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PLANEN FOR VÅRsEMESTERET-83 

Ft~lgende vedtak er fattet av de~ nye sentralstyret: 

1) Organisasjonsbygging 

2) Kapitalenstudier 

3) Ekstern kamp 

Ved~ok om organisasjonsbygging: 

1) Organisasjonsbygging skal være ~ opprioritert oppgave for NKS fram til nesi 

neste lanssmtite. 

2) Organisasjonsbygginga skal grunnes på 5 elementer: verving, stabilt 

organisasjonsarbeid, studier , kaderfostring og ekstern markering, 

3) Det må velges verveansvarlig på alle nivåer. 

4) Vervearbeidet må knyttes til kvalitativt massearbeid. 

5) Ved NKS engasjement i fronter eller andre "organiserte aktiviteter 

skal enkelte personer ha verving som hovedoppgave innafor fronten. 

Nå må vi bygge NKS 

G~unnlaget fer denne planen er en vurdering av situasjonen i NKS. 

Pr. idag er det fremdeles sånn at vi driver mye av det somforegår rundt 

omkring på ulike læresteder. Men vi gjtlr to alvorlige foil: Vi verver ikke ··• 

nye medlemmer, vi markerer ikke v~r sæ~egne politikk. Dette betyr at 

medlemstallet synker jamnt. Hvis vi ikke feretar oss noe med det nå, 

betyr det at det kommunistiske studenterforbundet fersvinner fra hfyere 

utdanning. 

~~0 
p::L~~ -
~r~ , ~.J' 
l,~ ·M.o:. f\oJ.<:~...r-

r;r'GJ_l!l._~ 

Bildet er ikke ensidig svart. Enkelte steder drives det et verve~ 

arbeid sem sikre r jamnt tilsig til organisasjonen. På et sted sier NKS'e.

at folk kommer og vil gå på si rkel, men vi har ikke nok sirkelledere. 

De store regionale f or skjellene ha r o ve rbevist meg om at det ikke e r 

massene som er tilbakeliggende, men at vi sjel i kke klorer å utnytte de 

mulighetene vi hor. Vi må de rfor raskt gå i gang å lage målsettinger, 

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



---- ---------------------------------

sette opp lister over aktuelle sympere, starte studiesirkler, Vi må~ 
også få ordon i egne re kker, st ramme opp møtedisiplinen og .k vi tt e oss med 

unødig amatørisme, Denne hØye prioriteringa av organisasjonsbygging betyr 

a t mange fo lk sentralt vil ha dette som hovedoppgave, Vi skal gjøre vårt 

beste for å følge opp de enkelte laga med konkret hjelp og tettledning. 

Om kapitalonstudiono 
Vedtaket om å f•lgo opp partiets studier av kapitalen ble fatta av forige 

sentralstyre og ble tilslutta av dot nye. Vi har vedtatt tro obligatoriske 

lags~ter på disse studiene fordelt på vår og høst. Vi bor om at lagø 

eksperimenterer med søndagsmøtor og helgesominaror, da dette erfarings~ 

mossig vil gi større utbytte. NKS sentralt vil innkalle til en lands · 

omfatte nde ko!1f'er anse sor.1 en oppstart på disse studiene . Målse tt i nga 
med disse s t ud iene er sjolsagt å få et bedre gr ep om v årt teoretiske 
grunnl ag for etterhvert å kunne anvende marxismen på norsk virkel i g 
het.Dette st iller store krav til studieledern~ .V årt håp e r at en sl i k 
konferanse vil gj ore det let te r å set t e denne studieplanen ut i livet . 

Ekstern kamp. 
Til de re som måtte frykte at oppr i ori teringa av or ganisasjons 

bygging betyr nedle gg ing av det eksterne arbeidet e dette helt fe il 
Vi må tvei' timot lili f l inkere ti l å stå fram å markere oss . Det må 
vurderes fra sted til stea hvordan dette gjor es best . NKS bor i 
storre grad ta i nitiativ til åpne ~oter . 

NKS sentralt vil etter beste evne sende innledere til Sike moter. 
D~ eksterne debatten bor innrettes på fred, for3var og internasjonale 
sporsmål samt analyse av krisepolitikk og nedskjæringer i utdannings 
sektoren og V.: ritikk av reformisme knyttet til dette sporsmå l et . 
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f or NKS i he le ® Inte re s s eka~pen har vært ei prior i t ert mppgave 
forri ge lands~~tepe riode.Vi må ikke gi slipp på de t v i har oppnådd 
her,men t vertimot be f este vår e posisj oner.De t be tyr at vi f~ l ger op p 
linj a med ~ prioritere de uavhengige inte re sseorganis asj onene framfor 

alskens byråkr a ti ske departeme nts oppnevRter~d og kom i tee r.Vi priori
ter=r l okalt framfor sentra lt arbeid. Men vi b~r kunne avsette 
enkelte pe rsone r til sentra lt Qrbe id i di s se or ganisasj one ne da dette 
vi l lette vårt arbeid. 

Uansett skal alt eksternt arbeid vurdere s ut fra om de t tjener NKS. 
Hvis det i konkre t e situa sjoner oppstår motsetninge r mellom eksternt 
og inter nt a rbeid f.e ks. a t ~må velge mellom studiesirk e l og aksjons
dag skal vi prioritere det f~rste. 
Hvis enkelill lag ~: ikker seg rundt og' f i :1ner ut at de 'lne priorite r i !1ga 

i ~ ke passer for deres .Iag,så kikk en gang til.Vi oppfordrer alle ti l 

ilapportere inn gode og dårl i ge erfaringer slikat vi kan lære av hver

andre. 

For se ntr alstyret 

Toril ' lf 

OM GJENNOMFØRINGA AV KAPITALENSTUDIENE I LAGA: 

Studier av Kapitalen er ei viktig oppgave for NKS det 

kommende året. Dette betyr at hvert lag skal studere de sentrale 
delene av Kapitalen, dvs. spessielt kapittel l og 4. 

Når det gjelder selve gjennomføringa av studiene i laga, 
skal det avholdes 3 obligatoriske møter tilsammen i vårsemesteret 
og høstsemesteret. Itillegg skal det .~laga setter igang 
studiene, avholdes en lands.omfattene konferanse på Kapitalen
studier. Denne konferansen skal avholdes fredag 18. mars, 
og det ~ stille l person fra hvert lag. 

lfe:R Sl(OLLE 

Vt -tiAlT 
ET BILDS:: 
AV K~P\TAL.(I\1. 
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Konferansen har som målsetting: 
- f ostre l studieleder i hvert lag 
- om mulig gjøre gjennomføringa av studiene i laga lettere, samt 
legge opp en felles strategi på hvordan disse studiene skal 
gjennomføres . 

Den kaderen som skal dra , må forberede seg ved å lese partiets 
veiledningsbok til studiene av Kapitalen som kommer ca. l5.febr. 
og RU - heftet i politisk økonomi . Det anbefales også sjølsagt 
å begynne å lese Kapitalen. 

Dagsorden for konferansen: 

1. Innledning på begreper og definisjoner i den politiske 
økonomien (les RU-heftet og l.møte i studiesirkeleH fra partiec) 

2 . Innledning v/Per Lund om verdibegrepet,abstrakt og konkret 
arbeid m,v, (les veiledningsboka) 

3. Til gjennomføringa av studien i laga (hvordan vi sal gjøre dette 
for å få støst mulig utbytte, problemer ,motsigelser osv . ) 

Konfer&"sen vil, så langt råd er , bli gjennomført i seminar
stil. Dette betyr at deltagerne må innstille seg på å være aktive, 
stille spørsmål osv . 

Rent praktisk innebærer tidspunktet for konferansen, at laga 
ikke får begynt studiene før etter påske. Men dette betyr ikke 
~t lagsmedlemmene må sitte med henda i fanget å vente. Det opp
fordres på det sterkeste til å begynne å forberede så snart mater
ialet kommer i sal. Studier av Kapitalen og forståelsen av den 
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politiske økonomien, er en nødvendighet for å analysere virkeli g
heta i dag og avsløre kapitalismen, noe som er ~n av våre viktigste 
oppgaver som 

NKS/AU 

.iXN 
6ICÅ.IE:tJ t)e 
~-I)AcTEu e .. 

O~ propagandaen i NKS. 
Sentralstyret i NXS har veatatt ~, nedlegge "Hva m3. gjores" i sin 

n3.værende form . Avisa har blitt al tfor dyr 3. produsere og blir ikke 
di st ribuert p3. en t ilfredsst ille nde m3.te . I nnt il vide r e vil vi pr iori
tere 9_ [ jenreise stuJentsida i Y.K .Vi m3. bli flinkere til ?. selge KK 
og ve r ve ~bbonenter .Det par ogs3. l egges storre vekt p3. spr ednå ne av 
Materialiste n og RoQe Fane. 

For at studentsida skal bli best mul i g 3. dekke fl est mulige felter 
av NKS s i tt arbe id m3. dere være flinke 3. gi oss tips. 

•• 
UTDRAG AV ET BREV FRA STYRET I VOLDA NKS TIL MEDLEMMENE. 

" ••• Grunnen til at det te tas opp nå er a t vi siden va l gkampen 
helt har gl emt vervinga . Ingen sirkler, bare en e lle r to som 
driver litt diskusjoner med folk om medl emsskap . Enten forandrer 
vi på dette , el le r så få r vi ikke flere med lemme r ••• Men for a t 
dette skal gjores på en riktig ~å t e , vi l eg si litt om korleis 
folk lUil: kommunister. (Tenk over lwordan du sjel bl e det) 
Poenget mitt er at dette e r en l c.ngvarig prose ss der du skal gje nnom 
mange trinn . Tar vi ut gang spunkt i en vanlig stude nt så er det 
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forste trinnet at han skal vekkes til politisk interesse og ta et ~ 
grunnleggende standpunkt for venstresia. De fleste som ha r interesse 
for os s har kommet dit . Det andre trinnet er at han skal ta stand-
punk t til en re kke saker som gjer han i stand til å skille mellom 
gal og rett politikk: Linjer i interessekampen, synet på Sovjet, 
USA , imperialisme, krig, væpna revolusjon og sosialismen osv. 
De to siste er ofte en vanskelig kneik for mange . Til slutt kommer 
to trinn som gjerne leper parralellt, men so~ like fullt er to 
atskilte saker: han skal ta standpunkt til om AKP/NKS er nod
vendige, og han skal ta standpunkt til sin egen rolle i kamp"m 
for revolusjonen (uforpliktende freelance eller forpliktende arbeid 
i NKS~' . 

Alt dette hores forba~~a sjolsagt ut, og det er det. Å bli kom
munist er en langvarig prosess der du skal g jennom flere trinn, 
du kan ikk je hoppe over et trinn. Det kan ta flere år, det kan ta 
få måneder. 

