jcr ~ r~ a ll~~ 

pa rti et og ~ KS . 

Det e r il<ke un ~·3 ~tsgnss ·· r · ··· 

·å sva r e f or D2 rtil ~0e l ~ : ; en r1 ~ r 

u jelder d i sse feile. 
men å. vurdere d e 

fo rsøl(a son er ·gjort på å 
finne s var på problemene ve cl.å 
gjøre endringer i vedtektene s 

J: - • U .L 

ve 

. ~ et f i ns . v il<ti : ~ 

-p robl emer i KS -v eo t ek.tc n e s ti~ 

oppdrag a v ~ Kau. K ritik ken a v se n tr - er nø dve ndig å løse. ET problem k _n 

alstyrets for sl 29 til ny e v ed~ekter om t ient formuleres ~ånn ~ ~ vo r ~ ~ ~ 
' og innholdet i de v edtekt~endring- ke n me;l emmen e a v NK S v ~ re fnr ~i ikt ~ 
en~ som for es l ~ s , e r i snmsy a r med 

Sl<a u s syri. [.: ll e rs sti.\ r in nle t;;.e t 

for - under tegnes re 0Mi ng . 1 

'! i har for tida en debo t t r:;å2nde 

jd de i p cirtie t Og ·.;; ~ ~; or~ fo r h c l ci e·t 

;n e ll o m ;~ ~ -~S OQ pnrti Gt , :Jrn C:r.;n ok::: a. 

tisl< s e n t r r1 li srne Oi] :.Jr.-1 :~;Ci!10k r c: t;_. Je t 

fins e n s v ~.2 r kr i ~lkk i :._;f<.~-.; :". v byr ti 

!<ratisl<e _ov or greo og umyndis~jar -

til .], forsv <ue en pol iti kk •'c i:<ke 

hD r · v ~ r t r:1ad p5 J di s kute re'! ~ t 

~ nn s t p rob lem er at i oe nåv2 r cnde 

~ KS -v edtektene fins det c r ~kt isk 

ta lt in g en fo rs.kje l ·l p ~ !~r.2 v w til 

medle~skap i 'J I<S og kr avs t~l ::o r t i 

- me·dlemsk .Jp . 

om t?. 

: nnl ~~~ ~: t vi l !<o~ 5 ~ nt r E r e ~ e g 

t e: opp t o sp~rs1:r L l , Cu r ··:o l f.ict 

Partil ede ls en h ~r komm~t kort n ~ r 

~~ t ~ jel tie r ~ ~~ 3 inn ~ · ~ D Q sv~re ~ fi 

i ng i mt ten p.;; rtie t h;; r l ede _·,rKs ~;;~ • . k r q tis k~ sen t r a lism en . 
;nellom p.:..~ r ·tiet. oc; .:J:< S o.g oen nr-::rr:o -

_".,. . ·- --- --- - ---
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HVORDAN SKAL FORHOLDET 
MELLOM AKP(m-1) OG NKS 
DEFINERES '? 

I forslaget fra s~ntral~tyret i 
NKS er dette foreslått endr'a ·til 
NKS er partiets studentforbund, 
NKS er en egen,organisatorisk 

, sjølstendig organisasjon ' so~ blir 

I utgangspunktet gAr aet an ~ - ta !~da . ~v partiet og ~er NKS organ
er bl1r leda av part1ets organer 

ulike standpunkter til forholdet på samme nivå. 
llom P"rti og studentforbund. Den første endringa .som foreslås 

me ~ · · er altså . at NKS skal vere organisa-
Grovt sett kon vi skissere 3 hoved- torisk sjølstendig. · . 

. I vedtektsforslaget utlegges dette 
standpunkter. som at NKS har sin egen demokrat-
- Partiet oppretter ~t eget stud- iske sentralisme og egne valgte 

, . b "d f organer på alle plan.Så langt b~ 
entforbund for a drlv~ ar e 1 or ~organisatorisk sjølstendig" ik~. 
den kommunistiske bevegelsen blant noe nytt i forhold til de nåvær-

d ende vedtektene.Men dersom vi vil -
studentene,og som er underor na og ha en fullstendig definisjon må vi 
leda av partiet.0 ette er det vi si :"NKS er en egen organisa:jan 

. med egne valgte organer på alle 
har gJort. plan og med sitt eget demokrati og 
_ Partiet driver arbeidet gjennou, ·sentralisme"(§? i forslaget) ~ 
egne partiorganisasjoner på univer- v~dere,"og der al~e organer fatter 
sitatene og de videregående skolene. s1ne egne vedtak 1nnafor ramma av 
Det ville bety å oppløse NKS i den sin myndighet og uavhengig av noen 
nåværende formen og konstituere annen organisasjon."Uten d~tte til 
forbundet på ' nytt som vanlige parti -legget har ikke endringsforslaget 
-organisasjoner med en del færre noen mening. 

· folk. ' Videre går forslaget inn for å 
- Partiet samarbeider med og jobber erstatte formuleringa om at NKS er 
i sånne organisasjoner på univer- · underordna partiet med at NKS er 
sitete'ne og skolene som støtter leda av parti e t.(dette er gjennom-
partiet og jobber for kommunismen. ført i hele første avsnitt av§?). 
Dette er forslaget om at NKS blir Samtidig er de formuleringene i 
en egen sjølstendig organisasjon de nå værende vedtekter som tar opp 
som sjøl avgjør hva slags forhold tendenser til å likestille partiet 
den vil ha til partiet.Dwtte er . og NKS og løsrive NKS fra partiet, 
forslaget om løsrivelse fra part1et utelatt i forslaget fra sentral~ 
Felles for de to siste standpkt., s tyret.Begge deler er i samsvar med 
~om tilsynelatene er ytterstand- den oppfatninga av organisatorisk 
punktene\er at de forener seg om at sjølstendighet som er gitt overf 
partiet ikke skal ha noe eget Sentralstyret i NKS har ikke 
studentforbund. gått inn for løsrivelse fra partiet. 

·vi skal i det videre hevde at Men saka er at forslaget til nye 
sentralstyrets forslag prøver å vedtekter åpner fcir nettopp dette. 
bygge bru mellom alle disse stand- Organisatorisk sjølstendighet kan 
punktene, .. · ikke baty f;!Oe annet enn at ledende 
I de nåværende NKS- og partived- organer i NKS er suverene til å 
tektene er forholdet mellom parti fatte sine egne organisatoriske 
og studehtforbund omtrent sånn: vedtak innaf_o.r_ Lamma-a.v- Ø·en- my-ndig-
NKS er part~ets--stucentforbuna. heten vedtektene gir dem,og det opp 
NKS er underordna partiet og NKS til at et landsmøte i NKS er suver-
organer er underordna partiorgan- ent til å vedta at NKS ikke lenger 
ene på samme nivå. skal være AKP(m-l)s studentforbund, 

18 

og for den saks skyld at medlemss
kap i AKP(m-1) er uforenlig med 
medlemsskap i NKS.Sjøl om dette 
ikke er hensikten,så er det dette 

.vedtektsforslaget åpner for.At NKS 
er leda av parti~t betyr i denne 
sammenhengen ikke noe annet enn at 
NKS far tida anerkjenner partiets 
politiske ledelse og frivillig 
godtar å bli leda av p a rtiet og 
frivillig godtar pålegg fra partiet. 

De nåværende vedtektene ser NKS 
som en or~ariisasjan som er oppretta 
av partiet for å kjempe for parti
ets politikk blant studentene. 
I de nye vedtektene er dette fore
slått endra til at NKS for tida 
arbeider under ledelse av partiet. 
Etter de n å værende vedtektene er 
det ikke mulig å fremme forslag om 
at NKS skal løsrives fra partiet 
uten at partiet er enig i dette. 
Ifølge forslaget til nye vedtekter 
vil dette være lovlig. 
At NKS er partiets studentforbu
d, leda av partiet. o-g at partiet 

_har direktivrett i NKS, behøver 
i denne sa~nenhengen ikke å bew 
annet enn at NKS for . tida aner
kjenner partiets poli t iske led
else, frivillig godtar å bli 
leda. av partiet og frivillig 

_godtar pålegg fra partiet 
Utgangspkt. 

har her bl.a. vært at partiet ikke 
skal blande seg inn i organisato
riske forhold i NKS (se innledninga 
til forslaget).Men dette er i hvert 
fall svært lite konsekvent gjennom
ført. 

Dersom partiet gir direktiver 
·til NKS, er ikke dette ·organis
atorisk innbl nding i NKS indre · 
forhold( NKS. rett. til å fatte 
sine egne organisatoriske ved-
tak? _ . 
Parti~t skal videre fortsatt ha 
rett til å legge ned NKS.Er ikke 
dette heller innblanding i org
anisatoriske forhold ? Hvordan kan 
det--rinnes noe sånt som en org
anisatorisk sjølstendig organisa-

sjon som tar mot pålegg fra og til 
og med kan legges ned av en annen 
organisasjon? 
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HVORDAN SKAL FORHOLDET 
MELLOM AKP(m-1) OG NKS 
DEFINERES ? 

I utgangspunktet gAr a~~ an . ~ ta 

ulike standpunkter til forholdet 

mellom p a rti og studentf~rb~nd. 

Grovt sett k~n vi skisi~re 3 hoved-: 

st a.n d punkter. 

- Partiet oppretter ~t eget stud

entforbund for å drive arbeid for 

den kommunistiske bev~gelsen blant 

studentene,og som er underordna og 

leda av partiet.Oette er det vi 

har gjort. 

- Partiet driver arbeidet gjennom 
egne partio·rganisasjoner på univer
sitetene og de videregående skolene. 
Det ville bety å oppløse NKS i den 
nåværende formen og konstituere 
forbundet på . nytt som vanlig~ parti 
-organisasjoner med en del færre 
folk. ' 
- Partiet samarbeider med og jobber 
i sånne organisasjoner på univer- · 
si tete.ne og skolene som støtter 
partiet .og jobber for kommunismen. 
Dette er forslaget om at NKS blir 
en egen sjølstendig organisasjon 
som sjøl avgjør hva slags forhold 
den vil ha til partiet.D~tte er 
forslaget om løsrivelse fra partiet 
Felles for de to siste st a ndpkt., 
~om tilsynelatene er ytterstand
punktenE\er at de forener seg om at 
partiet ikke skal ha noe eget 
studentforbund. 

·vi skal i det videre hevde at 
sentralstyrets forslag prøver å 
bygge bru mellom alle disse stand
punktene, _ 
I de nåværende NKS- og partived
tektene er forholdet mellom parti 
og studentforbund omtrent s å nn: 
NKS er partiets studentforbund. 
NKS er underordna partiet og NKS 
organer er underordna partiorgan
ene på samme nivå. 

I forslaget fra s ·'entralstyret i 
NKS er· dett'e foreslått endr'a til 
NKS er partiets studentforbund. 
NKS er en egen,organisatorisk 

, sjølstendig organisasjon ' som blir 
l~da . ~v partiet og der NKS organ
er blir leda av ·partiets organer 
på samme nivå •. 

Døn første endri~ga .som foreslås 
er ~ltså at NKS sk~l vare organisa-
torisk sjølstendig. · . 
I vedtektsforslaget utlegges dette 
som at NKS har sin egen demokrat
iske sentralisme og egne valgte 
organer på alle plan.Så langt b o/ 
~organisatorisk sjølstendig" ik~ 
noe nytt i forhold til de nåvær
ende vedtekt'ene.Men dersom vi vil • 
ha en fullstendig definisjon, må vi 
si :"NKS er en egen organisasjon 
med egne valgte organer på alle 
plan og med sitt eget demokrati og 

·sentralisme"( §7 i forslaget) ~ 
videre,"og der alle organer fatter 
sine egne vedtak innafor ramma av 
sin myndighet og uavhengig av noen 
annen org·anisasjon."Uten dette til 
-legget har ikke endringsforslaget 
noen mening, 

Videre går forslaget inn for å 
erstatte formuleringa om at NKS er 
underordna partiet med at NKS er 
leda av parti e t.(dette er gjennom
ført i hele f ørste avsnitt av §7). 
Samtidig er de formuleringene i 
de n å værende vedtekter som tar opp 
tendenser til å likestille partiet 
og NKS og løsrive NKS fra partiet, 
utelatt i forslaget fra s entral~ 
s t yret,Begge deler er i samsvar med 
den oppfatninga av or ganisatorisk 
sjølstendighet som er gitt overf( · 

Sentralstyret i NKS har ikke 
gått inn for løsrivelse fra partiet, 
Men saka er at forslaget til nye 
vedtekter åpner for nettopp dette. 
Organisatorisk sjølstendighet kan 
ikke bety ~oe annet enn at ledende 
organer i NKS er suverene til å 
fatte sine egne organisatoriske 
vedtak innafor ramma av den myndig
heten vedtektene gir dem,og det opp 
til at et landsmøte i NKS er suver
ent til å vedta at NKS ikke lenger 
skal være AKP(m-l)s.studentforbund, 
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( 

( 

og for den saks skyld at medlemss
~ap i AKP(m-1) er uforenlig med 
medlemsskap i NKS.Sjøl om dette 
ikke er hensikten,s å er det dette 

.vedtektsforslaget åpner for.At NKS 
er l e da av parti~t betyr i denne 
sammenhengen ikke noe annet enn at 
NKS for tida anerkjenner partiets 
politiske ledelse og frivillig 
godtar å bli leda av p a rtiet og 
frivillig godtar pålegg fra partiet. 

De nå værende vedtektene ser NKS 
som en or~anlsasjon som er oppretta 
av partiet for å kjempe for parti
ets politikk blant studentene. 
I de nye vedtektene er dette fore
slått endra til at NKS for tida 
arbeider under ledelse av partiet, 
Etter de nåværende vedtektene er 
det ikke mulig å fremme forslag om 
at NKS skal løsrives fra p a rtiet 
uten at partiet er enig i dette. 
Ifølge forslaget til nye vedtekter 
vil dette være loviig. 

At NKS er partiets s tudentforbu
d, leda av partiet. ~g a t parti~ 

_har direktivrett i NKS, behøver 
i denne samnenhengen ikke å bew 
annet enn at NKS for tida aner
kjenner partiets poli t iske led
else, frivillig godtar å bli 
leda av partiet og frivillig 

_godtar pålegg fra partiet 

Utgangspkt, 
har her bl.a. vært at partiet ikke 
skal blande seg inn i organisato
riske forhold i NKS (se innledninga 
til forslaget).Men dette er i hv e rt 
fall svært lite konsekvent gjennom
før t . 

