
har greidd å fø r e haldba r e a r gum
ent i marka for dette standpunkt
et . 

Argumentet sa~ blir brukt er 
erfari ngane frå I940.Borgarskapet 
kapitulerte ikkje l enge etter a t 
okkupasjonen var ei t faktum
a l tså er det ing en g r;.mn til å tr.'. 
tru a t ikk je denne histori a vil 
gjenta seg.Slik a r gQmenterer ein 
del . Til dette er det å seie : For 
det fø r ste er det ikk je akkur at 
vitska pl eg å dra slike s l utni ngar 
uti frå ei t døme . For de t andre har 
parti et påvist (sj å t . d . Ot tar 
Strø~ne s bøker) at I940 også er 
ei h i storie om reell borgarleg 
motstand - trass i svik frå t opp
leiinga og trass i dårleg utrusta 
hær . 

Vi kan dra to sikre konklu s jon
a r a v erfaringane f rå I 940 når d~ 
gjeld bo r garskapet:I)Borgarskapet 
kan gjer e mo ·~stand mot ein okkup-
ant . 2)Vi kan aldr i stole på for
sva rsvil jen ti l borgarskapet . Pga. 
sin kl a ssekarakter vil det a l dri 
k~ne bli no kon konsekvent f ors v
arar av sjølråder etten . 

Men å bruke erfaringane f r å 
I940 som " bevis" på at bo r gar -
skapet a l dri vil kunne fo rsva r e 
sjølr åderetten er u l ogisk og do g
matisk fordi det i kkje byg:3er på 
anna enn del ar av det s om skjedde 
i I 940 - og fo r di det i kkje ana

, lyserer virkeligheta i dag då vi 
står overfor ei t nytt okk~pasjon~ 
trugsmål . • 

VIL KRAV OM MILJ 'LI..RLØYVI:!GAB SKA:EE 
II,LU SJ0 NAH OM BOBGARSKAPET SIN 
FOBSVAHSEVN E? 

Slik stiller ein spørsmåle t når 
ein i kkje ser den sto r e skilnaden 
me llom e i n aggr essiv stor-gangster 
og e iih lommetjuv - mellom Sovje t 

imperiali smen og det norske bor
:sar skapet. 

Mi me ining er at C.erscm vi for
fektar liner som t.d . "kamp mot 
Sov je t - nei ti l våpenl øyvingar ." 
så vill e de t vere ei l ine for å 
styrke folks illusjonar om Sovj e t 
Eg synest ~e~ er meir å bekymr e 

seg over . Og det ei nastil vi vi l l e 
kunne greie å avsløre med sl ike 
liner vil vere oss sjøl . 

Dessutan er det klart at de r 
som vi ikkje utvikl ar ein konkret 
kr itikk a v forsvaret~ stiller 
dei nødvendige krava v i l v i også 
stille oss på sidelina m. o . t. å 
.lvsØøre det norske borgarskc.pet 
sin k c>. pi tulasjoni sme . 

Berre i den g r a d vi går inn
på ein konkret diskusjon og sti 
ller konkre~krav vil vikunne 
mobilisere arbeidarklassen og 
folket til mot stand mo t borgar
leg " ettergivenhet spolitikk" .Eit 
godt døme pa dette er den deba tte 
s om tidlegare i år gjekk i Aften
posten om militærpolitikk . Her vi~ 
te det seg ai. straks Steigan g j ekk 
konkr et ti l v"rks og stilte krav 
til t . d . endring av for s varsplanæ 
så koqt: poli tikarane og dei ansvar--· 
lege militære ut på g l a ttisen. 
Men St eigan fekk støtte f rå. andre 
offiserar. 

Vi må a lu:i::i: s tol e på borgar 
skapet .Vi må a l lti d r ekne med at 
store del a r a~ borgar s kapet vil 
·kame til å kapitul er e overfor ein 
okkupant .Wen for å stå best mu
lig rusta både po l itisk og mili t 
ært '!' til ein okkupasjon er det n ød
'i!"endig at v i har ein politikk s om 
mobili serer ma s s ene til å presse 
borgarskapet . Vi må a'!Sløre over
for massene at Nike- bat teria i kkj 
er no ko rP.e l l t for svar av byaw; , 
at Sør -1Jorge ligc ape for åtak, at 
sta -ti.sk f l yplascforsvar ikkj e dv "i
er , a t Nato - beredskapen byggær- på 
illus jonar og sviktande fø r esetna
der - og still e krav om endringar. 

Arbeider vi etter desJe linene 
og kastar dogmati smen og s ekteris
;n en på båten vi. l Ivan få Cl. et gans
]{e heitt når han kj em . 

Per . 

~ 
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sjølstendighet og u avheng i ghet frå 
imperialismen - dersom desse landa 
var styrt av l akeiar for imperial-· 
ismen?? 

Stikk fi:1g eren i jorda,Eri t:: ! 
De t ~ . cior seg s j ø l at når d e t te 

er premiss I.-så må resten av "be
visførselen" bl i smått stell. Ytter
leg a r e kom::1en tar ar er overflødige . 

ALLIANSAR I 3 . VERDENLAND . 

Dårlig e r også Eriks " råd" om at ha1 
berrB ville gått inn for løyvingar 
"under f o rutsetning av at di s se er 
und e r f o l lc 0' i :o; l<ont roll" . Det te sei er 
derJ. s a me Er ile som v il be lære oss om 
·bore e rsl:apets klass.:;karakter .D e t er 
sjølsag t tull å tru at løyvingar km 
kontrollerast a v folket så lenge b~ 
r g erskape t har makta. 

TEORIEN ER IKKJ E NOKO DOGME . 

Også i synet på militærløyv- Teorien om det tre verdene er 
ingar i 3 . verdenland ser Erik ikkj e noko do gme . Eg stør den ne t eori-
bort frå virkeligheta.Han sei er: en fo rdi d en samsvarar med virkeli~-

: "I ran av heta i dagens verden . Ein di skusjon"' 
i dag er regjer t av ~1asjonale borg - om_ denne teorien kan berre bli • 
ere.I disse lan da er det korrekt å fr~ktbar dersnm Vl s tl l l er spørsmalet : 
g i betinga støt te t il mili tærbevil- Er teo·rien i samsvar med virlteligheta 
gninger". Dette er eit altfor absol- eller er den det ikkje? 
utt standpuNkt.Kva som skal vere Dersom Erik s t ilte det t e spørsmålet 
kommLni stane sin taktikk i slike t rur eg de t kan bli ein lærerik disk-
l and m. o . t . mili tærløyvinga~~r a v- ~~Jon . 
hengig av e i konkret vurdering · av,4~-"Eg foresJ,}I'~'' at Rr ik byr jar med å 
forholdet ·~ e llom ;{lassekr eftene j_ - ;undersøke sin eigen teori om "fle i r 
landet , faren for krig kontra mulig- tal;t av l anda i 3 . verden er regjert 
hetene fo r revolus j on osv . av .<ompradorborgar a r " stemmer overens 

med virkelighets. . 
Leif. 

MILITÆRDEBATT: 
1 

Feilvurdering av borgarskapet ?i 
c_ - --- ·-----· . .. j 

I diskusjonen om mili t"'?rte s ene Borc;ars ~{apet s in k l asse'.m r akter 
har s"'r l eg f ølgcmd e a r gument vare og s j ølråderetten . 
hypplg brukt a v rnots t andara n e a v 
å still e k r av om mi litærløyvi n gar: De t er e i l ov a t borgarskapet 
" Borgar skape t er una s,ional t og im- s i primære intere sse er å sikr e 
peri alist i sk og vil derfor ikk je profi tten sin.Det er også ei lov 
forsvar e sjølråderet t en . Å g å inn at borgarskapet må eksp=mdere- -
for løyvinger betyr å Qnder~rde~ utomlands f or å overleve - det 
e borgarska pet sin klas sekarakte~ e r imperia listi sk . 
og styrker berre illu sjonan e i f~ Men følg er det a v dette at 
lke-t - em- bo r ga-rsk-a-p e-t - si-n---f'o-rsva rs- "'ar .orka-·pu-t- a-l-l--ti-d--v:trsv:LK;.,e;--------
evne. Hu3 s I940. " sjølråderetten? At det s i kke r t vil 

He r er det viktig å skille dog- kapitul ere over f or ein okkupant? 
me r frå fakta. Eg har enno ikk j e sett n Ø:kon so'll 
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ter som med nebb og kl~r kjemper og verdens undertrykte-folk og nasjo-
mot folket.De er lmperla,Llsmens for- ner.Dette slo jeg fast i det forrige 
lengete arm l den 3.verden,Når l anda :iJnnlegg·et mitt. men 4.mai trykte det 
er l}.ovedkrafta, sli,.k_..KKP si er, betyr . ikke, ' 

dette at kompradorene }lar makta. KKP påstår i begYJmelsen aw 3VT det 
Dette er kjerna i teorien,og det er samme.Samtidig støtiter de i samme 
dette Leif ikke vil gå inn'på.I teori imperialismens forlengete a~~ 
stedet trekker han fram løsrevne i den tredje verden,nemlig komprad--~ 
sitater i 3VT.Det burde være klart orborgerne.~t teorien er revisjon
at både revisjonister og marxister 1istisk blir o~så bekrefta av KKPs 
slynger om seg m~d marxistiske ord politiske praksis,noe jeg også vis-
og vendinger.Men det som sklller te i den delen av innlegg3t som 
marxisme fra revisjonisme,er kJerna ikke ble trykt. 
i innholdet..,· 

Hovedmotsigelsen i verden går mel
lom imperialismen/sosialimperialismen 

Erik,22.mai -79. 

SVAR: Dogmatismens fallgruver~ ==] 
~rik avf~ier ~ine ~rgume~t med å J ismen".Derav følger konklusjon~ 

sele at del_er løsrlvne sltater"- ·1 "tre-verdener-teorien er reVlSJO-
utan _grunngJeVlng.. nistisk". 
&v plassomsyn ~å eg konsentrere meg ' _Dersom nokon synest dette minne~ 
det aller Vlktlgaste.Eg tok i mitt mlstenkeleg om en VlSS Erasmus- :!lå 
førre innlegg opp Eriks synspunkt er det blink.Som kjent "beviste" 
til breiare drøfting. Erasraus at Mor Nille er ein stein.· 

Erasmus Montanus. 
Ei samanlikning mellom Erasmus'og 
Eriks- resonnement vil nok vise seg 
å gå i Erasmus' favør. For i motsetn,.. 

Ei t av dogmatikaren sine viktig-· ing til Eriks ~ar Erasmus sine ~
igaste kjennemerke er at han ikkje mlssar_ for å gJere Mor NiJ.le tii'e:in 
unde:esøker om teorien hans stemmer steln l og for seg korrekte, 
~verens ~edvirkellgheta.Han seler Hos Erik - derimot - stoppar det 
som Regel at "stemmer ikkje vlrkel- ,oppaY.Lerreide i premiss I,·- og 
igheta med min teori, så desto verre ~e~ed fell ogs~ hans argumentas
for virkeligheta. "Sjølv om Erik ikkj.eJon saman som elt korthus·, 
står på Hegels standpunkt, så er det • 
ikke så langt unna. ER FLEIRTALET AV 3. VERDENLANDA 

Det "Leif ikke har skjønt no'e av" REGJERT AV KOMPRAOORBORGARAR? 
er følgande merkverdige"resonnemenil' 
- som også er Eriks kardin~lar~~ent 
mot tre-verdener- teorienl 
I 'tremiss: "Flertallet av landa i dEn 

_redje verden er regjert av komp~ 
.adorborgere(lakeier for imperial) 

2.premiss: "KKP sier at landa i den 
3.verden er hovedkrafta i kampen 
mot imperialismen". 

3 .Konklusjon A.: "i følge tre-verdener 
teorien er kompradorborgerskapet 
hovedkrafta i kampen mot imperial-

26 

Dette er Erik I.premiss.Han må då 
faktisk meine at dei organa det st~ 
re fleirtalet av 3.verden-land har 
slutta seg saman i - så som OPEC, 
OAU,77-landsgruppa i FN,den allian
sefrie rørsla osv. - egentlig er 
fordekte imperialistalliansar.Kvi
for skUlle 3.verda så og seie sam
la og offensivt gå innfor omfatt
ande økonomiske,politiske,militære 
tiltak som er innretta på styrka 

( 

': 

\ 

l ..... LEDER: --~ 
bruk landsmotebevegelsen til å utvikle 

en konkret studentpolitikk t 
På Rød Valgallianses landsmøte i var fullført.Det var. en behagelig 

·sommer ble det vedtatt et program ' sif'.•3.sjon for alle som helst så at 

med et vell a v konkrete standpunkter<folk ikke hørte på hva de revolusjon

RV krever maksimum 20 elever i hver ære sa.Og da er det ikke så rart at 

skoleklasse.RV krever sterk økning i Dagbladets lederskribent etter RVs 

de skattefrie fradrag ved kommune- landsmøte ble svært bekymret for RVs 

skattlikningen.RV er mot oppløsning røde og revolusjonære sjel,og utropte 

av borettslag .RV krever stopp i vid- RV til et "radikalt reform parti". 

eriutbygging av kraftkrevende indus- Men hva er en revolusjonær poli-

'tri,samtidig som de nåværende arbeid-tikk? Må ikke det være en politikk 

., splassene i denne industri en opprett-som fører til at flere og flere slu-

holdes-. osv.os.v-. osv. 'tter opp omrevolusjonen som et lang-
Noen ble overveldet og bekymret 

siktig mål,at flere og flere vi~ 
over all denne konkrethet.Slik hadde er erfaringer som vil komme til 

de sjelden hørt revolusjonære snakke _nytte i den endelige kampen om 
før.Revolusjonære,det var noen som 

besvarte alle konkrete spørsmål med 

følgende tirade: "Kapitalismens 

statsma• .ta,at flere og_ flere skj

ønner at staten ikke er dem,at fl

ere og flere får tillit til den 
iboende motsigelser og borgerskapets ~evolusjonære fortroppen ? Er det 

grådige profittjag gjør slike prob- mest mulig allment snakk om revol-
lemer umulige å løse under kapital-

usjonen, og minst mulig lconkret 
ismen,og bare en sosialistisk revol- snakk om folks daglige problemer 

usjon og oppretting av proletariatet"som bringer slike resultater ? 
diktatur kan legge grunnlaget for å 

fjerne arbeidsløshet,forurensinger 

osv. osv. osv." Og så hadde naturlig

vis tilhøreren gått før setninga 

3 

Vi studenter vet en del om det,av 

egen erfaring. Vi har kanskje vært 

de mest kraft-revolusjo;..oere av 

alle, og her har ledelsen gått u-

';~ 
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fortrødent i spissen. Men i de si

ste åra har vi hatt altfor l i te 

fornuftig å si om s tudentenes 

dagl i ge problemer : Om økonomien 

deres , om rasjonalisering av stu

,diet , om eksamenspresset o .l. Og 

når praten kom inn på ~ , og det 

gjør det jo ganske ofte i student

kretser , ja , da hendte det ikke 

sjelden at vi stakk av for ikke å 

avsløre vår pinlige uvitenhet.Det 

heter at på f r uktene skal treet 

uasjonen på lærestedene. Di sse ka~ 

itlen e bør danne utgangspunktet for 

diskusjoner om de konkret e problem

ene som l aga står oppe i , f . eks . i 

FR, LNL eller interessekampen på 

univer s i tetene . Et vi ktig mål med 

l andsmøtediskusjonene må være å 

skaffe oss bedr e gre i e på student

enes daglige virkel ighet - sli k at 

vi kan g i konkrete svar på konkrete 
spørsmål. 

I "Hva må gjøres" har det gåt t 

kjennes • Det te treet har brakt oæ en debatt om atferdterapi og atferd-

en temmel ig mager høst . terapiens f a r, den amerikanske psy-

Nå stunder det mot landsmøte og- kologen Skinner. Den samme Skinner 

så i NKS , og vi tar fatt på en har forsøkt å forklare hvordan en 

l andsmøtebevegelse . Dagbladets 

l ederskribent kommer: neppe til å 

overbevi sning kommer i stand : Han 

har sagt noe s likt som at overbev-

være ti l stede på vår t l andsmøte . isning , det er når jeg , ett er å ha 

Men det skulle ikke være oss i mot blitt presentert fo r et utsagn gjen

om han etterpå bl e overveldet over tat te ganger , få r en uimotståelig 

studentforbundets konkrethet og t r ang til å gjenta innholdet i ut-

fant grunn ti l å bekymre seg over sagnet . Hvis Skinner hadde r e t t , så 

vår røde og revol us j onære sjel. ville den bes t e f ormen for revolu-

Landsmøtebevegl sen må vi bruke til sjonær studentpoli tikk nettopp være 

mye rart: Vi må bruke den til å 

oppsummer e hovedtr ekka i historia 

vår siden rorrige l a ndsmøte. Vi må 

bruke den til å kritisere de t som 

har vært f eil med ledel sen av NKS. 

Vi må bruke den til å di skutere 

å g jenta "Bare en sosiali s ti s k rev

olus j on kan lø se a lle våre problemer" 

om og om igjen, til a l le Nor -

ges stu denter gjentok etter oss . 

Men studenter flest er ikke pap

egøyer. Stu denter flest tenker 
oss fram til hvordan forhol det mel- sjøl. Og de vil gjerne ha et for-

lom NKS og partiet skal være . Men ståelig svar på de tinga·':som opp-

en ting som vi helt s ikkert må bru- tar dem nå. Gjennom landsmøtedisk
k e :hana-smøct-ed4.-slru.-s-;jen ene- t4.-'i ,- dect--u a j.onen.e_må._vi_ ta_e.:t_draheli 

er å komme nærmere en konkret stu~ skritt i r etning av å kunne gi de 

entpoli tikk . Ber etninga har bl. a . svar a . 

e t kapi tel om taktikk og et om si~ 

4 

ve d makta .4. mai .kommer så fø r st 
ut i slutt en av mar s I 979 , etter 

·at shahen er styrta.Nå bli~
uasjonen en annen .Før shahen b l e 
styrta , og nasjonale borgere over 
tok - Khomeini - er det riktig 
aw kommunistene å gå inn for em 
betinga støtte til bevilgninger , 
for slik å f.orsva re landets 
sjøl bestemmelsesrett.:.Leif l egger 
ut .om at jeg liksom er prinsip
ielt mot bevilgninger ti l borger
skapet i den 3 . verden , uten å ha 
skjønt noe som helst ,·av dett;e av-
gj ørende poenget . . 

Med betinga støt~e mener Je~ 
støtte t il visse t yper våpen un
der fo r utsetni ng av:· at disse er 
under fo lkelig kontroll. 

I r an av idag hører til g ruppa 
a v land som er regjert av nasj 

-onale borgere.! disse l anda er 
det korrekt å gi betinga støtte 
ti l mili trerbevi i gninger.Denne grup
·pa av land er i klart mindretall i 
den t r edje verden . 

Thailand er et eksempel på et l a 
nd styr t av kompradorborgere ~Hvi s 
Thailands kommunis tiske partl(TKP) 
støtter militærbevilgning er for å 

SI HANOUK- EN NASJONAL BORGER . 

" forsvare " landets selvbestemmel ses- Men USA-tro el l er vest-tro land av 
rett;, ender ·de t me d katastr ofe . F'or samme typen , prøver KKP overhodet 
hva skj er?J o , våpna rettes lnnover i kke å i so l er e, se i FN . · 
for å knuse geriljaen. · KKP oppfordrer indirekte tiDl å. 

Vi etnap~ og Thailandjuntaen ligg- støt·te bevi l gninger til militæret 
er nemlig i" forhandlinger".Vl et- i de kompradorstyrte l an,da i den 
nam s i er f.eks . :"Hvis dere knuser tred j e verden .Dette fø l ger a v 3VT'. 
TKP, som hj.elper Pol Pot , så " t ren- På slut~en avi teerien,i konklus-
g er ikke vi invadere Thail and for å jonen , kaster KKP ma ska , og avsl ører 

''rydde opp" for å " forsva re" Ka~p- like ut hva kjerna i teorien deres 
uchea . ~hailandJuntaen prøver sa å er .Her sier de gang på ·gang at 
knuse TKP, og etter at de 'kanslcje "landa i den tredje .verden er ho v-
nesten har kl a rt det , så kan Vlet- edkrat'ta mot i mperialismen" .'( min 
nam. invadere og okkupere Thallan d. uthevning) .I I 963 ,i polemikken 
uten mots~and.For dette har vært mot Kruts jov og SUKP sa KKP a l dri 
Vietnams planer hel e tlda ~I dlsse at"landa"var hovedkrafta , og lPOI-
dager (i dag er det 22 . mal) ser _Vl emikken den gangen presi ser er de 
hvordan Thailandjuntaen fungerer hele tida at komprado rborg er.n e 
som Wietnams støttespillere.De av- ikke t ilhører folket .! dag,i 3VT, 
væpner Pol Pot-styr ker l Thalland nevnfilr. "ikke KKP komprao.orborger-
og sender f l yktninger ti l bake tll skapet over hodet . 1 
Vietnams bajone t ter . Flertallet av l anda i deh t redje 

-KKP- prøver å-.h so-:Ler e- J:and- hvoC!" veraen er regJert av kornprador bor g 
Sovj e ttro komprado r borger e styrer ere . "Land" må de r for oppfa t tes s om 
(Cuba,Vietnam m. m.)Det te er br a . "komprado r bo.rgere ".Dette er elemen-
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TRE·VERDENER TEORIENl 
ER REVISJONISTISK. 1 

VI AVSLUTTER I DETTE NUMMER DEBATTEN OM 3- VERDENER- TEORIEN .DE TO 
FØRSTE INNLEGGA STOD I MAI-NUMMERET.PGA. SOMMEL I OSLO-LEDELSEN 

.-FIKK RED . ERIKS INNLEGG FOR SENT TIL AT DET KUNNE KOMME MED I 
FORRlGE NUMMER. 

ERIK -~JØR ET STORT POENG UT AV AT RED. IKKE TRYKTE . HELE HANS 
FØRSTE INNLEGG.DET VAR DESSVERRE IKKE MULIG .INNL EGGET VAR PÅ 9 SIDER l( 
OG MÅTTE KORTES NED.VI VIL FORØVRIG OPPFORDRE ALLE TIL Å SKRIVE KORTE ·. 
IN'NL_~~ -~ DA KOMMER DE INN UAVKORTA OG BLIR LEST). ---

Leif tillegger meg standpunk
_ter jeg ikke har,for så å argu
. ment .ere mot disse s t and punktene. 

De virkelige standpunktene kom- ' · 
mer fram i det forrige innl~gget 
mitt.Men mesteparten av innlegget 
ble ikke trykt i 4.mai. 

Leif slår fast at jegargument
erer på prinsipi elt grunnl ag mot 
å gå inn for militærbevilgninger 
til borgerskapet i 3. verden.J eg, 
har a ldri sagt no e sånt .Til for
skjell fra KKP,og da også Leif, 
snakker jeg ikke alment om " bor
gerska pet" i forbindelse med bor
gerne i den 3.verden.Jeg skiller 
nemlig skarpt mellom nasjonale 
borgere og kompradorborgere. Det~e 
kommer klarest fram i en del av 
innlegge t som 4 .mai ikke trykte. 
nett~ skillet fører til at vi 
kan dele landa i den t redje verd
en i t re grupper: I)Land der kom~ 
pra dor borgere har regjerings
makt a( Eks.Thailand). 2)Land der 
nas jonale borgere har makta . (Eks . 
Iran).3)S~sialistiske l and .(Eks.?) 

D.et som er po enget mitt er at 
i gruppe I. er det umulig: for· kom
munist er å støtt€ våpenbevilgnin
ge r til regjeringa.D~tte viste 
jeg sist ved å bruke Iran som 
eksemp el.I~egget. mitt ble skr
evetr. i juleferien I 978 , mens ~om
pradorbor gerne - shahen- satt 
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ER FLERTALLET AV LANDA I 
DEN 3 . VERDEN REGJERT AV SLIKE 
SOM DETTE? 

( 

MAKTA TIL GOLVET 

l NSU .! (~nen hvordan?) 
"Kan vi i det hel e tat t tenke oss arbeid i arbeiderklassen uten en l a 
ndsomfattende og lokal fagorgani sasj on? .•• En av de aller viktigste år
·sakene ti l at studentkampen nå l igger nede er mangelen på s l agkr aftig 
:'og effekti v grunnplansorgani sering~ 

Slik formul er er en kamerat i Bergen sit t syn på organi seringa av s tu
dentene i e i seminarinnleiing som vi trykker utdrag f r a i dette nummer . 
Kameratene i Ber gen har allerrede gjort noen viktige erfaringer med gr
.. unnpl anso r gani sering som de t er viktig at vi lærer a v.Di skus jonsinnleg 
ene i dette nummer tar utgangspunkt i erfa ringer fra Bergen,men de spø- • 

,rsmåla som blir r eist er like viktige å diskutere andre steder også. 
Vi vil oppfordre kamer atene t il å studere de t materialet vi l egger 

_fram her - og diskuter synspunktene . SkrLv gjerne til 4 .mai , 

' ' vpp ~o t dett e må vi utvikle en 
linje for å skape et NSU som er en 
inter essant og s l agkraftig fagfor
eni ng for flertallet av studentene 
som har felle s interesser i å or g
ani ser e seg, både. i det daglige spø
rsmålene på lærestedene og i kampen 
mot staten som er studentenes hov
edmotstander . 

Vi legger ikke opp t il å kri t i sere 
alv Sosialistisk Front står fo r,for
di·. v i i svært. mange enkel t standpunkt 
er eni ge , men i spørsmål et om å opp
nå en sli k fagforeni ng der grunnpl
ane~ utfo rmer og bestemmer organi s
asjonspolitikk blir vi n ødt t il å 
rette en god del krefter mo t l edel s
en. i N6UI. 

En av de all er viktigs~e årsakene 
t il at studentkampen· nå ligger ne de 
er mangelen på en. skikkeli~ organi s
asjon .Kan vi i det hel e tatt t enke 
oss a rbeide i arbeider klassen uten 
en l andsomfattende og lokal f agorg
ani sasjon .Kan. vi tenke oss l ær
erskolestdentene og sosi a l skolestud
entene uten slagkraftige organi sas
joner som LNL og FR? 
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I det hele tatt er spøre:-;tålet om 
p ermanent organisering et helt 'C-V 

gjørende spørsmål for å gj enre ise 
enkjempende studentbevegelse , og ak
tJ.vitet på universitet ene og dette 

•må bli en helt sentral oppgave for 
NKS i l ang tid framover . 

orga nisering i NSU .Mot SFs stenuner 
fikle et forslag om å innføre basis
grupper I 5 stenu·n er på landstinget i 
- 79-l25%).Dette tyder bra og gir oss 
håp om å lcunne bygge en brei fr:mt 
bak lcravet om omorganisering . 

T:Ll dette trengs ei taktisk linje: 
J:eg foreslår : 

HVA BØR VI GÅ INN FOR? Oppretting av lokale basisgrupper 
For tre år siden fant NSU- ledels- .ned s i ktemål å få dem etablert som 

en ut at de hadde for dårlig kont- formelt grunnplan i NSU.BG må være 
akt me d 5runnplanet og satte i gang åpne for alle medlemmer i NSU . Opp-
en diskusjon om NSUs organisasjons- 3tartingen r=.v sånne basisgrupper 
str·uktur .Utgangs punk tet var to ulilcacan gjerne skje gjennom paroler som: 
framlegg : Et fra NKS.F(Norges l:onser- Skap en Ny Giv i studentpolitikken , 
vative studentforening ) og et fra nen dette må ikke bety at vi tar in 
Sosialistisk Front/Grønt Gras . Ingen tiativ til å danne en ny organisasj 
av disse foreslo grunnplansorganis-- i konkurr8.nse med f.eks . Sosial istisk 
ering , begge gikk inn for å knytte Frlont . I den g r a d basisgruppen distans
interesseorganisasjonen sammen med ·er er seg f r a SF", BKSF osv , må det være 
reglementfest.ete studentparlament- fordi diskusjonene innad i g ruppen 
ariske organ . NKSF s forslag hadde fører fram til andre standpunkter , 
det posi tive ved seg at det ville eller hvis de andre grupperingene 
vur dere in di viduel t medlemsskap . fortsetter å stille reine parti-
Begge forslagene ble avviste av lister ved valgene . 
NSUs landsting . Etter års a rbeid Vi må slå fast at det er ønskelig_ 
står en fremdeles igjen med null med fles t mulig studenter- uansett 
re sul ta t . Hvordan kan slikt slcj e? par ti tilknytning i BG .Hensikten må 
s .varet ligger i selve problemet : være å danne en lokal fagforenings,-
Manglende kontakt og aktivisering lclubb - et sentrum for den fagpoli t 
av grunnplanet . Premissene for di sk--iske aktivi teten - et fortun for dis-
ctsjonen ble lagt i O slo , og stort kusjoner, vedtak om i ni ti a ti v , stilling 
lenger kom den ikke . lVIen noe førte ti l saker s om reiseE i Student t ing, 
den i hvert fal l me d seg . Stadig fle,fakultetsråd,iBstituttråd og NSU . 
re ser nødvendigheten av grunnpl anAltså: Stedet der studentene utformer 

politikken sin , 

'' 
( ( 

- MEN HVORDAN SKAL VI ORGAN IS ERE OSS???????? 

6 

i partiet internt før vedtak ,og SK er innkalt i " en fe i".Som det 
deleger-tm sin myndighet til å fatte tidligere er meldt i ei melding 
vedtak om tesene h l en par tikonfer- til alle medlemmer, skulle konf-
anse av samme type som konferansen i eransen om militær spørsmålet og-
I974.Sånn sett representerte behand- så behandle Klassekampen og øko -
linga ei s tyrlcing av pa:ctidemokrati - nomi. 
et i forhold til I975 . Partiet har også hatt en intern 

Det finnes •.ned andre ord ingen --diskusjon om avisa , som v.L ste SK 
gr'.mn til å beskylde _SK for å "bryte at det overveldende flertallet 
den demokratiske semtralismen", ver- av: medlemmene ville beholde dags-
ken i fo r hold til partie ts vedtelcter avisa nær sagt fo r enhver pris . 
eller i f orhold til par tiets tidlig- SK burde ppplagt ha lagt fram 
ere praksis . Årsaken til at det konuner spø rsmålet om statsannonser til 
slike beskyldninger må derfor ligge i diskusjon i partiet ,Men i mai 
politiske uenighet i dem linja soJ!i er var det ingen mulighet til det , 
vedtatt , og det var da det blei helt 

Undertegnede kritiseres for å "gå klart at enten måtte vi legge 
ut med nye linjer" før demokrat i sk - ne d dagsa visa , ellers måtte vi 
vedtak er fatta inte·cnt .Kri t ikken kan ta statsannonser . SK la dette for
umulig ramme meg som enicel tperson , ho ldet fram for partikonferansen , 
fordi jeg er pålagt å gjøre det av SK . som vedtok å gå inn for stats-
SK var des su ten på det tidpunktet klar annonser i Klassekampen . Dersom 
over at det overveldende flertallet av SK hadd<> gjort det motsatte , 
partiets ;,tedlerruner og grum10rganisasjo- nemli g å gå inn for nedlege;ing 
,-,er støtta hovedlinja i det utsendte av Kl assekampen , fordi det ikke 
forslaget, på grunalag av detaljerte hadde -vært noen dislcusjon om 
rapporter . SK har derfor ikke bare br- statsannonser , så er det ingen 
ukt sin vedteLtsmessige rett til å tvi l om at _.W hadde vært et al--
fatte vedtak , men har også br.c:ct sin varlig brudd med medlemmenes 
soleklare rett til å offentliggjøre vilje . Da ville SK ha opptrådt som 
ei politisk linje sri>m har støtt.e en person som står foran et 
blant det store flertall av partiets brennende hus og sier : "Huset bre-
medlenuner, nner , men jeg har ikke noe vedtak 

Når det gjelder saksbehandlinga og om å slukke", 
vedtaket om militærtesene viser jeg 
til et eget dokument om dette f r a la
ndskonferansen . 

STATSANNONS ER I 
KLASSEKAMPEN , 

Innsenderne e r i villrede når 
de snakk er om en konferanse som 

P ri oppdrag fra SKAU 
Pål Steigan 

-.._ 

~==================================-====== -----------
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SK det ufosvarlig å vente i neste~ 
to år til n este l andsmø te lcunne :<Orr 
igere disse s a kene i pr ogr am!'! et . Den 

sovjet- støtta viet~'lamesiske i nvas
jonen a v Karnpuchea i'lar ytllerligere 
under strel<a al vor et i ei sl i:< vu.rd
er ing , (På det tidspm1:ctet de tre 
s ·e<:rei v innlegg et var ;conferansen 
a llerrede avho l dt) . 

Det f innes en k lar presedens fo r 
at sent ralkomiteen kan handle på 
denne måte~ , og skal gj øre det , når 
s i tasjonen krever det . De t g jelde r 
"Teser om høyreavvike t " som blei ved
tat t i SK i I975 og parti~onferansen 
om sosia limperialismen i I974 .I " T•3-
sene " gjen nomførte SK et Oi"!lfa ttende 
oppg jør 1-:1 ed det revisjonistiske 
høyr eavvike t på partie ts stiftelses
l andsmø te .Alle l andsmøtedo lwmentene 
b~ ei utsatt for skarp kritikk og 
sjølve bere t n i nga t il land smøtet blei 
~ritis ert som et revisjonistisk do k-
• ument . Hvi s en først s l<al s nakke om 
brudd på l ands:nøte vedtak", så var 
disse tesene et gedigent " oradd". 
" Tesene " ble i i sin helh et vedtatt 
i SK uten å ha vært sendt ut til 
høring i pa r tiet .Denne framgangs
:nåten og sjølve tesene fi kk ful l 
oppslu tning i pa rtiet og partiets 2 . 
landsmøte god.~jente denne framgangs
raåten enstemmi g . 

Lands~onferansen i I 974 g jorde 
-eli! omfattende revider:i_ng a v den ana
l y sen av ver denssituas jonen som 73-
l and smøtet hadde ved tat t .Lands'·~o nfer
ansens vedtak ·Jr y ter- på en o·,·nfatten
de måte me d det gaml e prinsipp- pro 
gramme t i vurderinga a v mange spørs
·:,Jå l og _snur opp- ned på takti k~<en over 
for de mo derne revis jonistene .Denne 
f ra;,,gangsmåten blei også g od:cjent av 
pa r t i ets medlerruner og seinere av et 
enstemmi g landsmø te . 

Sam'1enlikna :·a ed di.s Je dokum entene 
representerer "Teser om mili tærspø
rs:·.lål et " en langt u i ndre po l i tis'.< 
revi sjon av det aildre landsmøtets 

l inje , i og .. 1ed at landsmøtets linje 
i hovedsa~ opprettho ldes , mens de~ i 
de andre ti lfell ene var snakk om e i 
... er el i. er :ni ndre to tal forlm s ting . 
I :.w t setn •.ng til " Teser om h øyre 
avvL cet " var 1-:1il i tærte sene o ehandl 3 
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STEIGAN MEHER DE':' VILLE VJ!:RT 
RIKTIG :_ LEGGE FRAM SPØRSM . .'~LET 
OM STATSANilONS ER TIL DI SKliSJCDH 
I PARTIET , 

( 

( 

l 
• • 

, •.. a l le s ~;).denter ·ved uni v e rs i t e t ene og vi tenske.pelige høysico ler 
er cnedlem .. 1er av Nors'.' St.Jdentu:1ion .Medle•-:J slca p betal es so:n del 
a v se.nester avg i fta . 

.... NSU har ingen organ i ser i ng på g r unn planet . Det laveste nivåe t 
er del ega tgr uppene som er val gt på in sti tc>.tt- eller fakul t 
etsallmøter .Hvert å r blir disse delegatene s endt på l a:'ldsting 
s0m " g r unnpl a:.-Jets r epresentanter". 

... . NSU hadde i I 97B et ~adsjett på I , 5 mill . kr .I 2000 kr . ell er 
I % av di sse mi dlene g i k k ti l " de~ l olcal e akt iviteten", dvs • 
d8Iega t .O'ruppene .I 2S000 :er , gilck t i l l ønn t il SV- pa':lpene i AU 
i NSU . I / 4 mill. kr . gikk t il den triste bl ekka StLldent f or u.'n . 

•..• SV(Sos . front) har reint f lertall i NSU . De har det p~litiske 
ho vedansvare t for at NSU i dag er e:'l bortir.10t f ullkomi"!l en 
byrå:{r a torgani s a sjon so;"!l er to t alt f rem::·. ed for d <2 fleste stu
dent edEn ·under søke l se i Trondhei:a viste at bare et li te min
dr etall t r o dde de var '.1 e-:ilem a v i'i SU , de f ærreste visste ;1va 
NSU var . ) 
SV er også de ao;·,1 n est :conse '.{Vent :;år :-:1ot å g i " ;;mkt t i l gol
vet". De e r mot g r u.!Lcplansorgan isering og l ege; er s:.cylda for 
pro bl ema i KSU på g r unnplanet - på " den oorg erl i ge , u vi t e;1de 
og pass ive stude~t ". 

, • , . På Landstinge t i I979 s ten te I 5 de legater( 25·1o av delegatene) 
f or et fo r slag om grun~plan sorganisering . Bare et li te fåtalJ 
a v disse ·ra: :-iKSere elle r syc.pa t i sører . SV g i 1ck ·.10t det Ge fo r 
slaget . 
Fortset Gelsen e r a vh e;'lg i g 3V oss , ;{a;:; p-r8. ter ! 

----··---------

AR BEIDET !liED }RUl:~ i PLJ,i; S
ORGAN I SERil; . .:; ER KOMI;I l':T 
LEi~GS T I 3ERG ~i . 

:-: ES FRA :-J F- FAKCL T2TET I 
BERGEti . 

--------- ---------------- ·-- --·- - ·-·---
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HØYREVIND blant 
l 

l 
t 

studentene? 
." 

J 
"UTEN UNDERSØKELSER,INGEN RET'R' TIL Å TALE.DERSOM DU IKKE HAR UN DERSØKT 

ET PRO BLEM , VI L DU BLI BERØVET RETPEN TIL Å TALE .•• ER IKKE DETTE ALTFOR 
HARDT?SLETT IKKE . DERSOM DU IKKE HAR TRENGT' I NN I ET' PROBLEM;I DETS 
NÅVÆREN DE FAKTA OG I DETS FORUTGÅEN DE HISTORIE OG IKKE VET NOE OM DET 
VESENTLIGE I DET,VIL AL'D.' DU SIER OM DET,UTVILSOMT BLI TULL • • • HVORDAN 
KAN EN KOMMUNIST LUKKE ØYNENE OG PRATE TULL". 

MAO ZEDONG . 

Marxismen er ein vitenskap . For å vinne studentane for den sosialist
iske revolusjonen duger det ikkje med tru,antakelsar og gode.talegåver . 

Nokre kameratar som fø r ebudde eit seminar t i l sommarleirane i å r har 
skjømt dette .Som kam eratane sjøl seier er det farlig å dra for bastanlåe 
konkl usjonar av deira undersøking om "passivitet el ler høgredrei i ng". 