Like~el glemmer vi dette. Det typiske for ml'ernes vervearbeid 

])E:'f ''-~ F\ ~ \(e: 

\-\L' ~RN6.S 

el: A\ Vi 
~02~16' 
HA~~ ~ol-1 

=t:AA~ ~o~ Å\ -\-o L-\C 0 \<:A L 
Ut.LDt \St:_f:, .\ t\)IJ l 1--lE:/Jf.('C_ 

~~----

• 

3:\'{~t:\ 

~6LbA 

er gjerne at e·nten så maser vi som faen for a t folk skal gå gjennom 
alle trinna på en kveld, eller så satser vi på at folk finner 
veien uten at vi hjelper til. Et annet typisk trekk er at vi legger 
stor vekt på å få folk opp på forste trinn ved hjelp av IK og 
propaganda (o g så stikker SV av med stemmene ••• ) 

Men dette er ikke egna til å gå folk opp på de neste trinnene. 
Til det har vi to utmerkede metoder: 
1. Sirkel. Det er det enkleste, beste og mest effektive måten å 

skolere folk i grunnleggende marxisme på. 
2. Personlig vervearbeid. Dette er den ~e. måten å lose de 

problemene som står igjen etter sirkelen, den eneste måten å få 
raddiser til å bli med i NKS. 

Vj bor ha en pla~ for hver enkelt av våre sympatiserer: hvor 
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langt er han kommet? Kva trinn har han igjen? Har personen tvil på (l) 
omtrent alt, ja da er sirke lmetodsn . Er han uenig i Sovjet-analysen, · 
så diskuter Sovjet med han, lån han baker om det osv. Er revolusjonen 

problemet, så diskuter det. I alle disse tilfellene har det ingen 
hensikt å mase om medlemsskap, for de har ikke kommet til det 
stadiet ennå . Metå>den er altså et syste matisk, tolmodig og langyarig 
arbeid for å f å folk opp på stadig "hoyere trinn" inntil en kan gå 
rett på sak og melde de inn. 

Men metoden har en liten finesse som må nevnes: Rett nok har det 
ingen hensikt å mase om medlems skap når folk har de og de mot sige l sene. 
Men det er uhyre viktig å ~ folk om de vil være med i NKS 
foeks. en gang i året, uten å da diskutere det. Det er to fordeler 
med det, de n ene er at dette hat en viss læring s]Jsykologisk effekt. 
Nå:s_ f~k har tatt standpunkt til dette sporsmålet, vil de uvergerlig 
vurdere mange flere ting ut i fra det : I en debatt om fred vil de 
ikkje bare vurdere standpunkta isolert, men også NKS' standpunkt ut 
i fra sitt eget forhold til NKS. Dette skjer ubevisst, og sjolsagt 
i forskjellig grad. Vi må altså plassere sporsmålet om medlemsskap i 
underbevisstheten til folk og la det ligge der og arbeide og god

gjore seg. 

~ \vR\<::. \Jt:R.~~e_ 

\-t~b ~ -t\~~e: 

~ \J il~e- --rRt ~ tJ 
-t\1\t \<:6 ~\..tt l 

Cl 

f>A. . 

En annen viktig effe k t av dette, ( ••• ) er at det svaret folk gir 

når de wier nei, gir oss mye viktig informasjon. Det vil si oss mye 

om feila våre, men viktigst: det vil fortelle oss nmkså godt kor 
persomen det gjelder egentlig står. Det vil gi oss det nodvendige 
materialet for å kunne starte det systematiske arbeidet eg snakka 
om ovanfor. Syns du det er hardt å sperre folk direkte om medlems
skap, kan du sperre: Kva syns du om NKS'l Svaret blir omtrent det 

samme. 
Folgende foreslås derfor: Sett deg ned og tenk over 2-3-4-5 av 

dine venner o.l. som du mener er mulige å få på sirkel eller få 
med i l epe t av skoleåret. Sett av tid til å besoke de. Spor om de vil 

være med på sirkel og om de vil være med i NKS. Sier de ja til 
sirkel, så si straks fra til en i styret. Ut fra den begrunnelsen 
folk gir for ikkje å bli med, start et langvarig, tolmo~ig og 

systematisk vervearbeid •• •" 
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K~\NNE DE.&A1T • 
• 

@ 

Sc:Afiddcrl\~r ~vo.v:er 
Siden så mange har sagt så mye om et lite innlegg jeg skreiv 

om kvinneundertrykking i NKS i høst skal jeg gi et kort svar . Innlegget 

var ment som en provokasjon, men mest av alt var det et uttrykk 

for en smule oppgitthet . Som leder av Oslo-distriktet var jeg 

i en særs klemt posisjon etter sommerleiren , jeg følte at jeg sto midt 

mellom to skyttergraver . Gutta på den ene sida var snurt og fornerma 

på . usaklige utkjør" fra sommerleiren , mange gutter skjønte ikke at pro 

blemet med jenteundertrxkking i NKS var alvorlig, og mange jenter visst, 

heller ikke åssen de skulle angripe problemet . Det er sant at flere jen 

ter i NKS i Oslo har prøvd å ta opp dette problemet med de gutta det 

gjalt uten å bli hørt. Det var også dette sommerleiren gjenspeilte . 

Måten vi i Oslo ha r prøvd å løse dette problemet på 1 er å innkalle 

til møte fo r jenter hvor kvinneundertrykkinga i NKS blei diskutert. 

For mange jenetr var dette et konstruktivt møte , nå gjenstår oppfølginga 

Det er ganske betegnende for situasjonen at de som reagerte kraftigst 

på innlegget mitt , sjøl ikke har gjort noe for å ret t e på problemet , det 

er ikke Lu en, Kr ·en eller Mari som har gått i spissen for 

:t>ET E~ 
&.lt.61'-IOlbE:. 
'Fe~ . 
.s.i TLlA~o!JE'N 
A;y, D"E.. .:SCH 
(~b€eTE: 
~A1'ti (:,~1 f'Å 
WN LE:.G6E"1 
~ilrl ~9SL.. 
iK\<E -+{,&..~<._ 
<SJceT A\CIE 
.:to~ it 1::-E.""TTE 
fl'\ ~eoP.:.L8-lEI, 
1-·U:.NE;.~ 
<SC> 1--\ e:\):. -
.:b~·l~::, .. o 
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å ta en kamp på dette s pørsmålet . De ri f7lot har jeg sammen med mange (f) 
andre jenter vær~ av dem som virkelig har pr•vd å ta denne diskusjonen 

alvorlig, og ikke minst prøvd å l•se epp i mot~igelsene. At jeg har tråkka 

noen gutter på tærene er ikke mer enn rimelig, men dersom g~tta nå viser 

~i lje · t i l å st•tte j e ntene sin kamp vil også konfrontasjonene bli litt 

mindre heftige. 
Jeg er enig med L~ 

kvinne~ndertrykkinga e l lers 

sen i at vi må rette oss utover og se på 

i samfunnet og sloss ~ot den . Men de t t e 

stå r ikke i motsetning til å føre en kvinnekamp innad. At jenter nå 

sloss for å bli hørt i interne sammenhenge r, sloss fo r å bl i flinke 

eksterne talsfolk for NKS sin poli tikk , er et framskrit t for kvinnekampen 

og også for NKS . Det er vel ingen som ønsker seg en situasjon der jente 

ne diskute~er kvinneundertrykking og kun en gasje r er seg i den debatten 

eksternt , mens gutter tar seg av " storpolitikken ". Men slik har situ-

:ber a_ lit:L ;NCSuJ 
E.O~ 9S'NSK~ .sEf. E.J\1 
~-tTUA.:>.iON ':bE~ 
-.18\ll:i:l-.1t: ::t:,\.~1)~~ 
K\1 ;,Ji-)t: 1)/Jbtf.Te(~Ki IJ(:. 

o6 L(I)J-1 E~6A~t.R.El::.. 
ot6 1 'bEN ~"\\eN 
1;k$tt.~NT, \-l-EN~ _1 

<S olt'ER. lAft_ Wo Av 
• .sroefbL\Td<ICf:N" ~ 
-s~te 
~~..-u:,~::,oo-n-; e. 

as jonen i alt f o r stor grad vært i m-l - beve gel sen . For å f å en s l utt 

på det må det bli en kvi n n ekamp også intern t . Den dagen 

gutte r - i samarbe i d med jen t er - f . eks . s l oss for å vi nne val gkampen 

i DNS (stå fram på tale r stolen , skri ve i nnlegg og veggavi ser) så ha r 

v i k om; l a n g t. De t e r de t t e j ente r i Oslo sloss f or i dag , da er det 

opp til gutta om de vi l samarbei d e og gi l i tt av sin erfar i ng og kunn 

ska p t i l de j en tene som s l os s. Skal dette skje må jen t en e f å li tt tid

det ta r tid å skrive et innl egg , å ho l de e i innledni ng - og da må kanskje 

gu tte r gj ør e l i t t mer av det praktiske a r beidet , og kansk j e si litt 

mindr e i dis ku s joner . 

Vi skal nå etter all s a nn s ynligtet dri ve valgka mp i DNS i Osl o , 

det blir da en glimrende anledning både for jenter til å lære seg å atå 

fram o9 skolere seg, . eg -fer gutter ·o· hjelpe til sånn crr dette blir mulig. 

Uten kvinnll1<ampen i h•st· hadde vi stl'ltt langt svakere. Nå har · vi 

t.o.m. fått en .kvinnelig NKS leder. Jeg kan også tilf•ye at Oslo-ledelsen 

vil ~re n•ye med å trekke med både gutter og jenter i DNS-arbeidet, 

Solfriddottir alias Oslo-forkvinna 
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NKS' LlJL--konferans e , 3.,4. og 5. desember. 

Konfer D.Ils en ble avhold t ti l tross f or at det lenge s å ut som 
ingen u t enom Oslo skul le komme . Folk fornekter seg ikke! 
Svarslippene som skulle vært sendt i god tid, kom a l dri tilbake, 

men etter mye ringing og org~~isering i siste liten kom da 
endeliE; no en. Hen j eg skulle ønske at flere hadde kommet . Syns 

vi det er viktig å utfo r me ~TL politikk på et demokratisk vis, 

nå vi gjøre noe for det sj øl~ 

Vi som møtte opp fikk anl edning til å bli kjent ned forholdene 
på andre skol er og andre måter å j obbe på. Utveks ling av 
erfaringer og ideer er viktig på en slik konferans e og gir en 

vi tamininl'lsprøyting f or vider e jobbing. Slik starta vi første dagen. 

~ tok vi opp de politiske skillelinjer mellom HKS 'og Sos Front 

pil idehistorisk r;runnlag . Hvordan gir di:Jse forsl:j eller i grur.nsyn
seg utslag i praktisk poli tilde : eks - kampen mo t nedskjæringer 

fagkritisk arbeid 
organisusjonsstrulcturen 
synet på DUK modellen 
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~i c r u pp e diskuterte fagkritikk: 

- Lv .:: er fe.ckri tikk 

- ;;vordEm har vi jobba med fa("kri tikk 

- Hv a ønsker vi r1e d fae;kri tisk jo bbing. 

® 

Vi kom frala til a t fagkritikk har vært undervurder t i EKS . Sos

l"ront har se t t på det som et mi'U i se e: sjøl. For ossha r det blitt 

et I'liddel i v å r ideolo giske kamp for å a vsløre statens k l a ssekarakter, 

men o gså e t nli't l i se g s jøl for å bedre vå r studiesi tuasjon og f å 

større utby tte av utdc.nnint:;a. Vi må sti l le spørsl'lålet om hvorfor 

s kolen s innhold og nål e r som de er, oc; s e det i forhold til s kolen 

Vi ~l o pp rioitere fagkritikken for l i~~tegl Sos Fronts rekru tte r ing 

og st r ate gi for f agkritisk arbe i d. Tidl i ge re erfaringer vise r a t det 

er l ett l mo bil i sere intellektuelle pl i deologisk kamp. 