Dersom pa rtiet gir direktiver 
til NKS, er ikke dette ·organis
atorisk innbl n ding i NKS indre · 
forhold( NKS. rett. til å fatte 
sine egne organisatoriske ved-
tak? . . 
Parti e t skal videre fortsatt ha 
rett til å legge ned NKS.Er ikke 
dette heller innblanding i org
anisatoriske forhold ? Hvordan kan 
det finnes noe sånt som en org
anisatorisk sjølstendig organisa-

sjon som tar mot på legg fra og til 
og med kan legges ned av en annen 
organi s asjon ? 
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Forslaget f ører inn~ en grunn- ~en demo krat isk e s entralismen. 
l eggende uklar h et ~ fo r holdet 1 d r: ve dtektene s om g jelde!' for 
melle~ NKS og partJ.et. . NKS he t er det ( §7 ,"jerde avsnitt): 

. V1dere foresl å s det s krevet _J.nn "NKS or g.prinsipp er den dem.sentr. 
1 paragraf 3 om medlem mmers plJ.kter er pro l e t a riatets org. form. De 
og rettighete: at ~edlem av N~S ~k al ~~~end e organer på a lle plan bli: 
h~ re t t_og_pl~kt tJ.l_ å de ~ta 1 Vl k- valg t e tter demokratisk r ådslagn1ng. 
t1ge prJ.nSJ.PP1elle d1skusJoner av H la NKS må strengt underordne seg 
AKP( m-l) s politikk.På dette punk te t e gjenn omfø rt og enhet l ig di si plin 
peker_forsl a get _i re tning å g j ør e =~ en enkelte er und eror dna organ-
NKS . t1 l en part1~rg.,Med den nå - i s asjonen,mindr e tallet er und er -
værende formuler1n ga av §2 om krav rdne t flertallet,lavere organer er 
~il medlemskap (og som sentra lstyre ~nderordn e t høyere og hele NKS er 
1kke har foreslått endra) og med .. d. ' t' entra.lstyret "I de "nye . . f l . . ·un erorcone s • 
rett og pl1kt or med amme ne t 1 l å dt kt - dette ~vsnittet ny r --. t · d · k · .. 1 ve e er e... co 
delta 1 par 1 lS usJoner ~sd mang er •vet i sin helhet ( se forslaget 

1 
dstolrt stettt~alrde.ret~kent tll ål~edlge ;vsnitt 3og 4),0en første endringa 

. e ega er 1 lStrl s- og an s - t' . t d t er ført inn en def.;. 
møter i partiet, og ~NKS er ~tslet ia be si ~r 1 e d 8 ~ em. sentr 50~ er 

· j in SJOfl av en " • ., . 
som e n egen organl~as on som er identi ~ ~ med ei formulering av MAO 
noe annet enn part let . L f. • ..:· na· værende ved- · · · · ·• · .. _ .. _ som ogsd lns l ue 

Sånn sett ligger sentra lstyrets t.e ld: ene(i inn l edninga til endrings-
forslag nær·opp til et standpun- forsl age t framheves dette s·cm 
kt so!ll er omtrent sånn: NKS ska.l hovedp oenget eller kjerna i den 
v~re . partiet~ studentforbund o~ dem. sentr..) :· , . 
leda av part~ et. NKS som organ~s- "I nnho.l det i dette or g,prJ.nSlPP. 
asjon ogmedlemmene i NKS skal ha (den · dem, sentr.) e.r å skape en 
rett _ til å d~l~a i utforminga av poli,':isk s ituasjon i or?anisasjone n 
part~ets pol~ t~kk. Men hverken N~ der det båd e er sentrallsme o9 . 
eller NKS-medlemmene er underordnet jemokrati,både disiplin ng fo~e~, 
partiet, Viss utgangq,punktet va r at ;)åde perso.:lig frimogighet og lnJ. t-
NKS har samme. plikter so!ll partiet iativ og e rohetl-ig ·vilje." 
og ingen rettigheter, . så er konk~ · filen poe ng e' t er ·at som def i-nisjon ·av 

·1usjonen at NKS skal ha samme rett- den dem. sentr. s å. ho lder ikke 
er, men itigen plikter. Forslaget da tte. Karakteristisk for den dem. 
åpner for løsrivelse fra partiet .og sentr, e r den store makta clen 
samtidig peker det i retning av å l8gge<· i henda på l•~ddsen.Hensik-
gjøre NKS til en partiorganisasjon. ten ·med dette er å sikre arg. . 

~tørs t mulig handlekraft og s lag
~raft,beveg~lighet og manøvr erings- : 
evne.dvs. å gjøre det muli9 A ~låss . 
Medlemmene i en s å nn organ 1 sasy~ 
de l egerer frivillig my e ma kt t 1, 
l ede l s en . Oet t e kan ikke fungere ut e~ 
demokr a ti.A snakke om at innholde t 
i den dem , s en t r. er "A s kap e en 

• · · · an ~ n 11 poli tisk Sltuas Jon l organos asJ -
, led er straks gærnt av sted ,I fv r
slage t heter det vi dere :" Ut e n 
sen t r a li sme vi l NKS bli handli.ngs 

---- --]:-a-m m·e·t:-o <J ut e n' S 1-ag·k-r-a.f-t o U t-eR 
~ E mok r a ti ka n v! ikke ha noen 
vi~kd ig sent ralisme.U~en de'!lo;~rati. 

uten at meningene eg l deene t1 l 
~ed l e m m e n e nå r fram t i l l edelsen og 
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SKAU l AKP:· 
Kommentarer til forslaget til 
nye vedtekter for NKS 

c!e nn e k:d tikken . cl•: t · ::: j c. : ., _ c et 

ti da fins mye uc o = ~ J cr ~ r ~ ell ~ ~-

pnrtiet og f·.;i\ S. 

.r: - .'..I.l.. 

Uet e r i k!<e un ~ r3 =ts g n s s · ~= ~ ~ · v e 

å svare f or D2 r til t~ 0 e l ~ :; en r1 ~ r 

g jeldsr d is se f G i l~ . 

men å vurdere d e 
f orsøka som er gjort på å 
finne svar på problemene ve cl.å 
gjøre endringer i vedt ekt ene ' 

. ..: et f i n s . \J i. k ti : ~ c 

Gette innleyy et e r i hovc~s ~ k en 

komment~r t il f c r~l a6 et til nye 

vcdtck t Ar •or NKS. Konklusjorien p§ 

gje nnom ga ngen a v for s laget er a t 

d~t er u ltra~demokratisk og p~ker 

i retning a v løs ri vin g fr a part

iet.Samtl.clig gjøres det re ~e for 

v i-l ke endringer Sl<nu i AK~(m -1 ) 

me ner bør g j ør es ~ ~ KS -v edtektene , 

Inn lego et e r skr e ve t a v et medlem 

a v vedt ektskomite e~ i partiet p; 
· -problemer · i :·; KS -v eote k t c ne s c; r.1 c..:c 

oppdrag a v ~ K a u, K ritikk e h 2 V sentr - er nødv e ndig ~ lø se . ET pro b l em k _n 

alstyr~ts forsl ng t il nye v a d ~ ekter. om t ient formuleres sånn ~ n vor ~~ ~ 
og in-nhol det i de vedtekt s endrin g- ke n · me d.lemm8ne 8- V f,JKS v:He f ;; :r :J~i k c o. 
ene som for es l ~ n , e r i s 2msy a r me d 

Sl< aUs syn. Lll ers s t i:'; r i n nles ; et 

for undert egnes re griing, 1 

~ i i hai for tid a en d e ba tt 0 ~2nde 

jade i partiet og · . i l (~; () !C f or ho l oe·t. 

:n e llom :~ J -~ S OiJ pnrti t:: t , :Jrr: .-: r. :r:c!<~ 2 -

tisk -sen t rL,li s rne O tJ :.J r-1 :~ : c: ;~ o k :r c: t ~ . • :"J et 
fins t=ln S V ix~ r !er i ~lkk : .. ; 1\~-.i ;•, v byr U-

til ;), fo r s va re en pol i tikk c ~ c i:<ke 

hrir v~ r.t ~ a d pA ~ d i sku te~e ~ ~ t 

a nn Et pr oblem ar at i oe nå v2 r cn de 

" K~i -v edtei<tene fins det p r .~ k ti.sk 

ta lt ingen fors-kje l -l j..: ::: : :r.L~ v ,:J t il 

medl em s ka p i :JI< S o g . k r av~ t~l : ~ a~t i 

- med lems i< .:;p , 

om i~ 

: nnl ~c~ ~ t v i l !<ons 2n tra r e ~ s g 

t e: opp t o ;;p ;; .r s < :~ ,: l , f' o r :· ,o l c c.' t 
l<ra tis l<e : ov or gr e o og umy n dis ~.Jj;Jr -

--:--:---:---:---:-~----:-:-~ ;n ~ Ll om-p~~;'L"~t .i.-e~t-Bg-;..;.}(5 o 9 
J. r !y .1. ut i;.!t..t! l1 u .:: rt iet h ;.: r l ada :_r K:, r ;f) 9 

OS i l-H-Aff!-8 -

· · · - ~<r a tis l<~ sen t r i1lism e r·1. 
Partil ed e l s e n h0r kom m<".' t kor t n .~ r 

~ ~ t ~je l tie r ~ ~~ 5 inn n ' ~ o g s v~r e ~ ~ 

------~•e-"~-.. ·-~• 
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ståelse for demokratisk sentral
isme osv. ' ( ihvertfall om man 
skal legg e vanlig tolking til 
grunn for ordet masseorganisasjo~ 
Dette erfarte vi i praksis g jenncni 
en rekke konflikter som: direkti~ 
rett/planer når de ikke samsvarer 
med folks subjektive ønsker. Eks~ 
empelvis kamerater hos oss so~ 
hverken hadde forståelse eller 
lyst til å diskutere Sovjets økofr 
omiske utvikling/ militærpoli t kk. 
De t var i kke derfor de va r blitt 
med i NKSI (Hørte der det UDS~??) 
Forikke å' snakke om konflikter i 
forhold til partiets syn på uten
rikspolitiske saker som Kina
Vietnamkonflikten f.eks. 

Al t dette, pluss mye surmuling 
over indre liv, udemokra tiske ve~ 
t a k osv, har ført til at vi i dag 
s i tter i g jen me d f ·.>rre kamera t er. 
Vi har hatt hva vi sjøl vil l<a lle 
"natur],ig" avskalling ut fra hva 
som er rimelig å kreve av en -~ 
muni sti sk- mas~eorgani sasjon. 

DERFOR MENER JEG DET ER TULLETE 
OG FORVIRRENDE Å OPERERE MED BE
REPET NKS SOM EN KOMMUNISTISK 
MASSEORGANISAS,TON: Forslaget til 
beretning synes å ha skjønt dette. 
På side I 6 står det: "Hva betyr 
det at NKS er en masseorganisa-· 
sjon? Under vervekampanja i 77 
ble de t spredd en ide om at fler
tallet av s t u den t ene kunne bli me 
medlemmer a v NKS. Denne linja var 
feil. Hvi s vi ha dde g jort alvor
lige for s øk på å sette dette *t i 
livet ville de t før t t il full
stendig politisk u t vanning av_N~ 
sitt polltlske grunnlag og Vl \ 
hadde _fått en organisasjon der 
bare et lite mindre t all av medle~ 
mene var a ktive . Og videre: De t 
kommunistiske s tudentforbundet må 
være en organi sas j •·n for den fra~ 
skre drl.e de l a v s tudentmas sene". 

EVA, Oslo. 

~----;---- ·-·- - - --··-·-:----···-

VÆR DRISTIGE I NOMINERINGENE TIL DET -NYE SENTRALSTYRET!! ~l 
. • 

Arø~ 8elt4~ $Jul: R~tderl". 

- - --- ----- ---- -- - -"'~ 16 ----- --- -

blir oppsummert av den, er det umu
lig å utforme riktige linjer, prin
sipper,politiske r e tningslinjer 
eller metoder.I den fcr s tand er 
d emokra~iet nedvendig for a oppnå 
større slagkraft og st e r~ere sentr, 
Det er bare på bakgrunn av e n slik 
a emokratisk sentrali s me at vi kan 
ha en virkelig en het lig disip l in, 
~e r den enkel t e e r un der or dn a 
organisasjone~ .•• '' OS \ 1 . 

; rar s l a get 
gjør· rlj s i plin en fu ll.stP.n dig 

beti nga av e n lang r ekke faktn rer, 
Dette gjøres ved å s i at ba re på 

···bakgrunn av e n sli k dem, se n tr,, 
~vs. s å nn som b e s kr eve t ' o ve ~ f o r, 
er det mulig å ha d is iplin,Uten at 
det fins enhetlig vilje, peT s onlig 
frimodighet,u t en a t medl emmenes 
syn blir opps um ert a v le del sen og 
~ten a t d e t b l ir l a ga rikti ge 
pol. i. ti s:<e linjer· , s å kan de t i ~k e 

f innes noe n v ~r ~ e l !g di s i p l 1n, 
Pr ob lem et e r at sån n er de t ik k e 1 
vitk a l i ~hete n, I v i rkeli gh eten vil 
det alltid fin nes fe i l ,d~t v~ l 

a lltid vær ~ ~ e nighet ,led e l se n vil 
~å tte t a r aske a vq j ør e l se r og 
handle uten at medl e mm e ne e r spu r t. 
Dessuten e~ det nA så nn a t folk sorr 
e~ uenige i ~ ke a lltid t ør å pne kjef 
-ten og en del. folk e r passive,Dettf 
må- vi prøve å gndJ·e ,men s ! nn er ~et 
i. hvsrt fall ·forts3:tt ', · 

9isiplinen-~li~ . i f p rslaget gjort 
bet1nga av .en rek ke forhold ;;nm 
ikke fins i vir'kefig·heten.Kon~e
kvensen av dette blir at d~siclinen 
også blir reint pl atonisk,Dette 
s kaper .en situasjon d Rr mindre
tallet kan si "vi vil ikks under-
rdr:e. oss fler t alJ.et for v ~ r t sy n 

. r 1 k~ e opp s ummert av le de ls e n" oq 
der enkel:medl emmer i kke godtar -
~e~tak under ~envi s ning ti l at 
m1tt syn er 1kke r å dd fram" -

Dutte er ikke dem, se ntr., me ~ 
ultrn-demokr3ti, 

For argu,r ent asj on en:;: sk yld vil 
jeg også trekke fra m n oe n formu
leringer i dett e a v s ni t t e~ 1 de t 
vedt e ktsutk~stet som sirk~ lerte i 

·NKS-ledelsen i sommer . ! det t ut 
kastet het det at " fo r utsetn n oa 
f or sentralis men er at det h r;ker 
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fullt demo kr at i " og at " se nt r a 
lismen ikk e kan bli op pr etta nå r 
folk har for s kjellig syn og i kke 
forstår pol it ik ke n på samme måte ". 