Det er likevel klart at undersØkinga har hjelpt oss t il å still e pro
blema og spørsmål a for vida re arbeid på ein betre måte . 

Dessutan,og det er det viktigaste , vi må lære av metoden :I motsetning 
ti l mange andre kameratar som :tar skråsikre meininger, men som ikkje ha r 
gjo r t nokon undersøkingar_ så har desse kameratane fått konkret ~~kap . 

'Ein s lik vi tskapleg a r beidss·n.L er ~kkj e berre "bra"- det er ein før"
esetnad for å vi nne framgang i det _poli tiske arbeidet vårt. 

Undersøkelsen . 

I forbindelse med forberedelsene 
·til årets sommerleire jobba ei gru
ppe med s pørsmål et om høyrevri og 
passivitet blant studentene.Vi prø
vde å finne ut noe om påstanden som 
al le inklusive os s sjøl , ser ut t il å 
akseptere , n~nlig:studentene er blitt 
mer pass ive og høyrevridde .En slik 
påstand er ikke så let t å under s øke . 
Erfaring er fra vårt eget po li ti ske 
arbeid , sammen med f . eks . tall fra 
ulike valg Studemtersamf unnet , ti l 
NSu og ulike studentorganer, tyda på 
en viss tilbakegang for politisk ak
tivitet blant studentene .For å få 
lit t mer å bygge på , bestemte _ vi oss I EØI,CiE UN DERS ØKELSEN BRUKER 
for å-rnTeTvJu~-noen-t:Y~~~dL~e~a- STDENTENE OPPIMOT 40 t imer 
_denter om d~sse s pørsmal en? .Et l~ te I UKA PÅ STUDIER . 
spø r r eskJema ble_ l æga for a g~ oss 

8 

( 

. -

Formann l.AKP(m-l) ,Pål Stelgan . 

som er sentralkomiteens mandat . 

svar med linja for partidemo kratiet . 
Partie t har i lang tid studert den 
interna sjonale sitasjonen , både på 
avdelingsmøt er,sommerle~re og konf
eranser . Gjennom den11e prose:ssen 
var vi i I978 kommet til et langt 
mer detaljert syn på krigsfaren og 
de oppgaver den stiller for partiet 
enn hva l andsmøtet i I 976 hadde . SK 
kom fram til at partiprogrammet var 
utilstrekkelig på en del punkter og 
inneholdt noen få punkter som var 
skadelige , slik som holdninga til mi
litærbevilgning er . SK kom også til at 
dette F.tnktet sto i direkte motstrid 
ti l partiets linje ' på andr e områder, 
og at progrrullimet også var sjøl motsi g
ende på dette punktet .Med den nåvær
emde i nternasjonale utviklinga fant 

Vedtekt ene er hel t k l are i defin
isjonen av sentralkomiteen: "Parti 
ets høyeste organ er l andsmøtet ,og 
når det ikke s i tter saml et , sentral
komi teen som landsmøte t . har valgt ". 
(paragraf 7) .Det t .e betyr at sentr al
komiteen er det hø yeste organet i 
partiet utenom landsmøtene og at den 
dermed har vi dtgående fullmakter til 
å lede parrtiet .Ledelse betyr også å 
fa'ffe' de nødvendige vedtalca som si tu
asjonen til enhver tid kr·ever . Om det 
f . eks . br yter ut en kr ig , eller opp
står en r evolus j onæe s i tuas jon har 1 

ikke SK bare rett , men plikt ti l å ut
øve ledelse over partiet og bl ant 
annet u tforme retningslinjer og par
ol er som aldri noe landsmøte har fått 
anl~dning til å behandle . SK fatte og
så løpende vedtak om aktuel le polit
i ske spørsmål som slår fast partiets 
linje .I de færreste tilfellene vil 
det være mulig å gjennomføre omfatt
ende partidiskusjoner foran ethvert 
slikt vedtak .Det er da heller ing en 
som nekter for at SK har en plikt og 
re tt til å utøve sitt mandat på de
nne måten.Kritikk a v " brudd på den 
demokr ati ske sentra lismen" kommer 
først når det er politisk uenighet 
om de vedtaka som er fatta . 

Mi litærdi skusjonen og holdninga 
til splittelsen i den internasjonale 
kommuni st-i sk e-~ eveg e 1-sen- va-r - de-to STUDER MAO- Z EIKl'NG·s- KRTIXKEL- FRA: 
v~kt~ge spørsmal a som sentralkoml t - 1962 OM DEN DEMOKRA'riSKE SENTRAL
aen la.frarn t~l a lmenn debatt~ part- ISMEN . DEN ER GITT UT SOM EGET 
1et ~ aret som g~kk .Dette var ~ sam HEFTE PA OKTOBER . 
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Vi diskuter te k ri sa i ø:con omien 
og KK i vinter .SK l a da i kke f r am 
som en reell mots i gelse at vi kun
ne k omm.e til å bi te i g resse t ove r 
for borger skapets sukker kuler,de r
som i kke kampanja førte fram.Hadde 
SK gjort ~et,vill e de kunne fått 
medlemmenes ful lmakt til å søke 
statss tø tte,dersom det skulle vise 
seg nødvendig.I stedet ski fte r de 
linje over hodet på medlemmene i 

· hui og hast. En slik praksi s a vslø
r er at g r e p et om KK s økopomi f ort 
satt e r dårl ig og at evnen t il rea 
list i a k p l a mlegg ing og buil. s jett.er
ing e r svak. 

l 
distrikt kjente til det ; at de på 
dem må ten undermi n erer d en demokrat
iske sentr a lismen .Det tas ikke h ensyn 
til oss som daglig selger KK og skal 
forsvare de nye linjene utad.SK må 
respektere demokrat iet i partiet og 
i kke ha et byrå k r atisk og let tvlnt 
syn på medlemmen e s rett. ti l å di skut
er e nye linjer før de settes ut l 

-livet . 
Hvordan ville det g å om vi vanlige 

medlemmer b egynte å pro pagander e egne 
meninger" : f.eks . prinsi pielt fo r 
NATO e . l . ?Kunne folk ha noen re spekt 
og tillit t il AKP(m-l) ?Skal vi bli 
et parti som SV der det er så h øyt ( 
under taket at a lle flyr r<.mdt og 
mener hva de vil?Det er garantert l 

Vi er fo r at det blir mer å p en at vi mister .vår politi ske slag-
debatt om partilinja . Vi er også for kraft dersom vi i kke pnakt iserer . 
a t SK kan ta nødvendige tiltak den demo k ratlske sentrallsmen,og da 
raskt i k r isesituasjoner.· . - må den· gjelde for a ll e medl emmer, 

Men di sse to eksemplene Vl ser at også fo r SK. 
SK pluselig ~tarter en ny praksls, Det tær e r på vår entusiasme å 
og begynner a "opptre s om prl va t - oppleve slike ting , og Vl mener at 
personer" med" egne menlnger", at de SK straks må forklare seg for med-
k~ller sammen en k onfera n s e i en. fei le~mene her i bladet . . 
og endr·er linj a i prins ippspørsmal Hllsen . 
uten at i hvert fall vi i vårt under- Ida,Halvdan og Trlne 

Medlemmer ved Universitetet l Oslo 

svar: 
Militaerdisk.- både de111 

okrati og sentralis111e 
Det harkommet noen innlegg og f . eks . fra Ida,Ha l vdan og Trine i 

brev som kritiserer behandli.nga av dette nummer av TF, at SK " bryter 
militær:tesene,og særlig det at noenmed den demokratiske sentralismen". 
av hovedstandpunktene i t esene er Dette trenger ei klargjøring,fordi 
lagt fram eks ternt før de er endel- det skapes forvirring om hva d en 
ig vedtatt i partiet . Dette hevde s , demo kr a tiske sentralismen er og hva 
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informasjon om a ) a k tivitetsnivå i 
dag,målt i antall timer den enkelte 
bruker på ulike aktiviteter pr. uke, 
b)vu.rdering av eget aktivitetsnivå 

menn) . Gjennomsnittsalderen var ca . 26 
år,I5 av dem hadde studert i 3 år 
eller mer. 

i dag s~~enlik<<et med for tre år si-Aktivitetsnivået . 
da,c)v~rdering av interesse for ulike 
saker i dag sammenliknet med for tre For å få et mål p å studentenes akt
år sida,d) vurdering av påstander om ivitet spurte vi om hvor mye tid den 
høyrevri og passivitet blant student- enkelte brukte på ulike aktiviteter i 
er.Skjemaet s om ble brukt hadde I 7 ei g jennomsnittsuke i semesteret . Svar 
s pørsmål,hovedsaklig me d faste svar - ene vi fikk. var : I2 personer oppga å 
kategorier . ha lønnet arbeid . &v disse var 5 timer 

Gjennomføring . 
_pr ~ke laveste arbeidsinnsats , høyeste 

32 t/uke . Gj . snitt 1 3 t/uke , median II 
Undersølcelsen ble utført. på s t~dent-t/uk e .Den faglige innsatsen: undei" Vi s

byene l Oslo l slutten av JUll . Bade n ing plusslesning) varier te mellom 20 
antallet og utvel ginga av svarerne er, 8 g 75 t/uke.Gj . snitt 37 t/uke , meCI.ian 
s lik at de t lkke er noe r epresentatn•';3 5 t/uke . 2I a v de 24 oppga at de b r._._ 
utvalg .Vi ringte på ti l feldige dør;r kte tid til idrett og friluftsliv . I3 
og spurte folk om de Vllle svar e pa s t yklcerbrukte mellom 2 mg 5 t/uke , 6 
skjema et . Noen fyllte ut sjøl,andre· mr-stk . mellom 6 og IO timer,og 2 brukte 
arte mens vi noterte svarene . Vi ble mer enn I O timer .I 4 av de s p'.lrte dr EN 
bra mottatt av f olk , og i l øp et av de med or 7anisasjons - eller forenings
to kveldene v i brukte fikk vi inter- viEkso~he t .7 av disse var opptat t med 
vjuet 24 personer(I I kvinner og I3 
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det t e I-2 timer , 4 var opptatt mellom som oppga å brJ.ke mindre tid enn før 
4 og 5 t i mer.3 stk oppga at de bruk~ på or g/for. a r beid.5 oppga å bruke 
10 t i mer i uka til sl ild arbei d . Vi mer t id enn fø r. Å tte av de spur te ne
spur te i kke om hvaslags organisasjon vnte at fagl ig og økonomisk press h i
er eller foreninger f olk deltok i.så-ndra _dem f ra å delta i aktiviteter 
vidt vi vet traff vi ingen NKSere. de gJerne skulle deltatt i. 

Vi spurte også om kulturell e og 
kunstneriske aktiviteter , men denne I nteresser før og nå . 
typen-aktiviteter viste seg å vær e 
v-anskelig å avgr ense . Vi regner derfor Da vi s purte om interessen for u l i
ikke svarene her for brukbare .På et ke_ saksområder , viste det seg at fo l k 
åpent spørsmål nevnte noen· fami l ie/ stmrt sett oppga å være like inter-
barn og sosiale aktivi teter . essert eller mer interessert sammen

lib"et med for tre år sida . Faglige 
Aktivitet før og nå . spørsmål / f agkritikk oppga et fle r 

tall å være mer interes sert i enn 
Vi ba folk om å vurdere om de bru-·lfør .Det var li te forskjell på "nye" 

kte mer ell er mi ndre t i d på ulike ak...og"gamle" studenter m. h . t . interesser 
t ivi t eter nå enn for t r e år sida .U t- ' 
valget som hel het oppga stort sett å . . 
bruke mer tid på fag og lønna a rbeid Passivitet el ler høyredreiing. 
enn før.Blant de som hadde studert i 
tr8 år eller mer var de~De tendensen Vi spurte noen spørsmål om passlY
særlig klar. ! drett og friluftsliv var l tet eller høyredreiing . Ett var : 
det omtrent like mange i hver av gru-(Hva mener du om følgende påstand
ppene "mer tid enn før", " like mye tid studentene er blit t mer pass ive enn 
som før " og "mi ndr e ti dl e~'1 fø r".For fø r".H er svar te !lele 1 5 " eni g ", ? var 
organisasjons- og foreningsvi r kso:nhet "nøytral " 
var det omtrent samme Eesul tat som 2) "Regner du deg som mer passiv enn 
for idrett .Av de" gaml e" studentene før? "Her svarte 7 "mer passiv", 1 2 
var det likevel bar e t re av femten " so;;1 før", 4 "mer aktiv". 

--- -----

10 

SK bryter den dem.okra~ 
iske sent ralis111en. 

j 

REDAKSJONEN HAR MOTTATT INNLEGG SOM KRITI SEREH PARTILEDELS ENS BEHANDJ ' 
LING AV DISKUSJONEN OM FORSLAGET TIL MILI TÆRPOLI TI KK. 
VI HAH VALGT Å SAKSE ET INNLEGG FHA PARTIETS I NTERNBLAD - MED SVAR 
FHA PÅL STEIGAN.DETTE I NNLEGGET ER REPRESENTATI VT FOR DEN KRITIKKEN 
OGSÅ EN DEL NKS- MEDLEMMER HAR RETTA MOT SENTHALKOMITITEEN . 

. --· - -------------

I den seinere tida har representant
er for SK gått offentlig ut rae d sta
ndpunkter som bryter med partilinj a , 
uten at de r.a r hatt de nødvendige 
fullmakter til dette i en demokra t 
isk behandling i partiet . 

MILITÆRPOLITIKKEN 

I den interne diskusjonen har det 
oppstått uenighet , særlig på bevi lg 
ningsspørsmålet og NATO - spørsmålet . 
Diskusjonene skal oppsummer es på en 
l andskonferanse som såvidt vi vei t , 
ikke er avholdt ennå , Vi lcjenner ikke 
t il hvilke syn som har flertall og 
mindretall i partiet .Hos oss var det 
f.eks . kl a rt flertall mot den n ye 
linja for bevilgninger .M e~ uansett 
om vi er enig ell er uenig med Stei
gan , så mener vi at han i kke har 
noen rett til å gå ut med nye lin
jer før den demokratiske behandlinga 
internt er avslutta og oppsummert . 

STATSANNONSER OG PAPIRSTØTTE 
TIL KLASSEKAMPEN 

En l andskonferanse har snudd opp 
ned på linja i dette spørsmålet .De~ 
kan være a t situasjonen for KK er !~ 
kritisk ett vi må svelge denne kam
elen, fo ~ å berge dagsavisa .Likevel 
kom det som et sjokk plutselig å få HVORFOR HAR VID 
de·t - prt! serrtert- på balrSi-cta-av-KK~VI DI SKUTERE OM DET ER RIKTIG MED 
har i kke diskutert saka eller nom- STATSANONSER I KLASSEKAMPEN , SPØR 
inert noen del egater til en lands- TRE KAM EHATER I DETTE INNLEGGET . 
konferanse . 
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l . 
Husk a t det vi og studentene trenger, og ved å gjennomføre en 

trenger er en interesseorganisasJon sånn linje vil vi være i stand til 
der alle studentJr kan delta og å øke forståelsen for en grunnplan-
drive det fagpoliti ske arbeid et, styrt int,org. I tillegg er det 
ikke nok et bidrag til organisasjons-helt nødvendig at vi som organisa
floraen, I arbeiderklassen jobber sjon går sammen om å skape et press 
flere partier innenfor samme masse- mot NSU-ledelsen fram mot det neste 
organisasjon - fagforeningene. Sånn landstinget - der grunnplansorgani-
må det bli på universitet også, se ring bør bli en hoved sak. Det 

Vi må være helt klar på dette betyr:. Skape en opposisjon gjennom 
punktet og vise at vi ærlig ønsker delegatgruppene ved a t det s i t ter 
enhe t bl ant s tudentene og gjøre mange repre sentanter fra lokale 
sjølkritikk for organisasjonssjå- basisgrupper. 
Vinistiske feil vi har hatt i ar- Det betyr å samorqne arbeidet for å 
beldet, få . en endring av organisasjonsmo- ( 

dellen, Noen vil vente med å organi
sere BG til det er økt aktivitet VI MÅ PRIRill TERE ARBEIDET !'li ED NS1J. 
på faget, Jeg vil ·stille det motsatt: 
Dann et fast forum for å få diskU

. Jeg mener at vi - i motsetni_ng 
tll Herman Eek, helt systematisk 
s ka l knytte sammen arbeidet f or å 

tert saker studentene trenger å ta 
-stilling til på de forskjellige fag
ene, La dette bli stedet politikken 

-blir fastlagt og init-iativer kan 
tas fra, !

da nne lokale fagpolitiske grupper 
med arbeidet i NSU. Jeg tror du 
undervurderer betydningen av NSU, 
Vår linje for hvordan NSU skal være DERFOR: Gå i gang med å danne 
er- at arbeidet bestemmes av grunn- "lokale tverrpolitiske basisgrupper 
planet. BG bør stille folk til på ditt fag! La basisgruppens bli 
NSU-valgene ikke for å avgi dem til representert i NSU for å tvinge 
delega tgruppebyrakratiet, men for å gjennom en omorganisering! Legg 
vise hvordan det egentlig bør være: stor vekt på NSU-valgkampen. Få 

·Eh representant for grunnplanet som enhet i sak med de andre grupper
har som hovedoppgave å drive i gang ingens der det er mulig og ikke 
og lede oppbyggingen av interesse- steng dem ute fra BG-ene, 
arbeidet på faget sitt~ Det er 
s ånne representanter s tud entene Peder, 

kjoP Oktober 
bøker! 

PÅ HØS TEN S BØKLISTE FRA OKTO BER ER DET 
FLERE INT ERES SANTE TITLER. 
DERI BLANT DIMI TROVS BOK OM ENHETSFRONT 
POLITIKK : DE'r ER EI SVÆRT NYTT I G BOK 1 
LESE I SAMBAND MED ARBEIDE~ FOR Å BYGGE 
OPP EI GRUUNPLANSORGANI SERING FOR STUD
ENTER . 

BOKA HAR ET 40- SI DERS FORORD OM 
{OMIN TERN SKREVET AV TRON ØGRI M. 

Georgi Di mitr ov 
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3) "Hva ·mener du om følgende påst and.:.. -n er seg som mer pas s ive enn f ør.Pass
s tudent ene er bl itt mer høyrevridde l Vl t etsbegrepet er . der fo r tve t :fdlg , 
enn f ør?" Folk fl yr t r ol ig mlndr e r undt l u -
Her var 17 " enig " i påstCl.nden 3 "nøy-like pol i ti ske sammenh':Ylger, men det 
t r a l", 4 "uenig '! · · ' ~kyldes nok i s to r gr a u a t de henger 
4) "Er du bl i t t mer høyrevridd enn l s troppen enten me d fag elle r a r b-
fØlt'? " ei d .1g fami li e . . 
Her svar te 21 "nei", 2 svarte !' ja , Bare_ tre av de 24 mente SJ øl at _de 
l it t" I svart e " ja , mye mer", var blltt mer høyr~vrldde , men de fl æ 

' f l es t e er enlg l pastanden om høyre-
Noen :konkl us j oner? vri bl ant s ;>udent ene~Folka vi spurte 

· ser u t t i l a bygg e t l l s l utnlng t ll 
Det er u sikker t o:n vi kan og bø r påstanden på ulik e erfar inger, men 

trekke noen konklusjoner på g runnl agdet er i stor grad andr e enn dem sjøl 
av dette materiale t.Det beste vi kanso:n har gjo r t utslaget m. h . t , påstand
gj øre er vel å sti l l e noen s pørsmål ens gyl dighet .Tyder dett e på at høyr e
som bø r jobbes vider e me d sejnere, vinden er l it t myt e- pr eget ?Det vi rker 

For det f ørste er det vanskeli g som om fo l k ikke er blit t mi ndre i nter
å vit e hva "høyr edreiing" og "pa- essert i forsk j ellige saker, men de g jør 
ssi vi tet" egentlig slcal må l es i. De mul igens mindr e aktivt arbei d med dette 
to begr epen e må trml i g sees uavhen- enn fø r.Faglig og økonomisk pr ess s er 
gig av hver andr e . Passivitet er i kke ut ti l å dempe :nuli gh etene til å fø l ge 
nødvendi gvi s det samme so:n å ha hø- interessene fullt ut . Pr obl emet med 
yr evri dde meninger.De fleste er eni earbei dløshe t og yr~esforbud ble også 
i a t student ene er bl i tt mer passi vEnevnt av noen. 
og høyr evvr i dde, De f l es t e oppgir i mj Vi komm er t il å l age en større under
dler t id å bruke omtrent sa~e ell er søkel se om de t te nå i høst .Der som andr e 
mer t id på u l i ke akti vi teter , særlig andr e steder ha r j obba med liknende 
mer t id på fag .Det te tyder ikke på bør de t bli grunnl ag for erfaringsut
a t s tudentene ha r f å tt mer" dødt id" veksli ng og debatt her i bl adet . 
t il å sl øve rundt eller dri kke pils . Henr y V 
Under en tred j edel av de spurte r eg-

!-

HVA MÅ GJIRIS 
1

ABONNERER DU 1 
- --- ·-·- ·- -- - -----·-·-- . 
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!TA DEL OI MÅLARBEIDE~ 
O :;så i haust ple.nlegg Norsk KVA SKAL NKS GJERE? 

Målungdom landso·nfa i; tande aksjo- Det er få saker der hovud-

nar for nynorske l æremiddel. 

Sjølve aksjonsveka vil finne stad 

i byrjinga av november. 

Slike aksjonar har vore årvie 

sse i heile 70-åra.Både når det 

gjeld talmessig oppslutning og 

geografisk s preiing har desse vo 

vore dei mest omfattande ungdoms

kampane i Noreg i dette tiåret. 

Oppslutninga har heile tida vore 

størst mellom gymnasiastar og 

yrkesskuleelevar, me~ også mange 
stud en ta·r hat teke del. 

KVA GJELD L@EMIDDEL. AKSJONA NE? 

Arbeide t for nynorske lære-

2 iddel er ein kamp for demokrat

iske -rettar : a t elevar og 

studentar skillha rett til å få 
lærebøker på deira eige mål.Storu 

delar av ~'lorske elevar og stud-
entar har sjølv i dag , etter 

~aange år s kamp, enno ikkje fått 

denne retten. 

Stoda er ikkje noko betre på 

'Aniversit e t a enn i resten av ut
danningssystemet.Snarare tverto~ 

Det er ingen tvil om at det er 
eit viktig arbeid som l igg fram

fienden., staten, er så openberr 

for alle som i målarbeidet. 

(unntak 
er revisjonistane) . Eg tr'.l.r 

særleg læremiddelaksjonane,men 

også målarbeidet elles, har vore 

ein vi :dig skule for mange til å 

skjøne staten sim klassekarakter

- det er ingen tvil om at mange 

kommuni'star er rekruttert nettow 
gjennom målrørsla. 

På kort sikt- det vil seie dei 
føreståande aksjoane - meiner e8 
det er viktig og nødvendig at NKS 
markerer si støtte til aksjonane. 
kamerayane som driv slikt arbeid 
må få hjelp til å gjere aksjenen 
mes t mulig vellukka.Kor mykje 
arbeid som skal leg:;ast ned må 
avgjerast lokatt, men eit minim
um 111å ve re at NKS h j e per til med 
spreiing a v propagandaen til aksj. 

På lenger sikt meiner eg det 
viktigaste er at. vi byrja:r~ å ut
vikle ein konkr~j;__må;.lpoJ..itikk for 
dei høgare lærestadene.Vi må gjre 
undersøkmngar og utforme linjer 
og paroler for kampen.Dæt ville 
vere naturleg at dette arbeidet 
vart sett i gang av kameratar som 
allerreide driv med målarbeid. 
Målsettinga må vere at NKS skal 
gjille seg i spissen for å reise 
breie studentmasser til kamp for 
deira sjølsagte rett til å nytte 
sitt eige mål i undervisninga. 

Kpal tene i 4 .mai er opne. 

for oss ror-å snu d~e~n~n~e~g=a~t7i~v~e~--------------------,----

tendensen i retning av mindre og 

mindre nynorsk på dei høgare læffi 
estadene. 

REDAKSJONSMEDLEM 
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men jeg er ikke sikker på at det 
er rett på f.eks. SV-~~K. Spørs
målet går nemlig ikke på å hoste 
opp kandidater og dunke ut USV, 
men det går på disponering av 

ressurser, hva som det er viktig 
å gripe fatt i og utvikle akkurat 
nå. 

Herman Eek, SV-FAK. 

-----·-' 
--, 

l .var til reidar og herman= 

NSU kan o111organiseres 
og 111å prioriteres ! 

l. • -------------

NSU KAN OMORGAKISI-:RES OG MÅ 
PRIORITERES! --

Reidar sier det er idealisme å 
tro at grupper som NY GIV gruppene 
i Bergen kan vokse seg inn som et 
grunnplan i NSU. Der tror jeg du 
tar feil. Ikke det at dette er noen 
som helst automatisk prosess, fordi 
den byråkratiske Sos.~Tont-ledelsen 
'i NSU helt sikkert vil fortsette å 
gå imot grunnplansorganisering. 
Derfor er dette en kampoppgave som 
vi må stille oss, og det er også en 
oppgave der vi har et brukbart tak
tisk utgangspunkt og en motstander 
som mangler gode argumenter. Kron
argumentet til Sos.Front er at 
.studentene ikke er interesserte og 
at initiativet til å danne basis
grupper i NSU kommer fra kommunis
ter. Disse argumentene er syltynne 
og ble møtt med forbannelse blant 
en goddel folk som fikk vite hva 
som skjedde på NSUs landsting. 

SPLITTELSE I SQS.FRONT. 

l 
spørsmålet. Det skulle derfor ·være 
mulig å trekke en god del Sos.- · 
frontere med i arbeidet for å opp
rette grunnplansorgan i · NSU. Ellers 
er det bra at vi er enige om at 
målet er å opprette BG innenfor 
NSU, men jeg mener det er helt 
feil å opprette noen form for lands
omfattende organisasjon utfra f.eks. 
NY GIV. 

VI TRENGER INGEN FLERE ORG
ANISAJSONER. 

NY Giv i studentpolitikken er en 
OK parole for å ta et oppgjør med 
partikivingen og byråkratiet i 
studentorganisasjonene, men jeg 
mener vi trenger en helt åpen grurrn
plansorganisering, et forum f or den 
fagpolitiske debatten, for initiativ 
og diskusjon av arbeidet student
representantene gjør i de forskjel
lige råd og utvalg på faget. Bt 
slikt forum må vi ta initiativ til 
og kalle dette sudentpolitisk basis
gruppe - åpent for alle NSU-medlem
mer, d.v.s. alle s~udenter. He le -
initia tivet vil med en gang f& et 
sekterisk preg og vil lett kur~e bli 

På dette lan.d.s_tingru;__y:ar~d_e_t steo1plet dersom vi toll: sikte nå å 
dessuten 15 delegater som stemte opprette sn alternEl.tiv orge,nisaejon 
for å opprette basisgrupper (BG), til de partipolitiske organisasjon-
og det er opplagt tendenser til e~e Sos • ~Tont, BL:::;? osv., sjøl om 
splittelse mellom NSU-ledelsen og v~ startet en organisasjon med en 
grunnplanet i Sos.Front i dette langt breiere plattform. 
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s to r int er e s s e. Slik denne or g . er HVA MÅ GJØRES MED NSU ? 
t e~t å f ungere til å begynne med 
er at den skal danne et ·slags . t·ag- Hva slags forhold skal vi innta 
politisk f orum med_jevnlige _dJ.sku- til NSU? NSU er på papiret den egent-
a j onsmø t er om fag lJ.ge. poll. t J. s ke . lige "fagforeninga" til studentene, 
emner • .'i:t sånt f or.um gJ.~ oss mu~J.ghe t _ men som jeg tidligere har påpekt kan 
for å utvikle fe l l es ll.nJer,~eJ.se NSU aldri· bli en organisator med den 
f elles krav og sikre kontJ.nuJ.tet organisasjonsstrukturen de~ har _ idag~ 
i kampen.Jeg skal ikke her gå ~rm- OK, hva gjør vi da, skal VJ. gå_J.nn _i 
ere inn på NY GIV, men det som l. NSU, bygge om NSU til en organJ. sasJon 
denne sammenheng er viktig er at med individuelt medlemsskap, . gjøre 
denne org._ representerer et første NY GIV til en slags basisgruppe i 
skritt i forsøket på å knytte sammen NSU eller skal vi holde NY GIV uta- ( 
studentene, organisere dem.NY GIV er _ for' NSU som en sjølstendig organisa
etter min mening spira til en fagfor sjon. På litt lengre sikt må sjø1sagt 
-ening for studentene. . målet være å gjøre NSU om til en _ 
· I fnrhold til reprensentat1.ve org. virkelig fagforening, · basert på ~n-
som Fagutvalg og StudenttJ.nget bør dividuelt medlemsskap med basis-
sjølsagt NY GIV stille kan~i~at7r, . grupper som grunnenhet. Basisgruppe
ikke fordi å vinne hegemonJ. l. dJ.sse nes hovedoppgave må være å lede . 
organa betyr å vinne hegemonJ. l. stud kampene på de enkel te· plasser, 1.kke 
-entkampen,men de utgjør_likevel l være en loka1variant av sentralled
viktige deler,bl.a. fordJ. de dJ.spo- elsen. Det betyr at gruppene må 
nerer en del ressurser s om kan brukes jobbe med saker som er viktige på 
til fordel f or studentenes interess er loka lplanet sjøl om de ikke er det 
(StudVest ) . på landsbasis. Men samtidig vil en 
l . slik organisasjonsmodell gjøre det 

- · - l ' l 1 
\ H l l mulig å forene de "små" lokale 

\' ., · · . l kampene til store l a ndsomfat tende 

·sTUDENTTINGET I OSLO. 

b.evegelser. 

FEI L Å PRIORITERE NSU NÅ : 

J eg trur det pr. i dag vil være 
galt å starte ei offensiv kampanje 
for å endre NSU. Det vil være å 
spre kreftene f or mye. NY GIV har 
kommet i ga ng på Rea lfag, på SV-FAK , 

. ligger de t ennå i start gropa. På 
andre plass er er f enomenet ennå 
ukjent, Vi trenger bedre tid på oss l 
for å utvikle NY GI V. Bevegelsen må ( 
vinne innpass , s l å røtter på flere 
steder før vi kan t a sikte på å 
bruke kref ter på NSU. Vi må være 
klar over at NY GIV springer ut i 
fra lokal misnøye, f olk som støt- • 
·ter NY GIV ønsker å jobbe med lokal e 
saker. Å prioritere NSU nå vil be
ty en mye mer omfattende innretting 
som jeg trur tida ikke er moden 
for ennå. 

Ska i vi stille kandidater til 
NSU nå? J eg trur dette er et spørs
mål som må vurderes på hver enkelt 
plass ut i fra r essurser. Det er 
mulig det er riktig på Realfag, 
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-~,-,-~T-~-'I~~!ER ~I MED ~~N OM~ ~o~!: l 
VI SKA~' ARBEIDE FOR Å OPPNÅ EN REELL GRUNNPLANSORGANISERI NG FOR 
UNTVER~ TETSSTUDENTENE . 
ALLE J NLEGGA ER SKREVE·T AV KAMERATER I BERGEN - OG BÆRER SJØL
SAGTt PREG AV AT DERES EGN E ERFARI NGER . DET ER VI KTIG AT VI LÆRER 

\
' AV~o~. SSE ERFARI NGEN E. 

V' VI L OG SÅ SLÅ FAST AT SJ ØL OM ERFARINGENE FRÅ BERGEN IKKE 
Ktt K~PIERES,SÅ ER DE PRO BLEMA SOM BLIR DISKUTERT I DI SSE I NN
PfoGGA VI KT I G Å TA STillLING TI L VED ALLE UN I VERSI TETEN E. 

.. , ;~V giv''må bti en 
/, landsomfatteruie . .trontl 
Det ' er et faktum at studentene i dag Det.· siste standpunktet er etter. 
. . mi tt skjønn bo r gerl i g idealisme .De 
J.kke har noen r"ell egen grunnplans- so:n har dette standpunktet tenker seg 
oragnJ.serJ. ng . Bare grunnplansorgan1se seg NG star tet opp som en"breifr ont" 
Det er et faktum at studentene i dag som før eller siden skal "vokse seg 
ikke har noen ~grunnplansorgan- i nn" i NSU og bli en del av NSU , pemli 
iser ing , Bare grunnplansorganisering dets grunnplan .M. a . o . det først~ 
ett.er fagforeningsmønster kan gi- oss standpunktet referert. overfor. · 
det .Det er strategisk v i ktigst for Men mange tenker seg dette stand-
den studentpoli tiske kampen i fran- punkt et slilc at NG bare skal være 
t i den at vi tilkjemper oss slik org- en brei front lo lcalt , dvs . at den bare 
anisering . . skal sysle med lokal e saker, og ikke 

Dette må derfo r være hovedmålet for prioritere valg til NSU . De vil a ltså 
oss kommunister i åreræ som komme r . r edu sere NG· til et slags lokalt " f e.g-
Selv om omorganisering av NSU har politisk fo rum". Dette er for snevert 
ståt t på dagsordenen en stund , og de og er egentlig samme standpunkt som 
kons ervative går i nn fo r fagforening- ideen om at NG' skal vokse seg inn i 
smodellen , er det etter mitt syn fore -NSU og en gang utg·jøre basis g rupper 
l øpig for dårlig poli t i sle bredde om- i NSU . 
kri.ng kravet .Men her ligger et tre r mit M. f 1 · k kl · å 
syn.· pers pektivet ved NY GIV , :;-n ore øpJ.ge . on Us Jon P spø-

Slik jeg ser det , er det to hoved- rsmalet o:n organlserJ.ng e~ : . 
standpunkterpå hva hensi kten med NY _Det studentene_ og den studentpolJ. 
GIV(NG') på kort og l ang sikt slca l tJ.ske kampen tre11ger er en hand:e
vær e : Enten en s t udentpoli tisk "brei - kraft J. g og slagkraftJ. g grunnpla,,s
front " som stiller ti'l va lg i s amme!'l- organJ.serJ.ng av studentene .Oppbygg
henger m.m. , eller starten på fag- 111g av d1verse studentpolJ.tJ.sk e . 
foreningsorganisering a v studentene forenJ.nger kan i seg sjøl ikke 
( dvs . at NG på litt si kt skal utg jør e bøte på ' denne mangelen ,D'et kan 
stammen i de lokale basisgrupper i ba~e grunnplansorganisering 
NSU ), etter fagforeningsmod~llen leg-

---· ~- --- ... - · ... - - --
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lo.. 

ge grunnlaget for .Men enhver den klarer å danke u t de andr e 
s lik organiseri ng J!!! ta utge.ngs- partipolitiske frontene . NG må ut
puhkt i det Rl l erede eksisterende gjør e hovedtyngden og drivkraften 
NSU .Arbeidet med overnevnte org- i kr avet om omorganisering av NSU . 
anisering(på lin je me d a rbeidet NSU~valgene må derfor på kort og 
for fagforeni ngsorganisering av l ang s ikt prioriteres oppT 
a rbeiderklassen i s i n tid) er a v En må ha i mente at når den 
strategi sk betydni ng-,og må være ønskete omo r ganisering av NSU har 
hovedmål et fo r NKS: i årene som funnet sted , vi l det ikke på samme 
kommer i nnenfor studentke.mpen.NG måte som tidliger e vær ebehov for 
skal vær e et verktøy i denne kam- en egen organisert front som stil
pen.Det bør derfor vær e et inål at ler til valg.Jfr. pa r t i ets a rbeid 
NG stiller kamdida ter til valg t il i fagforeningene fu dag. 
vi lct i gste studentvervene , herunder Det er viktig å ha for øye a t NG' 
spesielt til Nsry .Men da vi forel- bør bli en l andsomfattende front. 
øpig ikke har egne fagforeninger, Derfor er de t vikt i g at eh i størst 
kan ikke NG' bare være en valgfron t mulig grad bruker samme navn. nå:e 
Den må derf or vær e et fagpolitisk en lokal t star ter opp a rbeidet med 
forum som bør ta mål av seg til å å danne front.Fronten bør være arg
bl i hovedarnes t edet for ny og brei _ani sert etter vanlige frontprins .
studentpoli tikkk .Den .. må vær e klart; i pper me d. allmøte som høye s t e or gan . 
ikke-partipoli tisk ,og appel ere til Men ogsåf"'aen konkrete organiseringa 
den store hop av studenter som ikke bør vi være "breie " og kunne godta 
er pa rti pa li t isk e.1gasj ert.Målet kompromisser. 
bør være at den blir så brei a t 

REIDAR. 

-- ---- r 

l f il o • 't ø l . e apnoruere ns.u na _ _. l 
Ut i fra situasjonen på SV-FAK, 

skal jeg her legge fram noen betrak . 
-tninger på spørsmålet om . s tudent- J .... ""1\:P.~~~ 
or fanisering . Dette er et nøkkelspørs 
- m l som bør få s tor priori t et i l . 
NKS fordi det er a vgjørend e spørsmå~ · 
f or hele stud entbevegelsens f r amtid 

Jeg skal også kmmme inn på for
hold et til nsu.Studentene står idag 
uten en egen organisa sjon.Dette er 
et fak tum.N SU , Fagutval g , Student
tinget osv. er ikke organer som org-1 
aniserer studentene.Alle di sse f or
skjel ligeorgana er bor gerlige måter 
å "organisere" s tudentene på , opp
retta av staten.De er borgerlige 
fordi- de-iK:Re or ganiserer stucrent-eno-1-p:::l 
gjennom individuelt medlemskap . De 
er lede lse uten gr unnplan, hue uten 
kropp . 

Ved den organiseringa de har kan 
de heller a ldri utgjøre en varig og 

PÅ NSUs LANDSTING I I 979 STEMTE 
I 5 DELEGATER FOR ET FORSLAG OM 
GR~NNPLANSORGANI SERING . 
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Vi SllRL HJEL~~ DE~E ! l'l Sll~ll 
oPP M5D D'"L-G&Rn.~oPPr-t i NSIJ. Oj; 

S'(f!L !Hl M.~na OM To M.Å\IIcDE:IZ, ~ 

reell ledelse for studentenes inter 
- esser , Arbeid er kl assen har s i ne fag 
foreninger . Omfagfor eninger s i er 
Lenin følgende : Fagfor eninger var et 
kjempeskritt f ramover f or a rbeider
kl assen i kapitalismens førs te dager 
ettersom de markerte overgangen f r a 
splitte l se og hjelpesløshet blant 
arbe i de rne til det første grunnlaget 
for ei kl asseorganisering . .•. .. ut
viklinga a v prol e t aria tet foregikk 
ikke og kunne ikke foregå a ndre 
s t ed er i verden enn gjennom fagfor
errtng-erre •.. 

Student ene har ingen fagforening, 
ingen arg. som de t er mul i g å utvik
le folk politisk gjennom.Hva er det 
som t ils i er a t fagforeninger for oss 
er mindre vikt i ge enn for a rbeider-

1-5 

NSU 

kl ass en? Jeg kan ikke se noen prin
sipiell forskj e ll. Komm~~i st enes 
linj e må være å ta opp kampen for å 
danne fag:t' oreninger. For NKS betyr 
dette ikke om vi skal ta initia t iv 
til stud . org:-, men åss en vi ska l gjøre 
det. 