- Hvordan kan vi jobbe vide re? 
Vi ~l utvik l e takt ikk i fo r hold til de refor mene som innf~re s i 

s kolen - eks. elevsentrer t he t - gruppear be id. 

- Ikke he !1ge oss opp i rrode l l e r, men klare 3. se de i s a"lmenhe ng me d 

de ress ursene v i haro Ikke g3. med pil kob ling a v nedskjærin g -

endrin g av a rbeidsformer. 
- Gj~re unders~kelse r pl de · fors~k som er gj ort i Sovjet , Ki na og 

Albani a p l 3. byg ge sos i alis ti sk skole . 

t'\P>NN OG ~V\NW€.. '' G ~ NOE. 
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Siste dagen t ok vi opp v~ rt " evige " prob lern : 

- Hvorfor dagska'llp og hvor dan fo re ne dagska'llpen 'l'led kampen for sosialisme~ 
- Hvordan onsker vi a t LNL som v~r interesseorganisasj on skal være? 

og hvor dan få LNL sl i k? 
Den siste delen vie t vi storst oppme r ksomhet . Vi on sker LNL skal være 
en ka'l!porganisasjon som legger vekt på aktivit eten pq grunnplane t, og 
slik fun gerer i kke LNL i dag , Dessuten m9. ka':lp en i hovedsak rettes mot 
staten og ikke på de borge r lige ideene i hode t til fo l k, LNL sentralt 
le gge r også hovedvskt en av sitt arbeid på parlament arisk virkso'l!het 
( kontakt 'l!ed depar temente t), i ste denfor l virke som et koordinerende 
og pol itisk ledende organ sorn reiser til karnp pl skolene, 

Vi mene r at det er viktig a t W~Sere og pr ogressive uavhengige stiller 
til va l g både l okalt og sentralt, f or 3 prove q endr e politikke n i 
r adi ka l retning. Dette blir viktig for an landsmotet, En annen ting 
vi bor gjore , er l ta 09p viktige saker p~ ~edle msmoter sorn kan g j ore 
vedtak s om kan sendes til LM, Slik kan vi sikre at viktige sak~ blir 
behandlet på LM. 

Vi diskuterte og s å koll ek t ivt 'l!e dl emskap sorn et 'lliddel for l re i se LNL 
som kamporganisasjon. Jeg ska l ikke g~ så mye inn på diskusjonsn her, 
da egne innlegg ko'llme r på den saken. Hen vi har i kke blitt enige om 
hvord'n~ vi skal stille oss til det på LM. Så det ml vi diskutere 
videre og ta stilling til pl neste konferanse. 
diskutere den saken mere i lokallagene forst. 

Vi ble eni ge O'll ~ 

Et minus 'lled konfer anse n 
var a t Sagene dominerte. Men fol kens , de re må mote opp ! 

FOLKENS ! Eenytt dere av de an le dninge ne som er til 8 f 3 diskutert 
LNL s aker spesielt, og kom med forslag på ting dere onsker t a tt opp 
p?, konfer anser. 

TIL SLUTT HÅPER VI AT FLEST HULIG MOTES TIL FRAY.:SJONS!10TE 

FOR LANDSHOTET ! 

t<:VliV:Vt ·"'· "8,",,-vv: 
"(or sen't ((·L 

{rø./c.,jcn ,,.,.~fe ~ 
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Sa~le e rfa ringer vi 

og sende videre . 

JKSere h&r gjort i arbeidet ~ed fagkritikk 

(0, 

- Lage ~pne ~ote r f.e ks . ps lærerrollen. 

Diskusjone n! p l enu~ forte til a t konfera nse1 vedt o~ fol gende : 

- NKS ' LNL - konferanse opp~oder NKS sentralt o~ l ta kontak t ~ed 

Partiet og avholde et spe nt ~ote om " Innho l det i l~rerutdanninca , 

horerrollen/f':irskole lærerrollen " . 

Den andre grnpp a brukte dagen til C. diskutere : 

- Hvordan k l a re .o, kje ·--pe e1ot Sos Fronts refor mlinjer i nnad i LNL, og 

samtid i g alliere oss ~ed den t i l fel l es kamp mo t stat en? 

Her har vi hatt store probleme r, da Sos Front har 

å skvise ut NKSe r e av Li·JL, enn ka'llpen mot staten. 

opp ti l T.arke r inger is t edenf or offe nsiv ka'!lp . 

,·. 

sett de t som v i k tige r e 

De har også l ag t 

l_; -· - ' ) "/ 

:_ ..: •.!. .: .. ·_:_ 

.• , ..• . , v c; isktr:;j ::uer 

De gantene dette har vært gjort, 

ha r i·iKSere f 2.tt oppslutning om sin politi i-:k . Dette viser a t " Alterna

tive t " ikke har noen ~wns c. lidert politikk utenon det å holde ITKSere 

ute a v ledende verv . Vi ni'. fo rtsatt presse på for 2. få di skusjon er 

på såc-:; d.er er C:..et uuli c he ter for f.. spreJ.::~:e 11 Alterne.tivet 11 • De t er 

o::; :'trs aken til :sos Pronts redsel for ~.pne diskusjoner. Folk kunne 

~:ornri18 tiJ :~. se ... l_.t HKS ' politikk på en del oar(~ d.er 11 faktisk 11 er bra . 

SaHtici.i .=; r:!D. "Tv-i o c;s?. m:::.rl;::ere enJ1eten der den fi~:nes, i khe overl a t e de 

s :·~ .l:e :1e det er e:::1het on til 211d re~ ta opp D8, k.:ul O.et lett virke so:-J 

o~.: vi bare er i:nteressert i :1. s ~"~litte , r.:en::· de t •ri ø:::1sker er at LNL 

skal føre ei! OK po~i tikk. 

Vi ::;,;' o:,s :. ;;]_i fltnker c til 

:L'clles interc:::ser j_ t .. l-:~ eure l:.:ot s t atens u·~ctcJ1l1in r-s l~ ~~~- i tikk . Det er 

O.crf.Jr vi !lar e:.: i:..: tcrc ;:. seor;:· _-rt.::lis as:~ on . 

! !l I <ia.c er det ~v-il::ti cere enn noenoir..ne c;, t l::j:_~ersl;:olestu.C.entene st~:.r 

soxala !J:ot r 2.scrincc. D.V utd e:1nni nca v D.r , or V2.:i.1skelic:e:re frant i diEe 

yrkes forhold. 
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Dette er et klassisk ~realem fer kemmunister. Hver4en skal vi fremme 

~elitikken vir, uten & ~jfre venstre eversla~ eller erukne i fronten, 

sem vi kanskje har en teneens til • ~j-re i ~.? 

Slik sem Ses.Frenten eriver LNL blir or~anisasjenen jevli~ sekterisk. 

I ~rinsi~~-~rewrammet, vedtatt ~~ Lanesmftet 1982, presenteres et livssyn 

ew en ieeele1i som er temmelig likt SVs. Den ~olitiske plattfermo er 

så smal at man kan stille s~•rs~let em LNL er en interesseorganisasjen 

for alle lærerstudenter. 

Derfer må vi ikke falle i samme fella som Sos.Front, å 

gjfrc larerstudentenes interesseorganisasjon til en NKS-organisasjon. 

Vi må skille mellom NKS som organisasjon og LNL, dette har Sos.Fronten 

proalemer med i dag. 

For ikke å drukne i fronten, er det meget viktig at vi markerer vår 

særegne politikk overfor studentene på lærerskolen. I de konkrete 

forslaga vi kom fram til må dette skje utafor LNL: Innafor LNL kan vi 

godt stå litt på sidelinja , og satse på ara uavhengige folk som gj•r 

en arlit innsats. 

Når det gjelder markedsf•ring av vår politikk, er det viktig at vi tar 

utgangspunkt i d~t nivået mange av (lærer)studentene er på i dag. Typisk 

for al.a. 2 av lærestedene som var representert på konferansen, var at 

studentene ikke en9ang hadde h•rt om NKS. På skolene i distriktene er 

ikke gjennomsnittsalderen så h•y og mange har ikke opplevd 70-åra og 

studento~pr•r• 

Kenkrete forslag : 

- ~resentasjon av NKS i skoleavisa 

- innlegg i skoleavisa 

- veggaviser o.l. underskrevet med NKS 

- offentlig talsmann som kankontaktes av nye folk i forbindelse 

med studiesirkler osv. 

- åpne ffifter (skolepolitiske saker og andre ting) 

Diskusjonen tok som sagt utgangspunkt i lærerskoler som jeg tror er 

ganske typisk for mindre byer og steder i Norge. Det som kjennetegner 

disse er at NKS-folk er ganske aktive innafor LNL. Massene synes disse 

er reale og greie og har stor tillit til hva disse gj•r. Lokallaget gj•r 

mye Dra og fatter mange bra vedtak •• Dette får aldri gjennomslag på 
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@ 
lands~tet og lokallaget får ingen stftte fra LNL sentralt og føler seg 

ganske isolert og aleine i en landsorgabisasjon. Problemet er at de 

mange uavhengige LNL-medlemmene ikke skjfnner hva som er årsak til dette 

spillet, og at de folka de stoler på og synes gjfr noe i lokallaget er 

NKSere. Det er her vi må trå til og bli flinkere til å markedsffre og 

propagandere, drive ideologisk/teoretisk kamp. 

Mina,Troms~& 

På IK-konferansen i høst diskuterte vi bl.a. lærerskolelagas forbe

redelser og fras jonens: ·tåktikk fram om Landsmøtet i mars. Jeg skal 

oppsummere noen av de viktigste spørsmåla som blei behandla, angående 

allianser og samarbeidet i LNL. 

Det er to frasjoner i LNL; NKS fra ifjor uttrykkes det sånn: 

'm/nære sympere og "Alternativet". "Alternativet hadde sitt utspring 

Litt om dette mystiske Alternativet og har fremdeles hovedtilknytning 

Alternativet blei danna foran LM 

i 78 for å skvise ut den sittende 

NKS-ledelsen. Dette lyktes, og 

siden har Alternativet hatt et 

ganske utilnærmelig grep om LNL. 

Alternativ-fraksjonen hadde i 78 

et felles mål: P feie ut NKS . fra 

Landsstyret. Politisk sprikte 

den i alle retninger, fra Sos. 

front/SV til Unge Venstre/Venstre. 

Plattforma for Alternativet er 

den samme idag som for 5 år sida: 

.~ holde NKS 1 erne utafor alle til

litsverv, spesielt Landsstyret. 

I det berømte fraksjonsskrivet 

til ~os.front. Alternativet blir 

først og fremst dannet som en 

opposisjon til AKP,veldet innen

for LNL. I 1978 tok vi over led

elsen av organisasjonen og har 

siden sittet på den. Alternativet 

består av sos.frontere, liberalere 

og folk som ønsker å hindre at 

NKS 1 erne får ledelsen i organisa

sjonen. Ut fra denne sammenset

ningen er det klart at den poli

tiske funksjonen blir oppdelt. 