Men søka e r at vi a l ltid vil ha 
for s kj e llig s yn og forst å politi kk
en for s kj e lli g .~ 

Hadde de t ik ke vær t f or d e~ , · så 
had de ·vi vært e ni ge,og vi hadd e ikk e 
h a t t bruk f or noen dis ip lin, fo r d i 
a ll e gjorde de t d e va r e n ig e om . 
Det e r ne t t opp fordi vi a ldri e r 
e nig e a t vi t r e nger di si'p lin, Vi ka n 
FieiTe r i kk e ha " f ull t demo kr at i", 
fordi det all t id vil vær e full s t e n
dig umulig å di s kuter e alle s a ker i 
hele organisasjonen,Vi tre ng e r 
demokrati,vi t renger svære di sku
sjoner igjen og igjen om de s t or e 
programma t iske spørs må la.Forøvrig 
må ledel s en t a s tan dpun k t t il e n 
l a ng r ek ke ko nkre te sake r ute n 
a t me dl e mme n e er s pur t ' o g me d
l amme ne e r n ød t til å vu r de re 
l e d e lse ns s t a nd pun k t e r i et t e r
hand, 

Nå er det mulig at dett e ik ke e r ~ 
ment bok staveli g fr a se nt ra ls tyrets 
side,og at det er me n t prinsippielt 
og filosofisk.Men poenget er at 
ne ttopp prinsippielt og filosofisk 
er dette gærnt, 

Også .i andre paragrafer er det 
skjedd ei svekking av ~entralismen, 
I de nåværende vedtek t ene har led
elsen rett t{l i s am svar med reg
lene for den dem; Sen t r, -å av g j øre 
v ilke diskusjon e r som ~k a l fø i e s i 
NKS nå r.Ett e r dette k an sentr a l
s t yr e t a vvise et for s l a g om at e i 
sa k s kal disku te res i hela NKS , 
under hen vi s ni ng ti l at oet ik ke 
er riktig å pri ot e re e n så nn disk-
usjon ell e r ut f ra a t d et ~kke e r 
rom for eh så nn disku s j on.! f or
sliget ti~ nye ve d t ek ter er de nn e 
retten ta t t ut, 

-Forsla~et gå r og s å inn for a t 
vedtektene skal . på leg ge lede l se n 
"å ta ini t ia t iv t i ~ at .viktige : 
spør s må l som a n ~å r he ~ e den komm 
uni s t is ke be vege l sen blir disku
t e r t i NKS ." 
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Felles for dette er at det peker 
i retning av å be grense ledels ens 
myndighet og pålegge den klausuler 
om hva den skal gjøre og ikke 

'gjøre. 

Samla sett er sentra.' .. scyrets 
forslag til nye vedtekter et gæernt 
svar på virkelige problemer og lcri t
ikk. Forslaget peker i retning av å 
oppløse de demokratiske sentralismm 
og er sta tt.e den med ul trademokra ti, 
Det peker i retning av løsrivelse av 
NKS fra partiet og konstituering av 
NKS som et eget studentparti. Dette 
vil bety at NKS oppløser seg sjøl 
som et kommunistisk studentforbun~ 
og at partiet blir nødt til å opp
rette et nytt studentforbund på sid:l 
av NKS. 

HVA SLAGS VEDTEKTSENDRINGER ? 
Som motforslag til sentralstyreiB 

forslag vil SKau i partiet gå inn 
for en del endringer i NKS-vedtekte 
ene. Dette g jelder for det første 
i måten forholdet mellom NKS og 
partiet er definert på, og for det 

. andre krava til niedl emsskap i NKS. 
1. Det er SKaus oppfatning at for
holdet mellom partiet og NKS må 
være definert i vedtektene omtrent 
på samme måte som før.Det .bør opp~ 
rettholdes i både parti- pg NKS- · 
vedtektene at NKS er underordna 
parti~t og at NKS sine organer er 
underordna partiets organer 
på samme plan,Samtidig vedtekts
festes at NKS har rettigheter til 
å påvirke utforminga av partiets 

kommunistiske bevegelsen blant den 
studerende ungdommen.NkS bygger på 
AKP(m-l)s program og politiske 
linje o~ arbeider under ledelse av 
AKP(m-1)~ 
I §7 føres in~ som nytt avsnitt 
~NKS har rett til å delta i disku
sjoner om partiet~ pol~tikk i 
spørsmål som angår hele den komm
unistiske bevegelsen i Norge~ 
I §21 i partiv~dtektene føres inn 
følgende som nytt avsnitt:"AKP(m-1) 

1 har plikt til å arbeide for å ut
vikle NKS sin politiske sjølsten
dighet og demokratiet i NKS, og 
til å sikre NKS mulighet til å 
innvirke på utforminga av part ~ > 
linje gjennom demokratiske disku
sjoner i NKS og mellom partiet og 
NKS~ 

politikk.Dette gjøres ikke sånn at 2. Slik de nåværende NKS-ved-
det likestiller medlemmer av NKS tektene er utforma så er både NKS 
og partiet og ikke ~ånn at_det som organisasjon o~ ~lle medlemmPr 
innskrenker ledelsens mynd1ghet. av NKS bundet av vedtak i parti 
ut fra dette går SKau inn fmr at -ledelsen,på samme måte som par-
følgende endringer og tillegg tiet og partimedlemmene.Dette · 
innarbeides i NKS-vedte~tene : gjelder uansett om vedtaket er disk 
§ 1 , _Lår_s..t_e_av.s.o.i.i.:L-1~-de. • -u ter t i P ar tie t o g__fiiKS___p_å_f.o.rhåod • 

•NKS er AKP(m-l)s studentforbund Partlmedlemmene er også bundet av 
NKS er oppretta av AKP(m-1) for'å ved~ak som de ikke ~ar vært med på 
' · w- -~~ for partiets politikk og A_dlskutere.~t part1medlem h~r 
for å vinne oppslutning om den l 1kevel rett1gheter som et NKS-

22 
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Forhøldene pr. i dag: Allered e r 
i utgangspunktet er NKSernes mul
igheir til innflyt elsepå sin egen • 
politikk(partiets politikk) og sin 
egen organisasjon begrensa. Parti~t 
setter premissene for NKS'handl
ingsfrihet og meningsberettigelse. 
Eksempel: partiets vedtekter (par
ag:eaf 20) slår fast at NKS er und
erlagt partiet. Hva slags konsek
venser f ·år det så om· NKSerne mener 
noe annet? I verste fHll at partiet 
beslutter at NKS opphører å være 
AKPs studentorganisasjon. Par.tiet 
har r~::tt til å endre NKS'beslutnin
ger pg pålegge NKS oppgaver. 

Dette har lite med prinsippene 
for C:.emokratisk sentralisme å gjøre, 
Det er sentralisme uten demokrati. 
Vi har ikke valg~, og har ikke inn-

fl ytelse på partiets organer. Da 
blir det nødv·endigvis udenokrB.tisk 
at partiet har rett til å dirigere 
NKS. --

Er det en tilstrekkelig løsning 
at NKS får delta i ·diskusj oner som 
angår hele bevegelsen? For det før
ste er .det. gal t om NKS - som masse
organisasjon - i utstrakt grad skal 
g jennomføre de smrune diskusjonene 
·som i partiet. Jeg mener det kan 
være riktig i noen t i J.feller. For 
det andre kan det hemme partiet i 
å gj øre vedtak som er viktige for 
partiet. For det tredje løser C:.et 
ikke det grunnleggende problemet: 
den demokratiske retten medlemmene 
har til å bestewae over s in egen 
organisasjon. 

Inger. 

INKS~-en :t<om munistisk 
l . 

1 masseorganisasjon-·et 
1 p~radoks. --------·-----···-··· 
EN MASSORGANISAS.TON, UNDERLAGT. .tere flertallet av studentene 1V 

ET ELITEPAR.'J;I - ET PARADOKS?? . ; studen.·G·ene. . til NKS. : 
,:'i:•·' ... . :,t-: , På ... •st"ud:i'e s.tedet 11i tt gikk vi ut 

Jeg ska~ ;_p;ø~e ;a· ta ~or me~<:: rii_~c} · f~'iskt: ~pt · og rekrutterte en. 
temaet om de t :s :r mu],_~g -a være e:~a re.kke ·.student-e:r på få , for J..kke a 

( .asseorganiså:sjon unde"rlagt et . si . ing"ån betingel:ser (bortsett fra 
, eli tepart.i. -Altså forholdet . .. . å møte på lagsmøter.) Få .kravble 

NKS/AKP. . , , . · ·· stilt til politisk aktivi tet, tecr 
Tar først · for meg b~g;r-epE!; t "\ . .. ·retisk/poli tisk forståe·lse o~v_. ; 

masseorgaai~asjon - hva· be.tyr det; :.'· Hva har vi så •erfart? Jeg t ror 
:Betyr det at NKS skal fa:rme f,J.. .. ert- · det er riktig å opp su .mere . rekru t- · 

· allet av studentene, altså massere , t ·eringsgrunnlaget for å gjøre NKS 
· .. av s.tude~tene i en li ten eng_er:e/ .. :_: til ·,en ."inasseorganisasjbn som feil-
i.::frams:<.r.E)den-kJ....i-kk-7-(-i-så.;:_:f:a.~l · atct;r, • . . . . . . 
~~ hverfor da "masse" begrepet ?·) .. '• ' : . D~:t" . :går nemlig iklce an å V:'l?re 
>... Under den store vervekampan~ ··; en :mas:Se·organisasjon og samtidig; 

.jen i 771 var den første tolkingen .. være un,i ilrlagt et eli tepai-ti, med 
ute og gikk - nå skulle vi re}trui!- strenge~·.fi~~v.- . t:i,l aktiV:i~et, for-

~ · 

~-._._ ...... ~ ..... "-· -- ·---·· ·~~'----.~ 

1:i 

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



NKS måvære __ organisatorisk 
... 1st d. ' _Sjo en 12. 

Jeg tar- utgangspunkt i noen arg
umenter mot at NKS skal v- ~re org,.. 
anisator~sk s-jølstendig i forhold 

·til partiet, og diskuterer disse 
argumentene. 

I. NKS vil med stor 'sann synl i ghe t 
utvikle seg til en revisjonistisk 
organisasjon p.g.a. medlem''lenes 
(studentenes) klassemessige still~ 
ing. 

Sjøls tenuighet for NKS vil natu
rl igvis øke sjansen for at feilak
tige politiske linjer oppstår . i 
forbundet. Vi befat t er oss med teo
retisk arbeid og jobber relativt 
sjølstendig, slik at vi har sto re 
muligheter til å -teoretisere oss 
langt ut i det blå. Men - løses 
dette problemet ved at par~iet kan 
gripe organi satorisk inn og endre 
NKS'planer og politiske linjer? En 
slik løsning er byråkratisk og u
demokratisk. Den hemmer demokratiet 
og er et hinder for at medlemmene 
lærer å bli sjølstendige. NKS må 
utvikle en riktig poltikk gjennon 
diskusjon i NKS - og diskusjon med 
partiet. 

2 . Org~nisatori sk løsrivelse betyr 
likestilling mellom partiet og NKS" 
oppretting av to sentra i den komm• 
unistiske bevegelsen. 

For det første må det slås fast 
a t partiet skal være ledende i for
hold til ungdomsorganisasjonene. 
For det andre må NKS avgrense sitt 
arbeids- og kompetanseområde i for
hold til partiets. NKS må utvikle 
en politikk innafor sitt område -
en poltikk innretta på studenter. 
Men NKS må stå på pa:tti ets prinsip
pi elle poltiske linjer. Det er en 
~orutsetnin~ for at NKS er AKPs 
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studentorganisasjon. NKS er også 
en kommunistisk organisasjon. Det 
pålegger oss ansvar for å ta stil
ling til flere saker e~~ de reint 
studentpo1itiske. . 

3. Organisatorisk sjølstendighet ( 
vil føre til splittelse i den kom
unistiske bevegelsen. Jfr. SV/SU -
SU tar avstand fra SVs politikk i 
sak etter sak. 

Tatt i betraktning a t NKS er en 
rnasseorganisa ;" jon er det feil at 
NKS skal ha et lik e omfattende 
program som AKP(slik forholdet er 
i dag). NKS ska.l ikke u ttale seg 
om, tilslutte seg a lt som partiet 
går inn for . I en del s pørsmål 
kan det v ;2re viktig at hele beveg
el sen står. elli1e t lig. Men det løses 
i hvert fall ikke ved a t partiet 
utformer polit.Lkken, og så gjør 
NKS den til sin poli t ikk. Result
a tet blir i så fall ofte en formell 
enhet. Her må NKS få innflytelse 
på po litikken , slik at enheteYl 
kan bli reell. 

( 

medlem ikke har.Dersom vi ønsker 
å ha et NKS som er noe annet en 
par ti et ,må vi tillate vanlige 
medlemmer av NKS å være uenig i 
vedtak i partiledel se n og at de 
ikke er bundet av sån ne vedtak. 
NKS-vedtektene må være ~lik at de 
gjør det mulig å binde alle med
lemmer av NKS,men ikke slik at de 
hele tida binder dem til å støtte 
alt partiet sier.På den andre sida 
bør det frirtsatt være et krav til 
oppt k i NKS at medlemmene støtter 
part et,og ikke sånn at . hvem som 
hels kan gå inn i NKS for å mot
arbe de partiets politikk. ( . 

Ut fra det te vil SKau gå inn 
for følgend e endringer: 
§2 , først e ledd,om kr av ti l med
sskap i NKS en dres til : 
~Enhver student so~ støtter AKP(m-1) 
sin politikk,godtar NKS sine ved
tekter,arbeider i en grunnorgani
sasjon og betaler kontingent,kan 
bli medl~m · av NKS~ 

§8 ( fraksjonsparagr·afen), tredje 
ledd,endres til : 

"- føre fram linjer og standpunkter 
utad som man vet kan skade partiet 
og NKS~ . 

Kamerc'.tsJ.ig hilsen 
på oppdrag fra skau i akp( m-l) 
Knut Knut sen. 

SENTRALSTYRET I NKS VIL SVARE PÅ KRIT
IKKEN I NESTE ~ER AV BLADET. 

Z3 

l 
i 
l 
l 

l 
l 
l, 
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Vedtektsendringer og 
sentrisme. l 

• ' 

"Forslag til nye vedtekter" som er ut. 
sendt av sentralstyret i NKS, er nok ' 
eksempel på den impotente sentrismen ~~ 
hele bevegelsen vår ri's av for tida. 

· Vi har -sett det i for s øket på å lage 
en pelitikk som alltid er noe midt 
mellem de nye linj ene i Kina, og den 
ortodekse maoismen. Eksempler er synet 
på Nate, og på den l?lkonomiske oppbygg
inga under sosialismen. 

I dette tilfellet arter sentri smen 
seg s0m et forsøk på .å forene grunnpl· 
anets krav om øktdemokrati i NKS, med 
et syn på at alt vi har g jort før "er 
i hovedsak riktig". 

Det begynner så friskt med at dette 
.skal bli et oppgj"ør med "venstre", og 
så ender det opp med det gamle "under-

r 

iagt AKP" i kamuflert form. · · 
. Det er . no·e h~smannsaktig over denne FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE'. 

st~len med aldr~ å tørre å tenke en 
. ' tank~ :·. full t ut; og a:)..dri å tØrre å ta Endringer til sentralstyrets endr

··kensekvensene av sine . ideer. Det vi tneJiings'forE?lag: 
om en total mangel på ambisjoner, vi s 1 . • . . 

skal lage revolusjon- i ·. Nttrge, vi skal ~I strykes 
l1age en verden uten undertrykking og .< Ny .. §I: 

.·.nød. Da må vi ·· våge .. å gjøre det vi mener NKS er AKP ml' s· studentforbund, 
'.er rett. Vi må utover stadiet med "på ' NKS støtter AKP ml men har sin 

r . 

den ene s id·e., på den · ari~e. side" • . egen ssel vstendige' pol i tikk og 
Prinsippet med å skulle· være noe m~dt ledelse. 
mellom, hår ingBnting me'd vi tenskapel- , . . . " , " 
ighet å gjør.e. Sent risme ·er en form ' 2 ~ l~nJe I og .2: AKP ml s og strJ 
for idealisme. · kes.. .. .. 

!får det gj elder forholdet mellom · § 7' to første avsnitt strykes.( . ~te 
NKS pg partiet; har ·vi en ~engde er- avsnitt: "eller/og sentralkom;L ~een i 
faringer å trekke konklUSJoner på AitP ml " strykes. · 

.grunnlag av. Og ~å langt .vi ser i dag 
blir svaret: · . . Endringer av de nåværende vedtektene 

NKS må være en sjølstendig organi.s- §I7 strykes. · ..... 
asjen som støtter AKP. NKS skal ha sin~I8 første linje gjøres om til ' : 
egen ledelse eg sin egen politikk, ~g " S eiendom". 
ikke være under.lag-t-A&P~. .1.9- str kes ·-- -

Om n oen kinesere har sagt noe som ZI og f22 alt sem har med "partiet 
strir imet dette, så har de feil. å gjøre, utgår. 

BREIFLAEBFROSKEN. 

• 

"Venstre "-feil. som re sul tat av oppgjøret med høyre avviket. 

Partiledelsen starta en helt nødvendig kampanje mot store 
prinsippielle 4øyrefeil (forsonlighet overfor revi s jonismen 
og sosialimperialismen m.m.) i 1975. Re sul ta tet ~v denne 
kampanja ble likevel etter min mening at ~et utv~kl a ~eg en 
rekke "venstre"-feil som var svært skadel~ge.. Noen st~kkord: . 

- Ingen enhetsfront, bare "k?ffip mot revisjonismen". 

- Bare arbeidrklassen var noe bra, studentene = "9. stinkende 
kategori". Førte til omfattende og sterk studentforakt i 
partiet og .i NKS sjøl. 

- Vi nedla alt vårt arbeid med studentenes interessekamn 
under innflytelse av denne linja. · 

. - Vi ble sett på som nyttige "ved og vannbærere" fo r :,,_L 
annet enn arbeid blant studenter og på fBf;a - også u.n•-er 
innflytelse av denne linja. 

- En intern debattstil prega av stemling og beinharde s1ag . 
Opposisjon ble sett som farlig og skadelig og dermed ~ J.r-i t, 
undertrykt - både i partiet og i NKS. 

- ·Et forhold til den demokratiske sentralismen se~; :,;::. :·;·: 
sentralisme og disiplin var overordna og v ik t i g , CH'''''''.n·c, · 
var underordna og dermed uviktig. Byråkrattsfc :;en ' ... c .. . .. :. ··.1c: . 

Til dels ramma disse feil a NKS spe si e l t hæ'dt , dro:c, 'r:c:.: 
NKS ansvarlig for å videreutvikle noen n.v f e ila yt t e.c-'.ige:Y:s . 
Mitt poeng er at disse feila ikke kom til NK~; flom e t rec;u2. 
tat av et galt organisasjonsforhold til partiet, hell er H:e e 
:om resultat av at vi fikk en strøm av direktiver ( s om vj 

, rar sterkt imot). Det kom som en feil politisk lin ;) e 
1 

snm 
alle de tre ml -organisasjonene sto for (og led unrler J o-''; 
som senteret, partiet, hadde hovedansvaret for <3. h :·, l.it-r::.:cl :t . 

Spørsmålet er: Skal NKS bryte med AKP fordi AKP h:rr gjor ' 
feil i politikken og i ledelsen av NKS? Eller skal ml 
bevegelsen i Norge fortsatt ·bestå av AKP og de t o uncc' r; ;::,, 
organisasjonene NKS/RU? 

Kameratene må sjøl ta stilling. 

KAMERAT I SEN'l'RALS~YRETS AU . 

- ,= -24 . -, ~~~.'- ~--~-~ ..... ~ oh!....__~ 
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Partiet har gjort mange andre feil i behandlinga av NKS - og 
det kommer helt sikkert t il å gjøre flere i fram t i da . Vi må 
kritisere og bekjempe di ss e J eil a så sn~t vi oppd ager dem. 
Likefullt finnes det i kke noe alternat iv for NKS enn å være 
leda av og underordna partiet - dersom vi mener på alvor 
at vi vil være kommunister, f øre klassekamp, gj øre revolusjon. 

Er Unge Høyre et bra forbilde for NKS ? 
B sier: "Unge Høyre markerer uenighet overfor moderpartiet 

i ett .sett. De sanker bråtevis av stemmer på de t , · samtidig 
som at de ikke har noen XJI problemer med å holde sammen." 

Skal dette bli forbildet vårt? Det er riktig at UH sanker 
masse stemmer til Høyre ved å markere seg med "radikale" 
standpunkter. Fra Hs synspunkt er det sjølsagt 'lurt" å ha 
et "radikalt" ali bi å sanke stemmer på. På den må ten får de 
breiere basis til '. å g j ennomføre Høyres reaksjonære politikk. 
Skal vi begynne å lure til oss stemmer etter samme mønsteret7 

Er forholdet mellom UH og H mer demokratisk enn forholdet 
AKP/NKS? UH er forholdsvis "sjølstendig", "uavhengig" osv. 
Men vilke demokratiske rettigheter har de til å forandre 
Hs politikk i "radikal" retning ? Ingen ! ! 

Vi .må etter min mening få større rettigheter til å være 
med på å diskutere og utvikle AKPs politikk på de områdene 
som angår oss (slik som f.eks. prinsipprogranidiskusjonen nå. 
Kast d~re ut i debatten, organiser diskusjoner, kom med 
forslag Nr~Sere t) ~bruk ikke skinndemokratiet i UH, USV, 
AUF som forbilde, 

Partiets ledelse av NKS , hva er f eil ? 
B hevder at f r a og med forr ige LM i NKS så blei vi redus ert 

t i l "ved og v annbær ere" , slaver av part i et . Det er vi den 
dag i dag "ent en du ser det eller ikke ". Ar saken er etter 
Bs meni ng at NKS ble f r at att sjølstendigheten og dermed r øyk 
ogs~ demokr atiet i bevegelsen . Partiet fikk direktivret t over 
NK3 og reduserte kadrene i NK 3x til krypende " s es janter". 
Omorganiser inga , der NKS i Oslo ble i satt under administra
sjon er viktigste konkrete k eks empel . B vil t i lbake til for
holda fra 1. landsmøteperiode . 

Det er noen haker ved denne frnmsti l linga : 
Par tiet hadde direkti vrett ove r m~::: ogs!i f;;r 2 . U~ - og 

den ble i brukt, Dels ~e i l og d els ret t . 
- Partiledelsen har en viktig de l av a."l.svaret fo r "omorgani
s eringa", men det har Nl~3- l edelsen oo;stl . De vedtok den snmmen . 
Ingen hadd e ta..ctke for a t de den gikk "..l t over (tn;s- medlemmene , 
særJ.ig i Oslo) skuJ.l e få anledning til å uttal e s eg . 3om en 
av dem som var med på å fatte denne avgj ørelsen nekter jeg å 
bl i gjort ansvarfri = underdanig sersjant. 
- Helt fram til for ca . ett å r siden har både l edels en og 
det over veld end e, fler tallet av medlemmene i NKS vært reelt 
pol itisk enig i partiets politikk - og i ledelsen av NKS . 
I kke fo rdi vi v ar "udugel i ge kaniner" el ler ikke h adde noen 
s j ølstendi ghet , men fo rdi v i di skut ert e de samme t inga , brukte 
:let s.amme materialet, hadde samme grunnleggende mål. 
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( 

~t_yrk sentr~lismen ! l 
l 
l 

--1 

Men jeg vi l stille s pør smål e t. om 
I bo r t i mot I I /2 å r har vi i NKS i kke probl emene skyldes a t sentr a lisn, 
di skutert demokr atiet i organi sa- en som en nødvendi g del av o rgan~ sae 
sjonen . Vi har satt søkel ys på J"'ris pr i nsi ppet de l s i praksi s er svak 
byråkr ati, undertr ykking av me d.- og i di skusjonen har vært "ugl esett". 
l emmene , mangl ende di skus joner Me d det mener jeg at sentr a li smen har 
og stivbente uo ppnåel ige planer. vær t u popul ær fordi den har vær t a .sso-
Vi ha r kr iti se r t s til en. med har de s i ert med byråkr atisk s entrali sme . 
s l ag og krave t om enhet om a lt. J eg mener sentr ali smen er nødvend~ 

J eg vil hevde at vi g j ennom om demo kra ti et skal bli noe anne t en n 
, __ oa t ten har ålppnåd'i en god. de.l. en u fo rpliktende r ett . Den er nødvend-
Jeg mener det er snakk om en i g hvi s diskusjonene ska l få no en 
hold~ingåendring. Dette betyr ikke konsekvens er i f orm av handling og l~ 
a t det i kke eks i ster er feil av njer fo r denne han dlingen. 
typen nevnt ovenfor, .men de t er Ti l det fø r s t e tenker jeg på mang-
mindre utbre·at enn fø r og a lle el en på sentr a l l ede l s e, i kke no en 
or gan arbeider for å bek jempe fell e s lin jer u t a d osv. ·Ikke sånn at 
dem . Så langt . er j eg enig i beret- j eg men er det i kke har .;ært viktig og 
ni ngens pås t and om at pro blemet nødvendig en ti d , men nå mener j eg s J 
nå er metoder fo r å styrke de t demok-slike ting t rengs . 
r atiske livet, Her er vi ko~~et J eg syne s beretning en må påpeke 
kortere. Det trengs særegent organis-dette siste. '' 
asjonsarbeid får å sikre a t de· poli t:i: AF, Bergen. 
ske linjene blir virkelig medlemmenes 
produkt og eiendom , så som konfer ansæ 
livlige diskusjonsblader, åpn~ seminaf' 
re r osv . 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111111111111111111111111111111111111111111111 u ... 
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-- ---- . . --~ ··- -- --- ··· ----- ------- · 

HVA ER SANNHETEN 
NKS PÅ MAT.NAT. I OSLO KRITISERER I DETrE INNLEGGET PARTILEIINGA FOR 
UDEMOKRATISK FRAMGANGSMÅTE I MILITÆRDISKUSJONEN. DS HEVDER AT SENTRAL
KOMITEENS "MELDING OM LANDSKONFERANSEN OM MILIT,ERPOLITIKKEN" GIR INN
.TRYKK AV AT KONFERANSEN VAR MER DEMOKliATISK ENN DET DEN I REALITETEN 
VAR; SK SVARER MAT.NAT. LAGET. 

På a. 46 står:"Alle lag hadde dis 

-kusjonsmøter om programutkastet. 

På grunnlag av dett~ blei det valgt 

delegater til partikonferansen våren 

1979."Videre nederst 5.51 og øv. s. 

52:"Samtidig er det :AU's syn at det 

hadde vært en god ting om kamerater 

som var mot hele mil i tærprogrammet 

hadde vært på konferansen.At de 

mangler er verken medlemmenes eller 

partiledelsens feil.Det skyldes at 

de utgjorde et så lite mindretall at 

det .ikke noe sted var flertall for å 

· irelge dem til del ega ter." 

' Alle som leser dette må forstå 

' det slik at folk fra de enkelte lag 

på en demokratisk måte blei valgt 

fpr å dra på konferansen.Vi har imid 

~lertid av AKP-medlemmer fått høre 

at det ikke har vært noe grunnplans

val~.Folk blei rett og slett plukka 

ut 'fra sentralt hold,dvs. de for

skj .ellige distriktstyrer valgte sine 

delegl;l.ter :Ul;l.Vhengig av de laga de 

representerer .Hv.ordan partiledelsen 

·kan. påstå at det ikke 

i laga,virker på oss noe :underlig. 

Vi syns at .når m-programmet·inne-
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" 

holder til dels store forandringer 

på prinsipielle spørsmål,kl;l.n det ikke 

herske Albanske tils.tander i m-l 

bevegelsen slik det tydeligvis har 

gjort på denne konferansen.Vi vil 

for egen del ennå i lang tid disk

utere dette programmet før vi i det 

hele tatt går ut offentlig og for

svarer det i sin helhet.Vi mener 

"VAR DET ALBANSKE TII:SrANDER PÅ 
MILITÆRKONFE~NSEN ? 

eller ikke. Den organisatoriske og pol i ti s ke uavhengighe"cc!'l 
tror jeg svært raskt vil kunne utvikle seg til 1'uJ.J t ':orud:i . 
La oss tenke oss a t NKS 'lands møte ved tar a t det er helt urmig 
i partiets mil i tærprogr am. La oss og tenke oss a t ll1. ved t:ctr 
å gå offentlig ut med denne uenigheten, kanskje starte en . 
offentlig polemikk mot pnrtiets synspunkter/l.i,nje. VEJ.e det ' 
være så farlig? Ja, det ville det. Fordi det v'ille splitte 
og svekke de allerede begrens a revolusjonære kref tene i Norge . 

Hvorfor må NK S være AKPs studentorganisas;on? 

Forenkla og sjematiskg sagt: ri!L-bevegelsens oppgave er fl 
føre klassekamp. Etter beste evne stille seg i spis::en for 
folkets motstand og kamp mot all undertrykking og 1J +;b:rtt :!.ng. 
Arbeide for å samle all missnøye til en storm mot :{o.pi talis-. 
men og imperialismen, Gå i spissen for ~- styrte systemet 
gjennom revolusjon. Bygge sosialismen sammen med alle sndrc 
revolusjonære krefter, 

Det er en voldsomt svær og v:mskelit;; ·:lppgaYe. No en C!V f or
utsetningene for at vi skal klare å J øse den er: - 'it vi 
klnrer å utvikle en riktig pchli Ukl< og tol< tikk, M.do for dags· 
kampen og for den langsiktige revclus~onære krunpen. - <:<.t vi 
kiarer å forene os.s med folk run: oss sorr. e.r e!'lige 11e i ess 
i en sc..k, r.:ten kanr.kje ~l~nig i . de f l est€; andre, dv;;~ •.. O:.rgg~ · 
en virkelig enhetsfront. - a.t vi l:larer !\, nyttigg j ør~ oss 
ideene, skaperkrafta, ini tia tiYet ti1 v1re egne med J.emmer 
ful1 t ut, - ~t vi sje:l h.::r et t ::;en"::e:::-, en ledel ~:e - 'rJo\i e .i. 
dag eg i en revolusjonær situ<~3;j on. 

3 er s ikkert sni;::, i mye :J.v d e~;t-;: , :Je:: !'.:~m ':i l "' .s.~.tså l:l.:e 
~a ett sen-t er. !Ian v.i.J h2. et Nr.:-:; som helt pf.t egenht\!!d k .~l2. 
utvikle sin !'Oli.tikk p:3. a ·.l ~-s omrf.:..de~, e: NK .' J som e!' si ;: 
eget senter. Jeg vi l . ikke være :-:lt;i.lem a·1 et slik+. N::·s . lJeG 
er · org -::ni0e:.--:: 3om !-~ornr::~unist .fordi jeg vil 3l:å ss or~::: .. n.5.3s.ri-~ 
mot k2.pi't~1l ismen og impcr.i·:_} :.::ne~ - er; c:tj'!:"t.€ den. ;~-~-: ~ ; ~ .. :-·:n. 
på egenhil.nd a.l dr i bli r.oen l:r .:>.:'t so:n k :'n J e:J.e denne J.:·-:.:.-Jpen. 
Ikke ford i NY.:: ere er " .::."rskum" ~lie-r " : ~ :::~~ 1--:-;rr ", :-n0;,. .J">o:·-ii. 
'rå r sosi:JJ.e basis = st""J.den"';~!' , ~r -~ · c :.- J..2."t en o:; s ··;,r:-1.k -:: :i.: :~ 
kunne styrte n oe 30:n hel s t . ::·rJt.te betyr !;elJ.er ikke c.,,+; 
studentene er unyttige/uvil<tige i. k.lassek2mpen, Hi::d: o ~ i. :; 
vi s er tvert om :;_t_; stucten-+:er g<mg på gan g h nr vært d~ i'2- ~ 3 ~:e 
som har re ist sA g ti1. kamp mot undertr~rkking ( j .f?:' . F!'~::.~}: :r.ikc 
-68, Hell as -7 3 ). :;tuden te r har s pilt og vi.J. spills en viktig 

( "IS stor rolle i klassekampen - men aldri 8le ineJ 

NK3 ' særegne oppgave er å utvikle kor.Jillunistisk po l i tik l' og 
taktikk innafor s tddentkampens avgrensa område, utvikle og 
(forsøke) å lede studentkampen på grunnlng av denne poli.":;ikken, 
Det er og å jobbe for rtærest mulig forening av studentbevegel 
sen og resten av folkets bevegelse, Innafor dette særomrj,de 
mener også jeg at NKS må ha (og har hatt?) stor grad '""" sjel 
stendighet til å utvikle og b.~stemme politikken. :Det i.nnebærer 
s jø ls agt og r_e_t.t_en_ t .i .l _å _begå-.f_e iL-.Sam:tidig.,..mene.r_ ;) eg eiet 
vil være en stor styrke og fordel om vi får l)jelp av p:rrtiet 
til å diskutere og utvikle studentpolitikken, En av de vil<tige 
tinga å kritisere partiet for er nettopp at de har gitt oss 
ytterst lite hjelp på dette området, 
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--- - --------- ------- -
,- --- ·-

: Svar=Skal vi ha to kommunistiske 
, partier i Norge P · · 

Jeg er ~nig i svært mye av den konkrete kritikken Brei• -
flabbfro-sken (he-retter kalt B} retter mo.t den demokratiske 
sentralismen og mot fell i p'årtiets ledelse av NKS. Siden 
jeg er uenig i de vik-tigste k.onklusjonene l: trekker av kri
tikken~ velger jeg å la en-igheten ligge noksA ukomentert • 
Det ligger en fare i bare å diskutere uenighetene, fordi 
riktige poeng :!.et t kan forsvinne i dragsuget av polemikken. 
Det får likeve:!. våge seg... -

B skriver ikke og ønsker heller ikke at NKS skal utvikle 
seg til å bli et nytt (og konkurrerende) kommunistisk parti 
i Norge. J eg mener likevel at det må bli den nødvendige 
konsekvensen ~v standpunktet hans.-,eg skal forsøke å vise 
hvorfor. 

To skaro t adskilte organisasjoner. 
Kjerna i Bs l inje for forholdet mellom NKS og AKP kommer 

til uttrykk i dette avsnittet: "NKS skal altså ha enerett på 
å bestemme sin pol i tikk. Og så skal AKP ta _enerett til å be
stemme sin. Ingen av organisasjonene skal ha noen rettigheter 
innen den andre._ Ved viktig uenighet bø~ man organisere brei 
utveksling av informasjon, vg breie diskt:. sjonsbevegelser i 
begge organisasjoner. Blir ·uenigheten for stor får man heller 
vurdere om man v.:.l gå ut offentlig å l<::::- i ~-is ere hverandre, 
ell er om man vil bryte forbindelsene." 

Jeg er helt er.ig med B at uenighet/mo t s igelser -er bra, at 
jet fører ti : diskusjon, til utvikling ;o_v politikken. r4en 
hvorfor skal et !IKJ som 1) Er uenig. meG. ,~f.:?s pol i tikk på 
et v i ktig område , og 2) H'ar fUll enerett til å bestemme sin 
egen politikk, - bry seg med å "o:::-ganisere brei utveksling 
av informasjor.. og; breie diskusjonsbevegelser"? :1~r det ikke 
eksis~erer r.oe~ crganisas jonsmessige/·· ei~ ektsmes3ige forplikt
e:ser -:il å disku~ere og informere, da kan v:.. ~o g2..nske enke: t' 
gi bl::llfen og s i: "AKP har sin lin je , l!XS har sin . Vi kjører 
T'; vår," "Ønsket om enhet " som B har vil kanskje vise seg ~ 
være u-+;ils-::rekkelig i en slik si tuas~o~. 

J agens vedtekter (og det nye forsle~et til Sentralstyret) 
fornlikter oss til å ta opp og diskut ere ·uenighet med partiet. 
'l'. .forp~~kt er oss også til å holde uenighet mel l om organisa
s~o~ene internt og til å underordne Jss partiets linje i spørs· 

.mål som angår hele bevegelsen. B vi l rive over de organisa
toriske bånda mellom oss. og partiet full9tend ig og g jøre det 
til en helt frivillig sak om vi vil la oss l ede av partiet 
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( 

( 

·bestemt at det var partiledelsens 
feil a t det ikke var kamerater på 

-konferansen som var mot programmet. 

DET var det ene vi ~ille pi 
peke, ~et andre er at dere gir 

leserne inntrykk e-.v åt k0: .. fe r ansen 
utspr inger fra et reellt delegat

valg. ~en de t er etter vår e kilder 
hel t feil. Med andre or d , løgn. 
Hvordan i huleste f.:an dere få 

·e til å skrive ned positivt 
• H \ O ,o 

gal e opplysning er? Hve~ t r or dere 
tjener ~å ~t l edel sen farer med 
l øgn . 

MAO sier e t sted : " En kommunist 
:nå. all -e id være rede ti l å stå f ast 
på 

sannheten-for s~nnhet en er alltid i 
pakt med folkets interesser. ::.~ komm

unist må alltid vær e rede til å korr-
·igere feil, for enhver feil krenker 

f olke ts interesser .... 

~et må sies at fol k i lage~ vårt 
blei jævlig forbanna da de hørte hva 
som egentlig l å bak sammensetninga 

-----·------.. -.,..,...."..===~ · 

av denne konferansen.Det t~ $ner ikke 
AKP(m-l),og slett ilr..ke folkets int
eresser at :'olk I!lelder eeg ·_,t av N'KS 

eller går over i passivi'!; ~ ·; . '!Je mister 
tilliten til partiet og de~r. ed gløden 
i det politiske arbeidet. Vi !',&r tid
ligere kritisert måten onorg&.:~iserin.--

-ga blei gjen."lomført på . og Yil uten. 

vi~ere slå fast at denne må>E n å 

praktisere den dem. sentral : smen på ' 

ikke duger. TillHen me llom ;_KP( m-:-1) · 
og dets ungdomsorg. må være urokke~ig 
skal vi komme videre i det p:ol itiske 
arbe.idet. Vi føler dessverre : or oft.:: 
at NKS som ·organisasjon er u ·;en hode 
-vi er en kropp som mekanisk l~·der 

ciirekUver om de store linjer . i pol
itikken.Vi er 1kke for ultrademokrati 
-men kan -heller ikke fordra t:._cra
sentralisme. Tils;Lutt vil vi minne om 
kamerat I•!AO 's _ord: "Uten ti·lstr eL:kelig 
stort indre partidemokra ti kan -ri 

ik~e utfolde noen aktivitet .De ~ er 

bare i en demokratisk a tr.:osfære det 
kan vokse fram store skarer a v 
dyktige folk. li 

MAT WAT- l(tqt-,'t 
-' 

jcSVAR FRA SKau . . ·J 
6110r på kritikk av meldinga 

-'om- landskonferansen. 
__ folk fra de enkel te laga på :jen 

demokratisk måta ble valgt til å 

dra på konferansen. Men det er i kk e ---------------------~------------

f) Dere begynner innlegget med) 
referere to avnitt i meldinga og . 
konkluderer dette med at alle som 
leser dette mu forstH det slik at 

21 

dette som står i mel~inga ~g det 
dere refererer er tat ·: ut e c• sammen-.. 
hengen. Det som står, e~ at det ble 
sendt ut et vedta~sforslag til 

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



diskusjon i partiet. at det ble 

spredd mange innlegg med ulike syn 

innad i partiet, inklusive motfor

slag, at det delvis ble debattert 

eksternt ~ at alle lug hadde di sku· 

sjonsmøter om programut-kastet. På 

grunnlag ·av .!!~U:!& ble det va.lgt : 

' delegater .til landskonferansen. Det 

som står i meldinga fins det full 

dekning for. 

2) for det andre hevder dere at 
deltakerne på lands-konferansen .ble 

plukka ut fra sentralt .hold. ti og 

for seg motsier dere -sjø! dotte i 

somme setning). Men i alle 7"all, 

\m lgordninga til J.RiHlnkor. fe :~ ar. s dn 

var som følger :· All.e valgte 

· ·distriktsstyrer og alle partilag 

som står direkte under SK (jfr. 

.parti vedtektene.§ 12, siste ledd) 

valgte en delegat·~ Distriktsstyrene 

i de distriktsorganis asjoneri i 

partiet som har ·flest nredlemmer, 

valgte to eller tre d.elegat·er. 

Disse valga bile gj enryomført ved 

flertallsval~ i disse partiorganene 

og uten noen innblanding fra parti

leJelsen side. Dette er sJ~lsagt 

noe ~nnet ern at "fal~ ble plu~ka 

alle 1Rg er rnp~~~ en tert. I partiet 

har dette lenge vro•rt umulig. Sjal 

ikke pA landsmøtet er alle lag re

presentert. Dette er allmennt god

tatt i partiet og det fins regler 

orm dette i partiv~dtektene (jfr. 

.§ 7, fjerde ·avsnitt). Den fram

gangsmåten som skiscere$ i vedtek

tene er til nå ikke blitt brukt i 

smaband med konferans er p.g.a "l , 
t:: an er svt=rt a r beid»krsvem.i.;. D .... -
framgangsmåten som har vært fulgt 

tidligere. er denne samme som ble 

fulgt nå. 

3) Dere sier at det virker underlig 

pil dere at "partiledelsen kan påstå 

at det ikke noe stP.~ vor rlertall 

for å avvise militærprograml.let i 

laga". Nå er det. ikke dette s om l:tlir 

påstått i meldinga. Det som står er 

at det ikke non s t ed var flertall 

for å velg·e folk til delegat· s .om var 

mot hele pro grammet. Her har vi 

fortsatt vAre ord i behold, (En 

annen sak ~r : alle partila ~ var 

på lagt å rapport ere am l ags disku

s jo nen om mi li tæqJ rbgra • lr.l~t .• 5 Kau 

h a r ' i k k e f å t t :.nn = a ;J ._J •. . ~t f Fn ~ 1- le 

f lt h ·, f 11 partilag, Men de rapportene v:i.'-. .Jr ut ra a~~tra o~• • . 
·o eie s !.er ikki! at do~ !>ur de ve-' rt fått inn, vis er et overveldende 

valgt delegater fra a~le partilag _, fle·rtall i partiet far programmet. 

men det er antakelig det dere mener. Det har heller ikke vart flertall 

Vi s kal · kort kommentere det. Partiet for å avvis e det i noe l a g vi hnr. 
har.-!ID_my_e større organisasjon_ enn . ru :t_t_r_a_pp.o.rt f:;:a.) 

NKS. F'ar rJKS er det mulig å holde 

bå de landsmøter og konferanser der 

'28 

Og det er ikk~ så farlig (det sk j er stadi g undr e ) 

farene ved å markere uen i ghet ut ad er s t erk t overd re ue l , Un ge 
Høyre Marker~r uenighet overfor m6deipart i et i e t ~ set l , De 
sanker bråtevis. med stemmer på det, sam t idig som a t de ikk e ~ 
har noen problemer med å holde sammen. 
Hvis nå NKS landsmøte hadde fåtta vedtak am at de var mat 
Nato, og gikk ut offentlig med det, ville, .det v.ært en .ka _t a·s t ro f el'! 
Sjøl er jeg for Nata, men jeg syn~ bare -det vi l ~ e vært dt _surlri- · 
hets tegn am NKS medlemmene hadd'e sag ~ hva · cfe mente. . . 
Først så sa AKP at cfe var uenig med· Kina i synet på J ugoslavia, 
og jorda r?mla ikke sammen!!?? · 
Så sa Trdn Øgr i m at han var uenig med Mao i synet på Ungar n 56, 
og han lever enda!!?.? . · . . . . .. 
Hva om NKS går i mot par t iets syn 'på Na ~ a_, _vil v i da op ple ve 
nok et under? .· · 

far vi . ønske-r .jo enhet. 

A markere uenigh~t er ikke uforen~1ig m~d ~ søk e e n ~e t , Se lv -
. sagt ønsker · vi · mest mulig enhet i ML-be ve g.E!_l-sen på de s akene. 
som er viktige. Men enheten må være reell. Vi må s øke enhe t 
gjennom å d isku t ere, I motsetning t i l da tiorg e l i ge partiene 
så har vi en r eell mulighet til å opp_nå en he_t • .. V.år t mfl l e r san
nheten, De horgeli ·ge par,tiene derimo t , 111å si en t ing for å få 
oppslutning, men gjør~ noe an~et for ,å tjene borgerskape t . 
Det kan nok være ti lfeller der de t vil skade erhrite n i b~v e
gelsen svær t , om uenighet -ble i kjen t u~a d, Me n s &n t e r hel l e r 
unntaket jnn regelen. Da får vi fcrse ke A held e uen igh e t en _ 
skjul t t i l vi har l ost problemet, - · 

Deng - pragmat i smen, 

For e t år sida var j eg redd sånne t anker som er pr esen t e r t hue. 
De t var f rykten for oet ukjen t e. Men et t er ~t Den~-pr agmat i sme n 
overtom e t t er Maoi smen , i Ki na, si er j eg at"a lt e r br a , ha r e det 
fungerer". De t er s l utt på den ti da da vi skul t e - t il om noe va r 
i tråd ~ed "Marxismen len i n i smen Mao ts e tungs t enkni ng " ell e r om 
det var "r evis jon i sme". Ta kk og pt i s ! 