Svært mange studenter er oppta tt 
a v fagl i ge spørsmål som forskning, 
omleggi ng av faga , f agkri t i kk , eksam
ensordninger osv. Samt i di g lurer de 
på om de kan gjøre noe med sin egen 
s i tuasjon,og åssen de skal f å gjort 
l.'l-0BTbl-t -e.R-a-t-c:l-e- må-t-i-±-s±e<-t4Te- se-g-e-t-
politi sk parti. De t finnes m. a . o . et 
klart ob~eKt iv grunnlag f or arg . ut 
i f ra de tinga som studentene er opp 
-tatt a v . På SV- F.!tK . har vi ta t t init 
- iativet til HY GI V. Dette har vakt 
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ge grunnlaget for.Men enhver den klarer å danke ut de andre 
slik organisering ~ ta utge.ngs- partipolitiske frontene .NG må ut
puhkt i det s.llerede eksisterende gjøre hovedtyngden og drivkraften 
NSU .Arbeidet med overnevnte org- i kravet om omorganisering av NSU. 
anisering(på linje med arbeidet NSU-valgene må derfor på kort og 
for fagforeningsorgamiseri ng av lang sik~ prioriteres oppy 
arbeiderklassen i sin tid) er a v En må ha i mente at når den 
strategi sk betydning·,og må være ønskete omorganisering av NSU har 
hovedmålet for NE:S: i årene som funnet sted , vil det ikke på samme 
kommer innenfor studentke.mpen . NG måte som tidligere værebehov: for 
skal være et verktøy· i denne kam- en egen organisert front som stil
pen.Det bør derfor være et inål at ler til valg.Jfr. partie ts arbeid 
NG stiller kamdidater til valg til i fagforeningene Ih dag·. 
viktigste studentvervene ·,herunder Det er viktig å ha for øye at NG' ( 
s pesielt ti l NSU.Men da vi forel- bør bli en landsomfat~ende front. 
øpig ikke har egne fagforeninger, Derfor er. det viktig at eb i størst 
kan ikke NG' 'oare være en valgfront mulig grad. bruker samme navn. nåE 
Den må derfor være et fagpolitisk en lokalt starter opp arbeidet med 
forum som bør ta mål av se~ til å å danne front.Fronten bør være arg
bli hovedarnestedet for ny og brei _anis ert etter vanlige f r ontprins.
studentpoli tikkk .Den .. må være kl art; ipper med. allmøte som høyeste organ . 
ikke-partipolitisk,og appelere til Men ogsår'aen konkrete organiseringa 
den store hop av studenter som ikke bør vi være "breie " og kunne godta 
er pa rtipolitisk e.1gasjert; .• Målet kompromisser . 
bør være at den blir så brei at 

REIDAR. 

l f ii· o • it o l l e apnor ere nsu na _ _. 1· 

Ut i fra situasjonen på SV-FAK . 
skal jeg her legge fram noen betrak 
-tninger på spørsmålet om student- l 
or~anisering . Dette er et nøkkelspørs 
-m l som bør få stor prioritet i j 
NES fordi det er avgjørende spørsmål 
for hele studentbevegelsens framtid. 

Jeg skal også kmmme inn på for
holdet til nsu.Studentene står idag 
uten en egen organisasjon.Dette er 
et faktum.NSU, Fagutvalg , Student
tinget osv . er ikke organer som org
aniserer studentene , Alle disse for
skjelligeorgana er borgerlige måter 
å "organisere" studentene på, opp 
retta av staten.De er borgerlige 
fordi de ikke organi serer studentene 
gj ennom individuelt medlemskap . De 
er ledelse uten grunnplan, hue uten 
kropp . 

Ved den organiseringa de har kan 
de heller aldri utgjøre en varig og 

PÅ NSUs LANDSTING I I 979 STEMTE . 
I 5 DELEGATER FOR ET FORSLAG OM 
GRUNNPLANSORGANISERI NG . 
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Vi S!(lll HJEL-P~ DE~E ! ~~ 5A~~ 
OPP ~~O i>'"t...G&fiTid~llPPf-\- i NSII. DE" 

S'(AL \Hl M.~n= Ol-l To NÅwco e ,z, l 

reell le delse for studentenes inte r 
- esser .Arbeiderklassen har sine fag 
foreninger.Omfagforeninger sier 
Lenin følgende: Fagforeninger var et 
kjempeskritt f r amover for arbeider
klassen i kapitalismens første dager 
ettersom de markerte overgangen fra 
split telse og hjelpes l øshet blant 
arbeide rne til det førs te grunnlaget 
f or ei klas s eorganisering .. . ... ut -
vikl inga av proletariatet foregikk 
ikke og kunne ikke foregå andre 
steder i verden enn gjennom f agfor
eningene ... 

Studentene har ingen fagforening, 
ingen org . som det er mulig å utvik
le folk politisk gjennom.Hva er det 
som tilsier a t fagforeninger for oss 
er mindre viktige enn for arbeider-

1·5 

NSU 

kl assen? Jeg kan ikke se noen prin
sipiell forskjell . Komm~~istenes 
linje må være å ta opp kampen. f "or å 
danne fag:i'oreninger.For NKS betyr 
dette ikke om vi skal ta initiativ 
til stud.or~,men å ssen vi skal gjøre 
det. -----

Svært mange studenter er opptatt 
av fagl i ge spørsmål s om forskning , 
omlegging av faga, fagkritikk,eksam
ensordninger osv . Samtidig lurer de 
på om de kan gjøre noe med sin egen 
situasjon,og åssen de skal f å gjort 
noe , uten at de må tilslutte seg et 
politisk parti. De t finnes m.a . o . et 
klart ob~ekt iv grurilllag ~or org. ut 
i f r a de tinga s om student ene er opp 
-ta tt a v. På SV-FAK . har vi tatt init 
-iativet til NY GI V. Dette har vakt 
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stor interesse. Slik denne org. er · HVA MÅ GJØRES MED NSU? 
te~t å fungere til å begynne med 
er at den skal danne et slags. t·ag- Hva slags forhold skal vi innta 
politisk f orum med _JevnlJ.~_>e_dJ.sku- til NSU? NSU er på papiret den egent-
aj onsmø ter om fag l1.ge . pol1. t1.ske. lige "fagforeninga" til studentene, 
emner.St sånt forum g1.r oss mu~1.ghet_men som jeg tidligere har påpektkan 
for å utvikle fe ll es ll.nJer,reJ.se NSU aldri· bli en organisator med den 
fe lle s krav og sikre kontinuitet organisasjonsstrukturen den har idag._ 
i kampen~Jeg skal ikke her gå ~rm- OK, hva gjør vi da,_skal Vl. gå _1.nn_i 
ere inn på NY GIV,men det som l. NSU bygge om NSU t1.l en organ1.sasJon 
denne sammenheng er viktig er at med'individuelt medlemsskap, gjøre 
denne org._ representerer et første NY GIV til en slags basisgruppe i 
skritt i forsøket på å lmytte sammen NSU eller skal vi holde NY GIV uta
s tudentene,organisere dem.NY GIV er for'NSU som en sjølstendig organisa- , 
etter min mening spira til en fagfor- sj on. På litt lengre sikt må sjøl sagt 
-aning for studentene. . målet være å gjøre NSU om til en. 
· I forhold til reprensentahve org. virkelig fagforening, · basert på :m-
som Fagutvalg og Studenttin~et bør dividuelt med-lemsskap med basis-
sjølsagt NY GIV stille kan~1~at7r, , grupper som grunnenhet. Basisgruppe
ikke fordi å vinne hegemon1 ~ ~1sse nes hovedoppgave må være å lede_ 
organa betyr å vinne hegemon1. 1 stud kampene på de enkelte plasser, 1kke 
-entkampen,men de utgjør _likevel \være en lokalvariant av sentralled
viktige deler,bl.a. ford1 de d1.spo- elsen. Det betyr at gruppene må 
nerer en del ressurser som ~an brukes jobbe med saker som er viktige på 
til fordel for studentenes 1nt eresser lokalplanet sjøl om de ikke er det 
(StudVest). på landsbasis. Men samtidig vil en 
l slik organisaaj onsmodell gjøre det 

- \! \ \ H l l mulig å forene de "små" lokale 
\' • l kampene til store l and somfat t ende 

· sTUDENTTI NGET I OSLO . 

b.evegelser. 

FEIL Å PRIORITERE NSU NÅ : 

Jeg trur det pr. i dag vil være 
galt å starte ei offensiv kampanje 
for å endre NSU. Det vil være å 
spre kreftene for mye. NY GIV har 
kommet i gang på Realfag, på SV-FAK . 

. ligger det ennå i startgropa. På 
andre plasser er fenomenet ennå l 
ukjent. Vi trenger bedre tid på oss 
for å utvikle NY GIV. Bevegelsen må 
vinne innpass , slå røtter på flere 
steder før vi kan ta sikte på å 
bruke krefter ~å NSU. Vi må være 
klar over at NY GIV springer ut i 
fra loka l misnøye, folk som støt- , 
'ter NY GIV ønsker å jobbe med lokale 
saker. Å prioritere NSU nå vil be

en mye mer omfa ttende innretting 
Je·g trur t±da - ikke er moden 

for ennå. 
Skai vi stille kandidater til 

NSU nå? Jeg trur dette er et spørs
mål som må vurderes på hver enkelt 
plass ut i fra ressurser. Det er 
mulig det er riktig på Realfag, 
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l 

De$A.J.y OM NS.J:l 
/ 

VI STARJ'/R I DETT E NUMMER OPP MED EN DI SKUSJON OM NSU OG-HVORDAN l 
VI SKAL/ ARBEIDE FOR Å OPPNÅ EN REELL GRUNNPLANSORGANISERING FOR 
UN IVER7ITETSSTUDENTENE. 
ALLE J·NNLEGGA ER SKREVE·r AV KAMERATER I BERGEN - OG BÆRER SJØL
SAGT t PREG AV AT DERES EGNE ERFARINGER . DET ER VIKTIG AT VI LÆRER 

l
AV I\LSSE ERFARINGENE . 

V. VI L OGSÅ SLÅ FAST AT SJØL OM ERFARINGENE FRÅ BERGEN IKKE ~y~K~PIERES,SÅ ER DE PROBLEMA SOM BLIR DISKUTERT I DISSE I NN
}~GA VI KTIG Å TA STI~LING TIL VED ALLE UNIVERSITETENE. 

,flY g iv''må b-~ en 
/'·landsomfattende_ trontl 

L 

Det "er et faktum at studentene i dag Det.- siste standpunktet er ett-er 
iklce har noen rc.ell egen grunnplans- mitt skjønn borgerlig idealisme .De 
or agnisering .Bar e grunnplansorganise so:n hNGar dtet·tGetstandpUnkte ~btenkfer tse,, g 

seg s a r e opp som en r e1. r on 
De t er et faktum at studentene i dag som før eller siden skal "vokse seg 
ikke har noen ..I:.eJUL grunnplansorgan- i nn" i NSU og bli en del av NSU , nemli 
isering . Bar e grunnplansorganisering dets grunnplan .M. a . o . det første: 
ett,er fagforeningsmønster kan gi: oss standpunktet referert. overfor . · 
det .De t er strategisk viktigst for Men mange tenker seg dette stand-
den studentpoli tiske kampen i f r am- punktet slilc a t NG· bare slcal vær·e 
t iden at vi tilkjemper oss slik org- en brei front lolcalt, dvs . at den bare 
ani ser ing . . skal sysl e med ·l okal e såker , og ikke 

Dette må derfor værehavedmålet for prioritere valg til NSU.De vil altså 
oss kommunister i årem som kommer . redusere NG' til et slags l okalt " f ag-
Selv om omorgani s ering a v NSU ha r politisk forum".Dette er for snever t 
stått på dagsordenen en stund , og de og er egentlig samme standpunkt som 
konservative går i nn for fagforening- ideen om at NG' ska.J. vo kse seg inn i 
smodellen , er det etter mitt syn fore -NSU og en gang utg'jøre basis grupper 
løpig for dårlig pol i ti sk bredde om- i NSU . 
kri.ng kravet .Men her ligger etter mit M. f 

1 
. k kl . " 

syn perspektivet ved NY GIV • ;n ore øpl.ge on us JOn pa s pø-
Slik jeg. ser det , er det to .hoved- rsmalet o:n organ1.ser1.ng er: . 

standpunkterpå hva hensikten med NY _Det studentene_ og den studentpoll
GIV( NG) på kort og l ang sikt ska l tl.ske kampen tre,1ge r er en handle
vær e :Enten en s t udent poli tisk "br ei - kra ft1.g og s l agkra ftl. g grunnplans- _ 
front " som stiller ti'l valg i samme:1.- organJ..ser1.ng a v s t udentene . Oppbygg
heng er m . m.- 7EITJ: er s tarTE!!l1J'~g=---J..ng_a.v-dLv.:erse_s.:tLLde.llt.p.o_lil1._s.k.a.,_____ 
foreningso r gani sering a v studentene fo r en1nger kan i seg sjøl ikke 
(dvs. at NG på litt sikt slcal utgjøre bøte på· denne mangelen .D'et kan 
stammen i de lokal e basisgrupper i ba,e grunnplansorganisering 
NSU) . etter fagfo reningsmod(lllen leg-
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ITA DEL~. MÅLARBEIDET~ 
Også i haust pl~nlegg Norsk 

Mål ungdom landso•nfactande aks jo

nar for nynorske læremiddel. 

Sjølve aks j onsveka vil finne sta:l. 
i byrjinga a v november. ' 

Slike aksjonar ~ar vore årvie 

sse i h eile 70-åra.Både når det 

gjeld talmessig oppslutning og 
geografisk s prei i ng har d.esse vo 

vore de i mest omf a t tande ·ungdoms

kampane i Noreg i dette tiåret. 
Oppslutninga har heile t ida vore 

størst mellom gymnasiastar og 

yrkesskuleelevar, men også mange 
s t udenta·r hat teke del. 

KVA GJELD L .. mEM IDDEL. AKSJONANE? 

Arbeide t for nynorske lære

~iddel er ein kamp for demokrat

iske . rettar : at elevar og 

studentar sk&ha rett til å få 

lærebøker på deira ei ge mål . Storo 

delar av norske e l evar og stud-
entar har sjølv i dag , etter 

~ange års kamp, enno ikkje fått 

denne retten. 

Stoda er ikkje noko betre på 

·~niversiteta enn i resten av ut

danningssystemet .Sna r are tverto~ 
Det er ingen tvil om at det er 
eit viktig arbeid s om l igg fram

for oss for å snu den negative 

tendensen i retning av mindre og 

mindre nynorsk på dei høgare lææ 
e s tadene . 

KVA SKAL NKS GJERE? 
Det er f å saker der hov~d-

fienden., staten, er så openberr 

for a lle som i målarbeidet . 

(unntak 
er revisjonistane).Eg t r '.lr 

særleg l~remiddelaks jonane ,men 

også målarbeidet elles, har vore 

ein vi :dig skule for mange ti l å 

skjøne staten sim klasseka rakter

- det er ingen tvil om at mang e 
kommuni.star er rekrut tert nettow 
gjennom målrørsla. 

På kort sikt- det vil seie dei 
føreståande aksjoane - meiner eg 
det er vikt ig og nødvendig at NKS 
markerer si stø tt e . ti l aksjonane . 
kamer a yane som driv s l ikt a rbei d 
må få hjelp til å gjere aksjenen 
mest mulig vellukka.Kor mykje 
a r beid som skal leg .. -;as t ned må 
avgjerast lokalt, men e i t minim
um !Jlå vere at NKS hje per t il med 
spreiing av propagandaen til aks j. 

På lenger sikt me iner eg det 
viktigaste er a t . vi byrjar å ut
vikle ein konkre:Lmå.liJo_lit i kk for 
dei høgare l ære stadene .Vi må gjre 
undersøkmngar og utforme linjer 
og parolar for kampen.Dæt ville 
vere naturleg at dette arbeidet 

( 

vart sett i gang a v l<amera t a r som ( 
allerreide driv med mål a r be id. 
Målsettinga må vere at NKS skal 
sjille seg i spissen for å re is e 
bre i e studentmasser til kamp fo r 
deira sjølsagte rett til å nytte 
sit t eige mål i undervisninga. 

Kpaltene i 4.mai er opne. 

REDA KSJONSMEDLEM 
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men jeg er ikke sikker på at det 
er r .ett på f.eks. SV- FAK. Spørs
målet går nemlig ikke på å hoste 
opp kandidater og dunke ut USV, 
men det går på disponering av 

ressurser, hva som det er viktig 
å gripe fatt i og utvikle akkurat 
nå. 

Herman Eek, SV-FAK. 

---=-------------·-' 

,var til reidar og herman= 
--l 

! 

NSU kan ornorganiseres 
og må prioriteres ! 

NSU KAN OMORGARISERES OG MÅ 
PRIORITERES! --

Reidar sier det er idealisme å 
tro at grupper som NY GIV gruppene 
i Bergen kan vokse seg inn som et 
grunnplan i NSU. Der tror jeg du 
tar feil. Ikke det at dette er noen 
som helst automatisk prosess, fordi 
den byråkratiske Sos.~Tont-ledelsen 
'i NSU helt sikkert vil fortsette å 
gå imot grunnplansorganisering. 
Derfor er dette en kampoppgave som 
vi må stille oss, og det er også en 
oppgave der vi har et brukbart tak
tisk utgangspunkt og en motstander 
som mangler gode argumenter. Kron
argumentet til Sos . ?ront er at 
_studentene ikke er interesserte og 
at initiativet til å danne basis
grupper i NSU kommer fra kommunis
ter. Disse argumentene er syltynne 
og ble møtt med forbannelse blant 
en goddel folk som f ikk vite hva 
som skjedde på NSUs landsting. 

SPLI J' TELSE I SOS.FRONT . 

På dette landstinget var det 
dessuten 15 delegater som stemte 
for å opprette bas isgrupper (BG), 
og det er opplagt tendenser til 
splittelse mellom NSU-ledelsen og 
grunnpl ane t i Sos .Front i dette 

spørsmålet. Det skulle derfor ·være 
mulig å trekke en god del Sos.
frontere med i arbeidet for å opp
rette grunnplansorgan i NSU. Ellers 
er det bra at vi er enige om at 
målet er å opprette BG innenfor 
NSU, men jeg mener det er helt 
feil å opprette noen form for lands
omfa ttende organisasjon utfra f.eks. 
NY GIV. 

VI TRENGER I NGEN FLERE ORG
ANISAJSONER . 