På landsmøtet opptrer Alternativet 

samlet på markeringssaker. Uten

om Landsmøtet er det stort sett 
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fona€.~ 
~O,n'!l\1(,1\ • 

(nar M i.k~ 4~+ 
rn~ ~seC.~) 

Sos.frontere (svakt sammensveiset) 

som fungerer sammen". (Alle 

understrekninger er mine). 

Alternativet består altså ene og 

aleine i et ønske om at NKS holder 

fingra fra fatet i LNL. Når det 

~elder skole- og utdanningspoli

tikk spriker fraksjonen i alle 

retninger. Ben politiske kursen 

blir staka ut av et fåtall sos. 

Drontere i ledelsen i LNL, 

Alternativfraksjonen blir mobli

sert foran hvert Landsmøte og 

fungerer som stemmekveg og 

"noddere 11 der~. 

I grunnplansaktiviteten på skolene 

blir ikke kommunsister motarbeidet 

i nevneverdig grad. Men når inn

satsen blir belønna med en viss 

tillit i medlemsmassen, og NKS'ere 

begynner å fungere ledende, samt 

å stille spørsmålstegn til den 

rådende LNL-ledelsen og poli

tikken deres, møter de fleste en 

massiv motstand. Det er to 

metoder sos.fronten (Alternativet) 

bruker når de ser fare for at 

NKS kan få fotfeste på høyere 

nivåer og få innflytelse over 

politikken der. For det første 

gjør man alt for å unngå disku

sjoner på saker som man veit at 

NKS er sterkt uenig i, og følge-

® 
lig er skarpskodde på. ~t par 

eksempler på dette: På Landsmøtet 

i fjor skulle Stortingsmelding 

45 behandles grundig, iflg. ved

tak fra Landsmøtet i 81. Her 

visste man at NKS hadde sterke 

og gode argumenter, og at mange 

var godt skolerte på saken. 

Landsmøte-behandlinga blei sånn: 

20 min. innledning v/nåværende 

nestleder i LNL, 10 min. disku

sjon og ikke noe vedtak. Begrunn

elsen for dette var at meldinga 

i og med regjeringsskiftet var 

"politisk død". 

På LNL-konferansen om student

sosiale saker sist høst skulle 

DUK-modellen behandles. Led

elsen presterer å sende ut for

beredelsespapirer som var en 

rein hyllest til DL~-modellen, 

uten noen form for motargumenter 

og å invitere en kjent sos.fronter 

til å presentere den. Vi oppnådde 

å presse dem til også å invitere 

en like kjent NKS'er som motinn

leder og mobliserte en kraftig 

opposisjon på konferansen. Vi 

fikk sånn pressa gjennom et ved

tak og en behandlingsprosedyre 

som gikk ut på at alle lokallaga 

skulle komme med innstillinger 

før nyttår og at det skulle trykkes 

et hefte til alle LNL-medlemmer 

der begge syn blei presentert. 

Denne behandlinga har blitt 

systematisk trenert:•Heftet kom 

2 mndr. for seint i 10 eks. til 

hvert lokallag, og oppfordringa 

til lokallaga om å uttale seg 

kom 2 uker før fristen. 
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Den andre metoden Sos.fronten 
bruker er en s ystematisk hets

kampanje mot NKS 1 ere i LNL. 

Denne kommer fram på alle plan, 

bl.a. på landsstyremøter. Hetsen 

presenteres gjerne som "en his

torisk kjensgjerning", utfra de 

feila NKS gjorde den gangen de 

hadde makta i LNL, noe som sjøl

sag t er vanskelig å møte pga. at 

de fleste av oss - ikke har første

hånds kjennskap til politikken 

før 1978. 

Illnne hetsen har vi sett oss nødt 

til å imøtegå, noe som sjølsagt 

koster oss mye tid og krefter som 

går på bekostning av å diskutere 

utdanningspolitikk innad i fronten. 

Hets-kampansjen får altså den 

bieffekten at vi får enda mindre 

sjansen til å vinne oppslutning 

for vårt syn i LNL. 

Jeg_skal oppsummere åssen jeg 

mener vi bør møte denne taktikken 

til Alternativet, spesielt foran 

Landsmøtet. Dette gjenspeiler 

også hva IK-konferansen kom fram 

til i høst. 

Vi må sjølsagt føre en kamp for 

å slå tilbake den verste hetsen. 

Men utfra det forsøket på analyse 

av Alternativ-fraksjonen i LNL 

jeg har gjengitt, er det natur

lig å prøve å splitte fraksjonen 

på politiske saker ut fra at den 

politisk er svært lite enhetlig 

(plattforma er jo å holde NKS 

utafor). Det har vist seg at 

hvis vi greier å få fram politikken 

vår på viktige saker og stille 

@ 
motsigelsene til Sos.fronten 

s karpt nok, kan vi sprekke den 

tilsynelatende enheten i Alterna

tivet. Et godt eksempel på dette 

er nettopp studiefinansieringa og 

DUK-modellen, hvor vår linje 

har fått støtte langt inn i 

Alternativ-fraksjonen og sympa

tis rene deres. 

Denne diskusjonen må vi presse 

gjennom ved konkrete vedtak og 

forslag fra lokallaga. Lokal

laga må ta initiativet overfor 

Landsmøtet og ikke overlate til 

Sos.fronterne og Landsstyret 

å legge premissene for hva som 

skal diskuteres. På denne måten 

må vi prøve å skape en breiere 

front på enkeltsaker, enn bare 

NKS'ere. Sånne enkeltsaker 

prøvde vi å delegere til en 

viss grad ut t±l hvert lag på 

IK-konferansen, pluss sjølsagt 

å jobbe for å få mange NKS'ere 

og uavhengige som delegater. 

Den saken Sos.fvunten sannsynlig

vis kommer til å kjøre fram 

for å samle Alternativet er 

fredsarbeidet, bl.a. engasje

mentet i organisasjonen "Lærere 

for fred". 

Alt taler for at vi ikke bør 

gjøre denne saken til noen 

"hjertesak", for ikke å skjerpe 

frontlinjene ytterligere på 

Landsmøtet, i en sak det er 

grunn til å tru at Alternativet 

er ganske konsolidert. 

Nettopp dette siste trur jeg 

er spesielt viktig i den situa-
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sjonen vi er i. Vi bør ikke lage 

konfrontasjoner for konfrontasjon
ens skyld, men heller markere enhet 

der det er grunnlag for det. 

Konfrontasjonene må komme på saker 

der hvor det er grunnlag for å 

sprekke Alternativet. 

Hvilke ambisjoner bør vi ha i for

bindelse med valget? Jeg trur 

at tida er inne for en satsing 

der vi stiller oss høye mål og 

ikke godtar noen mellom-løsning, 

f.eks. som i år hvor vi har ert 
representant i Landsstyret, som 

har gjort en kjempebra jobb, men 

har blitt overlessa av oppgaver. 
Jeg mener vi bør markere at vi 

er villige til å ta ansvar for 

organisasjonen på et høyt nivå 
® 

og stille forslag til NKS 1 ere og 

progressuve uavhengige til leder/ 

nestleder, AU-medlemmer og dis.:.~,·

triktsansvarlige, uten å gå inn 

for å få noe flertall i Lands

styret. Dette bør være det pri

mære målet, sekundært mener jeg vi 

bør nøye oss med en vararepresen

tant til AU, for å rå mest mulig 

informasjon der tingene skjer, 

nemlig på kontoret på Tøyen, uten 
at vedkommende skal måtte bli over
lessa med oppgaver. 

Vi må satse, men det krever 

skikkelige og offensive forbered
elser. 

Rune 

I. Vi må t<J, utgangspunkt i virkelighet:nen n&r vi legger opp 
politikken vår. 
a) Sta.ten forsøker ids.g å løse krisa. innenfor økonomi'en ved å be'
skjære ikkeprodukti ve ledd, ved å sb:aJ:li!Je inn statsbudsjettene. 
Dette ra=er helse- og sosialsektoren. Store deler a.v skol 'esektoren 
opplever harde sparetiltak og forsøk på onlegg:irig av utdanningen. 

Situasjonen for lærerutdanningen er likevel spesiell. Av et 
totalt tall på 1392 ansatte lærere i Vestfold 81/82, ble det 

høsten 1982 utlyst 276 stillinger (hel og delposterJ. Av disse 
ble 154 besatt ved intern forflytting, dvs • . av liErere med fortrinns
rett. Det reelle antall er LJ. a. o. bare 122 ledige stillinger·. 

På landsbasis vet vi at det er ca. 11.000 lærere soo har arbeid 
utenfor skolesektoren (eller er arbeidsledige) • Dette tallet er 
sterkt stigende. For riktignok er det fortsatt lærerLJangel i 
utkantstrøk og i nordfylkene, oen undersøkelser ved Eik Lærerhøg
skole viser at hele 55% av k-vinnene ikke kan eller vil flytte. 
Reduksjonen i bevilgni:1gene til Lærerhøgskolene er derfor ikke 
tilfeldig. Høsten 1984 blir det tatt opp bare 2 nye klasser ved 
allnermlærerlinje. ved Eik. Dette sot! følge av Rundskriv høsten '32 
fra departementet. 
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I dao er dat ~ndt 30 l=orhogakolor i l =dat. Rodokajonor i ba- @ 
vilgni;1ge!1e vi l innen få år redusere dette tal l et kraftig , eller 
skolene vil bli omds.nnet til distriktshøgskol er . Denne prosessen 
skjer idag svært raskt. Allerede nå er Eik Lærerhøgskole avhengig 
av samar beide mec' Folkeuniversitetet (gr . f ag i sos . ped og sosiologi) 
samar beide med voksenopplæringen innenfor mat ena.t i kk (Jil:sda.ta.)osv. 
for å kunne opprettholde administrasj onen og det pedagogi ske t il-
bude t ved sko l en . 
DP.tte er den ytre virkeligheten. 

b) Idag står l ær ers tudentene dårlig rustet f or å r~øte denne si t ua
sjonen. Lærere, admi nistrasjonen og elever har felles inter esser 
overfor staten , elevene står svakt organisasj onsmes sig . Av de 
rundt 30 skolene , utgjør LNL en kra.ft bare på en 5- 6 skol er konsen
trert rundt Osl o , Bergen , Trondhei m og Oslo . Situasjonen på Eik 
er typisk for over 20 skoler i landet l Rundt 100 av 450 organi
serte, 4- 5 aktive i L}ITJ arbeid . Stud entråd sammen med l ærere og 
administrasjon vedtar pro test etter protest mot nedskjæringene -
men har liten kraft så lenge skol ene står isolert . Elevene trenger 
en sentral organisasjon f or å oppnå slagkraft • 

Idag står skolene spl ittet , hver skole forsøker på ulike måter A 
redde seg selv . Vi trenger fel les organisering raskt . 
Dette er den i ndre virkeligheten . 
II . Modell for ti lknytning til LNL. 
Utifra dette ha.r vi satt opp et fors l ag for nærmere til knytning 
mel lom studentr åd på skolen og Lærerskoleel evenes sentralorganisasjon 
(LNL) • Dette innebærer i korte trekk : 

1. Kollektiv i nnmel ding i LNL fra høsten 1983 . Kontigent beta l es 
samtidig med semesteravgift . Enkel tel ev er har anledning t il å ;,Jel de 
seg ut. Kont i ngenten betales da tilbake. 
2. Studentråd vel ges som idag bestående av tillitsrepresentantene 
fra de enkelte kl asser . Fagut val gene får samme fu_"l..'l(sjon og velges 
so12 id.ag . 
'3. Styret i stud en tråd og representanter til høyskol eråd vel ges sor.1 
idag ved urneval g . Studentråd.sstyret utvi des med 3 medlemr'ler)(5+3) 
Disse velges på medl emsmøte i L!ffi . 