Acknawled geme n ts, 

Ideene her er ik ke suget av eget brys t , · men er ·nae j eg har tatt· 
til meg gj ennom d i s kusj oner med NK S e ~ e f ra a ndre ·lag, o g me d e n 
gammel ringre v og "h ~ y reavv i ker" i _ mitt t eg et lag. Si de n i kk e 
noe l i gnende har komme t ~å pap i ret :tid liger e i den ne bevege lse n , 
t ak jeg meg den f r i he t å skrive noe ned , f or på den m5 t en i 
kunne bidra til massebevegelsen mot venst reavvike t • . 

Beklager så mye 

Dette er sk riv i av en pers on , uten påv i r kn inger und u r ~ e i s , J~r 
for vil nok do fleste merke at det "oser av f-:Jrak t ". _Fot"dk t ·_-f or . 
part i e t ,- f'o r ··lad-el-s-en-i-1\JK..S,--o·g-1'-or-van-1-i-g·e~med-1-emm-er j;-- i\J K':i; DFJf'-. --
blir brukt s ånne neds ette"de be t egnelser s om s e r s jant e r og kuni.-
ner blant annet. Det er ikke bare vondt men t . De t er ?.agt s r1ont:,::rd. 
jeg mener det litt, Så vi lar det stå, da _blir i kk e noe -hol d t 
s kjul t . Den itø rste for akt en · er tross al t å ikke ·ane r kje nne N~~ 
retten t i l å bestemme over seg sjøl, tl ... , · ..,."., 

~at FLASS FSIDSN:Oo" 
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Viska ut skille mellom NKS & Partiet~ 
Et annet forsøk på å løse problemet mellom NKS og Partiet går 
ut på åfokusere på ~t NKS må få større innvirkning på utform
inga av Partiats · og ML-bevegelsens poli::ikk. Det er klart dat
te er viktig, men vi kommer ikke utenom problemet med d·emokra
tiet her haller. 
Skal NKSera få de samme rettighetene som . et partimedlem? Da har 
du fjerna NKS og st~r bare igjen med partiorganisering blandt 
stud·entene; I :tillegg kali du kanskje ha tynna ut partiet til · 
ai kraftløs suppe~ . · · 
Hvis NKSerne ikke får de samme ··demokratiske rettene som p·arti
medlemmene, ~en fo~tsa~t må være underlagt Partiets sentralisme, 
så er .det en lissom-lesning~ 

NKS kan bli til noe. 
Jeg mener dan . bevegelsen som i dag ·lyder navnet NKS, Faktisk 
er noe A satse på. Gir vi den et selvstendig politisk liv, qg 
foretar et par andre liberaliseringer, så kan . det bli en ~ikti~ 
kraft i studentpolitikken. 
Samtidig ser jeg behovet for en egen organi~ering av superakti
vistene, ~e · som står på til de stuper. Altså Partiet. Er parti
folka flinke så vil de bety mye for NKS og de vil få tillit, 
Gjør , de det dårlig så står NK$ fritt ti1 å d~ite i dem. 

, ~d skarpt adskilte organisasjoner. 

NKS skal altså ha enerett på å ~estemm~ sin politikk. · Og så • 
skal AKP h~enerett på å bestemme sim. Ingen av organisasjo
nene skal ha noe·n r ·ettigheter ·innen den andre • . Ved viktig ue
nighet bør man organisere brei utveksling av informasjon, og 
bre ~ e diskusjonsbevegelser i begge organisasjoner. Blir uenig
heten for stor får . man h~llei vurder~ om man vil gå ut offent- · 
lig og kritise:re. hverandre, eller om man . vil bryte foroindels
ene. 
Splitt? 

Det kan ofte være skremmende å snakke om splittelse. Men det 
er en erfaring at det som oftes t er bedre å få realitetene. på 
borde t enn å late som om de ikke eks is terer. NKS historie de 
s is t e åra er et godt eksempel på hvor galt det fører av sted 
når mo tsi gelser blir undertrykt. 
Vi ~ nsker enhet i ML-bevegelsen, og det er ing en u top ~s å lenge 
de t ikke finnes gru nnleggende interessemo t setninger mel lom NKS 
og Par t iet. Men en · grunnleggende f oru t se t ni ng f or å oppnå e t ( 
slik t fo rhold med gjensidig t illit , er at de t er e t forho ld 
mellom likeverd i ge part nere. 

Hvo r fo r skal ikke NKS ku nne gå ut mot Par ti e t o f f entl i g? 

Det kan være formålstjenlig . 

Det er ikke no e må l i seg sjøl å gå ut me d uenighet , men i ti l
legg til at politisk t enkende individ er har et reel t be hov for 
å markere synet sitt, såkan de t re tt og slett være ny ttig enkel t e 
ganger . Noen ganger for ikke å dr it e os s ut , ved å vise at v i 
t enker sjøl. Andre ganger for å markere oss mot et syn vi er 
ekstremt uenig i, Og andre ganger igjen, vise uenighet for å 
s t imule re til diskus .jon, 

8 

( 

~ 

___ _____ , . .. 

4t Dere sier at det tydeligvis har 

herska "albanck~ tilstand~t" på 

denne konferansen. Hva ~r .• me~iri·Ha 
med dette? Er meninga at konfer

ansen ble prega av"nono!ittisk 

enhet"? I . sft fall hnr ·SKau alt 

sagt at en burde sikra mindre.tallet 

i partiet repre~entasjon på konfer

ansen. r4en SKau visste ikke at det 

ikke var valgt noen fra mindretal; 

r. '", r4en ut fra det SKa u kjente til 

. ~en allmenne stemn~nga i partiet, 

kunne muligheten ~rt forutsett. 

Dette er likevel noe annet ann at 

SKau la opp til en "nono:ittisk 

5) Det er sjø!sa~t beklagelig at 

· :.fo)k ;me.lder.· !?Bil • ut . på g·runn av et 

. pa~t,ie.t_ fan~~ ··~lerta1lsv'~dta,k. Men 

saka .er at det er partildelsens opp~ 

gave å forslå nødvendige endrinqer 

i den taktiske linja når den mene~ 

dette er n~dvendig, sørge for en 

demokratisk diskusjon om dette ·~ 

sørge for at vedtak blir fatta. 

Dette er da også oet som er gjort 

i dette tilfellf'!t• Vi' beklager at 

N'KS ·fikk utkastet seint og ikke ble , 

ferdig med sin diskusjon f i samband 

med de programmatiske diskusjonene 

foran partilandsmøtet neste "år for-
enhet". Eller mer: er .iere ~t jeoa :ten søker vi nå å forbedre praksisen 
på landsko'iferan!>en ·' a:: ri '.uc. :.l og 

kan~lusjon en git t på ~orhånd? l sA 

fall kan vi bare henvise til . at 

konferansen foretok en · lang rekke 

endringer i det forsla get som 

ble framlagt for kon f eransen. 

overfor NKS). Men hovedsaka ved 

behandlinga av forslaget til mili

t~rptogram er likevel sånn som 

gjort rede for i meldinga. 

kameratslig hilsen, 

jens (på oppdrao av SKau i AKP(m-1). 

\ 
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HVOR ER BERETNIGA P ~ 
Vi vil skappt kri t i sere at ber~ 

etninga som blei vedtatt på forrige 
landsmøte il<ke e·r utsendt til me d
lenMene . i or gani sasjonen . Vi se r at 
det kan · finnes gode 5r unner · fo r iki~ 
å gj øre den offentlig, men me dlemm
ene har en sjølsagt rett til å lese 
den. Å h ibdre medlemmene i dette , ~ 
et alvorlig brudd p~. demokr atiet. 
Bvilket syn har sentrals t yret på 
medlemmene i organisas jonen ? Vi 
meiner at denne saken avslører en 
suveren forakt fo r medlemmene og 
våre rettigheter. En sånn praksis 
f ra sentralstyret er i praksi.s fra
ksjonisme . 

Vi . krever a t sentralstyret snar
est og før l andsmø tebevegelsen 
startet , sørger for at a lle NKS
lag får beretninga. Vi mener at 
det t e er vikti g om vi skal få ski k* 
elige diskusjoner om organisa sjonen 

· feil, og for a t vi skal k\.lnrr-e rette 
på de ,fei_l a . vi har? At beretninga 
skal holdes heinmelig ," 'eller re tt ere~ . 
være .forbehol dt sentr a l styr et ,-hin
drer oss i å delta i kritikk og ut
vi,khnga r;:, v politikken .i or ganisas j
onen . H~mmeligholdinga av beretnin~ 
er også en måte å skjerme ledelsa 
for kr~tikk på. · 

Ber~tninga er ikke et hvilket 
som helst skriv, - be r etninga inne
holder oppsummering av a rbeidet og 
linj ekampene i organisasjonen, og 
retningslinjer for arbeidet framova:: 
I ~er. f inner vi noe av gr~nlaget 
f or feil vi har gjort, - og vi krev 
er at medl emmene skal få sette seg 
inn i org. hi s t orie , og dermed sett 
es i stand til å kjempe mot at org. 
g jør ennå flere feil• · 

Vi-o~er o-g-str-a-t-s·entral s~y-re-t 
gir oss ei begr unning for hvo rfor 
ænne be r etninga ikke er sendt u t 
før. 

Bente .· 

----------·-~ ~~·- · 

SVAR TIL BE'I TE. 

J eg er enig i a t . det er svær~ 
kritikkver dig at beretninga fra 
NKS' 2.lamdsmøte·ikke er blit t 
dt u t .(Nå koinmer den i midler t icf, . 
Det v~r - landsmøtets forutsetni ng 
at den redigerte beretninga sb1l~ 
ut t il medl enunene , og vi hadde 
ingen ret t t il å set t e oss ut ov~ 
det. 

J eg er i midlertid uenig med 
Ben te når hun s ier at å rsaken til 
at ·,)ere tninga ikke ·er· konunet før 
er sentralstyrets suverene forakt 
for medl erru~1e'rie ell,er f r aksjonelle 
t ilbøyeli ; heter. År saken er r ett 
og slet t ul ide lig byr åkr at i sk 

· seindrektighe t og rot. Det ble . 
vedtatt noe sånt som 30 endringer 
ti l betetn.inga på landsmøtet. Red, 
igeringa og utskrivinga skUlle 
sjølsagt umiddel bart etter l.ands
møtet, men ble utsatt og ut satt. 
pa · redigeringa omsider · ble unna-' . 
gjort, lå beretninga l ange t ider 
t il gj ennomle s in~ i partiet. o~ 
et t er det sk jedde· noe som kans:~ j e 
høre s ut son f l eip, men som er 
fak.ta: Beretninga ble 0 i påvente 
av setting .og trykking , gjemt ~ 
e t så l urt s ted. at ingen etterf 
var i stand til å finne den. Vi 
har lett og lett og l ett og lett. 
Nå er den endelig kommet til ret~ 
og vil bli sendt ut ti l a lle la~~ . 
slik a t de s om er interessert i å 
l 2se den i f or ;;indelse med den på
gående landsmøtebevegelsen, ha r 

_ anle dhing__j;j_.l__d_ej;_._ ___ --

Kame r at i sentralstyrets au 
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Ett senter. 
Noen perso ne·r_ mener at det må være som i dag for di de t kan opp
stå s·ituasjoner,, f.eks. en , revolusjonær situasjon, der yi må ha 
kun. et senter, og hvor par ti et må ha f.e~ s • . full d i re ktivr e tt 
NKS. -
Hvis dette blir enten eller: Enten har vi en o-rganisasjon som 
fungerer bra fram til en revolusjonær situasjon, m.en ikke når 
en slik situasj~n oppstår, eller omvendt. Så ville jeg valgt 
det første, og så fikk vi håpe de t beste seinere • . Men det er 
vel hverken så ~nkelt eller så vanskelig. 
Netto p på -grunn av det ·skei ve forholdet mellom NKS og Parti e't, 
ha~ det pppstått en enorm mistillit t i l Partiet i NKS. Denne 
mistilliten er et dårli.Q._Jlr·unr>lag f or handlingens enhet. 
Hvordan skal vi så løse problemet? Det borgerskapet g_!ør _når 
det blir Krig, er å erklære ~nntakstilsta~d. No~ sånn kunne 
kanskje bli akt~ellt i forholdet NKS -Partiet også. En frivill
~ undero.dning når det blei . akt uellt • . 

Ingen sans for prcposjon-.er? . 

Vi kan ikke drive all jobbinga vår som om det ble i krig i mor~ 
ra. · Vi ødlegger alle gode int ens j oner. Sn il l e norge vil fort-
sette å være sni}t ei god stund til. · 
På TVn ser vi film om 2 • .veroenskrig i Sovjet der millioner 
daua som fluer, det samme sk j er i Kamouchea. Målt mot detta 
blir f . eks. samenes sultestreik ut afor St ort i nget. bare en fis. 
Ikke noe av det vi driver med for tida er av en sånn viktighet 
at det er gr~nnlag for å kre ve ~11ti ~KS underlagt par ti et. 

Part i ets ledende rolla. 
Paitiets ledende rolle :får l!lli være noe Partiet må vinne, og 
ikke noe det kan ta seg,gj~nnom byråkratis~e - k~ep. 
Det fins en del oms t endigheter som gjør a t vi allment kan be~ 
trakte AKP som mer ledende enn r.JK S i kamp-en for sos i al i smen i 
~Jorge. Bla. den gjennomsnittlige større erfaringa til de enkel t e 
partimedlemmene, det breiere erfaringsområde og arbeidsom råde 
til Partiet som helhet, og . en sterkere organisasjon. 
Men i hvor stor grad denne ledende rolla skal- bli EJn rEJalita t , · 
er det latterlig å avgjøre på forhånd. 

Småborgelig vakling eller svake sersjanter. 

Et annet argument for at NKS skal være underlag t Partiet , er 
at fordi NKS bare består av småborgelige elementer, vil de 
vakle på linja og stadig plumpe ned på gærne standpunkter. 
Derfor må Partiet kunne gr i pe inn og rette opp. 
Den ekstreme konsekvensen av dette synet,er at studenter bør 
drive minst mulig politikk i det hele tatt, fordi det stort s 
sett kommer reaksjonærer ting utav det. · 
Personlig men~r jeg at de grove feila NKS har gjort er blit t 
pressa gjennom av se rsjanter , som har karrikert Partiets feil 
til de t.-eks-t-1'-eme. -
Men. Det viktige må være å gi NKS friheten t i l også å begå 
feil. Partiøt har denne retten. Det er !'ærerikt å begå feil, 
og så å klare å rette dem opp ijøl. Og .dat · er intellektuellt 
l it e tilfredsstillende å ikke få handl e etter eg e t hue. 
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Demokrati er gull verdt. 