NY Giv i studentpolitikken er en 
OK parole for å ta et oppg~ør med 
partikivingen og byråkratiet i 
studentorganisasjonene, men jeg 
mener vi trenger en helt åp en grunn
plansorganisering, et forum f or den 
fagpolitiske debatten, for initiativ 
og diskusjon av arbeid-et student
representantene gjør i de f orskj el
lige råd og utvalg på faget. ~~ 
slikt forum må vi ta initiativ til 
og kalle dette sudentpolitisk basis
gruppe - åpent fo r alle NSU- med lem
mer, d.v.s. alle s oudenter. Ee l e -
initiativet vil med en gang f & et 
sekt arisk preg og vil lett kurL.'le bli 
ste~1plet derson vi tok sikte oå å 
opprette en altern8.tiv orge,nisaejon 
til de parti politiske organisasjon
ene 3os . ?ront, Bl~S].;1 osv., sjøl om 
vi star t et en organisasjon med en 
l angt bre i ere plattform. 
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l . 
Husk at det vi og studentene trenger, og ved å gjennomføre en 

t renger ·er en i nteresse organisasjon sånn linje vil vi være i stand til 
der alle studentJr kan delta og å øke forståe lsen for en grunnplan-
drive det fagpolitiske ar beidet , s tyrt int.org, I tillegg er det 
ikke nok et bidrag til organisasjons-helt nødvendig at vi som organisa
f loraen, I arbeiderkl assen jobber sjon går sammen om å skape et press 
flere partier innenfor samme masse- mot NSU-ledelsen fram mot det neste 
organisasjon - fagforeningene. Sånn l andstinget - der grunnplansorgani-
må det bli på univers itet også, sering bør bli en hovedsak, Det 

Vi må være helt kl ar på dette betyr: Skape en opposisjon gjennom 
punktet og vise at vi ærlig ønsker delegatgruppene ved at det sitter l 
enhet blant studentene og gjøre mange representanter f ra lokale 
sjølkritikk for organisasjonssjå- basisgrupper. 
vinistiske feil vi har hatt i ar- Det betyr å samordne arbeidet for å 
be~det. få en endring av organisasjonsmo

dellen. Noen vil vente med å organi
sere BG til det er økt aktivitet VI MÅ PRI Rffi TERE ARBEIDET MED NSU . 
på faget, Jeg vil stille det motsatt: 
Dann et fast forum for å få diskU

Jeg mener at vi - i motsetning 
til Herman Eek , helt systematisk 
skal knytte sammen arbeidet f or å 

tert saker studentene trenger å ta 
-stilling til på de forskjellige fag
ene, La dette bli stedet politikken 

-blir fastlagt og initiativer kan 
tas fra, !

danne lokale fagpolitiske grupper 
med arbeidet i NSU . Jeg tror du 
undervurderer betydningen av NSU , 
Vår linje for hvordan NSU skal være DERFOR : Gå i gang med å danne 
er. a t arbeidet bestemmes a v grunn- "l okale tverrpolitiske basisgrupper 
planet. BG bør s tille f olk til på ditt fag! La basisgruppene bli 
NSU-valgene ikke for å a vgi dem til representert i NSU for å tvinge 
delega t gruppebyrakratiet, men for å gjennom en omorganisering! Legg 
vise hvordan det egentlig bør være: stor vekt på NSU-valgkampen . Få 

·En representant for grunnpl anet som enhet i sak med de andre grupper
har som hovedoppgave å drive i gang ingene der det er mulig og ikke 
og lede oppbyggingen av interesse- steng dem ute fra EG-ene •. 
arbeidet på faget sitt~ Det er 
.sånne representanter s tudentene Peder, 

kjop Oktober 
bøker! 

PÅ HØSTENS BØKLI STE FRA OKTOBER ER DET 
FLERE IN TERESSANTE TITLER . 
DERI BLANT DIMI TROVS BOK OM ENH ETSFRONT 
POLITIKK:DET ER EI SV.-ERT NYTTIG BOK ],_ 
LESE I SAMBAND MED ARBEIDE~ FOR Å BYGGE 
OPP EI r.RTTTIN"PT.AN SORGAN ISERI NG FbR STUD
ENTER . 

BOKA HAR ET 40- SIDERS FORORD OM 
{OMI NTERN SKREVET AV TRON ØGRIM. 
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( 

3) "Hva mener du om fø l gende påstand- -ner seg som mer pas s ive enn før .Pas e
studentene er bl itt mer høyrevri dde ~v~ t etsbegrepet er derfor tvet;y-d~g. 
enn før?" . Fol k f lyr trol~g m~ndre r undt ~ u-
Her var I7 " eni g " i pås t e.mden , 3 "nøy-like po l i tis~e sammenh~!lger, men det 
t r al", 4 "uenig '! · skyldes nok ~ s tor graet at de henge r 
4) "Er du blit t mer høyrevridd enn i stroppen. enten med f ag eller arb-
førr? " eid .,g fam~l~e. . 
Her svarte 2I "nei ", 2 svarte !'j a , Bare tre av de 24 mente SJØl at ,de 
litt " I svarte " ja,mye mer", var bl~tt mer høyr~vr~dde , men de flæ 

' fleste er en~g l pastanden om høyre-
Noen konklusjoner ? vri bl ant s~udentene~Folka vi spurte 

ser ut ti l a bygge t~lslutn~ng t~l 

Det er usikkert 0~ vi Jean og bør påstanden på ulike erfaringer, men 
tre!cke noen konkl usjoner på grunnlagde t er i stor grad andre enn dem s j øl 
av de t te materia l et . Det beste v i kanso~ har gjort utsl aget m. h . t , påstand
gj øre er vel å still e noen spørsmål ens gyl dighet . Tyde r dette på at høyre
s om bør jobbes videre med sejner e . vinden er litt myte- preget? De t virker 

For det første er det vanskelig som om fo l k ikke er blitt mindr e inter
å vite hva "høyredreiing" og "pa- essert i forskjellige saker , men de gjør 
ssivi tet " egentlig skal måle s i.De muligens mi ndre aktivt arbeid med dette 
to begrepene må trmlig sees uavhen- enn før ,Faglig og økonomisk press ser 
gig av hver andre . Passivite t er ikke ut ti l å dempe muli gheten e til å følge 
nødvendigvis det samme so~ å ha hø- interessene fullt ut .Problemet med. 
yrevridde meninger .De fleste er eniearbei dløshet og yr :Cesfo r bud ble også 
i at studentene er blitt mer passive nevnt av noen . 
og høyr evvridde,De fleste oppgir i mj Vi kommer t il å l age en større un der
dl ertid å bruke omtrent sa~mn e ell er søkelse om dette nå i høst . Dersom andre 
mer t id på ul ike aktiviteter, særlig andre steder har jobba med liknende 
mer t id på fag .Dette tyder ikke på bør de t bli grunnlag for erfari ngsut
a t studentene har fått mer"dødtid" veksling og debatt her i bladet . 
t il å s løve rundt eller drikke pils . 
Under en tredjedel a v de s purte reg-

!·-.--

Henr y V 

HVA MÅ GJØRIS 
l ABONNERER DU 1 

1t 
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dett,e I- 2 t i mer , 4 var opptatt mellom som oppga å brake mi ndr e tid enn før 
4 og 5 timer. 3 stk oppga a t de bruk~ på o r glfo r. a r beid.5 oppga å bruke 
IO timer i uka til slikt a rbeid. Vi mer tid enn før . Å tte av de spurte ne
spurte ikke om hvaslags organisasjon vnte at faglig og økonomisk press hi
er eller foreninger f olk del tok i. Så- ndra. dem fra å del ta i ak t i vi te ter 
vidt vi vet traff vi i ngen NKSere. de gJerne skulle deltatt i. 

Vi spurte også om kulturelle og 
kunstneriske aktiviteter , men de~ne Interesser før og nå, 
typen· akt i viteter viste seg å være 
'kanskelig å avgrense . Vi regner derfor Da v i spurte om interessen for ul i
ikke svarene her for brukbare .På et ke_saksområder,viste det seg at folk 
åpent spørsmål nevnte noen· familie/ stmrt sett oppga å være like i nter-
barn og sosiale aktiviteter . essert eller mer interessert sammen

ll~>et med for tre år sida . Faglige 
Aktivitet før og nå . spørs~ål/fagkritikk oppga et fle r =( 

tall a være mer 1.nteressert i enn 
V·i ba folk om å vurdere om de bru--\før .Det var li te forskjell på " nye " 

kte mer eller mindre tid på ulike ak...og " gamle" studenter m.h . t. interessæ · 
tiviteter nå enn for tre år sida . Ut- ' 
valget som helhet oppga stort sett å . . 
bruke me r tid på fag og lønna arbeid Pass1.v1.tet eller høyredreiing. 
enn før.Blant de som hadde studert i 
tre år eller mer var de~ne tendensen _Vi spurte noen spørsmål om passiE
særlig klar.Idrett og friluftsliv var l tet eller høyredreiing.Ett var: 
det omtrent like mange i hver av gru- i "Hv~ mener du om følgende påsta nd-

' ppene "mer tid enn før", "like mye tid stuoentene er bl1. tt mer passive enn 
som før " og "mindre tidl: enn før".For før " .Her svarte hele I5 " enig",7 var 
organisasjons- og foreningsvirkso:nhet "nøytral" 
var det omtr ent samme :se sultat som 2)"R egner du deg s om mer passiv enn 
·for idrett .Av de" gamle" studen tene før? "H er svarte 7 "mer pas s iv", I 2 
var det likevel bare tre av femten " sot.! før", 4 "mer aktiv". 

··-····--·· _j 
10 

' 

SK bryter den dem.okrat· 
iske sent ra_lisrnen. 
REDAKSJONEN HAR MOTTATT INNLEGG SOM KRITISERER PARTILEDELSENS BN!ANDJ ' 
LING AV DISKUSJONEN OM FORSLAGET TIL MILITÆRPOLITI KK; 
VI HAR VALGT Å SAKSE ET I NNLEGG FRA PARTIETS INTERNBLAD - MED SVAR 
FRA PÅL STEI GAN.DETTE I NNLEGGET ER REPRESENTATIVT FOR DEN KRITIKKEN 
OGSÅ EN DEL NKS-MEDLEMMER HAR RETTA MOT SENTRALKOMITITEEN. 

- . -·- -

I den seinere t ida har representant
er for SK gåt t offentlig ut me d sta
n dpunkt er som bryter med partilinja , 
uten at de r.ar hatt de nødvendige 
fullmakter til dette i en demokra t
isk behandling i partiet. 

MILITÆRPOLITIKKEN 

I den interne di skusjonen har det 
oppstått uenighet, særlig· på bevilg 
ningsspør småle t og NATO - s pørsmålet . 
Diskusjonene skal oppsummeres på en 
landskonferanse som såvidt vi veit , 
i kke er a vh oldt ennå,Vi kjenner ikke 
til h vilke s~' son har flertall og 
mindretall i partiet.Hos oss var det 
f.eks. klart flertall mot den n ye 
linja for bevilgninger.Me~l uansett 
om vi er enig eller uenig med Stei
gan , så mener vi at han ikl<e har 
noen rett ti l å gå ut med nye lin
jer fø r den demokratiske behandlinga 
i nternt e r avslutta og oppscmmert. 

STATSANNONSER OG PAPIRSTØTTE 
TIL KLASSEKAMPEN 

En landskonferanse har snudd opp 
ned på linja i dette spørsmålet .Det 
kan være a t situasjonen for KK er J~ 
kritisk Rt vi må svelge denne kam
elen, foe å berge dagsavisa . Likevel 
kom det som et sjokk plutselig å få 
det presentert på baksida av KK.Vi 
har i kke diskutert s a ka eller nom
inert noen delegater til en lands
konferanse . 

19 

HVORFOR HAR VID IKKB FÅTT 
DISKUTERE OM DET ER RI KT IG MED 
STATSANONS ER I KLASSEKAMPEN , SPØR 
TRE KAMERATER I DETTE INNLEGGET . 
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Vi di skutert e krisa i ø:conomien 
og KK i vinter . SK l a da ikke fram 
s om en reell mots i gelse at vi !run
ne k omme ti l å bite i g re sset over
for borger skape ts sukker kuler, de r 
s om i kke kampanja førte fram . Hadde 
SK g jort ~et,ville de kunne fått 
medlemmenes ful lmakt til å søke 
statsstøtte,ders om d et skulle vise 
seg nødv endig.I stedet skifter d e 
linje over hodet på medl emmene i 

·hui og hast.En sli k praksi s a vsl ø
r er at gr e p et om KK s økopomi fort 
satt e r dårl ig og at evnen til rea 
listiak pl a ml eggi n g og buas jett.er
ing e r svak . 

l o 

distrikt kjente ti l det ; at de pa 
dem måten undermi nerer d en demol,rat
iske sentralismen .De t tas ikke h ensyn 
til oss som daglig selger KK og skal 
for svare de nye linj ene utad.SK må 
respektere demokr a ti et i partiet og 
ikke ha et byråkratisk og let tvint 
syn på medlemmenes r e t t . ti l å diskut
e re nye linjer før d e settes ut i 
livet. 

Hvordan ville det g å om vi vanlige 
medl emmer begynte å p r opagandere egne 
mening er": f , eks . prinsipielt for 
NATO e .l. ?Kunne fo l k ha noen re spekt 
og tillit til AKP(m- l ) ?Skal v i bli 
et p a rti som SV der d e t e r så høyt 
under taket at a lle flyr r Qndt og 
mener hva de vil? Det e r garantert 

Vi er for at det bli r mer åpen at vi mi ster v å r politi ske slag-
debatt om partilinj a .Vi er også f or kraft dersom vi ikke pnaktiserer 
a t SK kan ta nødvendige ti ltak d en demo krat i ske sentral.ismen ,og da 
raskt i kr:ise s ittmsjoner,· . - må den· g j elde for a lle medlemmer, 

Men disse to eksemplene vLser.at O§ Så forSK. 
SK plu selig ~tarter en n y praksLs , Det . t ærer på vår entusiasme å 
og begynner a " opptre som prLvat- o ppleve slike ting ,og vi mener a t 
personer" med"egne meninger" ,at de SK straks må forklare seg for me d-
k~ller sammen en konferans e i en fei lemmene her i bladet , . 
og endr'er linja i prinsippspø r smål HLlsen . 
uten at i hvert fall vi i vårt under- Ida,Ha lvdan og TrLne 

Medl emmer ved UniversLtetet L Oslo 

svar: 
Militærdisk.- både dem 

-okrati og sentralis111e 
Det harkommet noen innlegg og f . eks . fra Ida , Halvdan og Trine i 

brev som kritiserer beha ndli.nga av dette nummer av TF, at SK " bryter 
milLtær_t .fLS_en§_,og særlig det at noenmed den demokratiske sentralismen" , 
av hovedstandpunldene i tesene er Dette trenger ei. k l argjøring,fordi 
lagt fram ekst ernt før de e r endel- det skap e.s forvirring om hva den 
ig vedtatt i partiet.Dette hevdes, demokratiske sentralismen er og hva 

20 

informasjon om a ) a ktivitetsnivå i 
dag , mål t i a ntal l timer den enkelte 
bruker på u l ike aktiviteter pr . uke , 
b )vu.rdering av eget aktivi tetsni vå 

menn) . Gjennomsnittsalderen var ca. 26 
år , I5 av dem hadde studert i 3 år 
ell er mer. 

i dag sammenliknet med for t r e år si-Aktivi tetsnivået . 
da , c ) v~rdering av i nteresse for u l ike 
saker i dag sammenliknet med for tre For å få et mål på studentenes alet 
år sida , d) vurdering av påstander om ivi tet spurte vi om hvor mye t i d den 
høyrevri og passi vitet blant student- enkelte brukte på ulike aktiviteter i 
er.s:kjemaet som bl e brukt hadde I 7 ei g jennomsni ttsuke i semesteret . Svar 
spørsmål , hovedsaklig med fas t e svar- ene vi fikk . var:I2 pers oner oppga å 
kategorier, ha l ønnet arbeid . kv disse var 5 t i mer 

. . pr ~ke laveste arbeidsinnsats , høyeste 
GJennomførLng. . . 32 t/uke . Gj . snitt I 3 t/uke,median II 

Under s øk elsen ble utført på s t u dent-t/uk e . Den faglige innsatsen;under vi& 
byene L Oslo L slutten a v JUlL . Både n ing pluasle sning )varier te mellom 20 
antall et og utvel ginga a v svarerne er. 0 g 75 t/uke . Gj.snitt 37 t/uke , med ian 
s lik at det ikke er noe representatim35 t/uke . 2I a v de 24 oppga at de br-<
utvalg . Vi ringt e på tilfeldi ge dører kte tid til idrett og friluftsl iv .I 3 
og s pu rte folk om de ville svar e på sty~cerbrukte mellom 2 mg 5 t;uke , 6 
skjemaet . Noen fyll te u t sjøl ,andre· SV'- stk . mellom 6 og IO timer , og 2 brukte 
arte mens vi noterte svarene.Vi b l e mer enn I O timer. I 4 av de SP'J.rte drer 
bra mottatt av folk , og i løpet av de med or Tanisasjons - eller forenLngs 
to kveldene vi brukte fikk vi inter- v i:skso;;;het .7 av disse var opptatt mal 
vjuet 24 personer(II kvinner og I3 

9 
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HØYREVIND blant 
l 

l 
·t 

studentene? .., J 
"UT EN UNDERSØKELSER ,INGEN RETT' TIL Å TALE .DERSOM DU' IKKE HAR UNDERSØKT 

ET PROBLEM , VIL DU BLI BERØVET RETTEN TIL Å TALE .•• ER IKKE DETTE ALTFOR 
HARDT?SLETT IKKE . DERSOM DU IKKE HAR TRENGT' I NN I ET' PROBLEM;I DETS 
NÅVÆREN DE FAKTA OG I DETS FORUTGÅEN DE HISTORIE OG I KKE VET NOE OM DET 
VESENTLIGE I DET,VIL AL'D.' DU SIER OM DET,UTVILSOMT BLI TULL ... HVORDAN f 
KAN EN KOMMUNIST LUKKE ØYNENE OG PRATE TULL ", 

MAO ZEDONG, 

Marxismen er ein vitenska p .For å vinne studentane for den sosLalist
iske revolusjonen duger det ikk je me d tru , antakelsar og gode_tal egåver. 

Nokre kameratar som fø rebudde eit seminar t il sommarleirane i år har 
sk jømt det te .Som kameratane sjøl seier er det farlig å dra for bastanee 
konklus jonar av deira undersøking om "passivitet el ler høgr edreiing". 

De t er l ikevel klart at unders~kinga har h jelpt oss t il å still e pro
blema og spø r smål a for vi dare arbeid på ein betre måte . 

Dessutan,og det er det viktigaste , vi må lære av metoden :I mo tsetning 
til mange andre kamer a tar som :r_ar skrå s i kr e me i ninger, men s om ikkj e hfl.r 
gjort nokon undersøkingar_ så har desse kam:eratane fått konkr e t ~~kap ~ 

'Ein s lik vi tskapleg a rbeidss t l.L er lkkje berre" br a "- det er ein før;-
esetnad for å vi nne framgang i det .Politiske arbeidet vårt . --

Undersøkelsen . 

I forbindelse med forberedel sene 
· t il årets sommerl ei r e jobba ei gru
ppe me d spørsmålet om høyrevr i og 
passivitet blant studentene.Vi prø
vde å finne ut noe om påstanden som 
alle inklusive oss sjøl , ser ut t il å 
aksept ere,neml ig : studentene er bli tt 
mer pas s ive og høyrevri dde .En sli k 
påstand er ikke så l ett å under s øke . 
Erfaringer fra vårt eget politiske 
a rbeid,sammen med f . eks . tall fra 
ulike valg Studemtersamfunne t , ti l . 
NSU og ulike studentorganer , tyda på 
en viss t ilbakegang for poli tisk ak
t ivitet blant studentene .For å f å 
litt mer å bygge på,be s temte vi o ss 
for å interv jue noen tilfel di ge stu
denter om disse spør smål ene .Et lite 
'spørreskjema ble la:ga for å gi oss 

8 

I FØLGE UNDERSØKELSEN BRUKER 
STDENTENE OPPI MOT 40 t ime r 
I UKA PÅ STUDIER. 