4. Hovedendringen• består i: 

a. K!)ll.e-i<+iv innmeldinger i LNL 

b. S+yrot i studontråd ~år i øppgave å ta seg av forbinde! 

son mod LNL og ·do andre lærerh•gskolene. 

Ill. NKS s in politikk fungerer i dag som on bremse for ko~ekti 

organisering.Den bygger på idealistisiae oppfå•ninger for

di vi ikke hor st udert virkeligheton.Prot•**•n• mot stat

en r-Undt om på skolene mangler 'et hoc;lo .• Derfor får vi i 

dag ( og f ·ramovor) on rekk o enkeltstående, spontane aksjon-

or. 

For Eik NKS 

. Christian. 
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LNL'erne i NKS avholdt i høst en konferanse om IK-arbeid. På konfer

ansen kom spørmål&t om kollektiv kontra individuelt medlemsskap i 

LNL opp. Jeg trudde i utgangspunktet at dette ikke var noe problem. 

At skille mellom individuelt og kollektivt medlemskap var et skille 

mellom oss og Sos.front. Og at NKS g ikk inn for individuelt medlems 

skap. Det viste seg altså at dette ikke var riktig. 

Fordeler med individuelt 
medlemsskap. 

Fordelen med individuelt medlems

skap er at folk må ~a et stand

punkt for å melde seg inn. LNL 

må vise hvordan politikk de har 

når de hver høst skal verve med

lemmer på de enkelte skoler. 

LNL sentralt må ha en politikk 

som studentene kan samle seg om. 

Dette ser jeg på som svært viktig 

med den ledelsen vi har i LNL 

i dag. Hvi s det blir kollektiv 

innmelding, kan LNL sentralt 

drive med ennå mere lyssky- virk

somhet enn det de tør idag (jfr. 

innlegget til Rune). Jeg trur 

også at aktiviteten kan holdes 

bedre opp ved individuelt med

lemsskap·• Vi må jobbe for at 

organisasjonsbevisstheten blir 

høyna hos den enkelte student. 

Ulemper med individuelt 
medlemsskap. 

Ulempen med å ha individuelt 

medlemsskap er at det er altfor 

få som er organisert. Når vi 

sloss for å få gjennom saker, 

har vi altfor få studenter i 

ryggen. 

Fordeler med kollektivt 
medlemsskap. 

Vi vil få mange fle re studenter 

organise·rt, men hva hjelper det 

hvis de ikke har høyna organisa

sjonsbevisstheten sin? 

Ulemper med kollektivt 
medlemsskap. 

Hvis en har kollektivt medlems

skap vil den enkelte student bli 

automatisk innmeldt når hun be

gynner på skolen. Hun behøver 

ikke få noe kjennskap til LNL. 

Hvordan LNL er oppbygd, hvordan 

LNL jobber, hvilken plattform 

LNL har. (Jfr. NSU). Den enkelte 

student må ta et aktivt standpunkt 

når hun melder seg ut. Dette blir 

på samme måten som når en blir 

døpt. Noen melder deg inn i 

S tatskirken og så må du, når du 

blir gamme l nok, ta et aktivt 

standpunkt for å melde deg ut. 

Dette synes jeg er gan~ke bakvendt . 

Konklusjon 

Jeg ser en del flere fordeler med 

kollektivt medlemsskap enn det 

jeg ·har skissert ovenfor. Men 

LNL i dag er en sos.frontdominert 

organisasjon. Ledelsen står p~ 
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ei linj e s om går ut på å gå 

rundt i departemente t å snakke 

med byråkratene. De trur a t 

bare de klare å finne på lure 

nok forslag, så blir byråkratene 

med på det. De ønsker å ha en 

solid medlemsmass e i ryggen, 

som de kan slå i bordet med. 

Denne ledelsen ønsker ikke ak

tivitet blant medlemmene, det 

er ikke nødvendig. Vi har klare 

eksempler på det. Med en gang 

medlemsmassen blir litt aktive! 

begynner de også å se litt kri

tisk på ledelsen i LNL og det 

liker de sjølsagt ikke. 

Jeg trur ikke det viktigste er 

at absolutt alle er medlemmer 

av LNL, men at de som er med

lemmer er aktiv~, og at ledelsen 

står på ei kamplinje. Jeg har 

ikke så stor tru på staten, at 

jeg trur de gidder å høre på 

_oss når vi snakker. Vi må opp 

på barikadene og sloss. 

Hvordan få opp organisasjons
bevisstheten hos studentene? 

Nå i disse harde nedskjæringenes 

dager, er det mye vi studenter 

har å kjempe ~ mot. Staten legger 

ned studieplasser for oss, de 

legger ned skoler og de skjærer 

ned på bevilgningene. Dette 

er noe vi må ta tak i å jobbe 

med på den enkelte skole. Dette 

er noe vi kan samle studentene 

om, dette angår oss nå, og i 

framtidig yrke. Hvis vi jobber 

aktivt innafor LNL med dette 

vil kanskje folk se at LNL gjør 

noe, og at det er riktig å være 
organisert og viktig å stå 

sammen. 

@) 
Jeg trur at hvis vi får samla folk 

om en sak og jobba med det, vil 

kanskje noen høyne organisasjons

bevisstheten sin. 

A høyne organisasjonsbevrsstheten 

hos studentene er ingen lett jobb, 

men vi må starte . 

Aktivitet 

Det vil alltid være noen som er 

mere aktive enn andre i en orga

nisasjon. Jeg ser ikke på det 

som noe mål at alle skal bli like , 

men at alle deltar litt. Slik det 

er nå, i alle fall på vår skole, 

er det noen ytterst få som er 

aktive, mens vi har en relativt 

stor medlemsmasse. Poenget mitt 

er at jeg ikke trur dette kan 

løses ved kollektiv innmelding, 

jeg er redd at det blir tvert i 

mot. 

Til slutt ••• 

Jeg mener NKS skal gå inn for 

individuelt medlemsskap, men det 

kan være rom for at noen skoler 

prøver kollektivt medlemsskap, for 

å se hvordan det virker. 

Om vi skal gå inn for kollektivt 

medlemsskap når ledelsen i LNL 

blir bredt sammensatt, har jeg 

ikke tatt noe klart standpunkt 

til. Men jeg tviler på at orga

nisasjonsbevisstheten hos studenter 

flest er på topp da heller. Det 

ser jeg på som de viktigste. 

Kanskje jeg går inn for kollektivt 

medlemsskap etter revolusjonen!?. 

Ingrid 
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NKS har avholdt sitt 4 . lands~ote. 

Debatten på mj tet dreide se g om beret ninga for siste per i oden , 
jentene s stilling i NKS , forsvarspo l itikk og handlingspr ogrammet . 

Vi trykker her vedtaka fra landsmotet. Når de t gjelde r 
handlingsprogrammet var det i kke mulig å vedta dette endelig på 
motet. LM gikk i stedet inn for en del retningslinjer so'll s lm lle 
ligge til gr unn fo r at SS kunne utarbe ide et konkret forslag . 
Vi vil derfor komme tilbake t il handlingsprogr am'llet senere . 

LCS 
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LM mener be retninga i ho v edsak er dekkende for perioden,at den 

tar opp de vesentlige problemene og reiser de viktigste spørs

målene. LM e r derfor uenig med dem som ønsker å forkaste 

beretninga og skrive en ny. Likevel har debatten rundt beret.

ninga vidt at en del saker er for dårlig behandla. Dette er et 

utrykk for at disse spørsmålene ikke har vært skikkelig 

forstått av sentralstyret og AU. 

Det er påpekt at flere diskusjoner som sentralen har sendt 

ut i organisasjonen ikke er oppsummert av ledelsen. Likedan 

at en del kampanjer ,f. eks . Afghanistanuka og KK -arbeidet 

ikke er oppsummert etterpå.Medlemmene har heller ikke fått 

vit e hvordan kampanj ene har gått . . NKS/AU mener at disse 

fe i la har bidratt til å svekke både demokratiet og sen

tralismen i NKS. Når vi ikka oppsummerer obligatoriske 

diskusjoner gir dette inntrykk av at medlemmenes mening 

om spørsmålet er likegyldig. Dette svekker naturligvis 

medlemmene s mulighet til å kunne virke inn på politikken, 

og det svekker sentralismen ved at organisasjonens ressur

ser ikke blir utnytta · .. til å utvikle en bedre politikk enn 

det ledelsen kan pønske ut på egenhånd . At dett e problemet 

ikke er tatt opp i beretninga understreker at det ligger 

ideologiske feil bak. 

LM vi l likevel avgrense seg mot en del påstander og linjer 

som er fremma i denne diskusjonen. Det er ikke riktig at 

ledelsen ikke har oppsummert utviklinga og debatten i NKS, 

tvrtimot har f.eks. alle plandokumentene basert seg på 

relativt omfattende oppsummeringer av situasjonen i for

bundet. 

Det er dessuten ultrademokratiske overs lag i kritikken. 

Disse oppfatter NKS som skadelige. Overslagene har vist 

seg i diskusjonen om ledelsens prinsippielle rolle og i 

diskusjonen om masselinja i NKS. Vi er enig i at en for 

utsetning for å kunne fungere som en kommunistisk ledelse 

er at ledelsen evner å "lytte til massene" å systematisere 

deres erfaringer for dermed å legge grunnlaget for en mer 

framskreden kommunistisk politikk. Men samtidig må vi slå 

fast at en kommunisti sk ledelse vi ll _ e svikte sin oppgave 

dersom den ikke fortløpende kan ta politiske avgjørelser 

og utvikle linjer uten at dette sendes ut til høring eller 

demokratisk behandling i organisasjonen . I 4. Mai er det 

forfekta standpunkt som vil gjøre det å "lytte til massene" 

til en slags "de vises sten" for NKS i dag. Rent bortsett 
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fra at dette er prinsipielt feilaktig, er det er det også 

svær t ensidig analyse av den nåværende situasjonen i NKS. 

Like ensidig er synspunkt som vil gjøre "byråkratisk arbeids 

stil"til et hovedproplem for NKS i dag . 

LM støtter den kritikken som rettes mot manglende kader

fostring i fo r bundet, og at dette særlig r ammer jenter. 

Ettersom NKS har en gjennomsnitlig turn-over på 20-25%, 

vil rask fostring av nye lede re være helt avgjørende for 

NKS'eksistens. Dette har den sittende ledelsen ikke forstått 

godt nok. Det er jobba altfor lite systematisk med sikte på 

å fostre nye ledere, særlig nye k vinnelige ledere. Det er 

en alvorlig svakhet ved beretninga at den ikke tar opp 

dette. 

De t er også retta kritikk mot at beretninga undervurderer 

byråkratiske avvik i organisasjonen. AU er enig at dette 

burde vært grundigere behandlet i beretninga, men vi er 

uenige med dem som vil gjøre dette til hovedproblemet for 

NKS i dag. 