NKS må være en selvstendig organisasjon for at medlemmene skal 
få reelt demokrati. I en organisasjon der medlemmene i beste 
fall blir dradd fram etter øra, i værste fall blir nekta å gjø
re det de mener er rett, der kan det umulig utvikle seg noen 
politisk entusiasme. Du vil heller aldri kunne trekke til deg 
eller utvikle, ledende personligheter. Du kan få noen sersjanter, 
men ingen ledere. 
Det fins haugevis av flinke folk utafor NKS, men de kunne bar~ 
ikke tenke seg å bli med i en kanin-bevegelse. 'Kloke folk, som 
veit enormt mye, og stiller en mengde s~ørsmål: Bergelige ide
alister, liberalere, økontilsser, syndil<alister. De er på leitin·g 
etter sannheten og de vil foTandre verda~ • . De blir ikk•med i 
en organisasjon der det eneste de får lov til er å "sette Par
tiets linje ut i livet",Det .de trenger er en demokratisk orga
nisasjon der politikk blir til. En sånn organisasjon bør vi 
omskape NKS til. 

VED OG VANNBÆRERNE???? 

- --.::/"-• • vv· 

TAKTIKK. 

NKS, et taktisk spørsmål~. 
\ 

N~~ ~r oppretta av partiet, det er den måten partiet fant at 
d'!:l ~unne øve inflytelse over studentene på. Dermed må vi alltid 
vurdere om det fungerer som det var ment. Vi har mangs varianter: 
bare Parti, Parti og en slags Rød front, Parti og eb sia~s selv
stendig NKS, Parti og et NKS underlagt partiet, bare NKS, ikke 
noe. Hva er mest tjenlig? De to variantene med Parti og NKS er 
i dag de mest aktuelle,grovt sett. 
Enten et NKS av selvstendige ledende personer, hvor du kan ri
sikere end.el uenighet med partiet. Eller et NKS av udugelige 
kaniner som dog er enig · med partiet i ett og alt. Jeg oppford-· 
rer partiet til å våge det første alternati~et, 

6 

( 

( 

MILITÆFIDEBATT.= · 1 

Vi !:la:::- e".!:a sjar-.se!!. til li i;~.nvirke på partfeto 

militærptogre~ ! 

1Iange kamerater har komt~et med berettiga kritik-lc mot at HKS 

flKK alt for h ten mulighet til 2. ir.nvirke pa pe.rtiets mi li tær

pro,:; ram, som ble vedtatt pa e!!. part1konfera.nse tidli g i sommer. 

:.iili tærprograrnrnet sKal e:-:del i g -,pdtas pa partiets 3 . landsmø te. 

J e tte 1 82-: dsmøtet vi l i tid komme etter :ne;~· la:-,<ismøte. · iJKS ' hmds-· 

wøte skal også fatte vedtak om mil i tærprog ranunet . NKS-l8nåsmøtets 

·1ed t alc får sta':1.ts soo forslag til partiets landsmøte, son: sjølsagt 

fatter det endelise og ci~Qe~de veQtaket om hvordan 

militærprog ramme t skal se ~t . Etter at parti ets landsmøte har fatta 

2i tt ve dt ak , vil dette være bi~de~de ogs å for NKs·. 
l)et er al :si!. ikk e slik a t "tog e t h2.r gåt t" i militærd'i skusjonen. 

I lag der d e t forts a tt ·eksi s terer vikti ;;; e u e;-: i ,;?1e t er om mi li tærpo"ti

~ ikke_:l, t ør :S e : , s & s ~ .. :-: t m:Jlig , ;j e~r .. omføres · ~ye di akll ,s,jo~er . Eame r ater
1 

og lag som har endrir gsforsla; t il militærtesene slik cie ~l fo~e
ligger, bør se~de dem i~~ til se~ tralstvret, Dette er viktig materia

le, tåile for !\ fo :-berede viirt e~;et og p:rtie'cs l :;:..csmøte~ Alle slike · i 
forslag vil o;si bli s endt partiledelsen, ! 

:e!ltra1st:,;rets-arbeiC.sut--valg. 

r--,- ·----- - --- ···-· --- ------··-- -·-~-

MI.LI T1ERDEBATTEN HEL D FRAM MED INNLEGG FRÅ HALVDAN' OG PER .HALVDAN . 
HADDE Jl'lNLEGG I AUGUSTNUMMERET SAMAN MED EIN REPLIKK FRA PE..B.. I 
OKTOBERNUMMERET HADD~ BERRE EIT INNLEGG FRÅ PER. . 

~LVDAN KOMMENTERER HER FØRST PERS TO INNLEGG, PRESISERER -SINE 
STANDPUNKT, OG KOMMENTERER DET NYE FRAMLEGGET TIL PRINSIPPROGRAM FOR 
AKP{.n-1) • DERETTER FØLGER EIT SVARINNLEGG FRÅ PER~ . . ? 
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-------·-- --- ----··-·-- ------ ----------------

KAN:.~ VI STOLE PA 
BORGERSKAPEJ? . 

- -·-------·------

GUFS FRA GAMLE KNUS OG KVÆL STILE~. en. Dette har AKP alltid sagt. 
Det er beklagelig at vi en~å fln- Per legger stor vekt på mulighe~ 

ner slike. klossete forsøk på a drl~ ene for å presse borgerskapet til å 
ut meningsmotstandere innafor m-1- slåss mot en angriper ved hjelp av 
bevegelsen som det Per legger opp masse-mobilisering for krav til re~ 
til i sin replikk til meg l 4.mal jeringas mili t-erbudsjetter, me dv- "'<B!'
for august. Han forsøker å mlsfor- lig vekt på bevilgninger til s{ .!ca 
stå formuleringer slik a t Jeg kan kystvakt, luftvern, o.l. Jeg er - en~ 
karakteriseres som en forvirra opp- i a t det finnes nasjonale elementer 
ortunist. Derfor må jeg først pres- innafor borgerskapet som er en vik~ 
isere følgende for Per: ig reserve i en krig mot sovjetisk 

!.Jeg er for at det norske f orsv- okkupasjon som vi ikke må undervur~ 
aret og AkPs mil i tærpoh tlkk ret- ere. Mep de vil a ldri bli den domin
ter seg først og fremst mot Sov- erende krafta in:J.afor bor gerskapet 
jet. . · . _ i Nerge. 
Ml tt punkt tl~ endrlng av tese Per ønsker at alle positive fak-

ne er i forbindelse med holdnlnga tarer mobilisere s f or fedrelandsfo~ 
til det eksisterende . borgerllge sva ret . Men han g lemmer at forutse~ 
militærapparatet og l denne !or-. ninga fo r å mobi lisere folket og 
bindelse mener Jeg hovedsaken er a a rbeiderklassen til aktiv t militær t 
bekjempe borgerskape t s ka pl tulas;r- forsvar, er E•. t de blir kvitt il.lusj-
onisme og den elendlge mlll tær e on., r om sine nåværende le dere . Der-
beredskapen. . so " re sul ta tet a v AKPs nye mil i t ær -
2. Jeg mener lkke at det er, bare politikk er a t so ldatene møt er f ram 
AKPere som skal få ;råp,en o ( HvH. til mo bili sering ved et krigsutbrudl 
tenker Per om meg nar nan trur med like sto re i llusjoner som i !940, 
jeg mener sånt tull???) Jeg mener vil dette ~ jøre s tor skade for den 
det er bra om soldatene er be 3 t fortsatte krigføringa, 
mulig utstyrt, at våpna er bes t I sitt innle~g i oktober utdyper 
mulig s predd . og at reaksJonæreå Per sitt syn på0 borgerskapets event
deler av off1serskorpset har s cmuelle forsva r av nasjonen i lys av 
li ten kontroll over våpenlagra s !940. Han hevder at det .er en reell 
muli~. tatt s mulighet for at borgerskapet ( 

I 4,mal for oktober har ~er _ Eggjøre motstand mot en okkupan· •• men 
sammen og levert et sakllg lnnlegg . at vi aldri må stole på denne klass-
KAN VI STOLE PÅ BORGERSKAPET? VIL ens forsvarsvilje. Og bra er det at 
~PPRUSTING O~ BEDRE VÅP~ FØRE TIL Per ikke stmler på den; Det er et 
EN VIRKELIG STYRKING AV FORSVARS.., urokkelig faktum at borgerskapet. sv-
EVNEN? · ikta i !940. Hva har skjedd siden 

Jeg står på at borgerskapet i den gang som g jør det mer sannsynlig 
-·i hovedsak vil kapitmlere og knyt~e at de l~~-Vll SVlkte lgJen?_Qet ~n

seg'"'tYt der!:iJ!rper<:i:ali-stm!rkta-d-e-trl-f~er J.X:gen. argumenter for. Det 
e~~ver ti4 finner opportunt. For demkunne kanskJe Sles at borgerskapets 
teller det mer å spinne gull, enn å s terke tilknytning til USA-imperial
forsvare den nasjonale sjølråderet~ 

32 

Historie. 
. Kampen mot høyreavviket. 

Disse forholda fikk vi på NKS forrige landsmøte. Først vedtok 
partiet sakene, og så fikk NKS lov å strø sand på. Grunnen til 
at dette kunne gå, var den enorme hetskampanja som var piska i 
gang, under dekke av å være en kamp mot høyreavvik og revisjo
nisme. En gjeng fanatiske ekstremister slo løs på alt som så 
ut som det rørte på seg. De trudde det skulle være sånn, sånn 
var det jo i Kina. 

Bare oss negre igjen~ 
Noen hederlige mennesker var det vel som stod opp og sloss til 
siste blodsdråpe, resten av motstanderne la seg flate (og det 
er jo fo~ståelig~ man tren~er en taktikk for å overleve mot en 
overlegen fiende). 
I dag er de fleste av disse folka ute av bevegelsen, .de er sym
patisører, men samtidig aktive motstandere mot at andre skal 
organisere seg. Noen er fremdeles medlem, men da er de gjerne 
ekstremt passive og motløse. 
De som stort sett er igjen ' i bevegelsen, det er oss slavesjelar. 
Vi som trur a-t det må være sånn at noen tenker, men s andre ut
fører ordre. Men selvsagt har en god del av oss også gått l ei . 

Vi er "ved·og vannbærere" enten du ser de t eller ikke. 

Sånn blei NKS "ved og vannbærere" for AKP. Alle er en1ge om 
at vi ikke skal være "ved og vannbærere'', og ikke skal vi være 
"redskap" for partiet heller. Men sånn er det allikevel, det 
syns bare ikke like godt til enhver tid~ · 

, Ved omorganiseringa av NKS i Oslo, der NKS blei satt under ad
ministrasjon, syntes det spesiellt tydelig. Store bokstaver og 
farger. Jeg var sjøl en av dem som slukte omorganiseringa rått, 

i ngen motforestillinger. I dag syns Jeg ikke det holder med 
1000 besvergelser om at "jeg skal a ldri gjøre det igjen". La 
oss forandre vedtektene, det er de som sier at det er sånn det 
øzxsi"" skal være, Det er ikke nok å kl i ne noe ma~ing over 
råttent treværk. 

Vi vil ha det som i gamle dager, 

Da ML be~egelsen starta opp, virka SUF som en · magvet~ på ; ~ng- - : . 
dommen fordi de var kritiske og utforma pooli tikk':E!'rf'.'~p 'å g:runn-.:.: ··. 
lag av egne meninger. ., ·''i: ... ''.: .... :·~··:~ ·- ... 
På NKS 2. landsmøte var det definitivt slutt på deniie ·>linja. 
Nå skulle partiet bestemme. · 
Erfaringene fra NKS i Oslo viser at først da all sentral ledel
se forsvant, har enkelte lag fått endel fram.gan.g. Selv om .. ikke 
demokrati er en tilstrekkelig betingelse, så er det •n nødven
dig betingelse for framgang. 
Det ville være ønskelig å gå tilbake til et forhold mellom NKS 
og Partiet ala det fra den første landsmøteperioden, noe i r.at
ning all: 

NKS støtter AKPs allmene politiske linje, og betrakter AKP 
som det ledende element i kampen for sosialismen i Norge. 
Men NKS er en selvstendig organisasjon mea ~selvstendig ____ _ 
politikk. 

:~ .!, • 
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Pdor,i _tering. 

Denne diskusjonen må nødvendigvis reise en mengde andre spørs
mål i samma slengen. Spørsmål som: "Hva skal partiet være? og 
Hva .er demokr'atisk sentralisme?". er sentrale. Mitt inntrykk. et
ter·" å ·.h·a . diskutert med NKS medlem.mer , . og tenkt over tinga sjel,· 
·ar ·at·· --r.orho:ldat NKS - Parti.et bør bli den viktigste saken, i 
alle fåll i::fEm viktigste enkeltreformen på NKS landsmøte. 

· Ayklar+ng og,. Avgunsing. 

~ 

I . tråd med dette har jeg forsøkt å avgrehse meg fra andre prob
lemer, men som folk ser så har det blitt endel overlapp.Allike-
vel' jeg må si noe om ' den: demok.ratiske sentralismen. ' 
Vi oppfører ossTSiler llli at vi må oppføre oss-) som. om det var 
krig eller fasbisme i .. landet. Den utbredte direktivbruken, kra-· . 
vet -om ~lltid .. å stå på Hnja utad, og ."den ubrytelige partidi
sil,inen" , .e.r' en del av de tinga v.i bør forandre på i denne for
binde's~. · Disse forandrin~e~e . t ~rak~ i~~bø~ også føre til~~ 
forandring av vedtektene. 

"t~ ' . 
.En forpostfektning. 

Kommunistpartiene har gjennom tiden~ allt~d ~hatt probl~mer · m•d 
å organisere arbeide l blandt ungdommen. Båd~ ~et ene ~g det an
dre har blitt prøvd (, :Så når vi ....._.ser hv-ilken misaøye det i 
dag er med partiet.~::·.i.)..edelse over NKS, så kan ingen komme og 
si at sånn som vi .h'ar: det i dag, sånn må det være. Vi må . kunne 

. forandre på alt' . o~~ · ~l finner det nødvendig. " 

DEMilKRATI. 

Demokratiet mangler i dag. 

I dag er NKS underlagt partiet som en neger under en hvit. Sen-

( 

. tralstyret ~l i NKS er underlagt sentralkommiteen i AKP, og det 
er tilsvarende forhold på lavere nivå. Dette er slått fast i 
partiets vedtekter. Disse vedtektene sier også at NKS har full 
rett til å utforme sin egen politikk, men bare så lenge partiet 
er enig .i denne politikken, ellers ikke. ( 
Det blir bare lissomdemokrati 'når vi ikke har lov til å utforme 
den po~ itikken vi skal sette ut i livet. Demokratisk sentralis-
me vil si at mindretallet underordner seg flertallet. I NKS er 
det omvendt, flertallet er underordna mindretallet , nemlig par
t i-koryfeene. 
I RV, der har de rett til å utforme sin egen politikk og velge 
sin egen ledelse. De er ikke underlagt AKP. Det samme gjelder 
for fronter og fagforeninger. Men ikke for NKS, der er faren 
for revisjonisme for stor. NKSere er de usleste kryp på denne 

, jord. De er jordens avskum. Derfor må de stå under fremmedstyre • 
. ~ Full sentralisme og ikke noe demokrati, neger og hvit, det skal 

være sånn - det er i tråd med naturlovene. 