.. 
svar med linj a for parti demokr a ti et . 
Partiet har i lang tid studert den 
internasjonal e sitasjonen, både på 
avdelingsmøter , sommerle~re og konf
eranser . Gjennom denrte prose:ssen 
var v i i I978 kommet ti l et langt 
mer detaljert syn på krigsfaren og 

Formann l AKP(m-1), Pål Stelgan. 

som er sentr a l komiteens mandat . 

de oppgaver den st iller for partiet 
enn hva l andsmøtet i I 976 hadde . SK 
kom fram ti l at partiprogrammet var 
utilstrekkelig på en del punkter og 
inneho ldt noen få punkter som var 
skadelig e , slik som holdninga ti l mi 
li t ærbevilgninger . SK lwm også til at 
dette p'.Anktet sto i direkte motstrid 
til partiets linje 'på andre områder, 
og at progra~met også var s j øl motsig
ende på dette punkte t .Med den nåvær
emde i nternas j ona l e u tviklinga fant 

Vedtekten e er helt klare i defin
is jonen av sentralkomiteen: "Parti 
ets høye ste organ er landsmøtet , og 
når det i kke sitter samlet,sentral
ko:niteen som landsmøtet. har val gt". 
( paragraf 7) . Dett.e betyr a t sentral
komiteen er det h øyeste or ganet i 
pa r t ie t utenom landsmøtene og at den 
dermed har vidtgående fullmakter t il 
å lede pantiet .Ledelse betyr også å 
faTie de nødvendige vedtalca som si tu
asjonen til enhver ti d kr·ever .Om det 
f . eks . br yter ut en krig , el ler opp
står en r evolusjonæ:e situasjon har 1 

i kke SK bare · rett,men pli kt til å ut
øve ledelse over parti et og blant 
annet utforme re t ning slinjer og par
oler som aldri noe landsmøte har fått 
anl,dning til å behandl e . SK fatte og
så løp ende vedtak om aktuel le polit
iske s pørsmål som slår fast partiets 
linje .I de fær reste tilfellene vil 
det være mulig å gjennomføre omfatt
ende partidiskusjoner f oran ethver t 
slikt ve dtak .Det er da hel ler ing en 
s om nekter for at SK har en plikt og 
r ett til å utøve sitt mandat på de
nne måten .Kritikk av " brudd på den 
demokr atiske sentrali smen" kommer 
først når det er politisk uenighet 
om de vedtaka som er fatta. 

Militær diskusjonen og holdninga 
t il spli ttelsen i den interna sjonale 
kommunistiske bevegelsen var de to 
viktige spørsmåla som sentralkomit
een la f r am til almenn debatt i par t 
iet i året som gikk . Dette var i sam 
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SK det ufosvarlig å vente i neste~ 
to å r til neste landsmøte ~:unne iJ:orr
igere disse s a kene i programl'J et . Den 

sovj et- støtta vi et;1amesi ske i nvas
jw1en av Kar1puchea i1ar yt~erligere 
understr eka al vor et i ei sli:, V"J.rd
ering , (På det tidspun::te t de tre 
s ·"reiv inn legg et var ":onfera;1sen 
allerrede avh oldt). 

Det finnes en l<lar presedens f or 
at sentrallwmiteen kan handle på 
denne måte~ , og skal g jøre det , når 
sitasjonen krever det . Det g jelder 
" Teser om høyreaV"Vike t " som blei ved
t at t i SK i I975 og parti lwnferansen 
om sosialimperialismen i I 974 .I " Te
sene " gjennomførte SK et omfattende 
oppgjør med det revisjonistiske 
høyreavviket på partiets stiftelses
landsmøte .Alle landsmøtedolw.mentene 
billei utsatt for skarp kritikk og 
sjølve beretninga ti l landsmøtet bl ei 
~ritisert som et r evisjonistisk dok
,;wnent . Hvis en først skal snakke om 
brudd på landsonøte vedtak", så var 
disse tesene et gedigent "orud d". 
" Tesene " blei i sin helhet vedtatt 
i SK uten å ha vært sendt '.l.t til 
høring i partiet . Denne framgangs
:nåten og sjøl ve tesene fikk ful l 
oppslutning i part i et og partiets 2 . 
landsmøte godkjente denne framgangs
raå ten enstemmig . 

Landskonferansen i I974 Bjorde 
· e!il omfattende revidering av de{t ana
lysen av verdenssituasjon en som 73-
Lmdsmøtet hadde vedtatt . Landsiw nfer
a nsen s vedtak ,Jr yt er på en o·,rtfatten
de måte med det gamle prinsipp- pro 
grammet i V"Urderinga av mange spø r s 
:·,1ål og .snur opp- ned på talctik:cen over
for de moderne revisjoni s tene . Denne 
fra;agangsmåten blei også god~cjent av 
parti ctc medle1mner og seinere a v et 
ens t eminig landsmøte. 

Sam':t enli kna ;·,1ed d.i.s .J e dolcumentene 
repre s enterer " Te s er om militærspø
rs:·,1ålet" en l angt r.1indre poli tis'z 
re visjon av det a;1dre landsmøtets 

linje , i og ..~ed at l andsmøtet s linje 
i hovedsa~ oppretth oldes , mens det i 
de andre t Llfellene var sna\c!z om ei 
.. 1er el ·, er :uindre total fo r i:astlng 
I .·,wtsetn •.ng t2.l " Teser om h øyre 
avvLcet " var u ili tærte sene bellancl.l 8. 
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STEIGAN MEllER DE':' VILLE VÆRT 
RIKTIG ;_ LEGGE FRAM SPØRSM .:_LET 
OM STATSAN iiONSER TIL DISKliSJCilH 
I- P.A.R:T.LEl',---

( 

-~ 

• • 

.... a lle s ~ .. ,).denter ·ved uni ve.csi tet ene Jg vi tensk,a.pelige .hø y s lc.)l er 
e r medlem~er av Nors~ St~dentu~ion . Medlenskap betales som de l 
av se,ne stera vgifta . 

••.. NSU har ingen organi sering på grc.mnplanet . Det laveste nivået 
er del ega t g r\l.ppene som er valgt på inst i tc.>.tt - eller fakul t 
etsallmøter . Hvert år blir disse delegatene sendt på l a ndsting 
s0m "grunnplanets representanter". 

•... NSU hadde i I978 et ~~dsjett på 1 , 5 mill . kr .I 2000 kr . eller 
I% av disse mi dlene gikk t i l " den lokale aktiviteten", dvs . 
o:eieg2.ti)NPpene . ~2SCl00 xr. gikk til lønn ti~SV-pa'Tlpene i AU 
l NSU .I; 4 ;mll. Kr , g l kK tl l ilen trlste bleKKa Studentforum. 

•..• SV(Sos . front) har reint flertall i NSU . De har det pJlitiske 
llo vedal"!sva ret for at NSU i dag er e:"l borti•,wt fullk ommen 
byrå:cratorganisasjon so;-:1 er totalt fre'!L.ed for d'o fleste stu
denter, En ·J.ndersøkelse i Trondheb1 viste at bare et li te min
dretall trodcc e de var :i edlem av NSU , de færreste visste ;-:tv a 
NSU var . ) 
SV er også d e som mest konse~vent ~år ~ot å gi "makt til go l 
vet " .De er mot gru.n:.~plansorgani se ring og leg ;;er s:.cylda for 
pro blema i NSU på g r unnplanet - på" den borgerlige, u vi te:<de 
og passive stude::tt ". 

•••• På Landst i nget i I979 s teu te 15 delegater(25·~ av delegatene) 
for et forslag om gr~m::!.pla:'lsorgani sering .Bare et li te få talJ 
av disse ·Ja:" ;iKSere eller syc.patisører . SV gi;_ck ·,wt det te fo r 
slaget . 
For tset celsen er a vhen g i g a v oss , }{a;:1P Y'8.ter ! 

ARBEIDET MED :;;w;;iiPLAli S
ORGANISERiiiG ER KOMMET 
LEN GS T I BERG :;<;Ii . 
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I det hele tatt er spøre:nålet om 
permanent organisering et helt av
gjørende spørsmål for å gjenreise 
enkjempende studentbevegelse ,o g ak
ti.vitet på universitetene og dette 

•må bli en helt sentral oppgave for 
NKS i lang tid framover. 

organisering i NSU.Mot SFs ste~ner 
fikk et forslag om å innføre basis
grupper I5 ste~ner på landstinget i 
- 79.(25%).Det-te tyder br a og gir oss 
håp om å kunne bygge en brei fremt 
bak _l~ravet om omo rganisering. 

Tll dette trengs ei taktisk linje: 
J feg foreslår: 

HVA BØR VI GÅ I NN FOR? Oppretting av lokale basisgrupper 
F·or tre år siden fant NSU- ledels- .:1ed siktemål å få dem etablert som 

en ut at de hadde for dårlig kont- formelt grunnplan i NSU.BG må være 
akt med grunnplanet og satte i gang åpne for alle medle=er i NSU .Opp-
en diskusjon om NSUs organisasjons- 3tartingen <-v sånne basisgrupper 
struktur .Utgangspunktet var to uliken:an gjerne skje gjennom paroler som: 
framlegg: Et fra NKSF(Norges lwnser- Skap en Ny Giv i studentpolitikken, 
vative studentforening) og et fra nen dette må ikke bety at vi tar ini( 
Sosialistisk Front/Grønt Gras . Ingen tiativ til å danne en ny organisasj <l. 
av disse foreslo grunnplansorgani s -· i konkurranse med f . eks. So si ali sti sk 
ering , begge gikk inn for å knytte F:riont.I den grad basisgruppen distans
interesseorganisasjonen sammen med ·erer seg fra SF', BKSF osv , må det være 
reglementfestete studentparlament- fordi diskusjonene innad i gruppen 
ariske organ . NKSFs forslag hadde fører fram til andre standpunkter , 
det posi tive ved seg at det ville eller hvis de andre grupperingene 
vurdere individuelt medlemsskap. fortsetter å stille reine par-ti -
Begge fo r s l agene bl e avviste av lister ved valgene . 
NSUs landsting.Etter års arbeid V-i må slå fast at det er ønskelig. 
står en fremdeles igjen med null med flest mulig studenter- uansett 
re sul tat. Hvordan kan slikt slcje? parti tilknytning i BG .Hensikten må 
s -var et ligger i selve problemet : være å danne en lokal fagforenings~ 
Manglende kontakt og aktivi seri ng klubb - et sentrum for den fagpoli t 
av grunnplanet . Premissene for dlsk--iske aktivi teten - et fortun for dis-
l.l.sjonen ble lagt i Oslo,og stort kusjoner , vedtak om initiativ,stilling 
lenger kom den ikke.Men noe førte ti l saker som reiseE i Studentting, 
den i hvert fall med seg .S tadig fle ,fakultetsråd,iBstituttråd og NSU, 
re ser nødvendigheten av g r unnplanAl tså: Stedet der studentene utfor.ner 

· politikken sin , 

' ' 

( ( 

- MEN HVORDAN SKAL VI ORGANISERE OSS???????? 

6 

i partiet internt før 'vedtak,og SK er innkalt i "en fei " .Som det 
delegeriie sin myndighet til å fatte tidligere er meldt i ei melding 
vedtak om tesene ti.l en partikonfer- til alle medlemmer, skulle lconf-
anse av samme type som konfer ansen i eransen om militærspørsmålet og-
I97 4 .Sånn sett representerte behand- så behandle Klassekampen og øko -
linga ei styrking av partidemolcrati - nomi. 
et i forhold til I975 . Partiet har også hatt en intern 

Det finnes med andre ord ingen - - diskusjon om avisa , som viste SK 
grJ.nn til å beslcylde _SK for å "bryte at det overveldende flertallet 
den demokratiske semtralismen" , ver- av medlemmene ville beholde dags-
ken i forhold til partie ts vedtekter avisa nær sagt for enhver pris . 
eller i forhold til part iets t idlig- SK burde ppplagt ha lagt fram 
ere praksis . Årsaken til at det ko~ner spørsmålet om statsannonser til 
slike beskyldninger må derfor lige;e i diskusjon i partiet . Men i mai 
politiske uenighet i dem linja som er var det ingen mulighet til det , 
vedtatt . og dett var da det blei helt 

Undertegnede kritiseres for å "gå klart at enten måtte vi legge 
ut med nye linjer" før demokratisk - ned c1agsavisa ,ellers måtte vi 
vedtak er fatta inte·cnt.Kri tikken kan ta statsannonser.SK la dette for
umulig ramme meg som en1cel tperson, holdet fram for partikonferansen , 
fordi jeg er pålagt å gjøre det av SK. som vedtok å gå inn fo r stats-
SK var dessuten på det tidpunktet klar annonser i Klas sekampen.Dersom 
over at de t overveldende flertallet av SK hadde gjort det motsatte, 
partiets dedlemmer og gr::mnorganisasjo - nemlig å gå i nn for nedlege;ing 
;:1e r støtta hovedlinja i det utsendte av Klassekampen, fordi det ikke 
forslaget, på grunnlag av detalj e:cte hadde -vært noen di sk:usjon om 
rapporter . SK har derfor ikke bare br- statsannonser,så er det ingen 
ulet sin vedteLt smessige rett tLl å tvil om at ,.W hadde vært et al--
fatte vedtak , men har også br .ck t sin vorlig bradd med medlemmenes 
soleklare rett til å offentligg jøre vilje , Da ville SK ha opptrådt som 
ei pol i ti sk linje srilm har støtt.e en person som står foran et 
blant det store flertall av partiets brennende hus og sier: "Huset bre-
medlemmer, nner , men jeg har ikke noe vedtak 

Når det gjelder saksbehandlinga og om å slukke". 
vedtaket om militærtesene viser jeg 
til et eget dokument om dette fra la
ndskonferansen . 

STATSANNONSER I 
KLASSEKAl\IPEN , 

Innsenderne er i villrede når 
de snakker om en konferanse som 

2·3 

Pn oppdrag fra SKAU 
Pål Steigan 

-~ 
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TRE·VERDENER TEORIENl 
ER RFVISJONISTISK_. 1 

VI AVSLUTT ER I DETTE NUMMER DEBATTEN OM 3-VERDENER-TEORIEN.DE TO 
FØRSTE INNLEGGA STOD I MAI-NUMMERET.PGA. SOMMEL I OSLO-LEDELSEN 

,-FIKK RED. ERIKS INNLEGG FOR SEN T TIL AT DET KUNNE KOMME MED I 
FORRlGE NUMMER. 

ERIK -~JØR ET STORT POENG UT AV AT RED. IKKE TRYKTE . HELE HANS 
FØRSTE INNLEGG.DET VAR DESSVERRE IKKE MULIG.INNLEGGET VAR PÅ 9 SIDER 
OG MÅTTE KORTES NED.VI VIL FORØVRIG OPPFORDRE ALLE TIL Å SKRIVE KORTE 
I~NLE-~G -~])A KOMMER DE INN UAVKORTA OG BLIR LEST). ---

Leif tillegger meg standpunk
_ter jeg ikke har,for så å argu
. ment.ere mot Jisse stancpunktene . 

De virkelige standpunktene kom-
mer fram i det forrige innlegget 
mitt.Men mesteparten av inniegge t 
ble ikke trykt i 4.mai. 

Leif slår fast at jeg': argument
erer på prinsipielt grunnlag mot 
å gå inn for militærbevilgninger 
til borgerskapet i 3 . verden.Je~ 
har aldri sagt noe sånt.Til for
skjell fra KKP,og da også Leif, 
snakker jeg ikke alment om "bor
gerskapet" i forbindelse med bor
gerne i den 3 . verden .J eg skiller 
nemlig skarpt mellom nasjonale 
borgere og kompradorborgere.Det~e 
kommer klarest fram i en del av 
innlegge t som 4.mai i kke trykte. 
DEtte skillet fører til at vi 
kan dele landa i den tredje verd
en i tre grupper:I)Land der kom~. 
prador borgere har regjerings
makta(Eks.Thai land).2) Land der 
nasjonale borgere har makta . (Eks . 
Iran).3)So sialistiske land.(Eks.?) 

Det som er poenget mitt er at 
i gruppe I. er det umulig: for' kom
munister å støtt.e våpenbevilgnin-
ge r til regjeringa.m~tte viste 
jeg sist ved å bruke Iran som ER FLERTALLET AV LANDA I 
eksempel. IrmU..egget. mitt ble skr- DEN- J • v-ER-DEN- R:EGJERT AV SLIKE 
eve~ i juleferien I 978 , mens ~om- SOM DETTE? 
nradorborgerne - shahen- satt 

24 

MAKTA TIL GOLVET 

l NSU .! (~nen hvordan?) 
"Kan vi i det hel e tatt tenke oss arbeid i arbeiderklassen uten en l a 
ndsomfattende og lokal fagorgani sas jon? ••• En av de a ller viktigste år
sakene til at studentkampen nå ligger nede er mangelen på slagkraftig 
og effektiv grunnplansorganisering~ 

Slik formulerer en kamerat i Bergen sitt syn på organiseringa av stu
dentene i ei seminarinnleiing som vi trykker utdrag fra i dette nummer . 
Kameratene i Bergen har allerrede gjort noen viktige erfaringer med gr
··tlnnplansorganisering som det er viktig at v i lærer av.Diskus jons innleg 
ene i dette nummer tar utgangspunkt i erfaringer fra Bergen,men de spø 
;rsmåla som blir reist er like viktige å diskutere andre steder også. 

Vi vil oppfordre kameratene til å studere det materialet vi legger 
fram her- og diskuter synspunktene . Skrlv g jerne til 4 .mai • 

' ' . vpp ~ot de tte må vi utvikle en 
linje for å ska pe et N·SU som er en 
interessant og slagkraftig fagfor
ening· for flertallet av studentene 
som har felles interesser i å org
aniser e seg,både i det daglige spø
rsmålene på lærestedene og i kampen 
mot s t aten som er studentenes hov
edmotstander . 

Vi legger ikl{e opp til å kri ti se re 
alv Sosialistisk Front står for,for
d:L. vi i svært, mange enkeltstandpunkt 
er enige,men i spørsmålet om å opp
nå en slik fagforening der gTunnpl
ane~ utformer og bJstemmer organis
asjonspolitikk blir vi nødt til å 
rette en god del krefter mot ledels
en. i NSUJ. 

En av de aller viktigs~e årsakene 
til at studentkampen· nå ligger nede 
er mangelen på en. skikkelig organis
a sjon.Kan vi i det hele tatt tenke 
oss arbeide i a r beiderklassen uten 
en landsomfattende og loka l fagorg
ani sasjon.Kan vi tenke oss lær
erskolestdentene og-s-o·sra-lS'k'CJl-e-stu-d-- 
entene uten slagkr aftige organi sas
joner som LNL og FR? 

~· · . . ~ 

. . : 5 
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fortrødent i spissen . Men i de si

ste åra har vi hatt altfor lite 

fornuftig å si om studentenes 

daglige problemer: Om økonomien 

deres , om rasjonalisering av stu

,diet,- om eksamenspresset o . l . Og 

når praten kom inn på ~ , og det 

gj ør det jo ganske ofte i student

k ret ser , ja , da hendte det ikke 

sjelden at vi stakk av for ikke å 

avsløre vår pinlige uvitenhet.Det 

heter at på fruktene skal treet 

uasjonen på lærestedene. Di sse ka~ 

itlene bør danne utgangspunktet for 

diskusjoner om de konkre t e problem

ene som l aga står oppe i, f.eks. i 

FR, LNL eller interessekampen på 

universitetene. Et viktig mål med 

landsmøtediskusjonene må være å 

skaffe oss bedre g reie på student

enes daglige virkelighet - slik at 

v i kan gi konkrete svar på konkrete 

spørsmål. ( 

I "Hva må gjøres" har det gått 

kjennes • Dette treet har brakt oæ en debatt om atferdterapi og atferd-

en temmelig mager høst . terapiens far, den ameri kanske p sy-

Nå stunder det mot landsmøte og- kologen Skinner. Den samme Skinne r 

så i NKS, og vi tar fatt på en har forsøkt å forklare hvo rdan en 

landsmøtebevegelse . Dagbladets overbevisning kommer i s tand: Han 

lederskribent komme~ neppe til å har sagt noe slikt som at overbev

være til stede på vårt landsmøte. isning , det er når jeg, etter å ha 

Men det skulle ikke vær e oss i mot blitt presentert for et utsagn gjen

om han etterpå ble overveldet over tatte ganger, får en uimotståelig 

studentforbundets konkrethet og trang til å gjenta innholdet i ut-

fant grunn til å bekymre seg over sagnet . Hvis Skinner hadde rett , så 

vår røde og revolusjonære sjel . vi lle den beste formen for r evolu-

Landsmøtebeveglsen må vi bruke til sjonær studentpolitikk nettopp være 

mye r art: Vi må bruke den til å å gjenta "Bar e en sosialistisk r ev

oppsummere hovedtrekka i historia olusjon kan løse alle våre problemer" 

vår siden rorrige landsmøte . Vi må om og om igjen, til a l le Nor-

bruke den til å kritisere det som 

har vært feil med ledelsen av NKS . 