Det sentrale problemet for den norske kommunistisk~ rørsla 

er å utvikle ein revolusjonær strategi for et høgt utvikla 

indus t riland. Vi må arbeide systematisk for å anvende den 

marxist-lenin i stiske læra på våre særeigne forhold. Dette 

stiller store krav ti l os~ · - kommunis ter. For det fø rs te 

stiller det krav til våre kunnskaper om den norske røyn

domen og den marxistiske teorien, ikkje minst innsikt i 

marxistisk politisk økonomi. For det andre stiller dette 

krav t i l oss som klassekjemparar, ikkje minst viktig for 

oss er det å reise kamp mot sosialdemokratisk ideologi og 

politikken. 

I tida framover vil det vere av særlig stor betydning for 

det revolusjonære studentarbeidet å intensivere arbeidet 

med å bygge NKS organisatorisk og politisk. Nyrekrutteringa 

til forbundet må i tida framover vere ei særlig viktig 

oppgave. I beretningsdiskusjonen har vi lagt et bra grunn 

lag for det v idare arbeidet med dette. 

Vi mener det er nødvendig å advare mot to tendensar. For 

det første mot ei undervurdering og forenkling av de 

problemene vi står overfor. I beretningsdiskusjonen har 

noen kamerater villet gjøre problemene med internt byrå

krati og mangel på masselinje til hovedproblemer for NKS. 
For det andre vil v i markere oss mot tendenser til svart
maling av situasjonen. Vi må slå fast at den kommunistiske 
rørsla står samla om de grunnleggende prinsippene. Det er 

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



flre enn noen gang som inns e r faren f or krig og so m s k jønne r 

at det kapital is tiske systemet ikke kan løse den kapita

listiske krisa. Samtidig med at borgerskapet stadig of t ere 

og mer høyrøsta kommer med nekrologer over AKP og den revo

lusjonære marxismen, så ser vi at virkeligheten bekrefter 

riktigheten av marxismen. 

I tillegg ble følgend e uttalelser om beretninga vedtatt: 

+ Landsmøtet vil framh eve viktigheten av at NKS i tida 

f r amover prioriter e opp stud i er og utvikling av analyser 

og strategi for styrting av kapital1smen, gjennombygging 

av r evolusjonen og bygging av sosialismen. Dette må skje 

~~------i----fl-æ-T tilknytning til -~r,n id eol og~på._.k.l.asse

kampens forskjellige frontavsnitt på lærestedene. 

+ Sentralstyrets oppsummer ing av utviklinga i T\romsø slik 

den kommer fram i beretninga, er mangelfull og dels feil

aktig, og den kan følgende ikke vedtas. Alt fra s. 20· 

"Utv iklinga i Tromsø ... " til pkt.5"Skolering og studie

arbeid" midt på s. 22 går ut, og i stedet kommer dette: 

d Utmeldingene i Tr om s ø var svært beklagelige og repres en

terer e t stort tilbakesteg for NKS i Tromsø, både politisk 

ogorganisatorisk. 

, Striden som kulminerte med utmeldingene var en strid om 

politi ske linjer, og den hadde sin bakgrunn hovedsaklig 

i forb eredelsene og gjennomføringa .~ v AKP sitt landsmøte 

jula 1980. 

Det var særlig spørsmålet om partiets særstilling under 

sosialismen og det indre demokrati e t i ml-rørsla sofu var 

viktig i Tromsø.NKS i Tr omsø gikk inn for programkommiteens 

opprinnelige fra ml egg ti l partilandsmøtet om partiets 

særstilling, og de hel · d t _fast på det standpunktet etter 

landsmøtet. 

~ Partiet i byen kritiseres f or over lang tid å ha jobba 

dårlig med NKS. Arbeidet var for lågt prioritert , og var 

dels drevet feilaktig. 

Vi vi l særlig understrke den manglende mobiliseringa av 

medlemsmassen i NKS- i for stor grad var arbeidet ~are 

møter mellom partiledelsen og NKS l edelsen , og i den s 

spesielle situasjonen som da rådde grunnen i NKS , var 

dette uheldig. 

~ Partiet gjorde ingen prinsippielle feil i forbindelse 

med disse kampenen, og det er feilaktig å påstå at par

tiets handlemåte var brudd på den demokratiske sentralismen. 
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4) NKS sitt sentralstyre må kritiseres for dårlig arbeid 

iverfor NKS/Tromsø , både før og etter bruddet . På noen 

måter har v i opplevd sentra lsty re som udugelig i forhold 

t i l den poli tiske kampen vi har hatt - dette har bl. a . 

vis t seg gjennom flere ganger å avlyse avtalt bes øk . 

5) Det må slås fast at de tre som ble trukket tilbake f ra 

tilli tsverv i NKS/Tromsø, med rett e kan kritiseres for 

aljorlige forhold. Dette er en kritikk som også ramme r 

flere som var med i NKS på denne tida,og kritikken 

+ 

består bl.a . i: 

- e l endi g ledelse av organisawsjonen 

- ikke informrt partiet i TØ og NKS sitt sentralstyre om 

arbeidet . 

- ikke satt ut i livet vedtak fra eget årsmøte . 

- en praksis s om har skadet NKS Og partiet på flre måter 

-LM slutter seg til Bergens kritikk av d e n dåverend Tromsø-

l eiingas høgrefeil i synet på den kommunistiske organi

sasjonen. 

1) Beretninga gjør rett i å bruke mye plass på hende lsen 

i Bergen og Tromsø . Dette har vært viktige "jordskjelv 

som har satt sitt preg på 1 - m-prioden. 

2) Landsmøtet er enige i formuleringene som trekker opp 

skillel injene mellom NKS som kommunistisk organisasjo n 

og en frontorganisas jon . Landsmøtet mener d e utmeldte i 

Bergen undervurderte dette spørsmålet og stod for høyre

feil i synet på NKS sitt grunnlag . 

3) Landsmøte mener beretninga ikke gir en dekkende beskri

velse av utmeldingene. Beretninga kri tiserer de u tmeldte 

s om en samlet b l okk. Analysen må være at det fantes åpne 

høyrestrømninger sammen sammen med mer positivee, men 

frustrerte f olk. 

4)Et moment som er en viktig del av oppsummeringen av ut

meldingenei Bergen, men som ikke er tatt med i beretninga , 

er kritikken som ble reist mot behandlinsmåten. Det var 

kritikkverdig at det ikke ble organisert diskusjoner i 

NKS om de viktigste sak~ne i partiets landsmøteforbere 

delser. Dette svekket kontakten mellom NKS og partiet. 

Likeledes var det ille at det i Bergen ikke ble holdt 

diskusjoner der medlemmene fikk vere med etter at motset

ningene i DS dukket fram . 
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5) Dette er riktig , men det er også viktig å ppåpeke at 

en grunn til at flere bra folk har me l dt seg ut er at 

motsigelsene i sosialismedebatten har vært dårlig stilt 

at studier og diskusjoner om utvikling og fornying av det 

teoretiske grunnlaget vårt har manglet ledelse og initiativ. 

+ NKS sitt tilhøve til Di strikthøgsk ol ane sin interesse

organisasj on har i siste landsmøteperiode vore bedrøvelig. 

Få eller inge initiativ har vore tatt . Særlig var NKS s i 

rolle i forbindelse med DHL-landsmøte 1982 svært kritikk

verdig. M~ngel på linjer og det totale fravære t av frak

sjon smøter , gjorde at NKS sin innflytelse vart minimal, 

t r ass i at antall NKS- arar var avært stort . Dette er 

a l vorlig både overfor NKS - •edlemmene på DH . skulane , 

og vår innf l ytelse i DHL , me n og med tanke på at NKS 

gjennom DHL kunne hatt gode muligheiter t il å styrke sin 

posisjon i DUK . La nds møte meiner at sentralen må ta hovud

ansvare t for denne mangel på koordineri ng og initiativ . 

+ Vi v il kritis e re at beretninga ikke har behandla kvinne

undertrykkinga i bevegelsen og den kamp mot detta som 

har pågått f l ere steder i l andet i he l e landsmøteperi oden. 

Vi oppfatter dette som et uttrykk for manglende forståelse 

for viktigheten av å drive kamp mot kvinneundertrykking 

også innad i NKS. 

Sentrals tyret burde ha oppsummert de diskusjonene som har 

gått og de konkrete til tak so m har blitt satt i verk i 

lokallagene og på distriktsnivå. 

+ Landsmø te vil fra mh eve vikt igheten a v at NKS i tida 

framover prioriterer opp studier og utvikling av analyser 

og strategi for styrtinga ~v kapitalismen , gjennomføringa 

av revolus jonen og bygging a v sosia lismen . Dette må skje 

i nær tilknytning t il ekstern i deolog i sk kamp på klasse

kampens forskjellige frontavsnitt på l æres t edene . 

+ Beretninga burd e ha inneholdt ei vurdering av sit~asjonen 

også andre stede r i landet f . eks. Tr øndelag. Dette fordi 

Trøndelag ikke har hatt liknende rystelser som or ganisa 

sjonen i Bergen og Tr omsø . Bere tn inga burde pekt på en del 

mulige årsaker til at høyreavv iket ikke fikk .så negative 

utslag e nkelte steder, og sendt di sse ut til diskusjon , 

slik at NKS kunne lært noe også av dette. 

Vi vil peke på følgende: I Trøndelag NKS har kampen mot 
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høyre vært før t aktivt på de siste tre årsmøtene, i ledelsen 

og tildels i laga. Dette kombinert med et solid grep om 

organisasjonsarbeidet har vært en viktig årsak til at 

høyre ikke fi kk utvikle seg i slikt omfeng i Trøndelag 

som f. eks. Bergen og Tromsø . 

+ I desember 1980 gjorde Politisk utvalg i sent nalstyret 

vedtak om at det stod et et systematisk høyreavvik i NKS. 

·nette vedtaket har det gjentatte ganger seinare voree 

henvist til m.a. i beretninga utan nokon form for sjølv

kritikk på deler av vedtak et. 

I vedtaket ver t synspunkta i sosialismedebatten, som står 

for ulike variante r av "parlamentarisk sosial isme ", fram

heva som eit av dei klaraste u ttrykka for høyreavviket . 

Dette må oppfattas som ei t av dei viktigaste kriteria for 

å komme oss ut av krisa i det politiske arbeidet, og å 

få fran gang , er å nedkjempe det eine synet i sosialisme

debatten. 

Ettersom det beviseleg ikkje er slik at dei laga som har 

hatt framgang har hatt rett syn i sosialismedebatten, 

og dei laga som har hatt tilbakegang har hatt "feil" syn 

i sosialismedebatten , kan ikkje ulike syn i sosialisme

debatten vere svært v iktig for framgang eller tilbake

gang. 

Denne delen av PUs vedtak fører derfor for det første 

kampanjen mot høyreavviket på avveier. Søkelyset vert 

retta feil stad. For det andre står vedtake t i motstrid 

ti l å få ein god sosialismedebatt. Det e r umulig å ha 

e in open sosial ismedebatt, der resultatet ikkje er fas t 

sett på førehand, når det eine synet i debatten i utgang s

punktet vert stempla som eit viktig problem og hinder for 

framgangen. 

LM er ikkje mot at sentralen går ut med sitt syn i d ebat ter 

i NKS, men å blande det saman med avvikskampanjer retta 

mot feil i det politiske arbeidet, slik det har vorte 

gjort her, var uheldig. 

+ Det helt sentrale problemet som vil avvgjøre m-l -beve

gelsens framtid er om vi klarer å løse oppgaven med å 

utvikle en analyse av den norske og 

internasjonale kapitalismen, og utvikle en teori og strategi 
for å erstatte kapitalismen med sosialismen. 
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Mangel på sentralisme , initiativ og ledelse av de grunn: 

leggende politiske studiene og debattene har gjort det 

vanskelig å bekjempe høyrefeila. Det oppstår lett like

gyldighet og frustrasjon når det mangler initiativ for 

å drive fram de mest viktige diskusjonene. 

+ Det er en viktig mangel ved beretninga at den ikke tar 

opp særegent avvika fra kommunistiske organisas j onsprin

sipper som har fått eksistere i NKS. Riktignok har brudd 

på kommunistiske organisasjonsprinsi~per blitt oppsummert 

som en av de viktigste konsekvenser av høyreavviket/det 

ideologiske avviket som bere~ninga kritiserer. Men dette 

er utilstrekkelig og kan fungere som et hinder for at 

avviket på spørsmålet om organisasjonsprinsipper blir 

korrigert særegent. 

Feila viser seg på en rekke områder som manglende respekt 

for planer og vedtak, mangel på langsiktig planlegging, 

-manglende oppsummeringer, brudd på møteplikt, uklar eller 

manglende ansvarsfordeling, lite bruk av kritikk og man

glende oppfølging av kritikken, diffuse krav til medlem

skap i organisasjonen. I det h e le tatt organisatorisk linje 

prega av amatørisme . 

Det faktum at det har vist seg mulig å opprettholde det 

organisatorisk-politiske nivå i deler av NKS på tross av 

høyre og ideologiske svakheter v iser at dette er fult 

mulig hvis det eksisterer ei bevisst linje på spørsmålet 

og ledelsen står vakt om organisasjonsprinsippene. 

Kritikken må ikke minst rette seg mot ledelse og SS som 

ikke har forstått sitt ansvar og nødvendigheten av å kjempe 

for å oppr•ttholde og gjenreise k ommunistiske organisasjons

prinsipp. 
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l 

Jentedebatten i otganisasjonen i høst har vist at spørs 

målet pm jentenes stilling i NKS oppfattes som et stort pro 

blem av mange jenter . Sjøl om debatten i 4. mai i første rek 

ke har dreid seg om forholda i Oslo har denne diskusjonen 

vært oppe i en rekkke andrre lag i organisas j onen. Først og 

fremst i Trøndelag, Bergen og Volda, men også andre steder . 

Dette viser at NKS må ta problemet alvårlig, gjøre undersøk

elser og tieffe konkrte tiltak for å styrke jentenes stil

ling. 

Årsaler til jenteopprøret bar bl. a. vært: 

- at det i lengre tid har eksistert ei arbeidsdeling i NKS. 

Sjø l om jenter velges til verv på alle nivå har det vært e n 

klar tendens til at gutta er teoretikere og jentene har utført 

det praktiske arbeidet . 

-j entene har blitt usynliggjort i diskusjoner. Gutta viser til 

innlegg andre gutter har hatt og overser jentenes standpunk

ter. 

- en intern siskusjonsst il med DNS/polemikk og almenne innlegg 

har virket undertrykkende på nye og usikre medlemmer og der 

for spesielt på jenter . 

-jenter som gjemtatte ganger har reist kritikk på disse for 

holda har i kke blitt tatt alvårlig . 

Jentedebatten har vært en viktig og positiv debatt som 

har bevistgjort mange, både gutter og jenter på sin egen funk 

sjon i NKS og sitt forho ld til andre kammerater. 

Men det har også vært reist påstander som ikke gir' ut

trykk for et korrekt bilde av situasjonen i forbundet i dag. 

Et eksempel er at det er blitt hevda at det foregår ei bevist 

jenteundertrykking i organisasjonen. Landsmøtet deller ikke 

dette synet. 

I jenteopprøret i NKS har det blitt retta en del kritikk 

mot ledende kamerater. Kun et svært lite mindretall av NKS ' 

medl emmer ser det som undertrykkende i seg sjøl at noen er ek

sterne tal sfolk . Denne kritikken er derfor ikke en kritikk av 

den kommunistiske ledelsen, men en kritikk av måten e.n del 

ledende kamerate r har stått fram på. 
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Fordi organisasjonen ikke har hatt en metodisk kaderfost 

ring og fprdi det har eksistert ei gal linje for metoder for 

ledelse har en del folk stått fram og markert seg sjøl og 

politikken uten å bli stilt krav til å mobilisere og utvikle 

andre til å kunne gjøre det samme. 

Men bildet er ikke ensidig negativt . Mange jenter har ut 

vikla seg gjennom jobbinga i NKS. Jenter har innehatt mange 

verv både eksternt og internt, noe som bl.a. har blitt doku

mentert i innlegg i 4. mai.Det er all grunn til å tru at jen

ter har større utviklingsmuligheter i NKS enn utafor. Men det 

kan slås fast at gutta dominerer det indre livet og at det er 

et problem for jenter å bli hørt. 

Som e n revolusjonær organisasjon kan vi ikke godta et 

sånt f orhold fordi om vi lever i et borgerlig samfunn. VI må 

1 uopphørlig slåss mot all ideologi som fungerer undertryk

kende på medlemmene og hindrer enhet og styrke i organisasjon

en. Det er pekt på to hovedpunkter i denne debatten : Spørs 

målet om fostring av medlemmene og spørsmålet om kritikkog 

sjølkritikk. 

Kaderfostringa har vært høyst mangelfull i NKS' pølitikk. 

Dette har i særlig grad ramma jentene. Det blir ei viktig opp

gave for det nye sentralstyret å å diskutere et opplegg for 

kaderfostring som er innretta på alle nye medlemmer men som 

tar spesielt hensyn til jentenes særegne problem. Ledende orga~ 

på alle mivå må være behjelpelig med konkret rettledning. 

Landsmøtet mener også at høyreavviket svekka å r våkenheta 

overfor kvinneundertrykkinga i NKS. Tendensene til oppløsing 

av de kommunistiske normene åpner for bargerlig praksis og 

ideologi på f orholdet mellom kjønna, både innafor organisas

jonen og utad . Drganisator iske oppløsningstendenser bil også 

vanske l iggjø r e en bevist fostringspo litikk. 

En bevist polit i kk for fostring KX må ta s i kte på å 
~ 

gi nye medlemmer po l itisk ansvar som kan være med på ~utvikle 

de til dyktige kadre ved en bevist fordeling av innl edninger, 

møteledelse, politiske oppgaver, eksterne initiativ og ledemde 

verv, samt ved organiserte studier og veiledning til sjøl 

studier . 

Til spørsmålet om kritikk og sjølkritikk: Dette spørsmål
et må styrkes ved at jentenes stilling blir gjenstand for kon
tinuerl ig vurdering . Vi må sikre en atmosfære som g j ør det 
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lett for jentene å reise sine problemer . Gutta må ikke forkas~ 

slik kritikk, men he l e tida ta opp sine holdninger til jentene 

og til seg sjøl. 

Vi må hjelpe mange kammerater til å bli dyktige eksterne 

tals - kvinner og - menn , men det er også viktig å slåss met 

kar r ierisme og ekskluderende debattstil . Jentene må også være 

vi l lig til å møte kritikk mot manglende vilje til å ta pol 

itisk ansvar. 

Kampen mellom kjønna i og utenfor NKS er en ikke - antago 

nistisk motsigelse som er underordna klassekampen . Kampen mot 

kvinneundertrykkinga vil ikke automatisk løses ved innføringa 

av sosialismen, men vil lettes med dette . Kommunismen forut 

setter derimot at kvinneundertrykkinga er fjerna . Kampen mot 

kvinneundertrykking i NKS må føres k ontinuerlig som en viktig 

del av vår virksomhet. Ført på en ikke-antagoniserende måte, ~ 

og kammeratslig vil dette styrke NKS ' kampkraft. Og en sær 

egen fostring av jemnene og kamp mot kvinneundertrykkinga i 

forbundet vil bety en styrking av organisasjonen vår. 

Jenteopprøret i NKS er ikke avslutta og det e r her umulig 

å komme med en endelig oppsummering. Men jenteopprøret har sad 

søkel~set på forhold i NKS som er avgjørende å korrigere der

som vi skal klare å verve mange nye medlemmer og fostre disse 

til kommuniste r . 
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Imperi~lismen sin tidsalder er i stor gr~d preg~ ~v krig. Enten 
riv~liserer imperi~listm~ktene om retten til. a utbytta deler ~v 
eller heile verd~, eller så vert utbytt~ folk tving~ til å føre 
krig for frigjering frå imperi~lismen. Ikkje skjelden er begge 
faktor~r med i biletet i den same krigen. Fred kan eksistera under 
imperi~lismen berre i den gr~d ei imperialistmakt k~n maksimera 
profitten uten å komma i krigstilstand med ei eller fleire andre 
imperialistmaktar, eller med folka i eit eller fleire av dei ut
bytta land1. Under imperialismen vil freden berre vera ein mellom
bels situasjon. 

Mellom dei imperialistiske landa har det etter 1945 vare fred. 
Dette er resultatet av at profittmaksimeringa har kunna gått føre 
seg utan at landa har komme for mykje i konflikt med kvarandre. 
Dette har først og fremst vare muleg ved intensivert utbytting av 
den tredje verda, noko som igjen har lagt eit økonomisk grunnlag 
f or tekniske nyvinninger 1 imperialistlanda. I tråd med dette har 
dei fleste krigane etter 1945 vare utbytta folk i tredje verda sine 
progressive krigar mot imperialismen. 

Ein fortsatt fred i Europa som skal basera seg p~ utbytting av tre
dje verda, har vi ingen rett til å stille krav om. Den fr oden vi 
må krevja må basera seg på felles kamp mot imperialismen. Det er 
imperialismen sitt strev etter max imalprofitt som driv fram krigen. 
Den einaste r eelle kampen for fl:' e rl, er kampen mot imperialismen 
i dag mot supermaktene USA og Sovjet. Difor må det første kravet 
til ei progressiv fredsrørsle vera ar ho i praksis prioriterer høgt 
å støtta dei kampane som i dag vert førte mot supermaktene, overalt 
i verda. 

Fredsrørsla i dag er sv~rt samansett, om oin i dot heile kan snakka 
om ei rørsle. Den er stort sett lite organisert, og dei som støtar 
opp om demonstrasjoner o.l. er stort sett ikkje knytte til nokon 
organisasjon. Likevel er det ein viss krets av personar som jamn
leg står fram talsmenn/kvinner. Desse kan kallast den offisielle 
fredsrørsla. Desse har ein relativt einhetlig politikk, som går 
att i dei fleste demonstrasjoner, opprop etc. Utgangspunktet for 
rørsla har vore den atomopprustninga som skjer samstundes med at 
mest alle folk er mot bruk av vå pna. Spørsmålet er korleis freds
rørsla handsamar problemet. 
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@ 
FrA at den internasjonale kampen i 60- og 70-åra stort sett retta 

seg beint mot supermaktene har freds-talsfolka i stor grad g reidd 

å snu innrettinga mot Europa, dei same landa som vil bli angreps

mål i den supermakts konfrontasjonen ein vil bekjempa! Dette skjer 

i ein situasjon der 

et til andre land. 

lagt stor vekt på å 

supermaktene stendig aukar det militære forsprang

I ualminneleg klare formuleringar har fleire 

poengtera at kampen ikkje rettar seg mot super-

maktene, men mot regjeringane i dei mindre landa i ~uropa, 

Eit døme på denne linja er også sonespørsmålet. ~tter 1945 har 

oppfatninga -i folket og i regjeringane i Noreg, S verige, Danmark 

og Finland vore klart mot utplassering av atomvåpen i Norden, Det 

~ s om desse leiarane har tilført sp0rsmålet er at den atomfrie 

sona for all del ikkje må omfatta amerikanske og sovjetiske våpen 

retta inn mot Norden, at sona ikkje må føre til fjerning av eksi

sterande våpen, 

Eit av siktemåla for opprustninga er å provosera fram frykten for 

krig, og dermed pressa andre land til lydnad. Ei politisk linje 

som begrensar seg til å formidla denne frykten, finst ikkje pro

gressiv, men passar som hand i hanske med supermaktene sine inten

sjonar. Det g runnleggande for kampen må vera å trassa supermaktene 

sine trugsmål, ikkje å underordna seg. Den"offisielle fredsrørsla" 

. har i stor grad begrensa seg til å formidla frykten, og har til 

dømes konsekvent neglisjert korleis ein eventuellt skal forsvara 

seg i tilfelle eit åtak. Ne d den innrettinga rørsla har i dag vil 

ein stå totalt på bar bakke i fall krigen skulle bryta ut. 

Eit anna viktig siktemål for opprustninga er å bruka våpena i dag 

særlig i tredje verda. Kjemiske våpen som var ukjende i 2, verds

krigen har vorte nytta både av USA i Indokina og av Sovjet i Afghani

stan, Også denne si da ved opprustinga ser den "offisielle freds

rørsla" bort frå, ved å redusera fredsspørsmålet til f aste og fram

tidige atomvåpeninstalas jonar i Europa, vest for Sovjet. 

Dei siste å ra har vist at det er Sovjet som er på frammarsj om ein 

samanliknar dei to supermaktene. Det er Sovjet som har gått til 

erobringskrigar samstundes som opinionen internasjonalt er ute av 

stand til å markere vesentleg motstand, medan USA's overgrep blir 

møtt med langt større internasjonal fordømming. 
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I denne situasjonen går fredstalsfolka så og seie einsidig inn f~ 
vestleg nedrustning. Ingen krav vert reiste som står i strid med 

Sovjet sitt strev for atomhegemoni i ~uropa. ~it av hovudkrava har 

nettopp vore " Atomfritt Europa frå Folen til Portugal", som ville 

gi Sovjet fullstendig atomhegemoni på landjorda i Europa. Det er 

ikkje å undrast over at nettopp den vesteuropeiske fredsrørsla har 

vore eit av Sovjet sine viktigaste kort i Geneve-tingingane. 

Sentrale talsfolk for fredsrørsla annerkjenner det sovjetiske stats

organet som kallast "fredskomite" som samarbeidspartnar. Dette 

organet har ikkje anna oppgåve enn å legitimera sovjetisk atomopp

rustning og terror i andre land. Det er symptomatisk at marsjdel

takerane til Hinsk i sommar måtte gå 40 år attende i tida for å 

finna ein einaste kritisk merknad til den supermakta som i dag fører 

krig og truar med okkupasjon på framand jord. 

Ein progressiv kamp mot krigen må i dag vera ein viktig underordna 

del av den allmenne kampen mot supermaktene. 

Den må innehalda følgande element: 

- Aktiv støtte til den kampen som i dag vert ført mot supermaktene 

til dømes krigane i Afghanistan, El Salvador, Eritrea, Kampuchea 

etc. 

- Politisk førebuing av folket på at trugsmålet om krig er reelt, 

og at folkekrig mot ei okkupantmakt kan komma på dagsorden i fram

tida. Dette inneber kamp mot passifismen som ser våpena som fi

enden, og kamp mot linjer om å "Unngå å irritere fienden". 

Krav om eit uavhengig, sterkt forsvar i dag, som kan nyttast både 

mot invasjon og mot ein framtidig okkupant. 

- Krav retta mot supermaktene sin faktiske og potensielle bruk av 

våpenhegemoniet. Dette inneber kamp for nedbygging av våpenar

senala og ei reell avviklingav atomparaplyane. 

- Krav om styrka sivilt beredskap. 

TILLEGGSVEDTAK: (OM RAKETTSAKA) 

1. Både Sovjets utplassering av SS-20 raketter og NATOs planlagte 

utplassering av Pershing 11 og Cruise raketter bidrar til å senke 

atomterskelen i Europa. Vi er mot NATOs dobbeltvedtak om utplasser

ing av nye mellomdistanserakettar fordi det bygger på do~trina 

om at svaret på at Sovj et er overlegen med konvensjonelle styrkar 
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i ein konflikt er å nytte atomvåpen. ® NKS er imot bruk av A-

våpen i f orsvaret av Europa mot eventuelle åtak f r å Sovj e t. 

I staden for atomopprustning må det reelle trugsmålet frå 
~. ov j e t bli møtt med styrking av· dei vesteuropeiske l anda sine 

konvensjonelle forsvar. 

2 . Kampen for å hindre g jennomføringa av NA ·ros dobbeltvedtak må 

føre til at ei alternativ, konvensjonell forsvarsst r ategi blir 

sett på dagsorden i Vest Europa. NKS støtter kampen mot dobbelt

vedtaket, men vil kritisere NTA:~ avgrensing av han til ikkje 

å stille debatten om alternative konvensjonelle forsvar i sen

trum, og det at organisasjonen ikkje legg særleg vekt på å reise 

ei ko~~ret rørsle mot Sovjets svære utplassering av SS- 20 
raket tar. 

'riLLEGGS VEDTAK: ( Oi'l ".f<'i~EDS OrtGANISASJONANE") 

Dei ulike organisasjonane som blir rekna til"fredsrørsla" er leia 

av pasifi s tiske og pro-sovjetiske krefter. Dei spelar i hovedsak 
ei negativ rolle. 

Samstunde s er det blant medlemmane i desse organisasjonane og ikkje 

minst t l ant fotfolket i demonstrasjonar svært mange ærlige progres

sive. I tillegg er det klare forskjellar i . kor sterkt pro-sovjet

ismen står i dei ulike delane av rørsla. Særlig gjeld dette organi

sasjonar som NtA og aksjon mot forhåndslagring. 

NKS ønsker å stå saman med desse folka i kampen mot krigen. Derfor 

vil me: 

- søka samarbeid med f redsorganisasjonar om markeringar som retter 

seg mot krigsførebuingane til ~ supermaktene. 

- Vi vil gå inn i Nt A i den grad vi har politisk styrke til det 

og sjanse til å få g jennomslag for vår argumentas jon. 

- ~e vil føra ein aktiv politisk kamp mot feilakti ge liner i freds

rørsla: 
- ~j ot ideen om at våpna er årsaken til krig og at kampen 

mot atomvåpna er overordna alt 

- ~!ot pasifisme, særskilt mot lina om at små land skal 
begynna å ruste ned 

- Mot eurosjåvinistiske liner som vil ha Afghanistan og 
El Salvador bli stille ihjel om me berre kan hindre 
Bomba å falla i Oslo 
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@ 
lt,ot liner som vil g jera USA til hovedfienden og la · 
Sovjet gå meir eller mindre fri 

- l-~ot den ekstreme føle-lina som gll.r mot einkvar diskusjon 
om >..r•sakene til krig og dyrkar angsten som det sal:i:g
gjerande. 

VF.D'rAK o:r-; NATO- DEBATT 

Det nye sentralstyret pålegges å oppsummere og legge fram hva som 

har kommet fram i obligatorisk diskusjon om freds- og forsvarspoli
tikk i NKS . 

I tilleg bør den nye sentralen ha som målsetting Il. videreføre de

batten om freds- og militærpolitikk med målsetting å komme fram 

ti l en hovedkonklusjon om NA·ro- spørsmålet. 

~~E. FIS~ 1 

NoT Wl\~· 
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SE HER! VIKTIG MELDING! SE HER! VIKTIQ MELDING! SE HER! VIKT 

To NKSere med ordenssans har siden november påtatt seg et 

krevende nybrottsarbeid i vår orgariisasjon: Nemlig å få litt 

orden på NKS-kontoret i Oslo. 

Mange timers iherdig innsats har resultert i at lokalene 

nå begynner å ligne et kontor, ikke en lagerplass for åtte 

årganger av Ingeniø rnytt, gjenglemte ting fra sommerleire, 

et assortert utvalg defekte skrivemaskiner osv.osv.osv. 

Under alt dette og mye mer font vi et skrivebord, og ved 

dette skrivebordet er det vi sitter og skriver en oppfordring 

til samtlige NKSere. 

Saken er nemlig den at vi har ikke bare ordenssans, vi hor 

også ambisjener! Ambisjoner utover det å besvare post og 

rett tid, få orden på fotoarkivet osv. 

VI SKAL OPPRETTE ET ARKIV Fa:l INNLEDNINGER! Og for at 

vi skal få til det, må dere gjøre følgende: Send alle inn

ledninger til NKS-kontoret så fort som mulig. (Dette må •• 

dere gjerne oppfatte som et direktiv!) Vi vil så arkivere 

in~ledningene etter emne, og NÅ KOMMER DET GENIALE: Hvis 

noen i fromtia skal holde en innledning om f.eks. 

nødvendigheten av å drive IK, kan vedkommen-. henvende 

seg til oss, og vi sender kopi av tidligere innledninger 

øm dette emnet. Lurt, ik~e sant? Men det er altså veldig 

viktig at dere samarbeider og sender inn innledningene 

Geres FORT, sånn at det kan bli litt schwu~g på sakene. 

Til slutt gjør vi eppmørksom på at vi, som olle ordensmen

nesker, hor fast kontertia: onsdager fro kl. 17 til 20. 

Gode tips om effektiv konterdrift mottas med takk. 

Asta og Magnhild 

~ \LL. VISER 
EN NKS/ER ~!"\ 
iKKE. t\ll..cn-E 

O~b~E, Ko~\ -f,'t> 
~TTE R. A\ 1-\A.N BLE 

-rAn UNi.JER t-,E Pf\~b\jNS 
AY 1\SfA ~ ~<.1NHil} 

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



t nummer av 4 .mai er for nes e - ". -

2.5.T~~-
I nn le gg som kommer oss i hende ette r ne vnte dato vil i kke bli trykt for 

i neste numme r. Fol~ som onsker svar p~ i nnl eggene sine bor være ute 
i god tid. 
Vi oppfor drer folk SO'll haf mulighet, ti l ~skrive i nn le ggene lflerdg p~ 
maskin.Det sparer oss for kollofenomenatt mye arbeid. 
Vi i nvi te rer hermed til en blo~strende debatt p~ fred og forsvar , kvi n ne~ 

kamp okono'lliske sporsm~l og mye annet . 
Innlegg av mer personlig kar akte r henvises til debatts i da i KK 

l Red . 

• • l 
IVR\'1 Nrs e-
l -fØb HEl> 
~ ~~~~(
~~(N"NbC 
\~tll~b6 TaL 

'+. ~· l 
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