• 
4 

'., 

ismen gjennom NATO i dag er sterkere 
enn tilknytninga til England og vestr 
maktene i I940, og at det derfor ,er 
mer sannsynlig a t de vil gå mot Sov
jet. Men . hva· ser vi? Et omfattende 
knefall overfor Sov jets press i nord 
områdene og en n:ermes.t pahisk redsel · 
for å stØte Bresjnev på mansjettene 
ved å hevde norsk suverenitet på 
Svalbard. Dette er skremmende. Det 
finnes ingen annen' sannsynlig fort
s ettelse av denne politikken, enn 
knefall ved et angrep. Eller hvilke 
I_S.o n!a' e te tendenser · kan Pe:r: peke på . 
' å få os s til å tru a t mulighet
el • ., f or mili tæ~ motstahd mot en sov
jeti sk okkupas jon er til s tede. Krig 
er som k jent f ortse ttelse av. polit~ · 
ikken med voldelige midler, og jeg 
se r inte t i den norske r eg j eringas 
politikk i dag som tyP.er på at qe 
i kke vil gi etter fo r rni+itært press 
fra Sovjet, ·oppfordre foik til å · 
vise · ro og behers~lse, sama rbeid 
og be s indighet f or å "unngå ·blodbad" 
eller lignende argumenter. Dette 
SVIKET må AKP forberede det norske 

{folket på! · 

æ 

..... 
VÅPNAS BETYDNING. 

Bare så det er sagt helt klart i 
fra: Jeg er for at detfnorske for
svaret er best mulig militærteknisk 
uts t yrt. Jeg. er ik..l{.e for avva;pning 
og tru~ ikke at bombefly kan skytes 
ned med sprettert. . 

Det jeg er redd for, er at AKP nå 
engasjerer seg kraftig i kamp for v~ 
penbevilgninger. Ikke det at jeg t:nr \ 
det . vil skade m.ed bedre luftvernarti-

·lleri og kystvakt, men hovedstørsmål
et er jo om og hvordah det m~ ~tære 
u t s t yret skal brukes ~ ek kr~gss~ tua
a slJon. En m~l~ ilæ:r; opprustning med · 
støtte fra AKP, kanskape en falsk 
trygghe t hos folk, en illusjon om at 

.fo rsvaret er ~ tyrka. Reali:t:eten 'vil 
,sanns ynligvis bli at uansett. hvor . bre 
juts tyr militærapparatet har, så vil 

· borgerska pet vegre. s eg fpr , å bruke 
det mot fienden. · 

I940 burde ha lært Per at hoved-~ 
:saka er den poli t iske linja bak våp- . 
.na. 

Min konklus.jon er at Per under...: 
:vurderer borgerskapets unasjo-na:J_e 
karal!:ter og sprer falsk tillit til 
lat bedre våpenutstyr er det samme 
som et bedr• forsvar. : 

\. 

f'. 
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l 
DETTE NUMMERET ER FORHOLDET MELLOM AKP OG NKS, OG DEN DEMO- ( 

TISKE SENTRALISMEN. DISSE SPØRSMÅLA TEGNER TIL Å BLI EN HOVEDDISK
SJON I LANill3MØTEBEVEGELSEN - OG ER AV AVGJØRENDE BETYDNING FOR NKS' 
RAMTID. . . ·. . - . - . - _ · · . . -

I JANUARN·l)MMERET AV . YIL VI LEGGE.- LEGG.E STOR VEKT .PÅ DISKUSJONER 
M STUDENTPOLITIKK, SÆRLIG IK -OG ·FAGKRITIKK. DEADLINE ER I2/I- ~O. 
KRIV I~~EGG • . . 

INNI-IOLD:. 
NKS og· partiet, neger og hvit ' 

Sva:r:·s ·k:al vi ha to ko.mmunistiske . 

par~ier - i Nor~e? 

NKS- MÅ v~r~ org. s~øls~endig 

s. 3. 

s. IO 

s. I4 

·NKs-· en_kqmm. masseorgai:J.isasjon? ·s. I5 

SK. i Ji.:((P: .Kommentarer til 

s-entralstyrets vedt.ektsforslag s. I7 
Vedtektsendringer og sentrisme s. 24 

Styrk s entralismen s. 25 

Hva er s a nnheten? s. 26 

Svar fra SKau i AKP s. 27 

Hvor er den gamle beretninga? s. 30 

Kan vi stole på borgerskapet? s. 32 

Svar: Vi treng ein konkret 

mi1:itærtaktikk. s. 34. 

~· ~. 
2 

.E:g er samd i ' at mi ap.ty_dn_ing om 
opportunisme på. ei t punkt i H • .siti; 
.innleg.s- var:·f'E)ilak:bg. Men elles 
syns eg_ inin kri tikk - var _ )wrrekt og 
sakleg - egså i forma • . 

HALDNINGA TIL DET BORGARLEGE 
FORSVARET. 

-- .. .. . . l 
bardpolitikken, til militærløyvin-
_gar. Å påstå ·at dette er spel for 
:galleriet eller ' forsk;lellige var ... 
1iantar av kapitulasjonisme, vil 
\ve:e ~ lure seg sjøl Gg må føre til' 
: fe~l ~ pol~ t~kken. ··- , . 

H._argvÆenterer som om .desse m~t
:'e~~ng~ne er uvesentl.ege., og :;;eier. 

I sitt , førre innlegg gjekk H. -~n;·ent~ng om betydninga av å ut- . 
mot våpenløyvingar og hevda at hoV'- nytte des se •. : • ~ __ . 
udsaka i ei førkrigstid var å av- H~n orererer dessutan med ein 
sløre at forsvsret ·ikkje duger at prer::t~ss _ ~ argumentasjonen som el; 
det 'ikkje er inr~etta på motst~nd. ~kkJe ~l godta: mulig~~ten for • 
H::m la svært li te vekt på arbeidet r?ell borg~rl~g motstand er avhen-
for -å støtte tendensar som bid-r"'-r . g~g av_ regJe~ngas haldning. At 
t y ~ styrke forsvarsevnen. • regJ~r~ng~s avgjerder ved ein okk-

\ _. _ · __ , upasJon ~l ha innverknad på for-
No har H. få~t cit · meir , svaret:' motstand er tlart. Dersom 

nyansert .syn.Han har skjønt at det ! regJe:~nga går innfor kapi;julasjon · 
ikkje duger berre med "avsl21ringar": med e~n gong, vil sikkert delar 
Det er også ~i hovudsak " å bekjempe · av f~rsv:;-ret følge den..11.e oppnodinga 
den eler..dige militære b'eredskapen". !Men a sla fast at det ikkje · vil 

Så langt er eg mykj e samd med H. , kunne. vere .· delar av forsvare-t 
Men eg synes at resten av innlegget , som_~l ta opp kampem, er feil-
hans peikar i retriing av at han . akt~g.Det er nettopp I940 eit 
ikkj e ser det som ei hovudsak å :godt døme på. . . 
styrke aen militære beredskapen Å .avskrive muligheten for reell 
og støtte tendensar i borgar.skapet , bo;garle~ ~o~st~d. er å sjå·bcrt ~ 
som rettar seg mot Sovjet. 1 f:;'?-'. ~rk;hgheta. Å ikkje ville 

. ga· ~nn pa ein diskusjon for å 
ANALYSA AV BORGARSKAPET. ,utnyt;e_ dei ~ motseiingane 

H. slår korrekt fast at for 1 som eKs~ster~r i borgarskapet på 
borgars}capet tel det nieir å spinne desse spø:smala, er de.t berre Sov
gull, enn å forsvfire sjølråderetten.· Jet som VJ,.l ha nytte av •. 
Vi har --ingen grunn til å stole på ' 
borgarsk:;-pet. · . i MEN 

Men nar H. deretter . argumenterer 
mot muligheten av ree 11 borgarleg 
motstand mot eit åtak, og følgeleg 
vil legge lite vekt på t.d. å · 
stille krav om våpenløyvingar- då 

l 
KVA OM HALVDAN HADDE RETT? ~ 

_er :ilckje~g samd ler..ger. ' 

ER(_..;;T· MOT·SEIINGAR I .BORGARSKAPET? • 

H. meiner alt tyder på at borgar-~ 
skapet vil ka pitulere med ein 'gong. 

. Eg me~ner dette er eit altfor 
, a~solutt standpunkt.Det er rett 

-
1at regjeringa har fulgt ei kne
fallsline overfor Sovjet i nord
områda. Men samstundes er det l:lart 
at de~ ~r store_motseiingar i borg. 
- _ ogsr: ~ regJ er~ngs. - m.o.t. prio
r~ter~nga .av forsvaret, til Sval-· 

l , ' 

. ---
---1, 

La oss ''like'irel -"for the sake 
,of the argllmen:t"- anta at H. har' 
irett:ved angrep vil borgarskapet 
'e t ter all sannsynlighet forsØke å 
'legge ned motstanden med ein gong. 
' Dersom dette var vår analyse: 
ville det ikk;)e då vere desto vik
tigare å reisekonkTete krav om t.d. 
opprusting av infanteriet - både 
for å legge eit materieltgrvnnlag, 
for langyari~ kri~ Qg fqr å avsløre 
kapi tulasj~tn~sme ??~ettopp i ein · 
slik situasjor.. vil det ver~ særlegl 

,viktig å prioritere konkret krit- 1 

ikk og konkrete krav.Korleis skal 1· 
lcapi tulasjonstendensar i borgar- i 
-skapet el l es bli forstått av mass- i 
;ene? · l 

. ,. 
-.---,-----. 
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Lin ja med å utvikle ein konkret og 
nyansert taktikk i militærspørsmå~ 
let er u tvi.kla f ordi massene ska l · 
kunne avs løre kapi t ulas Jonstend.en
sar .For di v i rei ser krav om nØdve
ndi ge vå pen vil det t e bidra tila t 
de~ politiske diskus jo~en i kkje 
dreier seg om almenne f raser om 
kven so .". er "na sj ona l" eller kven 
soEl er for "kne f all",- men om kon
kre t e veikskapar ve d for svaret. 

Førs t når vi stiller problema 
s1ik kanv i ha håp om å avsløre 
overfor mass ene kven som er for 
eller mot kapi tulasj on i borgar
ska pe t . Denne diskusjonen er i kk j e 
noko å vere "redd for " - det er 
denne vegen vi må gå skal vi kUnne 
mobilisere -f ol k mot Sovjet . 

BORGARSKAPET SIN MOTSæAND VIL HA 
STOR BETYDN I NG FOR KRlGEN. 

l 
del. Eg er samd med H. i at vi ville 
vere på ville vegar der som vi i v4r 
taktikk la ensidif vekt på våpem
løyvingar. Men de te gjer hell er 
ikkj e ~ilitærprogramrnet.Berre 2 
av 53 s ider i programme~ er om 
l øyvingar og kr av til fo rsva r et. 
Pa r t ileiinga sine utspel er hel-
er ik~c j e prega av ensidighet, men 
av ønsk j e om å utvikle ein konkre t . 
og heilskapleg kritikk av bor gar
skapet og deira forsvar. · 

For det andre er H. sin"redsel" 
svært lite logi sk .H. ser de t s j øl 
som ei hovedsak "å bekjempe den 
el endi ge mi litære ber i!.l!iska pen ". 
Ko rle i s skal dett e lrun.."YJ.e g jera s t 
på ei n f ornuf tig måt e utan å l egge 
avg jerande vekt på å striie konkr~ 
te ]{r a v?? Ska l vi få opp slutning 
om vår e lin j er duger det ikk je med 
abs t r akt kritikk- vi må også seie 
kva vi vil og korleis dette ska l 

. Vi må rekne med at bor garska pe t g jeras t . Dersom AKP " engas j er er 
v1l kap1tul ere et oer el t 1d , me~ H'' seg kr a f t ig i kamp f or v~penbev
sk jønar t ydelegv1s lkkJ ~ at berr e i l gninger " så er de t ingenti ng å 
kortvarJ.g borgarleg off lslell mot - ver e " redd for"_ de :':; e r h ei l t 
s i;and vil ha avg jer ande betydning l ogisk og har sto r po l iti sk bety
for den vi dare kampen . Det er sv- dning . 
ær t viktig a t Sovjet bl 1r påf ørt 
s t ør st mulig tap i starten- bl. a . 
fordi det l egg fo r holda t il r ette 
f or langvari g motste"nd, de t blir 
mulig · å mobi l isere f l eire mot okk
u panten og større mulighe t t il 
omorganiseri ng av motstandskreft ene 

Bl. a . d•rf or vi l de t etter mit t 
syn ver e kapitulasjonspolitikk å 
ikkje priori t ere høgt å k j empe fo r 
a t de~ borgarlege fo rsvaret har 
ma t eri el le .muligheter t i l å yt e 
r eell motstand. 

ER Ml LITÆRPROGRAMMET EINSIDIG? 'i. 

KONK!JUSJON. 
Eg er samd med H. i , det 

vikti gas t e : å a r beide fo r a t det 
norske fo l ket er best muli g budd 
til å mø te ein sov jeti sk okkup~
sjon. 

Men eg s ynest at han s syn på 
!!in del sentrale punkt represen
terer eit tilbakesteg _ til 
den tida då vår militærpoli t ikk 

.var _prega av ei blandi ng av all- .. 
menne sanni ngar og ein del f' r a 
sar - og ei n på f allande mangel 
på konkret analyse og taktikk. 

H. er fo r at det nor~k? forsvar- Vi na,dde"Lemi ns· skjema :·,.... 6g 
er"best mulig u tstyrt mJ.lltær- stemte ikkje dette med virkelig
teknisk". Samstliinde s seier han at heta så heldt vi oss t!bl dogmene 
" det jeg er redd for, ~r ~t AKP llikevel. Eg synest H.gjer ein del 
nå enga s jerer seg kraft1g l kamp av dei same feila no - s jølv om 
for m1litærbevilgninger". . hans siste innlegg er be tre erin 

For det før ste tru.r eg a t H. m1s- det første. 
fors:t_å,Lpar:biets_li.n.j_e...._D~'fl\-e--..ini - PER, 
i tærpro grammet utt:ykk~r ~J. _ strat-
eui sk og t akti sk lJ.ne 1 mJ.lltær-
spørsmål et, der spm. om våpen ~øy~ 
vinger u. t gj er ein li t en, men v1kt 1g 
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Fira amerikansk fagbevegelse: Arbeide!je slår ring rundt sine 
falne kamerater. 

NKSi OG' PARTIE~ll'. NEGER OG; HVI T ? 

KRI TI KK' FRA SENTRALKOMITEEN : SENTRAL"S TYRETSi 
V'ED.æEKTSFORSLAG ER ULTRADEl'/IOKRATISK. 
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