Vi må bruke den til å diskutere 

ges studenter gjentok etter oss . 

Men studenter flest e r ikke pap- ( 

egøyer . Studenter flest tenker 

oss fram til hvordan forholdet mel- sjøl. Og de vil gjerne ha et for-

lom NKS og partiet skal være. Men ståelig svar på de tinga·': som ·opp-

en ting som v i helt sikkert må bru- tar dem nå. Gjennom landsmøtedisk-

ke landsmøtediskusjonene til , det 

er å komme nærmere en konkret stu~ 

entpolitikk. Beretninga har bl . a . 

et kapitel om taktikk og et om si~ 

4 

usjonene må vi ta et drabelig 

skritt i retning av å kunne gi de 

svara . 

·c 

ved makta . 4 . mai 'kommer så først 
_ut i s l utten av mars I979,etter 
at. shahen er styrta .Nå bli~
uasjonen en annen . Før shahen ble 
styrta , og nasjonale borgere over
tok - Khomein i - er det riktig 
aw kommunistene å gå inn for em 
betinga støtte til beVilgning er, 
for slik å forsvare landets 
sjølbestemmelsesrett,Leif legger 
ut .om at jeg liksom er prinsip
ielt mot bevilgning er tilborger
skapet i den 3.verden,uten å ha 
skjønt noe som helst .,. a v dettre a v 
gjørende poenget, 

Med be tinga støtte mener jeg 
støtte til visse typ er våpen un
der forutsetning a~ at disse er 
under· folkelig kontroll . 

Iran av idag hører til gruppa 
_av land som er regjert av nasj 
onale borgere .! disse landa er 
det korrekt å gi betinga støtte 

_til militærbeviigninger .Denne grup-
pa av land er i klart mindretall i 
den tredje verden . 

Thailand er et eksempel på et la
nd styrt av kompradorborgere . Hvis 
Thai lands kommunistiske parti(TKP) 
støtter militærbevilgninger for å 
nforsvare " l andets sel vbestemmelses
rett;, ender det med katastrofe .F'or 
hva skjer ?Jo ,våpna rettes innover 
for å knuse geriljaen . 
Vietna~ og Thailandjuntaen ligg

er nemlig i " forhandlinger".Viet
nam si er f . eks . :·"Hvi s dere knuser 
TKP , som hj.elper Pol Pot , så " tren
g er ikke vi invadere Thailand for å 

"ryd<il:e op"p " for å " forsvare " Kamp
uchea .Thailandjuntaen prøver så å 
knuse TKP,og etter at de ·kanslcje 
nesten har klart det,så kan Vi et
nam. invadere og okkupere Thailand . 
uten mots~and.For dette har vært 
Vietnams planer hele tida .! disse 
dager (i dag er det 22.mai) ser vi 
hvordan Thailandjuntaen fungerer 
som ~etnams støttespillere .De av
væpner Pol Pot-styrker i Thailand 
og sender flyktninger tilbake t il 
Vietnams bajonetter . 

KKP prøver å msolere land hvor 
Sovjettro kompradorborgere styrer 
(Cuba,Vietnam m. m.)Dette er bra . 
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SIHANOUK- EN NASJONAL BORGER . 

Men USA- tro eller vest-tro land av 
samme typen,prøver KKP overhodet 
i kke å isolere,se i FN.· 

· KKP oppfordrer ind,irekte tml å_ 
støt"t e bevilgninger til militæret 
i de kompradorstyrte la~da i den
tredje verden ,Dette følger av 3VT'. 
På slutten av:: teørien,i konklus~ 
jonen , kaster KKP maska,og avslører 
like ut hva kjerna i teorien deres 
er.Her sier de gang på ·gang at · 
"landa i den tredje .verden er hov
edkr8:fta rr,ot imperialismen",'( min 
uthevning).I I963,i polemikken 
mot Krutsjov og SUKP sa KKP aldri 
at"landa" var hovedkrafta,og r-por_ 
emikken den gangen presiserer de 
hele tida at kompradorborg er ne 
ikke tilhører folket . ! dag,i 3VT , 
nevner 'ikke KKP kompraCi.orborger-
skapet overhodet . i 

Flertallet av landa i den tredje 
verden er regjert av kornprador- borg 
ere ,"Land" må derfor oppfattes som 
" kompradorbo.rgere ". Dette er elemen-
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ter som med nebb og klør_ kjemper og verdens undertrykte-folk og nasjo-
mot folket.D~ er lmperla~lsm;n s for-ner.Dette slo jeg fast i det forrige 
lengete arm l den J.verden.Nar landa :iJnnlegget mi tt., men 4.mai trykte det 
er DOVedkrafta,sl~k~KKP sler ,betyr · ikke. 
dette at kompradorene har makta. KKP påstår i begynnelsen aw 3VT det 
Dette er kjerna i teorien,og det er samme.Samtidig støt~er de i samme 
dette Leif ikke vil gå inn· på.I teori imperialismens forlengete a~~ 
stedet trekker han fram løsrevne i den tredje verden,nemlig komprad-. .-
sitater i 3VT.Det burde være klart orborgerne.~t teorien er revis jon
at både revi sjonister og marxlster 1istisk blir O§Så bekrefta av KKPs 
slynger om seg med marxistiske · ord politiske praksis,noe ~eg også vis-
og vendinger.Men d~t som sklll~r te i den delen av innlegg~t som 
marxisme fra revisJonlsme,er kJerna ikke ble trykt. 
i innholdet.. · 

Hovedmotsigelsen i verden går mel- Erik, 22.mai -79. 
lom imperialismen/sosialimperiallsmen 

SVAR: Dogmatismens fallgruver~ ~ 
~rik avf~ier ~ine ~rgume~t med å l ismen".Derav følger konklusjon Bl: 

sele at del _er_ løsrl.vne sltater"- ' "tre-verdener-teorien er revlSJO-
utan _grunngJeVlng.. nistisk". 
Al.v plassomsyn må eg konsentrere meg ' . Dersom nokon synest dette minne~ 
det aller Vlktlgaste.Eg tok i mitt mlstenkeleg om en VlSS Erasmus- så 
førre innlegg opp Eriks synspunkt er det blink.Som kjent "beviste" 
til breiare drøfting. Erasn<U.s at Mor Nille er ein stein.

Erasmus Montanus, 
Ei samanlikning mellom Erasmus'og 
Eriks. resonnement vil nok vise seg 
å gå i Erasmu~favør.For i motsetn~ 

Eit av dogmatikaren sine viktig-· ing til Eriks var Erasmu~ sine_~-:
igaste kjennemerke er at han ikkje - mJ.ssar_ for å gJere Mor Nl.1le tJ.IEim 
unde:esøker om teorien hans stemmer steln l og for seg korrekte. 
~verens ~edvirkellgheta.Han seler Hos Erik - derimot - stoppar det 
som Hege l at "stemmer ikkje virkel- ,opp. aY.Lerreide i premiss I.· - og 
igheta med min teori, så desto verre ~ersed fell ogs~ hans argumentas
for virkeligheta. "Sjølv om Erik ikkj.eJon saman som elt korthus·. 
står på Hegels standpunkt, så er det ·• 

· ikke så langt unna. ER FLEIRTALET AV 3. VERDEl'ILANDA 
Det "Leif ikke har skjønt no'e av" REGJERT AV KOMPRAOORBORGARAR? 

er følgande merkverdige"resonnemeni1' 
- som også er Eriks kardin~lar~~ent 
mot tre-verdener- teorien& 
I 'tremiss: "Flertallet av landa i d9.1. 

_redjs verden er regjert av kompr
_adorbbrgere(lakeier for imperial} 

2.premiss:"KKP sier at landa i den 
J,verden er hovedkrafta i kampen 
mot imperialismen". 

3 • Korikl u-s·j-on;-::-ni- f"ø-:Lge--tr e=ve-r-d·errer' 
teorlen er kompradorborgerskapet 
hovedkrafta i kampen mot imperial-
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Dette er Erik I.premiss.Han må då ( 
faktisk meine at dei organa det st~ 
re fleirtalet av J,verden-land har 
slutta seg saman i - så som OPEC, 
OAU,77-landsgruppa i FN,den allian
sefrie rørsla osv. - egentlig er 
foraekte imperialistalliansar.Kvi
for skUlle 3.verda så og seie sam-
la og offensivt gå innfor omfatt
ande økonomiske,politiske,militære 
tiltak som er innretta på styrka 

: 

bruk landsmotebevegelsen til å utvikle 

en konkret studentpolitikk ! 
På Rød Valgallianses landsmøte i var fullført.Det var. en behagelig 

·sommer ble det vedtatt et program ' sii'Ccasjon for alle som helst så at 

med et vell av konkrete standpunkter:folk ikke hørte på hva de revolusjon

RY krever maksimum 20 elever i hver ære sa.Og da er det ikke så rart at 

skoleklasse.RV krever sterk økning i Dagbladets lederskribent etter RVs 

de skattefrie fradrag ved kommune- landsmøte ble svært bekymret for RVs 

skattlikningen.RV er mot oppløsning røde og revolusjonære sjel,og utropte 

av borettslag.RV krever s topp i vid- RV til et "radikalt reformparti". 

er~utbygging av kraftkrevende indus- Men hva er en revolusjonær poli-

'tri,samtidig som de nåværende arbeid-tikk? Må ikke det være en politikk 

., splassene i denne industrien opprett-som fører til at flere og flere slu-

holdes-. osv.os.v-. osv. 
1

tter opp omrevolusjonen som et lang-

Noen ble overveldet og bekymret siktig mål,at flere og flere virur 
over all denne konkrethet.Slik hadde er erfaringer som vil komme til 

de sjelden hørt revolusjonære snakke _nytte i den endelige kampen om 
før.Revolusjonære,det var noen som 

besvarte alle konkrete spørsmål med 

følgende tirade: "Kapitalismens 
iboende motsigelser og borgerskapets 

grådige profittjag gjør slike prob-

statsma•ta,at flere og_flere skj

ønner at staten ikke er dem,at fl

ere og flere får tillit til den 

r-evolusjonære fortroppen ? Er det 

mest mulig allment snakk om revo~ 
lemer umulige å løse under kapital- usjonen, og minst mulig lconkret 
ismen,og bare en sosialistisk revol- snakk om folks daglige problemer 
usjon og oppretting av proletariatetesom bringer slike resultater ? 
diktatur kan legge grunnlaget for å 

Vi studenter vet en del om det,av 
fjerne arbeidsl-ø·she4; ' f'o-ru-rens±n-g-e· egen erfaring. Vi har kanskje vært 

osv.osv.osv." Og så hadde naturlig- de mest kraft-revolusjor..JJre av 

vis tilhøreren gått før setninga all e , og her har ledelsen gått u-

3 

·~-$ 
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sjø l stendighet og uavhengi ghet frå 
imperialismen - dersom dess e l anda 
var styrt av l a kei a r for imperia l-· 
ismen?? 

St i kk fL1g er en i jorda , Erik ! 
Det s eier seg sjzl at når dette 

er premiss I. - så må re sten av " be
visførse len"bli småt t s tell . Ytt er
legare kom3entarar er overilødig e . 

ALLIANSAR I 3 . VERDENLAND . 

Dårlig er også Eriks "råd" om at h æ 
berre ville gått inn for l øyvingar 
"under fo rutsetni ng a v a t di s s e er 
under fol it C: 1 i -:; kont r oll". Det t e se i ec 
den same Erik som vil belære oss om 
'borgerskapets kl assakarakt er . Det er 
sj ølsagt t ull å tru at løyvingar ){en 
kontrol l era st av fol ket så lenge b~ 
r gerskape t har makta . 

TEORIEN ER IKKJE NOKO DOGME . 

Også i s ynet på mili tærløyv- Teorien om det tre verdene er 
· ingar i 3 . verdenl and s er Erik ikkj e noko do gme . Eg s tør denn e :teori-
bort frå virkeligheta .Han seier : en fordi den samsvarar med virkeli~-

: "Iran av heta i dag ens verden . Ein diskusjon o 
i dag er regjer t av ~1asjonale borg- om denne teorien kan berre bli 
ere .I disse landa er det korrekt å fruktbar ders nm vi stiller spørsmålet : 
gi betinga støt te til mi l i tærbevil- Er teo·ri en i samsvar med virll::eligheta 
gni nger " .Dette er ei t altfor a bsol- eller er den det ikkje? 
utt standpumkt .Kva s om slta l v ere Dersom Erik s t il te det t e s pørsmålet 
komm~nistane sin taktikk i slike t rur eg de t kan bli ein lær erik disk-
land m. o . t . mili tærløyvinga~~~ av- ~~Jon . 
hengig av ei konkret vurdering · av. .!!flf"'!--"E'g fores J,.Jtl"., at Er i k byr jar med å 
forholdet ·1el lom ;d a s sekreft ene i - ., undersøke s in ei g en teori om " f l eir
l andet , faren for krig kont r a mulig- talet a v l anda i 3 . verden er regjert 
h etene fo r revolus j::>n osv . av kompradorborgarar" stemmer overens 

med vi r kelighe ta . 
Leif . 

MILITÆRDEBATT: 
.., 

Feilvurdering av borgarskapet ?! 
- - - - ... . l 

I diskus j on en om milit~rte s en e 
har s~rleg f e lg2.n de a r gument vo r e 
hyppig br ukt a v cnotstandar ane a v 
å stille kr a v om mi l i tærløyvi ngar. 
"Borgar skapet er unas;ional t og im-
perialist i sk og vil derfor ikk je 
forsvar e sjølråderet t en . Å gå inn 
for løyvinger betyr å undervmrde~ 
e borgarslmpet sin kla s sekarakter, 
og styrker berre illusjonane i f~ 
lket om borgarska p e t s in f orsva r s-
evne . Hugs I 940 ." 

Ber er det vikt i g å skille dog
mer frå fakta . 
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J?o r ga r s '.{apet s in kl asse 'm r akt er 
og s j ølrå deretten . 

Det er ei lo v 8 t borgarskape t 
si primære intere sse er å sikre 
profitt en s i n . Det er også ei lov 
a t borgar skape t må ekspotnder e--
utoml ands f or å ove r leve - de t 
er i mperial i stisk . 

Men føl g er det av dette at 
t · gar skapet a lltid vil svike 
sjølråder ett en? At det sikkert vil 
kapitulere over f or ein okkupant? 
Eg ;1ar enno i kk j e sett nl!kon som 
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har greidd å føre haldbar e argum
ent i marka for dette standpunkt
et. 

Argumentet s o~ blir brukt er 
erfaringane frå I 940 . Borgarskapet 
kapitulerte ikkje lenge etter at 
okkupasjonen var eit faktum 
altså er det ingen grunn til å tr.'. 
tru at i k lc je denne historia vil 
gjenta seg.Slik a r gumenterer ein 
del . Til dette er det å sei e:For 
det første er det ikkje akkurat 
vitskapl eg å dra slike slutningar 
utifrå eit døme.For det andre har 
partiet påvist (sjå t.d. Ot tar 
Str øwnes bøker) at 1940 også er 
ei h i storie om reell borgarl eg 
motstand - trass i svik frå topp
leiinga og trass i dårleg utrusta 
hær. 

Vi kan dra to sikre konklusjon
a r a v erfaringane f rå I 940 når d~ 
gjeld borgarskapet :I) Borgarskapet 
kan gje r e mo ·Gstand mot ei n okkup·
ant.2)Vi kan a ldri stole på f or
sva rsvilj en til borgarskapet .Pga . 
sin kl a ssekarakter vil det aldri 
kwnne bli nokon konsekvent f orsv
arar av s jølråderetten. 

Men å bruke erfaringane frå 
I940 so~ " bevis" på a t borgar-
skapet a ldri vil kunne fo rsva r e 
sjølråderetten er ulogisk og do g
matisk fo rdi det i kkj e byg,-; er på 
anna enn delar av det s om skjedde 
i I 940 - og f ordi det ikk je ana

, lyser er virkeligheta i da g då vi 
står overfor ei t nytt okktcpasJons
trugsmål, 

VIL KRAV O IV! MILJ 'Lt.RLØYVI~WAH SKAIE 
II.LUSJ0 NAH OM BORGA!lSKA PET SI N 
FOBSVAUSEVN E? 

Slik stiller ein spør smål e t n fu 
ein ikkj e ser den s t or e skilnaden 
mel l om ein aggressiv storgangster 
og eiill lommetjuv -- mellom Sovjet 

imperiali smen og de t nor ske bor
garskapet. 

Mi meining er at der s om vi for-

seg over.Og det einaste vi ville 
kunne greie å avsløre med slike 
liner vil vere oss s j øl . 

De ssutan er det klart at der
som vi ikkje utvi klar ein konkre t 
kri tikk av forsvar et .2E_ sti l l er 
dei nødvendige krav2, vil vi og:oå 
s till e o ss på sidelina m.o.t. å 
~vs~øre det nor sk e borgarsk~pet 
sin k2.pi tulasjonisme. 

Be r r e i den gni d vi går inn
på ein konkret diskusjon og sti -
ller konkre~krav vil vikunne , 
mobilisere arbeidar klas s en og ! 
folket til motstand mot borgar- .. 
leg "et tergivenhe t spo l itikk " .Eit 
godt døme pa dette er den debatt e:. 
s om tidlegare i år g j ekk i Aften
po sten om mi li tærpoli tikk .Her vis
te det seg at straks Steigan gjekk 
konkr et til v~rks og stilte krav 
til t.d . endring av fo r sva rspl anffi 
så koqt: politikarane og dei ansvar-
lege militære ut på glattis en . 
Men Steigan fekk støtte frå. andr E 
offi serar. 

Vi må a lu:t:t s tole på bo r gar 
skapet. Vi må al l tid r elme med a t 
store dela r a b bo r garska pe t vil 
·kame til å kapitul ere overfor ein 
okkupant .men for å stå best mu
lig r usta både politisk og mili t 
ærtftil ein okkupasjon er de t n ød
:ifendig a t vi ha r ein politikk s om 
mo bili s ere r ma s s ene til å presse 
borgarskapet. Vi må a'Tsløre over
for mass ene a t Ni ke-ba tt er ia i kkj 
er noko ree l lt fo rsvar av byan <? , 
a t Sø.,..-dorge ligc; ope f or åtak , at 
s t a t i s k f'lypl a s :o for sva r ikk j e dtl _5-
er , a t Nato-beredslm.pen byggær på 
i llus jona r 0 12: s v:Lktande fø r esetna
der - og stille kr av om en dringa r. 

Arbeider vi et t er dess e linene 
og ka stC\-r dogmatj.smen og s ekteris
men på båten vil Ivan få de t gans
ke hei tt når han kj em. 

Per . 

fektar-1-:icrrm----smn-t-;-d-;-•~ka:aqnrn:rt -·····-- - - -·-···· 
Sovjet - n ei t i l våpenløyvi n ga r." 
så vill e de t vere ei l ine f or å 
st yrke folks i l l u s j onar om Sovjet 
Eg synest ~e~ er mei r å bekymr e 
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