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De to siste numrene av Røde Stjerne har vært delt ut illegalt.
Forklaring på dette sto i nr. 3, Vi har nådd en god del av
elevene ved skolen på denne måten, men det var umulig å dele
ut nr, 3 og 4 til alle. På generalforsamlinga til elevrådet kom
det fram at alle kunne dele ut hva som helst utenfor skoleporten,
bare dat"kunne føres tilbake til den som hadde gitt det ut."
Redaksjonen i Røde Stjerne har derfor blitt enige om å velge en
ansvarlig redaktør slik at den kan dies ut legalt. På denne
måten når vi hele elevmassen. Redaktøren er sjølsagt bare ansvarlig for de numrene navnet hans står over, han kan ikke dras til
ansvar for tidligere nummer.
VÅRT SYN P. EEC

OG KAMPEN MOT EEC.

Hvorfor er det "fri etableringsrett, fritt arbeidsmarked, fr i•
kapitalbevegolse og fritt varebytte" som er grunnprinsippene i EEC?
Vi mener at det henger sammen med den utviklinga som har skjedd
i de kapitalistiske land de siste årene Det som kjennetegner
denne utviklingen er at større enheter i industri, jordbruk, fiske
kredittvesen oppsluker :mindre enheter og legger de :. fl ned, og at
flere større enheter går sammen slik at de får kontroll overnesten
hole markedet, Samfunnet er blitt monopolka p italistisk. Denne
utviklinga har pågått for fullt i FOrse lenge,men737 har etterhvert blitt et behov for monouoliserin over landerensene.
Frihetene i EEC tilr7adstille/7TTUbehw,7771=pt om
"fritt arbeidsmarked" gjør at arbeidskrafta kan flyttes over
landegrensene, fra Sisiiia til Paris, f.eks, Arbeidskrafta må
flytte dit kapitalen legger bedriftene, Og prinsippene om "fri
etableringsrett" og "- r ri kapitalbovegelse" gjør at monopolkapitalen kan logge bedriftene der det er mest profitta(Jeit.
LO-formann Tor Aspengren sier at "EEC er verken karitalistisk eller
sosialistidk. Dette er bare s7)røyt. Det er monapolka-italen som
rår i EEC, akkurat som i Norge i dag, og når Aspengren sier noe
annet, er det bare for å villede arbeiderklassen og hele det
arbeidende folket.
Elever op' lærere of? EEC..
7171Foa-=11-1
.--7kspedf7jonssjef i Utenriksdepartementet, Tim Greve,
har sagt"at det er ingen feiles .; sentralisert utdanningspolitikk
i EEC". Dette er også sprøyt, og når Grove sier dette, har han de
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samme motiver som AspenNTen. Når arbeidskrafta skal kunne flyttes
hvor som helst innen EEC, må det også være en felles utdanningspolitikk, slik at arbeidskrafta kan vurderes etter samme målestokk.
monopolkapitalen risikere å få arbeidskraft
For ellers kan jo
som ikke tilfredsstiller dens behov,
FeFes utdanningspolitikk i seg sjøl er ikke noe onde. Mon dot kommer an på hvilke interesser denne politikken tjener, og hvem don
skader. Når innholdet i den or elev- o lærorfiendtlig rasjonalisering av skoleverket, normerte prøver, borgerlig indoktrinering
gjennom lærebøkene osv. , så tjener don monopolkapitalens og skader
elevenes og lærernes interesser.
To fronter i lampen not
Vi marxist-leninister støtter fullt opp om Arbeiderkomiteen mot EEC
og dyrtid, (AKMED), fordi vi mener dons politiske linje for kampen
mot EEC er mest effektiv. AKMEDs linje retter seg også mot forberedelsenc til EEC-modiemsskaP (dyrtida og strukturrasjonaliscringa
som rammer arbeiderklassen og do breie lag av folket, rasjonaliseringa av skoleverket som rammer spesielt lærere og elever). Dermed
har don . gjort det mulig å knytte den dw rli!?ze kam pen mot forverringa
w=en med kampen mot do politiske sidene ved =, mindre suverenitet for det norske folket. Dotte styrker EEC-motstanden,
Mot'EEC arboidet-ögså l 'Olkebvegelsen'mot- norek. medlemsska p i 22C'.
Ledelsen i 'FolkebeVe . gblser;CFBY Motab'eirenergisk ei linje som går
ut på å knytte den nasjonale kampen sammen med kampen mot forverring
av folkets kår.Men hovedinnholdet i FBs progran er:KAMP MOT EEC
Derfor vil vi m-l-ore gå inn også i FB og arbeide aktivt der,og heve
EEc aktivitet(som hittil ikke har vært den helt store).
Vi vil gå inn i FB for å diskutere linja for kampen mot EEC l og ikke
for a splitte kam p en. Det vi vil mod diskusjonene er verken å
gjøre Arbeiderkomiteen eller Folkebevegelsen til marxist-leninistiske organisasjoner,men kun å.komme fram til den beste linja for
for kampe.
EEC-UKA 1). SKOLEN.
Det arrangeres na ei EEC-uke på skolen vår. Vi vil delta i diskusjonene og i sprodningon av anti-EEC-materiell,og o ppfordro alle
andre EEC-motstandere til å gjøre det samme, slik at uka blir et
stort skritt framover i kampen mot EEC på skolen.
AVSTEMNING OM EEC PÅ SKOLE
7 — wf, å holde en avstemning om EEC på skolen
-ble- nekta av skoleledelson.
Vi mener at ei slik avstemning er viktig.MonopolkapitalisteneiEEC
og i Norge vil bli pressa_ når. også skoleolevone og lærerne blir
trukket mod i kampen mot EEC og får anledning til å manifestere sin
sterke motstand.Vi oppfordrer derfor EEC-motstanduro i alle klasser
til å ta initiativet til avstemninger iden enkelt° klasse p og slå
resultatene op p på opp slagstavla eller i glassmontrene i korridorene.
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KAMP NOT EEC OG LWOPOLKAPI=ENS EEC-FORBEREDENDE
TILTAK;
GJC)R EEC-UKA TIL ET KRAFTIG REDSKAP I DET ARBEIDENDE
FOLKE TS KAMP!
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