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REVOLUSJON ER HOVEDTENDENSEN I VERDEN I DAG!
ENHET ARBEIDER - LÆRER-ELEV'.
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Sk.oleleelsens forsøk på lamme elevenes politiske virksomheter' har
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kommet klart fram i det siste. Ferst blir vi nekta å ha skole- vstemning om
og så, etterat det først har vart ti1J_at, blir vi også nekta A kA
KLitS:"..LJ
Skoleledelsens bejrunnelse for forbudet mot klasseavstemninger var at
avstemninsresultatene iflg. " _::ode Stjerne" skulleoffentiiijøres, dvs. det ble
oppfordret til at resultatene av klasseavstwininene skulle henges opp i glassrdontrene, lilevene i klasse )ra trosset skoleledeleens noe tvilsomme forbud mot å
henge opp avsternnin,-isresultatene i glass-montrene,og følgene av det ,var at 4 elever
ble innkalt til rektore kontor .hvor dc fikk klar beskjed om at hvis liknende forsøk
på"å unngå reglementet" (hvilket •reglement?) ble gjort, ville det få alvorlige
,konseveelser. L:n av elevene ble utvist for en dag,pga. hva rektor kalte "uhøflig
opptre
den';
Skal vi finne oss i en slik berøvin av
dcmokratiske rettigheter?

Skal vi fine.° oss i åt veie meninger bevisst blir nindret i d komme fram? filla:
Vi har ytringsfrihet i Norge, og denne rettigheten h!f,r også elevene ved Lillestrøm
Gymnas. vi har vår fulle rett til å holde avstemninger i klamrene. Lærerne nekter
oss det etter ordre fra skoleledelsen, det-er derfor ikke lmrerne vi retter anklagen
met,
Siden skoleledelsen er så, nøye med at lovene blir overholdt på vår skole

finner vi det noe paradoksalt at loven om ytringsfrihet overhodet ikke blir tatt
hensyn til
Aegjeringas planer om å melde Norge inn i L.,1C er det viktigste angrep også
på oss skoleelever akkurat nå. DET ANC OSS= DERFOR VIL VI FORTSTTE 1 .-IrJ DET
POLITISKE ARBEIDET:. Vitror og håper at fler og fler blir meC, og gjør EEC-motstanden
så bred som mulig. Det er nemlig helt nødvendig for at vi skal vinne kampen mot
2EC-medlemsskaD:
Kamerater og venner; Vår på vakt mot flere overgrep fra skoleledelsen.
Det som har skjedd i vår cg høst har v[2rt tydelig angrep på de borgerlig-demokratiske
rettigheter i vårt samfunn:
I. Skolelaget Te= ble nektet å drive sin virksomhet, fordi det, etter skoleledsens
mening, hadde forbrutt seg mot sin formålspara raf, ved å planlegge å avholde et møte
ome rasjonalisering i skolen s
2. Rød .iiront i Gyi.-.=sarific.net ble i vår erklmrt ugyldig av skoleledelsen, fordi
innkallelsen til Generalforsamling ikke hadde blitt sendt ut tilstrekkelig lang tid

j, forveien.

Skoleledelsen hevder, uten å kunne vise til konkrete lover, at gymsamfunnet skal
wire upolitisk - og dermec
ikke styret kalles Rød Front.
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Gymsamfunnets arbeid er derfor lammet inntil videre. Blant annet ble de nektet
av skoleledelsen å avholde et møte om 2.LC ved skolen ganske nylig.

rå t r. sw av alt som er skjedd, på tross av at vi og de fleste elevene
112r g=rlejge e ferskellife;e iner e .eser fra skoleledelsen, vil vi ta initiativet
til et mute
åpet
alle sL)It,ns elever og lærere, hvor påstander om
" perswCofølg ,Ase" m.m. ,op; praktiske konsekvenser forpolitisk arbeid her ved
skolen blir tatt opne. Vi tar også initiativet til at et brev angående denne saka
om et "åpent" møte blir oversendt skolens rektor så snart som mulig.
STØYTE 1P1?.A ANDtiE SKOLER.
På et masser;; te som Arbeiderkomiteen mot
og dyrtid holdt søndag 7.nov. for
elever og lærere i Oslo-området ble det klart at elevene ved LillestrømGymnas
HAR støte. Vi trykker her en uttalelse som ble vedtatt på møtet:
"Å hindre arbeidet mot EJ1C på Lillestrøm Gymnas vil si å skade det norske folkets
kan') moc E2C.
Vi vil derfor uttrykke vår fulle støtte til elevene ved Lillestrøm Gymnas, som
kjemper mot innskrenkninger av demokratiske rettigheter.
Vi vil hevde at det er en demokratisk rettighet for elever og lærere å holde
på skolen.
avstemninger om
Ilvis skolelcflelsen ved =est= Gymnas lemmer med utvisniger eller flere
trusler_ eie utvininger fordi det blir holdt avstemninger, vil vi sørge for at det
blir direkte aksjoner på skolene i Oslo og Akershus."
Elever og lærere i Oslo-området samla til møte 7. 11-71
Ca. 400-500 var tilstede på møtet.
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T 1VCRa)AN STATS T3UWJETTET EL= OG L
Vi merker at det foregår en utbredt rasjonalisering i skolen - vi kan se på
Gymnasrådet:; alternativ til eksamen, normerte prøver, som klart viser at de
økonomiske interesserte veier tyngre enn hensynet til elever og lærere. Vi kan se
på innfering av 5— daers uke - som, vil medføre at 1/6 av lærerne blir overflødige
( innsparing av lærerlønninger.)
Vi ser gjennom det nye statsbudsjettet, at regjeringa har fortsatt denne "rasjonali
serings - linja" ..
IcUedskjæring av bevilgninger til lærerskoler, sykepleieskoler og blindeskoler.
2.Bevilgninger til universitetene er blitt drastisk kuttet ned i forhold til
veksten av stqtentantallet,
3. 1/rkesskoienes ic= om egne hybelbygg er utsatt.
z.ingen økning i bevilgningene til bygging av nyE ungdomsskoler.
5Ingen økte bevilgninger til skyss og internater.
112,1\T: Regjeringa har fleinct det nødvendig å øke bevilgningene til hva den kaller
" forsøk i skolen " fra 15 til 26 mill. kroner, Hva
5å, disse pengene til?
Jo, til driften av det sentrale prøvebyrået, som har til oppgave å utarbeide
normerte prøver.
Dessuten . I0000 kroner til "kursverksemda" i Europarådet om skolespørsmål-dvs. at regjeringa allerede nå forbereder et nært samarbeid med EEC- landa
det gjelder skolespørsml.
bekk° wder i den benharde konkurransen innen EEC, er det helt
l' Or ikke
nødvendig for den norske storapitalen å stå så sterl:t rustet som mulig før
Br'C- wjleekap. Dette kai den oppnå ved å d.sive igjennom en stadig
etc
økende rasjonalisering, op: statsbQdsjettet viser klart regjeringas linje:
Det skjæres ned på bevilgningene til de områder som gir dårlig økonomisk
avkastning.
NEI TIL STATSBUDSJETTET
Derfor:

