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Abonner IDAG!
Dagsavisa Klassekampen er na like rundt hjornet.

Det forste nummeret kommer 1. april. Men for at det-
te ikke skal bli noe aprilsnarr kreves det at alle venner
av Klassekampen ikke «venter og ser», men tegner
abonnement NA!

Fra 1. april vii KLASSEKAMPEN
komme ut hver dag, med ei 8 siders avis
5 ganger i uka samt ei 16 siders avis
hver onsdag.

At Klassekampen blir dagsavis er
ingen hvilken som heist begivenhet. Det
er et uttrykk for at den revolusjonzere
bevegelsen er i framgang, at klasse-
kamplinja har fatt storre oppslutning
og at borgerskapet har lidd et nederlag.

Dette stiller oss overfor storre og har-
dere oppgaver: Den nye dagsavisa skal
ikke bli ei dognflue, en klamp om foten
og et vaklende statssubsidiert lom-
merusk av typen Ny Tjd. Dagsavisa er
stabla pa beina av klassebevisste ar-
beidere, av folk som sjol har van i

kamp og av andre som skjonner at
Klassekampen er uunnvarlig i dag og i
framtida.

27000 folk kjoper klassekampens tir-
sdagsnummer hver uke. Det er stor en-
tusiasme for a spre avisa til andre. Det-
te har fort til et stor lossalg, hvilket er
bra. Men det er fbr fA som har tegna
abonnement pa dagsavisa! Et opplag pa
27.000 hjelper ikke dagsavisa derso
bare fa er abonnenter. Det er URAD
selge 27000 aviser i lossalg hver dag.

Mange som abonnerer pa avisa i dag
har enna ikke tegna abonnement pa
dagsavisa. Videre er det mange som
tenker at de skal abonnere pa dagsavisa
nar den kommer 1. april. Til alle dere
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pa de kanter

Vi ser oss med dette i stand tit
a viderebringe «Ny Tid»s jule-
hilsen til sine lesere, med hare
e n kommentar: At avisas tegner
forsoker a feste sine noe dunkle
inntrykk fra julebordet pa parti-

under jernhmlen
	13resjnevistavisa	 «Friheten»

brakte	 for kort tid	 siden en
melding om at Augustine Neto,
president i An gola og formann i
MPLA, liar hatt	 «droftinger»
med Bresjnev i Moskva: «Under
disse	 samtalene	 understreket
man betydningen av et samar-
held mellom de sosialistiske land
og de nasjonale	 frigjorings-
krefter	 med sikte	 pa	 a styrke
freden og sik kerheten». (var
uthevning). Angola	 er savisst
ikke det siste landet 	 sosialim-
perialismen har til hensikt a vin-
ne herreclomme over og MPLA
er ikke den siste	 frigjorings-
organisasjonen den vii vinne inn-
pass i for a sikre seg herredomme
i landet!

En 20 arig avtale ont ovenn-
skap og samarbeid» som spesielt
skal utvikles «pa det 	 politiske,
okonomiske,	 handelsmessige,
teknisk-vitenskapelige, kulturelle
og andre om racier» skal surge for
at Angola skal	 ligge tryggest
mulig	 under Sovjets	 jernhel.
Men	 Sovjet	 og	 sosialim-
perialismen stanser	 ikke med
Angola. Angola skal tjene som

Og sa var det Jul 'glen 	

kontoret pa papiret, synes vi ikke
er merkelig. Men at redaksjonen
bruker tegninga til a insinuere at
vanlige folk feirer jul pa den
maten, er langt verre. Vi sier ikke
mer!

base for videre ekspansjon i
Afrika, eller som «Friheten»
sukkersott uttrykker det: «Man
vii fortsatt utvide samarbeidet pa
det militare omradet med hen-
blikk pa a styrke de to lands for-
svarsevne.»(!)

[far sosialismen kommer,
flytter Arne Kielland

PA	 selve	 julaften	 har
«Telemark Arbeiderblad» kostet
pa seg et intervju med en av
fylkets	 Stortingsrepresentanter,
Arne Kielland, SV. Avisas
sporsmAl er: «Hva ville du gjort
dersom	 det ble revolusjon i
Telemark?».

Til dette utbryter den bolde
kjemper spontant: «Revolusjon i
Telemark?? Da ville jeg forsake
a stikke av!»

Men avisa gir seg ikke, og for-
tsetter: «Nei, vent na. Vi forut-
setter at du var sjefen!».

I sa fall sier Kielland, skulle i
alle fall	 alle fa ei lita hytte pa
fjellet eller ved sjoen, «der hvor
de onsker det».	 Stort billigere
kan vel ikke borgerskapet slippe
fra det!

pa vei opp

For noen numre siden fortalte
vi at tidligere styremedlem i
Universitetet SV og student-
aristokrat i szerklasse, Marit N.
Aarseth,	 hadde forlatt det
synkende skip og kastet sokende
blikk i retning AUF. Etter kort
mellomspill i «Sosialistisk Of-

fensiv» har hun na tatt spranget.
Og oppover barer det med hur-
tigtogsfart. Allerede etter kort
tid sto hun fram som hovedinn-
leder pa AUFs studentpolitiske
konferanse.

I sin innledning presterte hun
bl.a. a hevde at grunnen til at
mange unge jenter under ut-
danning gikk mot DNAs politikk
var at de kom fra Hoyre-hjem
der de hadde blitt oppdratt til
det! Vi tviler ikke pa at DNA-
ledelsen, som var sterkt represen-
tert, nikka velkomment til dette.
Som talsmann for slike «teorier»
innafor studenbevegelsen vii hun
sikkert belonnes godt av savel
DNA-toppen som det ovrige
borgerskap. ,

Vi fristes	 si som en annen
kamerat engang sa til endel
AUF-ere som karrierismen lyste
ut av oyene pa: <<Hils opp,'a!»
Og- for egen	 regning kan vi
tilfoye at en kampvillig arbeider-
klasse og studenbevegelse raskt
skal fA dere ned igjen!

bare « lovlige » streiker

er «nodvendige»
Dagbladet har spurt endel «per-
sonligheter» om hva de tror det
nye Aret vii bringe av arbeids-
karriper og streiker. Journalist
Jan Otto Hauge fra «Ny Tid»,
svarer:

«Hva 1977 vii bringe avhenger
dessverre i stor grad av hva

ekstremistene i fagbevegelsen —
Aspengren og Steigan — legger
opp til. Hittil har de	 fleste av
«kampa», ledet av AKP-erne
stort sett fort til en dreining av
hyreskrua i fagbevegelsen. Sam-
tidig settes streikevApenet i mis-
kreditt nar det er nodvendig a to
det i bruk, f.eks.	 Krysset,
Hydro-stuerne	 og	 born-
konflikten i Lier. Mitt hap er at
de fagorganiserte	 i 1977	 viser
bade Steigan og Aspengren
ryggen og slass	 nar	 det er
nodvendig».

Uttalelsen taler	 for seg sjol,
men det er i alle fall grunn til
merke seg at Hauges definisjon
pa nodvendige streiker,	 faller
helt sammen med streiker LO-
ledelsen ikke har stempla som
ulovlige. Dermed fordommer
han ogsä en rekke viktige streiker
i 1976 som Jotul-streika, Lin-
jegods-streika, streiken	 i	 Odda
og Champignon-streiken.	 Hvis
arbeiderklassen bare skal streike
nar Hauge & Co. mener det er
«nodvendig» er vi alle fall sikre
pa at Aspengren vii fA et godt
nytt

er arbeiderbevegelsen
mer enn Arbeiderpartiet?
«Hvordan gar arets Stortings-
valg», spurte Aftenposten de
parlamentariske lederne i rom-
jula. Og SVs talsmann, Reidar
T.Larsen, er optimist:

«Jeg mener det blir flertall for
arbeiderbevegelsen. q Men det

«Degenerert	 arbeiderstat»,
«overgangssamfunn»	 og
«progressiv kraft». Dette er noen
av de skjonnmalende karakteri-
stikkene «Sosialistisk Front» i
DNS matte hente fram i sitt for-
svar av de nye tsarene i Kreml.
Ingen ting var for dArlig bare en
kunne benekte det faktum	 at
Sovjet idag er ei	 imperialistisk

er spesielle forutsetninger som
ma innfris: Arbeiderpartiet ma
innse at arbeiderbevegelsen er
mer enn Arbeiderpartiet, og at
samarbeide med de sosialistiske
venstrekreftene er nodvendig for
a oppna valgseier til hosten».

Klarere kan det neppe sies. SA
gjenstar det vare a minne om at
«de	 sosialistiske	 venstre-
kreftene» er noe hell annet enn
SV-ledelsen, og at bra folk ab-
solutt ikke vii ha verken valgseier
for eller samarbeid med DNA!

supermakt, der det racier et
fascistisk diktatur over arbeider-
klassen.

Men progressive studenter lar
seg ikke lure til proimperialisme.
Det viser valgresultatet med all
onskelig tydelighet. NKS-avisa
ved Universitetet i Oslo, «Opp-
brudd», kommenterte SFDs linje
pa denne maten!

LILLE RQDFRAKK OG DEN SOSIALIMPERIALISTISKE ULVEN. (Fritt etter Grimm.)

Bildet: Reslutatet av 21/2 tirsflittig innsamlingsarbeid: I ftirt eget trykkeri.
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vii vi si: Rotasjonspressa er pa plans,
kjopt og betalt, det forste nummeret er
allerede trykt pa van eget trykkeri. Ei
rekke andre	 saker, bl.a. papir, er
allerede bestilt eller kjopt. Og regning-
ene venter ikke til dagsavisa kommer
med sitt forste nummer. Regningene
kommer fra NA!

Ryggraden	 til dagsavisa Klasse-
kampen er abonnentene. Bare et stort
antall abonnenter kan sikre at avisa blir
ei virkelig dagsavis! PA bakgrunn av
abonnementstallet kan Klassekampen
were i stand til a gjore de mange vur-
deringer (nyansettelser, produksjon
osv.) som skal til for at avisa skal bli
slik vi onsker. Et lavt abonnementstall
vii si ei tynnere avis, ei avis 	 med
darligere dekning	 av klassekampen
nasjonalt og	 internasjonalt. Til	 stor
glede for revisjonister, DNA-pamper
og resten av borgerskapet.

Abonner	 pa	 dagsavisa	 NA!
Dagsavisa kommer 1. april, det som
avisas venner foretar seg i tida FRAM
TIL 1. april avgjor hvor bra den blir!
Tegn abonnement i dag, det er na vi
stamper den kommunistiske dagsavisa
opp av jorda!
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HVA MA GJORES» er avisa til
Norges Kommunistiske Student-
forbund.

Adresse:
Boks 2072, Griinerlokka, OSLO5
Postgiro 2.23.26.43.
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ganda. Rotasjonstrykkeriet vil sikre
dette, bl.a. blir vi sjol istand til a trykke
«Klassekampen» som dagsavis.

Men trykkeriet er en viktig seier for
alle progressive. Der kan ogsd pro-
gressive fronter, streikende arbeidere
og andre som trenger det fa trykt
aviser, blader, lopesedler og annet
materiell raskt.

stisk Venstrepartis

avis
som trykkes hver uke
pa Nationens nye
offset-presse.
gratulerer med
nyanskaffeisen!

Ikke alle satser pa okonomisk sjolberging!

EGEN GAVE FRA UNGDOMMEN

I den siste etappen i innsamlinga har
Rod Ungdom og NKS gAtt sammen om
en egen gave til det nye trykkeriet. Hver
av organisasjonene skal samle inn
kr. 100.000 innen 1.2. Pengene skal
bruk es til en 2-farge-maskin, dvs. en
trykkemaksin som kan trykke'2 farger
samtidig. Dette vii bety raskere produk:
sjon av lopesedler i 2 farger, tidsskrift2
omslag og andre liknende trykksaker.

TA ET KRAFTTAK NA!

Det star enna endel tusen igjen for
NKS har nadd sin del av malsettinga.
Pr. 1.1. var det kommet inn kr. 80.000.
Dette krever ekstra innsats fram til
1. februar. I dette nummeret av «Hva
ma gjores» finner du en postgirotalong.
Vi oppfordrer alle til a to en tur pa
posthuset, og gi sitt bidrag til inn-
samlinga. En bedre investering kan
revolusjonxre neppe gjore!

Prinsippet om en sjolberga okonomi
er grunnleggende for en kommunistisk
bevegelse. NM- en har som mAl a styrte
borgerskapet og innfore sosialismen,
kan en ikke gjore seg okonomisk av-
hengig av det samme borgerskapet. Det
vil uunngaelig fore til at bevegelsen
degenererer politisk, at borgerskapet

4.1 •
•

fit	
-t..

I" 2.

HVORFOR EGET TRY KKERI?

SISTE INNSPURT!
Den kommunistiske bevegelsen i Norge er i ferd med a a yslutte et

kjempeloft: Idag star et flunkende nytt, moderne rotasjonstrykkeri(
klart til bruk. I lopet av de 3 `Ara kampanja for trykkeriet har vart,
har det ialt blitt samla inn mer enn 3,3 millioner kr! Av denne sum-
men har NKS samla inn over en halt' million!

har et okonomisk kvelertak pa den og
kan stramme til nar det vii.

Pa samme mate som kommunistiske
organisasjoner er uavhengige av statlig
stotte til drifta, ma vi ogsA gjore oss
uavhengige av borgerskapets trykkerier
i spredninga av kommunistisk propa-

HVA MA GJ.BRES
Utkommer med 7 nummer pr. at..
Abonnementspris kr. 20,- pr. ir.
Ansvarlig:
Bernt Holtsmark
Trykt i offset hos A/S
Duplotrykk, Oslo.

Et bedre vfipen i kampen for dine interesser!
Som du ser har det skjedd store

forandringer med «Hva ma gjores»
siden silt. Fra det gamle tidsskrifts-
format, kommer vi nA ut i avis-
form. Vi gjor dette for a kunne ut-
nytte det nye rotasjonstrykkeriet til
den kommunistiske bevegelsen, og
det vii bety en rekke forbedringer.

Det nye formatet forer til at
produksjonstida kuttes en del ned.
Dette gjor det mulig for oss oss a bli
mer aktuelle.	 Siden den	 politiske
kampen pA lxrestedene nettopp er
prega av raske skiftninger, og siden
klassekampen	 ellers i samfunnet
skjerpes kraftig for hver dag, er det
viktig.

Omlegginga forer ogsd til at avisa
vii kunne komme oftere enn for, og
at lossalgsprisen vii gA	 betydelig
ned. Fra nA av vii Bette komme 7
numre i Aret, 4 i vArsemesteret og 3
om hosten. I tillegg arbeider vi med
planer om a gi ut et egne etudie-
hefter	 om	 aktuelle	 politiske
sporsmAl. Lossalgsprisen	 for den
nye avisa vil vxre kr. 3.

Men omlegginga markerer ogsA

en forandring i avisas innretting Det
«garnle» «Hva ma gjores» har rail
endel kritikk som vi mener var
riktig. Hovedpunktene i kritik ken
var at avisa i for liten grad evna
gripe inn i den politiske kampen pa
laerestedene, at denne ikke ble et
viktig redskap for folk i det daglige
politiske arbeidet. Det ble ogsä reist
kritikk for at avisa hadde klare in-
tellektualistiske trek k, at arbeider-
klassens kamper ble for lite omtalt
og at den konkrete a ysleringa av de
moderne revisjonistene som borger-
skapets	 tjenere	 i	 arbeider-
bevegelsen, var for svak.

Vi har begynt diskusjonene for A
rette opp disse feila, og mener sjol
vi har kommet et stykke pa vei.
Men det er viktig at dere som leser
den fortsatt er aktive til a fremme
kritikk og forslag. «Hva ma gjores»
skal vzere	 ei avis progressive pa
lxrestedene virkelig har bruk for!

Den kommunistiske pressa skal
vxre et vApen i klassekampen. Den
skal bidra til a styrke savel den
daglige kampen som kampen for

sosialismen. Det stiller store kray.
«U ten en revolusjonxr teori kan

det ikke vxre noen revolusjonar
bevegelse» sier Lenin, og for en
kommunistisk avis er det en viktig
oppgave a	 utbre marxismen-
leninismen. Men dette betyr ogsA at
en fearer en skarp og uforsonlig
kamp	 mot	 all	 revisjonisme,
borgerlige revidert «marxisme» som
er blotta for et hvert revolusjonzert
innhold.

Teorien skal	 vxre rettesnor til
handling, og avisa ma gi retnings-
linjer for de	 kampene vi som
studenter forer pa ulike omrAder.
Men det er utilstrekkelig a begrense
seg til studentkampen. Bare under
ledelse av arbeiderklassen og dens
kommunistiske parti kan student-
bevegelsen bli en kraft i kampen for
sosialismen. «Hva ma gjores» vii
derfor ogsä ha som siktemAl a rake
stone til AKP(m-1) i studentmassen,
og a utvikle enheten mellom studen-
ter og arbeidere gjennom streike-
stottearbeidet og pa andre mater.

Ei kommunistisk avis har ogsA en

viktig oppgave som	 organisator.
Avisa skal kjore fram paroler som
gjor det mulig a gjennomfere felles
aksjoner over hele landet, styrke
oppslutninga	 om	 det	 kom-
munistiske studentforbundet og
ulike progressive fronter.

I dag ruster de to imperialistiske
supermaktene til en ny verdenskrig.
Vi kommunister vii vende denne
krigen til revolusjon gjennom lang-
varig folkekrig mot okkupant-
makta. Men en forutsetning for det-
te er at vi allerede i dag begynner
forberede folk pa det som vii kom-
me, at vi allerede na styrker kampen
mot begge de imperialistiske super-
maktene. Men dette er umulig der-
som vi ikke samtidig a yslorer deres
stottespillere her i landet, slik vi fin-
ner dem i de borgerlige partiene fra
Hoyre til SV. Truselen fra super-
maktene ma vi ogsA mote med a smi
bAnda mellom de progressive i ulike
land sterkere. Derfor vii du i tida
framover finne mye stoff i «Hva ma
gjores» om supermaktene og deres
krigsplaner, om deres stottespillere

i Norge og om den kampen som
fares mot dem og som folka i den 3.
verden gar i spissen for.

Disse retningslinjene vii vi ar-
beide etter, men ei	 god kom-
munistisk avis kan aldri lages av en
redaksjon i aysondret ro fra den
politiske	 kampen.	 Avisa	 er
avhengig av stotte fra leserne.	 Vi
oppfordrer alle som leser avisa til
sende oss stoff enten det er om in-
teressekampen pa ditt larested eller
om andre ting. Avisa skal vere en
avis for ungdom over hele landet,
og sA lenge redaksjonen sitter i
Oslo, har det lett for a Bette sitt preg
pa stoffet. Vi skal sjol arbeide for a
bedre dette, men det bor ogsA vere
en spesiell oppfordring til folk pa
kerestedene	 utover i landet til
gripe pennen. Se pa	 «Hva ma
gjores» som et viktig redskap til a
amle stotte til saker dere slAss for

pa ditt lxrested! Bli korrespondent
for avisa!
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Sosialskolestudenter til «Hva ma gloms»

oDET ER

dretallet i sentralstyret gikk klart i mot
dette fordi vi i FR aldri har diskutert
vart forhold	 til denne Samarbeids-
komiteen skikkelig, og fordi den ikke
har noe klart mandat. De enkelte
representantene har ofte ikke noe klart
forhold til de interesseorganisasjonene
de skal representere, og har hats stygge
tendenser	 til	 a fungere som enkelt-
personer og ikke som representanter. Vi
mener at denne komiteen har fungert
som et hinder for aksjonene i enkelte
tilfeller, sarrlig har den provd a virke
begrensende pa aksjonene i Stavanger
og Trondheim.

Ivar: — Samarbeidskomiteen, som
er dominert av ledende SV-ere fra de
forskjellige	 interesseorganisasjonene
ser pa seg selv som et overordnet organ
for skolene og interesseorganisa-
sjonene. Disse skal pent boye seg for
vedtakene i komiteen. Et par eksempler
pa vedtak	 som blei fatta skulle vise
klart hvor begrensende de ville ha virket
om de ikke	 var blitt tilbakevist av
grunnplanet i organisasjonene: Verne-
pleierelevene skulle ikke kunne komme
med egne krav selv om skolene var
direkte truet av nedlegging. Det var a gA
utover aksjonsgrunnlaget og det ville
splitte aksjonene, sa den allmektige
Samarbeidskomite. Hverken verne-
pleier — eller sykepleierelevene skulle
fa spre egne lopesedler om sin spesielle
situasjon. «De kan jo komme inn pa
raker som	 ligger utenfor aksjons-
grunnlaget, og det er farlig.» Hvis det
ikke ble demonstrasjonstog i Oslo, kun-
ne ingen andre ha demonstrasjonstog
heller. Om	 det likevel skulle bli
arrangert demonstrasjonstog i Trond-
heim, sa var det a betrakte som split-
telsespolitik k og et grovt forsok pa a
odelegge samarbeidet. Dessuten gikk de
.	 .	 .

dsstyremotet! Det ma vel kunne kalles
reinspikka opportunisme?!

Ivar: — Langt	 alvorligere	 reint
organisasjonsmessig er det at forslaget
om streik ikke ble fremmet av de valgte
tillitsmennene, enda det var vedtatt av
et hoyere organ. Dette er et klart brudd
pa vanlig organisasjonspraksis, og det
skal tas grundig opp pa_ sentralstyre-
mote 17. januar. Jeg synes det er sarlig
alvorlig flat- det gjelder folk med Lang
organisasjonserfaring, slik som f.eks.
Kjellstadli.

SV'ERE IMOT
A AVVISE ST. 13

Har dere andre eksempler pfi SV's
politikk og praksis nfir det gjelder
st.meld. 13?

Ivar: — Som Elfin sa sa varierer de
politikken etter det som kan tenkes a gA
igjennom i de forskjellige fora. Pa den
store DUK-konferansen i host 	 gikk
kjente SV'ere som Jens Jacobsen fra
NSU og Morten Jorgensen fra Univer-
sitetet SV imot avvise meldinga! Det
vil neppe noen SV'ere gjore apent i FR
eller i noen av de andre interesse-
organisasjonene som er berort av
st.meld. 13, selv om argumentene til
Jacobsen og Jorgensen neppe ligger
dem sa veldig fjernt. Argumentene gikk
nemlig pa at «det nytter ikke a kjempe
mot DH-systemet» og pa at deler av
meldinga er bra, f.eks. med basis& for-
di den apner for fagkritiske muligheter.
Disse to ble staende temmelig isolert pa
DUK-konferansen,	 og fikk vel	 bare
betinget stone fra hoyrehold i NGS.

Elfin: — En del SV'ere legger stor
vekt pa «prinsippdebat ten» i Stortinget,
og ser lyst pa den parlamentariske
situasjonene, der	 de oyner store
muligheter for at «mellompartiene» og

faller ned pa «riktig» stand-..
0	

inn for at aksionstormene skulle vxre	 Hoyre

NA KAMPEN
VIRKELIG BEG YNNER!»

6. og 7. desember aksjonerte sosialskolestudenter, sykepleier-
elever, ergoterapistudenter, vernepleierelever, fysioterapistudenter
og mensen.dickstudenter mot Stortingsmelding 13 i Oslo, Stavanger
og Trondheim. Stortingsmelding 13 gar inn for at all hoyere ut-
danning skal inn under DH-skolen. Distriktshoyskolesystemet vil
bety store enheter fra 1.500-4.000 elever og det vii bety utvanning
av fagene for a sikre fleksibilitet og gjore arbeidskrafta mer mobil.

«Hva ma gjores» har besokt Sosialskolen i Trondheim og bedt
Elfin Mortensen og Ivar Kjellevik, henholdsvis nestleder og sentral-
stgerepresentant i Fellesradet for sosialskolestudenter (FR) fortelle
om aksjonene og hvilke erfaringer de har gjort i forbindelse med
dem.

Hva skjedde i Trondheim i for-
bindelse med aksjonene?

Elfin: — Det skjedde veldig mye.
Folk som aldri har vwrt med pa ak-
sjoner for jobbet pa spreng — det var
stor oppslutning og entusiasme pa
skolene. Vi fikk mye stone ute bland[
folk, det ser ut til at forstAelsen for og
motstanden mot DNA-regjeringas ut-
danningspolitik k er stadig okende.

Ivar: — Det ble dell ut over 15000
lopesedler og samlet inn over 2000 un-
derskrifter pa stands og ved institu-
sjonsbesok de to dagene. Det gikk ca.
380 i demonstrasjonstog med hoved-
parole: «Avvis stortingsmelding 13»,
og det var 250 tilstede pa et Apent mote
om kvelden. Pa sosialskolen var det full
oppslutning om den politiske demon-
strasjonsstreik en.

ORGANISERINCA AV
AKSJONEN

Hvordan ble aksjonene forberedt
og organisert her i been?

Elfin: — Aksjonene har vart for-
beredt gjennom hele hostsemesteret.
Fost skolerte vi oss grundig pa st.meld.
13 gjennom basisgrupper, seminarer,
>osialskoledagene og stadige disku-
;joner. Denne skoleringen mener jeg
lannet grunnlaget og var helt nod-
rendig for aksjonene, for pa den maten

oppnadde folk en politisk forstaelse for
at aksjoner mot meldinga er nodvendig
og riktig. Derfor ble oppslutninga ogs'a
sa stor.

Ivar: — I Trondheim ble det under
kampen mot st.meld. 17 oppretta et
«kontaktforum» som bestod av
representanter for de forskjellige ut-
danningsretningene som ble rammet av
meldinga. «Kontaktforum» ledet og
koordinerte da aksjonene mot meldinga
her i byen, og na i host ble denne
komiteen blast skikkelig liv i igjen.
«Koytaktforum» la seg helt fra starten
av pa ei offensiv linje, og det var enig-
het om ikke a la seg binde av den sen-
trale Samarbeidskomiteen om den
forsokte a begrense aksjonene. De
enkelte skoler ble stilt fritt nar det
gjaldt tilsluttningsgrunnlag og paroler,
bare de sluttet seg til hovedparolene:
«Avvis stortingsmelding 13» og «Nei til
innlemming i DH-systemet». «Kontakt-
forum» fordelt sa de ulike oppgavene
mellom skolene etter deres kapasistet.

AKSJONSKOMITENE ER
NØKKELLEDDET

Elfin: — Pa hver skole ble det valgt
en aksjonskomite pa allmote. Disse
komiteene planla og ledet aksjonene, og
vi har oppsummert at disse aksjons-
komiteene er nokkelleddet i den lokale
organiseringa. og at vi vil opprettholde

disse slik at de kan settes i virksomhet
straks det blir aktuelt med nye aksjoner
mot stortingsmeldinga. Jeg har lyst til
nevne en ting som jeg synes fungerte
saerlig fins her pa skolen, og det var
aksjonsfrokostene hver dag. Der dette
aksjonskomiteen oppgavene, vi hadde
rollespill pa det a stA pa stand, disku-
sjoner og kultur. Aksjonsfrokostene,
der 85% av studentene deltok, var
virkelig inspirerende og gjorde folk
kamplystne.

Hvordan gikk aksjonene i resten
av landet?

Iv ar: — Det vil fore for langt a gA i
detalj, men oppsummert vil jeg si at de
var vellykka. 1 Stavanger var det 8 stan-
ds rundt i byen, hvor det ble dell ut mer
enn 10.000 lopesedler. Sosialskole-
studentene der i byen besokte 45 institu-
sjoner. 300 deltok i demonstrasjonstog,
og det var 150 tilstede pa motet om
kvelden. OgsA Sosialskolen i Stavanger
streiket, og det var full oppslutning om
streiken begge dagene.. 1 Oslo ble det
dell ut over 100.000 lopesedler fra 14
stands, 700 deltok i demonstrasjonstog
i holjende regnvr og det var ca. 240
tilstede pa det apne motet om kvelden.
Ellers er det skrevet en mengde avisinn-
legg, gitt intervjuer bade til aviser og i
radio, stortingsmeldinga blei jo ogsA
tatt opp i «PA sparket» pa TV. — Det
var i det hele tatt stor aktivitet pa selve
aksjosdagene og i forberedelsene til
dem.

SAMARBEIDSKOMITEEN ET HIN-
DER FOR AKSJON

Hvorfor ble aksjonene forberedt
og Iagt opp sentralt i FR?

Elfin: — Flertallet i landsstyret og i
sentralstyret, som er SV-dominert, gikk
inn for at vi skulle underlegge oss Sam-
arbeidskomiteen for de utdannings-
sokende i helse- og sosialsektoren i
Oslo. Ivar og jeg som tilhorer min-

avhengig av hva «moderforbundene»
NOSO, Norsk Sykepleierforbund osv.
kunne godta og godkjenne. Hvis ikke
ville de kunne ta a ystand fra studen-
tene, selv om	 var aldri sa enige i at vi
aksjonerte for en riktig sak.

SV's OPPORTUNISME

Elfin: —	 Samarbeidskomiteen er
SV-erne i flertall og kan bruke det til a
kjore ut den politikken de virkelig star
pa, i og med	 at dette	 ikke er noe
representativt	 organ. Der har de
forsokt a sabotere skikkelige aksjoner
mot meldinga, slik som Ivar sier. I Sen-
tralstyret i FR har ikke SV-erne vxrt
sterke nok til	 kjore denne linja fullt
ut. De har mattet gi etter for press fra
grunnplanet,	 fra	 lokal-
avdelingene i Trondheim og Stavanger
— og som de gode opportunister de er,
endrer de politikken etter hva slags for-
samling de befinner seg i.

— Hvordan det?
Elfin: — Ett eksempel: Pa et mote

29/10 vedtok styret a oppfordre lokal-
avdelingene til a ga til politisk demon-
strasjonsstreik	 de to aksjonsdagene.
Det samme gjorde Sosialskoledagene
enstemmig. Det var det ca. 200 studen-
ter tilstede. PA Landsmotet 21/11 fram-
met FR's leder Erik Kjellstadli (ledende
SV-er) et forslag som innebar at lokal-
avdelingene skulle underlegge seg Sam-
arbeidskomiteen. Samtidig inneholdt
forslaget et a ysnitt der lokalavdelingene
ble oppfordret	 til a gA til politisk
demonstrasjonsstreik — noe han an-
tagelig regnet som nodvendig a ha med
for a fa landsstyret til vedta hele for-
slaget. Vel «hjemme» igjen, pa allmote
pa Bygdoy-skolen, refererer han for-
slaget og lanserer sa sin opersonlige
mening» —	 nemlig politisk aksjons-
dager og ikke streik. Han gar altsa imot
sitt eget forslag som ble vedtatt pa Ian-

punkt. Jeg synes det er lurt a se litt pa
hva som skjedde da St. meld. 17 ble
behandlet varen -75. Den ble nemlig en-
stemmig oversendt regjeringa, og det
var ingen som fremma det som var
studentenes krav, a avvise alle hoved-
prinsippene i meldinga. Det eneste SV
og «mellompartiene» foreslo var
dre DH-sentra og regionale orcid»
stedet for regionale styrer.

DET ER NA KAMPEN
BECYNN ER!

Hva vil skje videre nar det gjelder
st.meld. 13 og kampen mot den?

Ivar: — Meldinga skal antagelig
behandles i Stortinget i vArsesjonen.
Tidspunktet er uklart, det kan bli alt fra
slutten av januar, til juni, etter skole-
slutt. Men vi er forberedt, og vi har lert
sa mye av disse aksjonene at aksjonene
neste gang skal bli enda mer slag-
kraftig. PA allmotet her pa skolen og
sentralstyret har vi oppsummert at
aksjonsdagene 6. og 7. desember var en
god begynnelse, men at det er nci kam-
pen virkelig begynner. Vi gir oss ikke
for stortingsmeldinga er avvist!

Elfin: —	 Vi ma vare opp-
merksomme pa at enkelte onsker a
legge ned kampen og drive sabotasje.
Vi ma a yslore og isolere en slik politikk.
Og da tror jeg det beste middelet vi har
er at folk studerer st.meld.l3 og setter
seg inn i hva det vil bety for oss ut-
danningssokende i helse- og sosial-
sektoren, for helse- og sosialarbeidere
og for klienter og pasienter — derscm
meldinga skulle ga igjennom. Da ti-or
jeg nemlig alle vil forsta at det er en
rettferdig k amp vi forer, og at det i siste
instans vil ramme alle hvis kampen
legges ned eller saboteres. Vi trenger
ogsa brei stone fra fagforeninger og an-
dre organisasjoner, _folk som har
muligheter for A ta opp dette i
organisasjon oppfordres herved til
gjore det.
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Astrid Holm

Pa fiskematfabrikken M. Hustad & Co. i Trondheim er 9 ar-
beidere i streik mot en usaklig oppsigelse. De er blitt matt med void
fra politiet, hets i borgerpressa, eksklusjoner fra forbundet og opp-
sigelser og andre provokasjoner fra bedriftsledelsen. Allikevel er de
fast bestemt pa a fortsette kampen til arbeidskameraten og de sjoi er
tilbake pa jobben.

Vi har intervjua en av dem som star midt oppe i kampen, den
tidligere tillitskvinna ved bedriften, Astrid Holm.

OPPSIGELSER OG GROTESKE
FORHOLD

Hvilke forhold forte til at det brat
ut streik pa bedriften?

Den direkte bakgrunnen var at en
av vare arbeidskamerater, Geir Iversen,
ble usaklig oppsagt. Tidligere i Ar har
Hustad forsokt seg med 4 andre slike
oppsigelser. Denne gangen gikk vi til
aksjon.

Samtidig er forholda vi arbeider un-
der groteske. Helse- og sanitxrforholda
oppfyller ikke engang minstekrava, fett
og skitt flyter nAr produksjonen gAr for
fullt. Om vinteren har det vxrt nede i 7
grader pa kjokkenet og 3 grader pA do.
For enkelte lA lonna under tariffen og
betalinga for overtid var dArlig. Sam-
men med oppsigelsene sier dette mye
om arbeidskjoperen.

Ja, hvordan er Hustad som sjef?
Ingen snakk om innflytelse for ar-

beiderne der i garden, han vil «ordne
opp» sjol. Han har ikke nekta oss a fag-
organisere oss, men hvis vi stiller krav
star han i bordet. «Uten tillitsfolk var vi
som en stor familie» presterte han a si
engang.

Meg forsokte han a sparke tidligere i
«Det forbanna Rod Front-kvinn-

folket» har han kalt meg.

BREI STOTTE

Er dere fornoyd med stotten dere
har fcitt?

Ja, vi er overveldet. Allerede nA
har vi fan mer enn 35.000 kr. i
okonomisk stone og stotteerklxringene
strummer stadig inn. Forelopig har det
meste av stotten kommet fra streike-
stottekomiteene. De har klart demon-
strert sin betydning for arbeidere i
streik. Men ogsA en rekke fagforeninger
har stotta oss, og i tida framover bur

progressive ta opp forslag om stone i
sine klubber og foreninger, slik at det
blir enda flere.

SV'S ROLLE

— Hvordan har SV stilt seg til kam-
pen deres?

En del lokallag i byen har stem
oss, men bildet er langt fra entydig. PA
et mote vi var invitert til i SVs faglige
utvalg i Sor-Trondelag, sa lederen for
utvalget, Odd Olsen, faktisk omtrent
akkurat det til oss som forbundssekre-
txren i Nxrings- og Nytelsesmiddel-
arbeiderforbundet: Det var en «stor
tabbe» av oss a ikke gi opp streiken nAr
forbundet sa det. Vi kunne ikke stille
krav til forbundet, mente han.

En annen SV-er, Reidar Moen, har
sagt at «Hustad-streiken er en student-
leik»!

ENHET STUDENTER--
ARBEIDERE!

Jo, men mener ikke mange at det-
e er en «studentaksjon»?

De tar feil. Mange studenter har
stotta oss, og det er vi glad for. Studen-
tene har vxrt en viktig stone for oss
bade okonomisk og i kampen for a hin-
dre streikebryteriet. Men dette er ingen
ostudentaksjon». OgsA i arbeider-
klassen har vi brei stone, og pA en rekke
arbeidsplasser gar stottelister rundt.
Det er bare kapitaleierne som tjener pa
studenthetsen. Vi ma sloss for parola:
Enhet studenter—arbeidere!

FORBUNDETS «STOTTE»

Hva har LO-forbundet deres
gjort?

Forst etter at vi hadde trua med
sit-down-aksjon sa de seg enige i at opp-

sigelsen var usaklig. For dette sendte de
en anmodning til Hustad om at Geir
matte fa fortsette i jobben til det var
kommet til en avklaring mellom LO og

NAF. Det hjalp sjolsagt ikke.
SA mente de vi skulle utsette alle

aksjoner til saka hadde vxrt behandla i
forliksrAdet. Dette kunne vi ikke godta,
for vi vet godt at en slik sak kan ta flere
ar, og hva skulle Geir gjore i mellom-
tida?

Na har forbundet stempla kampen
var som ulovlig, og de trua forst med
eksklusjon. Da vi sa at slike trusler var

a falle oss i ryggen, sane de dem ut i
livet og ekskluderte meg og ei jente til
fra forbundet!

VI GIR OSS IKKE!

Hvordan vurderer du situasjonen
nei?

Jeg mener vi star sterkt. Produk-
sjonen pA var avdeling er sterkt redu-
sert. Trass i politibeskyttelse for
streikebryterne og politiangrep mot oss,
har det ikke vxrt mulig a gA til noe om-
fattende streikebryteri. Bare ei som var
sjukemeldt da streik en starta, for-
mannen pA lageret og noen sjaforer ut-
forer dette usle arbeidet.

Solidariteten mellom arbeidsfolk er
sterk. Tre har sagt opp hos Hustad, og
en ansatt i et transportbyrA nekta
frakte Hustads varer. Han fikk sparken
pa dagen.

Til og med politiet er mindre skrä-
sikre enn for. Aksjonen da de arresterte
flere av oss, vakte enorm reaksjon blant
vanlige folk.

Hva blir viktigst i	 kampen
framover?

Forst og fremst a stoppe streike-
bryteriet og styrke boikotten av varer
fra Hustad. I stottearbeidet blir den
politiske stotten viktigst, men glem ikke
okonomien helt!

Enheten mellom oss som streiker er
stor.•Vi er villige til a slAss til krava vare
er innfridd og alle er tatt inn igjen.
Mulighetene for full seier er absolutt til
stede!

NKS stor del streikande
Sentralstyret i NKS har sendt ei

stottefrasegn til dei	 streikande ved
Hustad & Co, og leyva kr.500 til kam-
pen deira. I fräsegna heiter det mellom
anna at NKS fullt ut stew dei rettvise
krava dei streikande har reist mot usak-
lege oppseiingar og mot freistnadene pa
streikebryteri og mot politivalden. FrA-
segna fordomer 6g pa det skarpaste
sviket fra leiinga i LO og hetsen mot dei
streikande.

Sluttleg sieg frAsegna fast at NKS
tida framover vil oppmode progressive
pa laerestadene over heile landet til a ta
aktivt del i stottearbeidet for dei strei-
kande gjennorn dei lokale streikestotte-
komiteane.

SEND STOTTE!

Stone til de streikende	 ved M.
Hustad & Co. i Trondheim kan sendes
til:
Aksjonskomiteen	 for	 Hustad-
arbeiderne, postboks 1628, 7001 Tron-
dheim.
Postgiro 90 75 458

Ta opp stotte til de streikende pa all-
moter, i studentforeninger, i studenter-
samfunna og i andre fora!

«Vi slass til krava
er innfridd!»

........
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«SLOTTSMIDDAGEN» som
Studentene ved Statens L gererskole i Husstell krevde for noen

maneder siden at de sakalte «slottsmiddagene» matte ut av under-
visningsopplegget. «Slottmiddagene» skulle here studentene den
virkelig hoyborgerlige etikette. Trass i splittelsesforsok fra rektors
og Ixreres side vant studentene fram med kravet sitt.

Interior fra «Slottet».

«SLOTTSMIDDAGEN» — DET
FIN ESTE AV DE «FI NE»

Ved Statnes Lxrerskole i Husstell
fins en egen bygning — «slottet» —
hvor disse middagene har vart
arrangert. I et smukt og verdig interior
med de obligatoriske innslagene av
Lunge malerier og antikviteter skulle
studentene lxre a servere og vare ver-
tinner for «gjestene» som rektor hadde
innbudt. Det var korrekt at vordende
husstellxrere kunne kle og fore seg
korrekt, at de kunne konversere og
representere pa den rette mAten, mente
og mener rektor og en del lxrere.

At slottsmiddagene var en viktig in-

stitusjon for dem, viste de tydelig da
studentene rettet kraftige protester mot
komedien. Da het	 det at student-
aksjonen var sosialistisk agitasjon! De
gikk hardt pa enkeltstudenter for a
splitte pa dette grunnlaget. Rektor trua
ogsA med a holde tilbake vitnemAlet til
de som ikke ville delta i middagen!

FA LSK «STOTTE» FRA KUD
OG L/ERERUTDANNINGSRADET

Seiv KUD og LxrerutdanningsrAdet
har trolig skjont hvor antikvert og
tapelig slottsmiddagen var. Studentene
fikk nemlig flere ganger tilsagn om
stotte	 fra	 den	 kanten.	 Lxrer-
utdanningsrAdet lovte a avholde et mote

orsvant
om slottsmiddagen pa skolen. Her
skulle studentene vare med og legge
fram sitt eyn, som tidligere var blitt
totalt avvist av rektor. Men det endte
med at studentene ikke fikk fri til
delta pa motet! Og Loererutdannings-
Cadet oppfordra studentene til a legge
saka pa is til den var behandla av «an-
svarlige» organer.

BR EI STOTTE FR A
ANDRE LIERERSTUDENTER -

Dette godtok ikke studentene. De
hadde tidligere tatt kontakt med LNL

som straks sendte ut forslag til stotteut-
talelse til de andre lokallaga. Stotten
begynte raskt a stromme inn til de
aksjonerende husstellstudentene, og et-
terhvert ble den sa omfattende at kravet
matte innfris. «Slottsmiddagen» var

ikke noen stor sak, men aksjonen viser
at det nytter a kjempe ogsA mot reak-
sjonart innhold i faga nar en star sam-
men og slat- med en neve.
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Dette er ikke studentenes liv, sier undersokelsen.
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11V A VISER UNDERSOKELSEN?

De ulike representantene for borgerskapet har gjennom mange fir
gjort sitt beste for a spre logner om studentenes priviligerte
okonomiske stilling. Vi er blitt framstilt som kra ystore snyltere med
romslige okonomiske kfir, arbeidssky elementer med egne biler og
hang til del sole liv. Like lenge har progressive stempla disse pa-
standene som reaksjonxr svindel. Den undersokelsen av studenters
og skoleelvers forbruk som Statisktisk Sentralbyrfi na har foretatt,
slat' en gang for alle fast at de vine angrepene fra Libertas, Gjerde
og Co. ikke holder vann.

er ayslort!

Det overrasker oss ikke at borger-
pressa stort sett har forbigAtt denne un-
dersokelsen i taushet. Den viser nemlig
at forbruket blant alle grupper ungdom
under utdanning ligger klart under-
gjennomsnittet for tilsvarende alders-
;nipper i totalbefolkningen.

TABELL
Enslige under 40 Ar,
gjennomsnitt
Ugifte borteboere ved
univ./hoyskoler
Ugifte hortehoere ved
kererskoler/DH-skoler

1969

176 ►

1660

Ugifte bortehoere ved
y rkesskoler	 1285
Gymnasiaster	 1185

Vi ser at totalforbruket ligger ca.
10% under gjennomsnittet for studen-
tenes vedkommende, mens yrkesskole-
elevenes forbruk er hele 35 0!o lavere!
Gymnaselevene kommer endA dArligere
It.

Videre gar det fram at for borte-
boende ugifte studenter utgjor utgiftene

til mat hjemme og pa kantiner og til
bolig, lys og brensel en relativt storre
andel av det totale forbruket pr. maned
enn for andre enslige. Og enslige
studenters utgifter til drikkevarer og to-
bakk er 25% lavere enn gjennomsnittet.
Endelig bruker studentene bare ca. 1/3
av det vanlige belopet blant enslige til
kjop, drift og vedlikehold av privat
kjoretoy. For de fleste av disse tallene
gjor samme tendensen seg gjeldende
ogsa for gifte studenter, med og uten
barn.

III ORFOR TIER BORGERPRESSA?

Lognene om at studentene lever i sus
og dus, om de alle som en snylter pa
samfunnet og aldri gjor et arbeidsslag
har vart en viktig del av borgerkapets
taktikk for a splitte studentene fra an-
dre grupper. Hvor ofte har vi ikke hart
at «studentene er seg sjol nok, de har
det bra og tenker ikke pa svakstilte
grupper som pensjonister, funk sjons-
hemmede»? Undersokelsen star full-
stendig beina under disse pAstandene,
og &jot- det dermed vanskelligere for
sosialdemokratene og andre borgere
bruke kaketeorien not rett ferdige krav

..............•••
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og kamper. Derfor er borgerpressa taus
om disse opplysningene. — Dersom
splittelsestaktikken	 ikke	 lykkes,
risikerer nemlig kapitalens forvaltere at
studenter og andre grupper under ut-
danning samler seg til sterke og enhet-
lige aksjoner, som 11970. Vi vet at de er
livende redde for slike aksjoner.

BRUK UNDERSOKELSEN!

De seinere Ara har studentokonomien

. . .•.•.•.•.•.•.•.•

vart utsatt for harde angrep. Husleier
og kantinepriser har steget kraftig.
Samtidig har stipendandelen sunket fra
23,2% til ca. 18,5% i lopet av to Ar.
Storstedelen av studentenes livesmidler
er fremdeles penger som skal betales til-
bake — med 6,5 07o rente.

Na star nye angrep for dora. Sam-
skipnaden i Oslo har vedtatt nye
okninger bade av husleier og kantine-
priser. Vi ma reise oss mot slike stu-

.•.•.•.•.•...•.

dentfiendtlige vedtak Nar staten og
dens hAndlangere pa nytt forsaker a
spre lognene om den priviligerte
studentmassen, skal vi bruke denne un-
dersekelsen, legge fram talla som nok
et bevis pa det borgerskapet alltid fe-
brilsk prover a skusle bort: at studen-
tenes interessekamp er rettferdig!

•
:-:.:•:•:•:•:.:..

•
•••••••••••
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• •

To firs bortvisning for streika?
Den nye «Lov og orden» lova for Universitet og hogskular gjev

interne domstolar rett til a bortvisa studentar inntil 2 ir fra
«bestemte lokaler, undervisning og eksamen». «Forbry telsen» som
kvalifiserer for slik straff er m.a. «Hindringer eller forstyrrelser av
vedvarende eller grovere art, av undervisning eller annen tillatt
virksomhet pfi lwrestedet».

Med denne lova kan staten kriminalisere all politisk opposisjon.
Ein streik for a fa fleir nynorske lwreboker, aksjonar og streik for
stipendkrav og mot renteauke, streikane vi hadde mot EEC — alt
dette er «brotsverk» dei nye domstolane kan gje 2 ars bortvising for.

KVASFIER 1,0VA?

— Regjeringa avgjer til eikvar	 tid
kven lova skal gjelda for (— Det skal
opprettast	 interne	 domstolar	 pa
kerestadene. (§5)

Domstolen skal vera samansett av 3
frA universitet/skuleadministrasjon og
2 «student»-representantar.

Folgjande «brotsverk» kan domast:
Fusk til eksamen og liknende han-

dlinger.
Fjernelse, odeleggelse eller skade

av eiendeler som tilhorer kerestedet
eller noen som har sitt virke der.

c) Hindringer eller	 forstyrrelse	 av
vedvarende eller grovere art av under-
visning eller annen tillatt virksomhet pa
Ixrestedet.

Innstillinga foreslar	 tre typar straff

irrettesettelse,
sperring for inntil 2 Ar av adgang

til bestemte lokaler, undervisning eller
eksamener,

c) bortvisning for inntil 2 Ar.
Det vart fremma tre mindretalsfor-

slag. Eit frA professor Hole i Trond-
heim som ville gA enno lengre enn inn-
stillinga.

Torstein	 Eckoff	 vil berre	 ha
disiplinertiltak ved fusk.

Torberg Foss frA NSU Or inn for at
«disiplinxrmyndigheten pa univer-

i sitetet» berre skal ogarantere riktig-
heten av eksamen».

STUDENTREPRESENTANTEN
MED «CODE RAU» TII, STATEN

T. Foss, innvalt i NSU sitt AU etter
framlegg	 fra SV, seier m.a. i
merknaden	 sin: oReglementet rettes
heller ikke inn pa alle grupper som kun-
ne tenkes a true universitetet. Jeg kjen-
ner til institutter der problemet med A
holde biblioteket intakt var forbundet
med at de ansatte forsynte seg av tids-
skrifter uten a registrere dem for utlän.
- - - eksemplet er nevnt for a pAvise
reglementets manglende muligheter for
A oppfylle sin offisielle malsetting».

Innhaldet i dette er reaksjonwre Atak
pa dei tilsette og stor omsut for at den
nye kneblingslova ikkje rammar alle
grupper og at den ikkje vil fungera ef-
fektivt nok!!! Nth vi i tillegg veit at
Foss ikkje har gjort det minste for a in-
formera studentane om saka etter at
innstillinga blei lagd fram i des. 75, er
det tydeleg kven sine interesser han har
tent i denne saka. Betre «student-
representant» kunne ikkje staten og
universitetsleiinga ha onskt seg.

POLITISK KNEBLINGSLOV

«de forhold komiteen tar sikte pa a
ramme	 er ikke forhold som kan
karakteriseres som «politiske demon-
strasjoner» ...». Minst 8 andre plasser i
innstillinga blir det stikk motsette sagt.
La oss to nokre av desse:

«Bestemmelsene i §2c) tar for det
forste sikte pa handlinger eller atferd
som forer til vedvarende forstyrrelser
av ro og	 arbeidsmiljo pa lesesaler,
auditorier eller andre arbeidsplasser for
studenter og ansatte».

politiske stridssituasjoner vil bruk
av ordensforfoyninger neppe vxre et
egnet virkemiddel, og flertallet har med
litra c) heller ikke tatt sikte pa a dekke
slike situasjoner. Men dette betyr ikke
at merkelappen politisk skal vcere noe

alibi for a foreta handlinger som ellers
kunne reageres overfor etter I c)». (Mi
utheving)

NAr vi veit at det har yore omlag 10
ordinwre disiplinxrsaker kvart Ar er det
tydeleg at det er alt anna enn eksamens-
fusk som skal rammast. Med denne
lova kan ein kriminalisera all student-
kamp og all progressiv opposisjon pa
Ixrestadene.

KVIFOR KJEM LOVA?

Det er viktig a sjA dette i samanheng
med den framgangen studentane sin
kamp har hatt sidan 1970. Lxrar-
studentar, sosialskulestudentar, univer-
sitetsstudentar og mange andre har hatt
landsomfattande aksjonar og streikar
mot det nye DH-systemet; lands-
omfattande husleigestreikar -74/75;
omfattande streikestottearbeid; kom-
munistane har vunne stor stotte.

Det er dette som forklarar den
drastiske innstramminga av Bratholm-
komiteen si innstilling fra -71. Konklu-
sjonen var dA: «Disiplinxre tiltak .. .
bare kunne anvendes i tilfelle av fuskt
til eksamen samt visse former for med-
virkning til andres fusk».

Fakultetsrid i Oslo:
STOTTA KNEBLINGSLOVA!

Innstillinga er no ute til handsaming i
universitetsorgana. 23.9.76 var saka
oppe i Cadet pa det samfunnsvitskap-
lege fakultetet i Oslo som stotta lova!

Ein viktig Ixrdom: det hastar med
mobilisera studentar og Ixrarar mot
denne kneblingslova.

STUDENTAR OG A RBEIDARAR
MA HA SAME

«SIKRINGSREGLANE»

Pa Norsk Hammerverk i Stavanger
blei 9 arbeidarar spraka frA jobben for-

di dei stotta ein arbeidskamerat som
vart oppsagt	 pa politisk grunnlag.
Grunnen til oppseiinga var at han var
for interessert i vernearbeid!

Sosiale Etaters Fagforening vert no
forsokt opployst av forbundsleiinga og
styret i foreininga er ekskludert. Grun-
nen er at foreininga har teke initiativ til
aksjonar mot prisstiginga pa dag-
heimane og til	 protestar mot inn-
stramminga pa kommunebudsjettet
Oslo.

Dette er nokre dome pa korleis
klassestaten sine lover fungerer.

Innstillinga	 vil	 ha	 slike «sikrings-
reglar» som ein har pa arbeidsplassane:
«I og med at studentane i vare dager er
gitt bred plass i alle styrende organ for
det enkelte	 kan man ikke se
noen grunn til ikke a ha tilsvarende
sikringsregler for disse arbeidsplassane
som de man ellers over all i samfunnet
har funnel del naturlig a ha». (Mi
uthev.)

PA Ixrarskulane er det alt innfort
taushetsplik t 	 i	 alle	 budsjettsaker. .
Studentrepresentantar	 som ayslorer
slike saker kan bli bortvist frA skulen!
Dette viser kor omfattande og alvorleg
ataka pa dei demokratiske rettane er.
Bade studentar og arbeidarar er ramma
av desse Ataka og ma stA saman i kam-
pen mot Berufsverbot 	 og tyske til-
standar.

SLA KNEBLINGSLOVA ATT-
ENDE!

SPREI INFORMASJON OG FATT
PROTESTVEDTAK PA ALLMOTA!

STYRK	 STUDENTANE SIN
KAMP FOR LEVEVILKARA, MOT
STATSDIKTERTE VALREGLAR OG
MOT KNEBLINGSLOVA!
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men je,g kjemper
«Seier i Entebbe»

et nederlag for rasistene!
I begynnelsen av juli sist sommer

oldt sju flykaprere omkring 100 passa-
, jerer fra staten Israel som gisler pa En-
ebbe-flyplassen i Uganda. Flykaprerne

► ievdet a representere den palestinske
frigjoringsbevegelsen og krevde 53
palestinere loslatt fra israelske fengsler.
I virkeligheten tar den palestinske fri-

. !joringsbevegelsen, PLO, a ystand fra
individuelle aksjoner som flykapringer.
PLO tok ogsA skarpt a y stand fra denne.

Med pAskudd a befri gislene og rette
et slag mot flykapring gjennomforte
staten Israel et propagandanummer
som ikke bare kosta de sju kaprerne og
tre av gislene livet, men ogsA minst 20
ugandiske soldater. Krenking av et an-
net lands territorium og mord pa et
tjuetalls personer var bare for krydder a
regne i borgerpressas entusiastiske
anretning av denne blodige «geni-
strek en ».

ISRAEL — EN TERRORSTAT

Bruk av terror preger hele historia til
staten Israel: Ved hjelp av terror har
sionistene fordrevet et helt folk, pale-
stinerne, bort fra jorda deres og fort to
tredjedeler av dem i landflyktighet.
Siden den sionistiske staten ble oppretta
i 1948 har den gang pa gang Ott til krig
mot de arabiske nabolanda. Tusenvis
av politiske fanger, folk fra den pale-

myrda feil mann, fremmedarbeideren
Ahmed Bouchiki. Entebbe-aksjonen e
en av de groveste av dette slaget.

KVALMENDE RASISME

PA norske kinoer er det folk som
Elizabeth Taylor, Kirk Douglas og Burt
Lancaster som representerer «herre-
folket». Og det i en forestilling sA
kvalmende rasistisk at selv borger-
pressas filmkritikere betakker seg!
Filmen blir slakta som det makkverk
den er — selv for borgerpressa blir den-
ne propagandaen for utilslort vulger.

I en tid da sionistene og staten Israel
blir stadig mer isolert over hele verden
og pa nytt og pa nytt blir fordornt av
FN og landa i den 3. verden. I en tid da
oppslutningen om PLO bade i det
okkuperte Palestina og ellers i verden
oker enormt. I en tid da sioniststaten er
i ferd med a slA sprekker innad pa
grunn av den beinharde undertrykkinga
— da er sleip propaganda sart tiltrengt.
Det er ikke noe rart at det mistenkelig
kort tid etter aksjonen forelA ei bok og
tre filmmanuskripter, og at det kunne
spyttes inn sA mye kapital at et titalls
verdensstjerner sto klare til a hive seg
inn i et filmprosjekt som skulle gjen-
nomfores i lopet av de to forste
manedene — mens folk enna huska
raidet og borgerpressas jubel over det.

Bildet:Resolutte anti-rasister har inntatt scenen pa Colosseum under verdenspremieren pa En

tebbe-filmen.

stinske hejmmefronten, sitter i israelske
fengsler og KZ-leire og blir utsatt for
hard tortur. De araberne som fortsatt
er bosatt i staten Israel kjenner pa krop-
pen den uttrykte mAlsetninga for
sionismen: Den religiose gruppa jodene
er et «herrefolk» som skal opprette en
stat eksklusivt for seg selv. Resultatet er
rasisme, bade i staten Israel og ellers i
verden. Hva betyr livet til noen svar-
tinger malt opp mot «israeleres» velbe-
finnende?

Et «herrefolk» har selvsagt «rett» til
a krenke internasjonal lov og rett, til
foreta terroraksjoner innenfor andre
lands grenser. lsraels statlige draps-
menn har bare i lopet av 70-Ara myrdet
over 20 palestinske ledere i Europa. Vi
husker dem fra Lillehammer, hvor de

MOT F1LMEN MED AVSKY!

Filmen er ikke noe annet enn vulgeer
propaganda for staten Israels grov:
rasisme og statsdirigerte terror.Den m.
avvises overalt hvor den blir forsok
vist — metoden kan bare were bred
mobilisering og militante aksjoner. 1
Oslo har Palestinakomiteen arranger
to punktdemonstrasjoner som til-
sammen har samlet nwrmere 900 men-
nesker og delt ut lopesedler foran hver
forestilling. Dette har bl.a. fort til at
filmen i siste oyeblikk ble flytta fr.
Eldorado til den halvparten sA store
Victoria, en seier for kampen mot
propagandafilmen! Mot filmen med
protester og aysky!

7

Jeg er ikke kommt INN

fist tvers igjennom

for bli det
Det sier Jan Erik, som har vaert medlem i NKS i en

maned. Her forteller han om sin egen politiske ut-
ikling, og om hvilke erfaringer han har hosta i si

I orte tid som medlem.
Hvor lenge har du vwrt student?
Jeg har studert i vel fire At- pa

universitetet i Oslo. Da jeg begynte
studere, var jeg EEC-motstander, og
jeg gikk i flere demonstrasjoner mot
USAs aggresjon i Vietnam. Vietnam-
k rigen var en viktig vekker for meg som
for mange andre. Men jet ville ta et
«uavhengig standpunkt» i politikken.
Stilte meg pa sidelinja og kritiserte alle.

Hva mente du om kom-
munistene?

Jeg hadde sympati for det kom-
munistene gjorde, men jeg mente de
hadde en «mangelfull teori». Jeg
begrep ikke at nar de gjorde bra ting, sa
matte det ha sammenheng med en bra
t eori .

SV-MEDLEM ETTER
FOLKEAVSTEMNINGA

Dessuten hadde jeg stor tro pa SVs
«enhet pa venstresida». Jeg stemte SV i
-73. Jeg var til og med medlem i USV ei
tid. Men illusjonene brast fort. Jeg syn-
tes SV var udugelige og vinglete. De
hang seg pa DNA pa Stortinget, svek
kvinnene i abortsaka, kunne ikke ta
stilling til om. Sovjet var kapitalistisk
eller sosialistisk. Jeg kunne aldri fa svar
pa hva SV egentlig sto for i noen
sporsmAl. Men jeg skjonte ikke da at
SV i virkeligheten var et borgerlig parti
som har til oppgave a lure sanne som
meg.

Hvordan utvikla du deg etterpi?
Jeg begynte a lese «Klasse-

kampen» fast. Det betydde veldig mye
for meg. Fordi jeg ikke bodde i Oslo og
satt mye hjemme og leste, var
«Klassekampen» den eneste muligheten
jeg hadde til a fa kommunistenes syn pa
sakene. Gjennom «Klassekampen» ble
SV ayslort for meg, og jeg begynte
forstA at det er et borgerlig parti.

Forst na i host begynte jeg a ga i
Studentersamfunnet. Der Ixrte jeg ogsA
mye om SV. Morten Jorgensens
skamlose karakteristikk av Linjegods-
arbeiderne som «en flokk sauer» ble en
slags endelig bekreftelse for meg.

Hvilke erfaringer har du Wort et-
ter at du ble medlem?

Forst na har det fAtt opp for meg
hvor stor forskjell det gjor at en er
organisert. Min egen lille innsats i
klassekampen blir mye viktigere nar
den er en del av et storre hele. Alt ar-
beid, all diskusjon er kollektiv, slik at
organisasjonen slAr som en neve mot
borgerskapet.

Fordi marxismen-leninismen er en
forpliktelse til, og en rettesnor for han-
dling, er det stort sett dem kommunis-
tiske organisasjonen pa stedet som tar
de progressive initiativene. Se for

eksempel pa streikestottearbeidet, in-
teressekampen, det anti-imperialistiske
arbeidet. Derfor er det hell avgjorende
at den kommunistiske organisasjonen
er sterk. Det er helt meningslost a tenke
slik jeg gjorde at det er like bra a jobbe
utafor som innafor. Dessuten er det
bare det borgerlige i ditt eget individ
som tjener pa et slikt standpunkt. Det
du egentlig gjor, era forbeholde deg
retten til a dra pa ferie akkurat nar du
vil, sjol om f.eks. en stor streik skulle
bryte ut og stottearbeidet er avgjoren-
de. Det er et reaksjonert standpunkt.

BORGERLIG BACASJE

En annen ting som har gätt brutalt

opp for meg i det siste, er at jeg gar og
bxrer pa en diger borgerlig bor. PA
motene er det skarpe diskusjoner. Dette
er sjolsagt helt nodvendig, Assen kan vi
ellers lire av feila vare, ayslore
revisjonismen i egne rekker, og komme
fram til en riktig linje? Men jeg merker
at jeg ofte prover a vike unna. Er redd
for a bli angrepet, redd for a ta feil,
redd for at vi skal bli «uvenner». Dette
ma jeg ta et oppgjor med. Jeg er blitt
oppfordra til a studere «kvitt dere med
bagasjen» og «Mot liberalismen» av
Mao Tsetung.

Jeg er ikke kommunist tvers igjen-
nom enda. Men jeg har begynt kampen
for a bli del! Jeg vil oppfordre andre
som virkelig vil slãss for sosialisme
Norge og ellers i verden: Ta kon-
sekvensen av det og bli med i den kom-
munistiske bevegelsen!
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Studentenes demonstrasjon tvinger styret i Samskipnaden til a heve motet.

Fra stottedemonstrasjonen utafor metelokalet. 

Stude 
twelistrernister

i Tromis0

Kall det sa reaksjonwrt
og gammeldags man bare
vil, oss synes det i alle fall
forunderlig dersom et
Universitet — bygd og
drevet av samfunnets

midler — ikke sxal ha
regler: og m aktm idler
som gjor at profesjonelle
brnmakere kan erklaires
som heyst uonskede.

Og dette ma 'gjores for
all godvilje overfor Uni-
versitetet og studenter er
Ott tapt.

ritimodigheten mp
ne►e shot

Den lokale borgerpressa har sjolsagt kasta seg ut i en hemningslos hets mot studentene. Her et
oppslag i Heyre-avisa «Tromso».

1111111111111111111111,11111, low

Kort tid for jul ble en studentrepresentant i budsjettutvalget i Samskipnaden i
Tromso suspendert fra utvalget. Arsaken var at han hadde varslet studentene om
at de kunne vente sterke okinger i hybelleier og kantinepriser.

Studentene reagerte kraftig pa dette, og gjennomforte flere demonstrasjoner

til stotte for studentrepresentanten. Svaret fra Universitetsledelsen var a sette i
politi mot studentene.

«Hva ma gjores» har spurt den suspenderte studentrepresentanten, Steinar

Nilsen, om hva som egentlig har skjedd i Tromso, og hvor saka star i dag.
ET FORSOK PA KNEBLING

1 motsetning til f.eks. i Oslo har
studentene ikke flertall i styret i sam-
skipnaden i Tromso. Hva er grunnen til
det?

Under husleiestreiken her i 1975
stott studentTflertallet i styret streiken.
Dette ble for mye for staten som der-
med tok flertallet fra oss. Vi skulle
det tilbake hvis vi valgte «ansvarlige»
representanter. Slik staten ser det er det
representanter som tar a ystand fra de
kampene studentene forer. Bikjemper
dem og om nodvendig sender politi mot
studentene. Studentrepresentanter som
star pa ei kamplinje vil ikke staten
engang godta i mindretall. Det vi nA ser
i Tromso er at statens representant i
styret, en lokal DNA-pamp, kjemper
for a kneble student-representantene.

SUSPENSJONEN «BARE EN
FORSMAK»

Ja, hva er grunnen til at du hle
suspendert fra budsjettutvalget?

Hovedstyret hadde valgt meg som

representant i budsjettutvalget. Der la
administrasjonen fram et forslag til
budsjett for -77, og flere alternativer til
hvordan en kunne fa budsjettet til
balansere. Det viktigste var forslaga til
nye kraftige husleieokinger og heving
av semesteravgifta. Da det var klart
hvilket forslag flertallet i utvalget ville
gA inn for, la jeg som vanlig fram de
konsekvensene budsjettet ville fA for
studentene. Det skjedde gjennom et in-
tervju i den nystarta studentavisa.

— Men er dette suspensjonsgrunn?
— I folge statens representant, som er

formann bade i styret og bud-
sjettutvalget, var det ei illojal handling
overfor Samskipnaden. At det er en
plikt overfor studentene sa han sjolsagt
ingenting om.

PA det neste motet i budsjettutvalget
forlangte formannen at jeg matte for-
late motet for det ble satt. Han fikk
stone fra kontorsjefen i Samskipnaden,
og begge sa at de ikke under noen om-
stendighet ville ha noe med mega gjore,
hvis de ikke direkte ble pAlagt det. De sa
ogsA at dette bare var en forsmak og at
styret matte vurdere videre kon-
sekvenser av en slik «illojalitet». I folge
dem skulle budsjettet vxre hemmelig
inntil det var ferdigbehandla, slik at
styret fikk «arbeidsro»!

Kravet deres var altsA at studentenes
representant i budsjettutvalget skulle
sine i manedsvis med opplysninger om
kraftige forverringstiltak, uten a ha rett
til a informere dem som har valgt ham!

TAUSHETSPLIKTEN ER EN

TV ANGSTROYE

Vi ser klart h vem som tjener pa

denne taushetsplikten. Har du godtatt
taushetsplikt i arbeidet i Sam-
skipnaden?

Taushetsplikten er et vapen det
borgerlige diktaturet bruker i Storting,
kommunestyrer, styrer og utvalg pa alle
plan fora hindre at folk reiser kamp
mot reaksjonere framstot. Dersom
folk tidlig far greie pa hva som er i
gjere, vil borgerne nettopp ikke fa «ar-
beidsro».

Derfor er det viktig a gA konsekvent
mot all taushetsplikt. Det er et viktig
prinsippsporsmAl. Om en blir pAlagt
taushetsplikt ma en slä fast at en er mot
slik praksis og vii bryte den flat- hen-
synet til dem en sitter som representant
for tilsier det.

Studentrepresentanter som lar seg
svinebinde av taushetsplikten har vi
ikke bruk for. De ma kastes pa linje
med andre som forst og fremst vil mole
sin egen kake og drive butikk pa statens
p rem is ser .

I dette konkrete tilfellet er imidiertid
saken en noe annen. Jeg var ikke palagt
taushetsplikt, og det finnes ikke noe
forbud mot a offentliggjore opp-
lysninger om det kommende budsjettet.

OFFENTLIGGJORING ER V ANLIG

PRAKSIS

Bade i Tromso og andre steder finnes
det ext klar praksis pa dette. I alle ar har
opplysninger om budsjettet blitt spredd
pa lopesedler og i sakspapirer til all-
motet mens behandlinga i utvalget enna
foregikk. Den eneste forskjellen denne

Steinar Nilsen
gangen var at opplysningene ble spredd
gjennom den nystarta avisa. Men denne
avisa distribueres pa akkurat samme
mate som f.eks. lopesedler, og det setter
suspensjonen i et ekstra grelt lys.

SUSPENSJON FOR A KNEKKE
KAMPLINJA

Men hvorfor kommer suspen-
sjonen akkurat

For det forste vil budsjettet for -77
bety en enda storre forverring for
studentene enn det budsjettet vi moue

med husleiestreik i 1975. Det betyr at
det reaksjonxre styret og samskipnads-
administrasjonen er bekymra for hvor-
dan studentene vil mote nye, kraftige
leieokninger.

Ved forrige husleiestreik hadde det
stor betydning at vi god tid i forveien
visste hva som var i vente: Na ville
styret hindre at en ny streik kunne for-
beredes.

For det andre vil de benytte an-
ledningen til a kneble en student-
representant som star pa kamplinja og
som er en «plage» for samskipnaden.
Veda gd gjennom dette onsker de a

legge grunnlag for en effektiv knebling
av	 enhver	 kampvillig	 student-
representant.

For det tredje er suspensjonen en
logisk fortsettelse av den reaksjonare
linja statens representant i styret, DNA-
pampen Svein E. Eilertsen, lenge har
statt for. Han skyr ingen midler for a
presse gjennom	 DNAs	 politikk.
Tidligere har han f.eks. nektet studen-
terie	 protokollmerknader, fordi han
sjol er uenig i studentenes syn. Han
fjerna ogsA studentrepresentanten fra
plan- og byggekomiteen	 i Sam-
skipnaden. Slik har han sikra at dem
det virkelig angär ikke skal ha hoe a si
nar	 utforminga av Samskipnadens
daghjem og boliger behandles.

	

Han forsokte a kuppe	 gjennom
suspensjonen ved a innkalle til styre-
mote med 20 timers varsel, der bare de
som kunne rids over telefon ble innkalt.
Hensik ten var a hindre studentene i
mote.	 Denne provokasjonen ble slAtt
tilbake.

ENSTEMMIG HOVEDALLMOTE
FORDOMTE SUSPENSJONEN!

Hvordan reagerte studentene
suspensjonen?

De fleste tok oyeblikkelig aystand

Studenttillitsmann
suspendert i Tromso:

PROTESTER
MOTT N't D

TI

fra den, og karakteriserte den som et
grovt angrep pa vare demokratiske ret-
tigheter. De holdt fast pa studentrepre-
sentantenes rett og plikt til a holde
studentene lopende orientert om ar-
beidet sitt.
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1 • A •	 Universitetsdirektor Willy Haugli har 	 Haugli: Ja! Hadde vi hats det skulle

. 

.
...«Polln...	 ,	 vert drivkrafta i angrepa pa studen-	 slike som du blitt fjerna fra Univer- ::.

	

lanes demokratiske rettigheter. Det var 	 sitetet straks!

* U.	 me	

*.':.::•:::. gi

ire	 oren» Haugli som tilkalte politiet i forbindelse
d de to siste styremotene i Samskip- :	 Ved en annen demonstrasjon provde::::.

::::	 '. ' -	 naden. Da politiet ble satt inn, ledet han	 han a stenge demonstrantene inne for, ?..?...:
l:.:	 .	 ,,	 sjo politiaksjonen og oppforte seg som	 som han sa, a kunne I'd skrevet opp na y - ff.::,..:,	 •-.., 	7.4., 	 • .

: en bone.	 nene deres. Han har ogsA gAtt i spissen :::::
.:.:...- • ,	

Haugli pekte sjol ut hvilke studenter 	 for A pátvinge studentene en annen :•:.:

:•:-:
::•:.:	 1."	 -	 en warm forsvarer for et nett disiplinxr 	 som Universitetsdirekto Han var driv- ........70	 .....

, - , 	 -,1- ,•,,,: , 	 reglement, og under en av	 demon-	 krafta bak en politisk oppsigelse av to .•:-:
-	 -	 '	 A '	

....
;-',	 ' '''" .	 '	 strasjonen	 ft	 fl	 d	 replikk-	 istrasoen	 anogene	 rep-	 stpendiater, og har jobba hardt for a fA ::::.....	

:-:-veksling sted:	 rengjoringsassistentene ved U niver- ••••

politimann, og har ogsA fAtt en bot for 	 ordforer i Tromso. Hans reaksjonxre I.:::
A ha banket opp en ungdom.	 og arbeiderfiendtlige politiske syn har

••:.PA Universitetet har han lenge vxrt 	 ogsA gang pa gang vist seg i stillingen .: ••.•

Studentene i Tromso har reist kamp
mot hArreisende angrep pa de ut-
danningssokendes demokratiske ret-

.:::: tigheter. De forsvarer den sjolsagte ting

.:•:. at de representantene de sjol har valgt
virkelig skal vxre deres representanter,
og ikke gisler statenn kan bruke mot
dem. I denne kampen har de blitt mutt
med politivold og apne trusler fra
ledelsen i Studentsamskipnaden og fra

:::: ledelsen pa Universitetet.
, Men studentene i Tromso er ikke

om a utsettes for slike angrep. PA
Ixrerskolene vedtas det nye reglementet

:•:. som i praksis opphever retten til
avholde allmoter. PA universitetene og
andre skoler arbeides det med planer
pm a innfore interne domstoler som
scan idomme studenter utvisning fra

Ixrestedet pa politisk grunnlag. Staten
onsker a diktere valgordninga for
studenter og ansatte.

Alle disse angrepa har et felles sikte-
mdl: All opposisjon mot statens folke-
fiendtlige og reaksjonere utdannings-
politikk skal trues til ro.

Samtidig som pisken tas fram oftere
enn for, vil staten ogsd sikre seg pa an-
dre mater. Ogsa det apparatet som skal
sikre at studentenes valgte repre-
sentanter frivillig blir statens tjenere
styrkes. Det er i den sammenhengen vi
ma se statens planer om innfore langt
flere lonna ver y innafor student-
verdenen. Kjop opp Hest mulig, og sett
inn represalier mot alle som ikke lar seg
kjope eller true til ro, er statens opp-
skrift.

I Tromso har denne politikken blitt

men med kamp, og denne kampen
angAr all ungdom under utdanning.
Tromso-studentenes kamp er din
kamp! De slAss ogsä for dine
demokratiske rettigheter!

:-*
La oss stelae den kampen de har reist. -

Over hele landet ma utdanningssokende
uttale sin aysky overfor suspensjonen
av studenttillitsmannen og for bruken
av politi mot studentene. Start lokale
underskriftsaksjoner pa ditt larested.
Ta opp saka pa allmoter og i andre
aktuelle sammenhenger. Styrk kampen
mot angrepa pa vare demokratiske ret-
tigheter! Styrk kampenheten mellom de
utdanningssokende!

All stotte til Tromso-studentene kan
sendes til:
Studentutvalget i Tromso, Kaigt. 3,
9000 Tromso.

-•••.•.

Saka blei tatt opp pa et hovedallmote
pa Universitetet som enstemmig vedtok
folgende 

Apen 

Trek k suspensjonen
tilbake! Apen behandling av suspen-
sjonen! Videre vedtok studentene at det
skulle avholdes en demonstrasjon pa

det hovedstyremotet som skulle to en-
delig stilling til suspensjonen fra bud-
sjettutvalget, og det ble valgt en
aksjonskomite. Dessuten blei det satt
igang en underskriftskampanje pa de to
krava, som raskt fikk stor oppslutning.

Ble demonstrasjonen gjen-
nomfort?

Ja, sjolsagt. Men styret vedtok
utsette behandlinga siden jeg ikke kun-
ne vare til stede. PA neste mote moue
studentene igjen fram, og da styret ved-
tok at saka skulk behandles i lukket
mote, nekta demonstrantene sjolsagt
gA. Universitetsdirektor Haugh trua
med a tilkalle politi, men etter en del
fram og tilbake  ble motet heva.

Ogsd pa det tredje motet moue
demonstranter opp, og denne gang
gjorde Haugli alvor av truselen sin.
Politiet ble tilkalt men innen de innfant
seg hadde styret allikevel vedtatt a heve
motet nok en gang.

.....	 li 11 hk,	 uten et disiplinxrreglement. 	 Etter Hauglis siste provokasjoner har .....
-:•.Studentrepresentant: Onsker du deg 	 studentene spontant reist kravet: «Fjern

Willy Haugli ...........	 Haugh fra Universitetet!>>

mot	 politivolden. Dette	 mark ette et
hoydepunkt i angrepa pa vare 	 .
demokratiske rettigheter,	 idet det er Tromso-studenterforste gang politi er satt inn mot

•
studenter i Tromso.	 .•.•	 ,.„,.„

:.*...•

ENORM REAKSJON	 „......•
lopet av 3 timer pá lordagen ble over
200, de fleste studenter, mobilisert til en
demonstrasjon utafor politistasjonen.
PA 3 dager ble det samla inn mer enn
250 underskrifter mot politivolden,
t rass i at de fleste studentene hadde reist
fra byen for jul.

Hva skjedde i styret etter politi-
aksjonen?

Studentrepresentantene forlot
sjolsagt motet. Vi kunne ikke delta pa
et mote som ble holdt bak en jernring
av politivold.

Styret vedtok a stone Eilertsens
suspensjon av meg, men bare fra det
ene motet i budsjettutvalget. I praksis
er jeg na altsA fullt medlem av utvalget
igjen.

DELSEIRE TIL NA, MEN KAMPEN
FORTSETTER!

— Har dere oppruidd 11 oe forelopig?

•

...•	 a:Mig.5.-	 .meg i budsjettutvalget, ser vi at styret er•:.:	 %:•e	 ':::::::::::::	 •:•:.:•:••	 mr4y4:::: x	 .•:::	 ....drevet pA tilbaketog. I tillegg kan vi •:.: Owl	 u•:'	 -.•....	 .,?::::0•0:..::::::: :
•

oppsummere at kampen for a forsvare :.:.. 14x.	 -..,:::.	 „:„....„	 ......
....:.	 ,m, studentenes demokratiske rettigheter :•:•. ry- . - -

'''...,.." drevis av studenter har deltatt pa et eller 	 ::::	 . : .4..-,..	.:::.':... 
annet nivA, og vi har vunnet viktige er- 	 ti-:-VP::::::::;:,- :

....	 ,K,A4.:::::::..	 :•::faringer som vil komme godt med 4.10.4K,:-
..

seinere.	 ::.:	 WC	 ..,....,,,,,:!,

	

'§fi:	 .'",,':	 •:.:
:•:.	 g.:,%':: 	 --	 xi:,.-	 .:.:Ja, for kampen er vel langt fr6 4	 4:: .	 ., .	 - •.:.*:. 	 ::-..::::over? :•::	 1:: ,	 -	 .	 ...:.a.	 '..'...Nei, den fortsetter for fullt. Un- ::*••• 4.	 ,..:i:4: i..	 :#501

derskriftsaksjonen gAr videre, idet vi na*. 
samler stone til krava om a fordomme
suspensjonen og politivolden. I glutton •

Da studentene kom, ble de matt av en
illsint Arnesen som trua med politi hvis
vi ikke fjerna oss fra «hans»
korridorer. Studentene trakk seg da
tilbake til Studentutvalgets kontorer
som ligger i samme huset. Samtidig ble
det innleda forhandlinger med styret.
Forhandlingene pAgikk i 3 timer, men
styreflertallet var fortsatt bestemt pa a
gjennomfore suspensjonen. Studentene
gikk da ned pa motet for nok en gang a
forhindre at suspensjonen ble vedtatt,
og for a understreke kravet om dpen
behandling.

PAMPENE BERSERK

Men da gikk Haugli, Eilertsen & Co.
fullstendig berserk: De gikk los pa
studentene med spark og slag for a hin-
dre dem i a komme inn i lokalet: Sam-
tidig ble politiet tilkalt.

Politiet kom, angrep studentene og
kasta dem ut av huset. To studenter hie
arrestert etter ordre fra Haugli, og
plassert i enecelle.

Det samla seg raskt 50-60 personer
utafor huset i en stottedemonstrasjon

trenger stotte:
Hvordan har de Øvrige studentene

reagert pd overgrepet fra politiet? DEICES ICAMP ER DIN KAMPReaksjonen har vxrt enorm. I 	 •

:-'•....
styrets endelige vedtak med de store or- :::-: ral, 

:.:.
....

- . •	 .,,. da Eilertsen brukte da han suspenderte

•

	:::l mai.: ...-

Ja, absolutt. Sammenlikner vi

HAUGLI SKYVER HUSEIER
FORAN SEG

Hva skjedde sci lordag 11. desem-
ber?

Nok et styremote ble satt, men
denne gangen i Samskipnadens egne
lokaler som ligger i en privateid kontor-,
bygning. Huseieren, Arnesen, er i likhet
med	 universitetsdirektor 	 Hauglo
Floyre-representant i bystyret, og
mellom dem var det inngAtt en snedig
avtale for motet. Det var Arnesen som
skulle tilkalle politiet. Pa dette viset
skulle Haugli sjol slippe a bare an-
svaret.

av suspensjonssaka har de forsokt

sentativt», etter som det er valgt pA	 :•:••
hovedallmote og ikke ved urnevalg.

I tillegg forsaker Arnesen og Sam-

:•::•: ,,,I,	 sOm skulle arresteres, og kommanderte valgordning enn den de sjol onsker A :::::::
••••.

::::	 politiet til A sette hAndjern pA en av	 benytte ved valg til Studentutvalget og •:.:•
*-:	 '	 dem. Dette ble	 villig etterkommet. 	 styret i Samskipnaden.	 0:•:.

:-:.	 Haugli har nemlig tidligere sjol ywrt	 Haugli er Hoyre-mann og vara-;::•:
::::	 -	 rs.•

:.::::::	 %	 Haugli: At akademik ere kan oppfore 	 sitetet til A gA over pA dagtid. PA den :::••:•::	 -	 '
::::.	 seg pA en slik mAte i et akademisk	 mAten skal det tariff-festa kvelds- ::•:"..., ....•:;:::	 ., i	 forum. NA ser vi hvor hjelpelose vi er 	 tillegget spares inn.	 ::::

tilbake hvis vi intensiverer kampen i 	 otatto,	 . 
tida framover, sier Steinar Nilsen til 	 Politiet gjennomforte sine aksjoner under direkte kommando av universitetsdirekteren sjoi. 	 •:•:.
Mutt.

:fra kontorene de na har. Dette er nye :	 •	 •'-

skipnaden	 kaste Studentutvalget ut

alvorlige angrep som vi bare kan sla •••:
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Statlig utvalkforesleir:

Vi kan vente nye sterke prisstigninger pa studentkantinene hvis innstillinga gar gjennom.

/\\

Helsetjenesten pa Blindern. Sprengt allerede, men staten vil ha inn 20 000 til!

50 000 i ko til
heisetienesten!

I mange ar har ungdom under utdanning Wass for okte bevilgninger til velferdstiltak.
Kampen for okte tilskudd til hybler, kantiner og annen velferd har blitt fort gjennom
husleiestreiker og andre aksjoner. I denne kampen har yrkesskoleelever, laerer-
studenter, universitetsstudenter og andre under utdanning still side om side.

Na ligger statens svar pa bordet, i form av innstillingen til Alstadheim-utvalget.
Svaret lyder kort og godt: Det meste av velferden skal dere betale sjol, og det Lille
dere far skal dere sloss innbyrdes om!

NESTE TREKK: Full sjolfinansiering By utdanninga?

10

NOEN SMAKEBITER

Innstillinga	 er et	 sammenhengende
grotesk angrep pa ungdom under ut-
danning. Her er noen smakebiter av det
den har a by pa:

Det skal opprettes distriktsvise
storsamskipnader», f.eks. en 	 sam-

skipnad for all hoyere utdanning i Oslo.
Disse skal «styres» av elever og studen-
tene, men styreflertallet skal velges etter
regler staten har fastsatt, og som er ut-
forma slik	 at et progressivt	 flertall i
styret er en umulighet!

Det skal ikke gis statstilskudd til
driften av samskipnadene.

Statens	 tilskudd til velferd skal
reduseres fra kr. 200 til kr. 55 i Aret pr.
student.

I en periode da staten sjol regner
med at	 elev/studenttallet vil	 4	 — 5
dobles,, skal det samla statstilskuddet
pr. At- vazre konstant!

I dag kan 20.000 sta i koene til
helsetjenesten og gymnastikksalen pa
Blindern. Innstillinga vil eke dette tallet
til 50.000, uten a eke kapasiteten!

Her slAs det altsA fast med refine ord,
at velferd for ungdom under utdanning
ikke er statens ansvar.

DNA-PAMP I SPISSEN
Utvalget har fan navn etter Havard

Alstadheim som leda det. Han er stats-
sekretar og ledende medlem i DNA.
Gjennom innstillinga viser han stor
vilje til a sette ut i livet en politikk de ut-
danningssokende har sloss mot i mange
ar. F.eks. gar innstillinga mot ethvert
tilskudd til driften av samskpnadene.

Studentenes krav har vxrt, og er,
okte bevilgninger. Dette er nodvendig
for a hindre prisstigning og darligere
levevilkAr for elever og studenter, for A
sikre et minimum av velferd pa en rekke
skoler og for a bekjempe oppsigelser og
rasjonaliering blant de ansatte. Staten
vil pAtvinge studenter, elever og ansatte
lavere levestandard	 ved a si:	 Enten
spenner dere livreima enda mer inn,
eller samskipnaden gar konkurs.

Hvis Oslo-studentenes levestandard
ikke skal reduseres drastisk i Aret som
kommer, ma staten bevilge 5 millioner
kroner til a dekke driftsunderskuddet. I
stedet	 er	 altsA	 parolen:	 Ingen
bevilgning! Hva annet er dette enn en
programerklxring som sier at studenter
og elever har sa god rad at de kan betale
velferden sin sjol!

SKREDDERSYDD FOR A SPLITTE
Borgerskapet frykter den voksende

enheten mellom ulike grupper ungdom
under utdanning. I kampen mot DH-
systemet,	 mot	 angrepa	 pa dc
demokratiske rettighetene og for en
bedre studentokonomi, har	 denne
enheten vist seg stadig sterkere. Staten
onsker a splitte oss, og utvalget legger
saerlig opp	 til a	 skape en	 splittelse
mellom univergitetsstudenter og andre
utdanningssokende.

I dag bevilger staten arlig kr. 200,-
pr. universitetsstudent til helsetjeneste,

kultur- og idrettsaktiviteter.	 Belopet
rekker ikke langt, men det betyr i alle
fall at endel studenter far gratis lege-
hjelp, adgang til gymnastikksaler osv.

I ord	 er statens linje at	 alle	 ut-
danningssokende skal fa det slik, og det
hores jo bra ut. Men ser en nxrmere pa
den konkrete gjennomforinga, viser det
seg at det hele er en gigantisk bluff og et
dArlig skjult forsok pa a splitte	 oss.
Konkret skal det nemlig skje ved at
staten «tilbyr» alle i postgymnasial ut-
danning «lik adgang» til disse godene. I
praksis	 betyr	 det	 «lik adgang»	 til
koene. Statstilskuddet skal nemlig ikke
okes, altsa ingen ny utbygging, mens
antall brukere	 f.eks. i Oslo ekes	 fra
20.000 til 50.000!

Gjennom dette opplegget reduseres
statstilskuddet pr. bruker med nesten
75 070, og nar vi proteserer mot dette,
star staten klar til a hevde at «univer-
sitetsstudentene	 forsvarer	 sine
privilegier». Vi ma avvise dette ynkelig
splittelsesframstotet. VArt	 krav	 ma
vxre tilskudd pa minst kr. 200 pr. hode
til alle i postgymnasial utdanning, og en
kraftig	 utbygging	 av helsetjeneste,
idretts-	 og	 kulturtilbud	 pa	 alle
lwresteder!

STORSAMSKIPNADER UNDER
STATLIG KONTROLL

I dag er Samskipnaden kapitalistiske
bedrifter med visse monopolrettigheter.
Innstillinga vil utvide dette monopolet
til all utdanning over ungdomsskolen.
Nye samskipnader og sammenslAinger
til storsamskipnader vil skape en lands-
omfattende bedrift som har enerett pa a
dekke	 viktige	 behov	 for	 en
«befolkning» pa storrelse med f.eks.
Kristiansands.	 Den Adige samla om-
setningen vil	 ligge mellom	 1 og 2
milliarder kroner.

Staten vil ha full kontroll over denne
bedriften, trass i	 studentflertallet i
styret, men de onsker ikke a matte vise
det sa klart som da de fjernet student-
flertallet i styrene i Bergen og Tromso i
1975, fordi styret r sto pA studentenes og
de ansattes side mot staten. En viktig
kontrollmulighet for staten 	 er	 den
okonomiske politikken. Staten kan gi
momsfritak eller nekte a gi det, alt etter
som styret oppforer seg «bra»	 eller
ikke. For a sikre effekten av dette, er
ogsA styremedlemmene gjort personlig
juridisk ansvarlig for driften!

Men dette er ikke det viktigste for a
sikre at styrene forer statens politikk,
det er bare en sikkerhetsventil.

«DEMOKRATI»
	Statens viktigste garanti	 for	 en

«lydig»	 bedriftsledelse finner vi 	 i	 de
statsdikterte	 valgreglene.	 Student-
flertallet i styret skal velges av Student-
tinget. Gjennom et sinnrikt system, der
urnevalg og forholdstallsvalg er stikk-
orda, vil statens linje ha flertall i styret,
med mindre de progressive ikke far
minst 70% av stemmene.

De nye Studenttinga blir store. I Oslo
er f.eks. universitetet hare ett av de 150

lxrestedene som skal sende represen-
tanter. Utvalget hevder at dette er mer
«demokratisk». Realiteten er sjolsagt
en forsamling som den vanlige student
star enna fjernere fra enn i dag, der
mulighetene til kontroll er betydelig
mindre og der bare mulighetene til
byräkratisering og statlig oppkjop av
studenttillitsmenn er storre.

SUKKERKULENE

Innstillinga inneholder é n begrensa
innrommelse: Hybler og hybelleier. PA
dette omradet har da ogsA kampen mot
statens politikk va2rt hardest.

Konkret forslAr innstillinga okte
statstilskudd til nye studentboliger, for
a oppveie okinga i husbankrenta fra
1967. Dette vil medfore noe lavere
husleie for nye studentboliger. Dessuten

foreslAr utvalget full dekning av hybel-
behovet for de som i dag er registrert
som borteboere innen arhundreskiftet.

Dette er altsA sukkerkulene i inn-
stillinga, men de er sannelig ikke store.
For dagens hybelboere betyr de ingen
bedring. Kravet om at borteboer-
stipendet skal dekke merutgiftene ved
bo borte er ikke innfridd. Heller ikke
kravet om Ate tilskudd for a dekke
renteokninga for studentboliger bygd
fra 1967 — 77, et krav som er reist i
flere husleiestreiker. Utvalgets inn-
rommelse ma fore til at disse krava
reises med fornya styrke!

MER KATOLSKE ENN PAVEN
Studentfiendtlige grupper som de

konservative, Sosialistisk Offensiv og
Grant Gras gjor allerede i dag det de
kan for a sette innstillinga ut i livet. I
Oslo gikk de inn for et Samskipnads-
budsjett medet overskudd pa opptil 1
million kr.! Hovedstyremedlemmet
Tron Vxrnes argumenterte apent med
at overskuddet skulle brukes til a finan-
siere en storsamskipnad i Oslo! Disse
gruppene klarer ikke engang a vente til
Stortinget har behandla innstillinga for
de setter dens reaksjonxre politikk ut i
livet.

Med stotte fra SV fikk de gjennom et
overskuddsbudsjett som for studentene
betyr kraftige leieokninger, kraftig pris-

stigning og annen forverring. Bare
Progressiv Front slo fast at vi ikke kun-
ne godta noen forverring for studentene
og de ansatte, og at staten matte dekke
det budsjettunderskuddet som da
framkom. Oslo-studentene ma mote
dette reaksjonxre budsjettet med kraf-
tige aksjoner!

AVVIS INNSTILLINGA — KREV
OKT STATSSTOTTE!

Det vil enna ga endel tid for Alstad-
heim-utvalgets innstilling kommer opp
i Stortinget. Den tida ma vi bruke til
bygge en	 sa massiv motstand blant
ungdom under utdanning at angrepet
slas tilbake. I forste omgang ma kam-
pen fares pa 2 fronter.

For det forste ma vi reise hard kamp
mot alle tiltak som er forberedelser til
gjennomfore innstillinga. De reak-
sjonxre	 samskipnadsbudsjettene	 i
universitetsbyene ma motes med hus-

leiestreiker og andre aksjoner. Kampen
for at studentene skal fA bestemme sin
egen valgordning ma styrkes.

For det andre ma vi sveise de ulike
grupper ungdom under utdanning sam-
men, og avvise all splittelse. Vi ma
kreve okt velferd for savel studenter

som clever! Her har Ivereskole-
studentene gjennom LNL gAtt i spissen
ved a stone Progressiv Fronts krav om
at Samskipnads budsjettet ved Univer-
sitetet i Oslo ikke skal finansiere andres
velferd. Dette er veien a ga! Enhet
mellom ulike grupper ungdom under
utdanning, — mot statens «velferds»-
politikk!
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«SCENENMINTE OM
DE HARDE 30-ARC1:NE»
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Slik karakteriserte til og med VG polititerroren mot Hammers-
borg-okkupantene. Politibrutaliteten mot Linjegodsarbeiderne,
Taiwan-demonstrnatene og Hammersborg- okkupantene er eksem-
pler pa at politivolden trappes opp. I samtlige av disse aksjonene
har det sikalte anti-terrorpolitiet blitt brukt, noe som viser huiheten
i den offisielle begrunnelsen for denne halvmilitwre politistyrken:
beskyttelse mot den internasjonale terroren.

Dom har sina lagbikker och
fOrordningar
Dom har sina fangalser och fast-
ningar
deres fattigvirdsanstalter rAlnar
vi knappt
Dom har sina fingkonstaplar
och domare
som fir pengar av dom och
alit dom befaller.
Na an sen di?
Tror dom att dom kan hilla oss
nere med det?

VISA ATT SJUNCA
FANCELSET

«Staten	 er en	 maskin til a opp-
rettholde en klasses herredomme over
en annen.	 Det er umulig CI	 tvinge
storsteparten av samfunnet til a arbeide
for en annen del uten et permanent
maktapparat. Den sterende hcer og
politiet er de viktigste voldsredskaper
for staten». Lenin slAr her fast at
politiet er et redskap i borgerskapets
hender til knebling av arbeiderklassen.
Lenin sier ogsd at flat- monopol-
kapitalen	 utvikles	 svulmer	 stats-
apparatet, og med det politiet. Dette er
ei utvikling mange har fAtt erfare her i
Norge det siste Aret.

Politiangrepet mot de streikende Lin-
jegodsarbeiderne, brutaliteten mot anti-
fascister	 som	 demonstrerte	 mot
Chiang-Kai-Cheks propagandaopera,
polititerroren mot ungdommer	 som
forsvarte Hammersborg skole i Oslo
mot sanering — disse eksemplene fra
det siste Aret viser oss at polititerroren
trappes kraftig opp. 1 alle de tre
aksjonene vi har nevnt har det sAkalte
«anti-terror» politiet deltatt. Mens det
offisielle begrunnelsen for denne halv-
militere politistyrken er den okende in-
ternasjonale terroren, sA viser praksis
oss at den «terror» disse spesialtrenede
styrkene i forste rekke skal ta seg av
ikke kommer fra grupper som «Svart
September», men fra arbeidere i streik,
anti-fascister og ungdom som kjemper
for et sted a vxre. Det er nerliggende
trekke parallellen	 til	 30-Aras forhatte
Statspoliti	 som bl.a.	 ble brukt	 mot
streikende Menstad-arbeidere. Da som
nA var situasjonen prega av skjerping
av klassekonfliktene — borgerskapets
svar var og er opprustning av politiet.

Bevilgningene til voldsapparatet oker
med hele 25% pa statsbudsjettet for
—77. Planene er at det halvmilitare op-
prorspolitiet skal bygges ut i alle de
storste norske byene. Onsdag 3. novem-
ber varsler Morgenbladet om at et ut-
valg, Olstad-utvalget, er nedsatt for a
utrede mulighetene	 for et nxrere
samarbeid mellom	 politiet og det
millta re. Denne militariseringa av
politiet som opprerspoliti idag star for
og som Olstad-utvalget varsler om,
betyr ei utvikling i fascistisk lei som alle
progressive ma ta sterk a ystand fra.

Borgerskapet ruster seg og styrker
voldsapparatet sitt. Kjeppen erstatter
gulrota. Dette er ei utvikling vi er for-
plikta til a bekjempe fordi den retter seg
mot og prover a hindre all kamp mot
undertrykking og urettferdighet. Men
kjeppen viser ogsA borgerskapets
svakhet. Som Bertholt Brecht skriver:
«Ni har guld och kanoner och poliser
och soldater - - - Har ni dä sA farliga
fiender?»

For at vi skal bli borgerskapets
farlige fiender kreves det at vi ikke
nxrer noen illusjoner om dem. NAr
borgerskapet idag	 i det borgerlige
demokratiet Norge — sender politiet
sitt til brutale angrep mot arbeidere
som streiker for a fa innfridd det de har
blitt lovt ved tariffoppgjoret, hva er de
ikke da truendes til nar de samme ar-
beiderne ikke lenger noyer seg med
kreve hoyere lonn, men makta i staten?
Av politibrutaliteten idag ma vi trekke
den Ixrdommen, at om arbeider-
klassens frigjering ikke skal druknes i
blod, men seire, ma	 arbeiderklassen
gripe makta i staten gjennom en vxpna
revolusjon.

Det skal fiirsvinna och det kan
gi hastigt
har dom inte markt att alit det
dar har dom ingen nytta av?

och dom bar tidningar och
tryckerier
att ge oss pi kaften och fi oss att
tiga
(deras politikar raknar vi

knappt)
Dom har praster och prolessorer
som fir pengar av dom och
alit dom befaller.
Ni an sen di?
VarfOr ar de radda fiir san-
ningen?

De ska fOrsvinna och de ska ga
hastigt
har dom inte markt att alit det
dar har dom ingen nytta av?

Ni har guld och kanoner
och poliser och soldater
Na an sen di?
liar ni di si farliga fiender?

Ni vet att er lid ar til anda
att alla Overger er.
Och en dag, ja i morgon
kanhanda
skall ni fi se att ingen hjalper er
mer.
Ni ger order om eld. Ni, an sen
di?
Nar kanonerna ar venda mot er.

Bertholt Brecht.

Politikollene ble slengt med stor brutalitet til sere for det taiwanske fascist-regime.
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«Menstad 19 1 — Lin e ods 1976». Denne   arola ble ro t i en demonstrasjon mot politivolden pa Ostensjoterminalen.
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Bergen og Tromso:

FORTSATT
ROD FRONT!

Trondheim:

REAKSJONEN TOK OVER
I Studentersamfunnet i Trondheim vant TKSF eller Alternativ 76

som de kaller seg. De fikk 1.095 stemmer i 2. valgomgang mot Red
Fronts 882. I forste valgomgang fikk TKSF 902, Red Front 555,
Sosialistisk Front 492 og Grunt Gras 239.

Som i Oslo har valgkampen fra alle
gruppene	 vxrt	 retta	 mot	 de
revolusjonxre i Rod Front. SFs valg-
kamp foregikk under slagordene: Mot
Stalinisme og reaksjon. I motsetning til
streikesabotorene i	 moderpartiet SV,
har SF markedesfort seg med verbal
«stone» til alle streiker. Men ogsa den-
ne tynne fernissen sprakk, og arbeider-
forakten stakk apent fram i omtalen av
de streikende ved Norsk Champignon
som «de ni champignonene». Ellers
fikk «teorien» om overgangssamfunnet
en ny vri:	 «Sovjet	 er et overgangs-
samfunn pa vei mot sosialismen med
tascistiske trekk.» Fortsettelsen ma bli
noe i retning av «Sovjet et fascistisk
overgangssamfunn pa vei mot kom-
munismen».

Foran andre valgomgang, i et innlegg
stappfullt av kommunisthets, opp-

da heller ikke a fa full oppslutning.
TKSF er en gruppe som i liten grad

merkes	 for	 pa	 selve	 general-
forsamlingen. Da dukker deres velger-
skare opp, hvorav tre fjerdedeler ikke
har satt sin fot pa noe tidligere mote.
(Det er ingen klippordning.) De apent
reaksjonxres moteprogram	 er det
tradisjonelle pa de kanter, studentikos
med Stuttum og Fleksnes spritet opp
med Svalbardmote med polarflygeren
Sverre Pedersen. Na mangler bare en
gedigen glassknuserfest som i 74, for
Adresseavisa igjen kan sla opp pa forste
side: Tilliten til Studentersamfunnet
gjen opprettet.

Dette «alternativet» ma kjempes ned
ved neste korsvei.
fordra Sosialistisk Front til a «stone»
Rod Front. Dette halvhjertede forsoket
pa a skaffe seg et radikalt alibi, viste seg

0

Det samlende uttrykket for den progressive masse-
:bevegelsen blir i ar som for Faglig 1. maifronts tog.

:::Dette er tog som star rak i motsetning til de valgkamp-
:togene som de borgerlige arbeiderpartiene planlegger.

I fjor samla Faglig 1. maifront
: .: . nEermere 23.000 mennesker til tog

eller mote over hele landet. 1. mai-
toga er det samlende uttrykket for

kampen proletariatet og andre
undertrykte forer mot utbytting og
undertrykking. Og denne kampen
har savisst ikke stätt stille 	 siden i

:.;:fjor.	 Streikekampene, 	 enheten
norske arbeidere og frem-

medarbeidere og kampen mot im-
....iiperialismen var av de sakene som

sto i brennpunkt 1. mai i fjor. Hva
har skjedd siden?

Borgerskapet har sjol opp-
summert 1976 som et av «de verste»

:: streikedrene etter krigen. Siden 1.
i fjor, da Jotul- og Linjegods-

streikene prega togene, har vi hatt
.......;streiken pa Norzink i Odda, streiken

pa Norsk Champignon og vi har
fortsatt streiken pa Hustad i Trond-
heim, bare for a nevne noen. Disse

:streikene har ogsa vist at klimaet i
klassekampen har hardnet

..: .

•

 ligere, ved hjelp av staten	 og ved
:::

▪

 :hjelp av streikebrytere har borger-
--*.;:skapet	 gjort alt for a knekke de

streikende. Bl.a. pa grunn av de er-
:::: faringene en har kunnet

summere, ble ogsa de streikene som

•

hele valgkampen. Mange progressive
gikk fra SFD til Rod Front. Men det
var ogsd mange som viste SFD ryggen

FRAMGANG FOR
KLASSEKAMPLINJA I 1976

rent	 formelt var nederlag til seire
over borgerskapet.

Oppsvinget for enheten mellom
norske arbeidere	 og fremmed-
arbeidere, et oppsving som ga seg
uttrykk i fremmedarbeiderseksjonen
i Faglig 1. maifronts tog i Oslo i
fjor,	 har fortsatt videre gjennom
den streiken som de 9 fremmed-
arbeiderne ved Norsk Champignon
har fort og gjennom den demon-
strasjonen som Fremmedrbeider-
foreninga arrangerte i host.

Kampen mot imperialismen, og
spesielt kampen mot de to	 im-
perialistiske supermaktene USA og
Sovjet, har alltid prega Faglig 1.
maifronts tog — og vil sjolsagt ogsa
gjore det i dr. Siden i fjor har kam-
pen mot imperialismen hatt spesielt
stor framgang i det sorlige Afrika,
dvs.	 i Azania, Namibia og Zim-
babwe.

Massebevegelsen	 har ogsd hatt
framgang pa en mengde andre fron-
ter	 bl.a.	 har	 arbeidere	 og
funksjonxrer innenfor kontor, ut-
danning og sosialsektoren fort harde
kamper og	 gitt massebevegelsen
viktig bredde.

Utdanningssokende pa de for-
skjellige skoleslagene har vxrt i
kamp mot hoyere	 levekostnader,
flere, bedre og billigere hybler, mot

VatgKampen viste at tlertallet av
studentene er for forsvar av sjolrade-
retten, de er anti-imperialister og de
vender ryggen til SFDs forsvar	 av
sosialimperialismen. De stutter arbeids-
folk i kamp og fordommer SV og SFD
sine reaksjomere angrep pa streikende
arbeidere og den permanente streike-
stottebevegelsen. I resolusjonsdebatten
pa generalforsamlinga viste de tre grup-
peringene at de gikk sammen i
angrepene pa Rod Front. KUL og
DKSF gikk sammen i forsvaret av dem
imperialistiske delingstraktaten	 om
Svalbard og viste med all tydelighet
hvilke pro-imperialistiske grupperinger
de er. Kina-hetsen i resolusjonen til
SFD fikk helhjerta stotte fra DKSF.
Resolusjonen til KUL stempla kampen
mot norsk EEC-medlemskap	 som
reaksjonxr. Den fikk mye skryt fra
DKSF, mens SFD-ledelsen hajde delte
meninger! Men det som ayslorte KUL
klarest var at de ikke ville stone
resolusjonen mot overgrepa pa Sosiale
Etaters Fagforening.

For forste gang i DNS' historie
sprakk en front pa selve general-
forsamlinga da trotskistene forlot SFD,
og USV ble staende igjen uten front-
alibiet sitt. De moderne revisjonistene i
SFD hadde i hele valgkampen lagt vekt
pa a appellere til den progressive
studentmassen ved a framstille seg som
et nytt, sosialistisk og demokratisk
alternativ gjennom sine fraser om ar-
beidermakt. Mens hulheten i alt
snakket om arbeidermakt ble grundig
ayslort da de ikke engang kunne stotte
den enkleste form for arbeidermakt;
streik, fikk splittingstalen til trots-
kistene den «demokratiske maska» til
revne fullstendig. Talen var stappfull av
beretninger om maktkamp, intriger og
kupp. At SFD ikke var noe nytt alter-
nativ, men den borgerlige politikken til
SV i ny frakk hadde kommunistene i
NKS pavist i masseomfang gjennom

lukking, mot rasjonalisering av ut-
danninga, mot st.meld. 13 som
betyr samordning av flere for-
skjellige fag og utvanning av faga
osv. Vi ma mobilisere massevis av
studenter pa disse sakene og gjen-
nomfore aksjoner. Vi ma ta opp an-
dre saker som kravet om storre Ian,
lavere rente pa ldna og storre
stipendandel. I arbeidet med Faglig
1. maifront ma vi fore brede
disk usjoner og mobilisere ennd flere
pa disse kravene.

<<1.MAI —
ENHET

KLASSEKAMPENS GRUNN«

I Oslo er allerede Faglig 1.
maifront 77 danna. Parolen for
dagen blir «1. mai — enhet pa
klassekampens grunn!» Toget skal
vxre et bredt klassekamptog og hen-
vender seg tilalle klassebevisste ar-
beidere og hele den progresseive
bevegelsen i Oslo. Det er et viktig

poeng at	 toget er hele	 den
progressive massebevegelsens tog —
ikke et sekterisk partitog. Dette un-
derstrekes av to ting: For det forste
av at det ikke vil bli partiseksjoner
eller paroler for bestemte partier i
toget, det vil for eksempel ikke bli
paroler i forbindelse med stortings-
valget til hosten. For det andre in-
viteres ulike organisasjoner og grup-
per til a danne seksjoner i toget, eller
til a slutte seg til toget pa sitt eget
grunnlag, dersom deres paroler ikke
strir imot togets hovedparoler. Det
er ikke noe krav at disse
organisasjonene og gruppene skal ta
stilling til alle hovedparolene. Dette
star i rak motsetning til de(t) opp-
legget(ene)	 de	 borgerlige	 ar-
beiderpartien DNA og SV vil kom-
me med, nemlig opplegg hvor parti-
propaganda og stortingsvalget kom-
mer til a sta i forgrunnen.

Slutt opp om Faglig 1. maifront
— delta i de lokale 1. mai-gruppene!

 eller t
valgtog?

Klassekampen aysiorte i host
hvilke intriger Oslo SV planlegger
for at 1. mai skal tjene deres taktikk
i forhold til det andre borgerlige ar-
beiderpartiet, DNA foran stortings-
valget til hosten. De planlegger et
brudd med konkurrenten DNA i
Samorg for 1. mai. Bruddet skal et-
ter planen skje i Samorg for at
«fagbevegelsen» skal slutte opp om
SVs valgkamp istedetfor DNAs.
Forberedelsene til bruddet er for
lengst gjort — alt er klappet og
klart. Akkurat som DNAs tog vil
SVs tog ha de parlamentariske
taburettene som forste og siste stop-
pested. 1 al- som for: Bare ett bredt
klassekamptog — Faglig 1. mai-
front!

STOR SEIER FOR
....R0D FRONT!•

ved ikke a bruke stemmeretten. Det er
var oppgave a vinne disse for politik ken
til Rod Front neste semester.

. .".•.•.•.......•.•.•.• •
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FROS

FROSK pa scenen.

90 LIERER- SKOLEmi
STUDENTER TIL FULL 

STREIK

I90 studenter, fordelt pa 3 klasser, ved Eik 12erer-
skole ved Tonsberg, har vist vei i kampen mot statens
utdanningspolitikk. Fra 10. januar gikk de til full
skolestreik, og de er fast bestemt pa a fortsette streiken
til de rettferdige krava de har reist, er innfridd!

Eik Icererskole ved Tonsberg.
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Gruppa FROSK er et helt nytt
bekjentskap for mange. Kan dere si Iitt
om hvordan den oppsto, og hva den er i
dag?

Alf:
Gruppa vokste fram innafor en krets

av venner i Horten, og i-begynnelsen
oppträdte vi mest i lokalmiljeet. Etter
hvert har vi reist endel rundt, bl.a. til
Trondheim og Bergen, og dessuten har
vi vxrt i Chateau Neuf i Oslo flere
ganger.

Astrid:
I dag har gruppa 10 medlemmer. Vi

har ikke noen helhetlig politisk platt-
form, og innafor gruppa er det politisk
uenighet om endel saker. Men	 hver
gang vi skal lage ei vise om en aktuell
sak, diskuterer vi den saka konkret, slik
at vi tilslutt er enige om det endelige
innholdet.

Men det framgar jo klart av plata
deres at dere har et politisk siktemal
med musikken deres.

Alf:

Ja, sjolsagt. Vi ensker a fungere som
en del av den progressive bevegelsen i
Norge, og at visene Nike skal vare med
A styrke kampen for sosialismen. Der-
for tar vi ogsA opp aktuelle politiske
kampsaker som f.eks. streiker,	 anti-
imperialisme	 og	 kampen	 mot
fascismen.

Denne mAIsettinga viser ogsâ i hvor
vi til na har opptr'add mest. Vi har spilt
mye pa streikestettearrangementer, pa
mobiliseringsfester for Faglig 1.	 mai
Front, pa Oktober-fester o.s. Dessuten
har vi spilt pa endel ungdomskubber,
sosiale institusjoner, fenglser og pa an-
dre steder der vi nar ut til folk.

Dere ensker altsa dels a sveise
sammen og utvikle folk som allerede er
progressive, dels a na ut til hell nye folk
med politikken. 1,ar dette seg lett kom-
binere, eller skaper det problemer?

Alf:

I noen grad skaper det problemer.
Spesielt har vi merka det i forhold til
det a spille for ungdom. Flere i gruppa
jobber med ungdom til daglig, og er
opptatt av dette. I Horten har vi ogsa
hatt mye stoff-bruk. Vi har jobba mye
med a lage viser om ungdommen som
de kjenner seg igjen i, som nar fram til
dem det gjelder.

Astrid:
Problemet med a na fram til folk er

generelt. Hvis en ikke sjel er opptatt av
og kjenner de sakene en tar opp, er det
umulig a lage	 viser	 som «sitter i

Alf

brestet». Ogsa vi har i en viss grad tydd
til sjablonger og klisjeer i tekstene vare.
Na diskuterer vi teksene neye ogsA ut
fra dette.

Lise:
Samtidig ma en se den faren som

ligger i at diskusjonene om formen
egentlig blir et angrep pa innholdet.
Formen skal sikre at innholdet nar
bedre ut til folk, ikke at innholdet blir
tilslora eller at visa blir tannles.

— Dere har, spesielt tidligere, men
ogsfi noe i forbindelse med plata, blitt
kritisert for a framstille arbeiderklassen
som forst og fremst lidende, og ikke
som ledende i klassekampen.

Alf:
MAI reiste den diskusjonen med oss

da vi skulle laga plata, og de viste
konkret, ved a ta for seg visene vare, at
det var riktig. Sjel hadde vi ikke vxrt
klar over det, og jeg mener det gjen-
speiler det politiske nivaet vi star pa, og
det faktum at fa av oss jobber i in-
dustrien.

Astrid:
Vi har ikke diskutert dette sammen i

hele gruppa enna, men ganske mye oss
imellom. Sjel mener jeg vi na har kom-
met mye lenger, og at dette ogsa vil vise
seg i praksis.

Lise:
Det er viktig at ogsA kulturen viser at

stadig fler tar kampen opp, at det
framover. Sjel om en ogsA bor ta opp
og ay slore kapitalismens rattenskap,
kan ikke dette va2re det viktigste.

— Hvordan er egentlig lesevilkara
for progressive grupper i Norge i dag?

Alf:
De er trange. Save! NRK som borger-

pressa fortier den progressive kulturen i
stadig sterre grad. Men vi kan ikke gi
opp for det. Vi ma ta vare mottrekk.
Det er nocivendig hvis vi virkelig skal na
ut til folk.

Lise:
Progressive rundt omkring i landet

ma se pa arbeidet med kulturen som
viktig. Kulturen ma i sterre grad brukes
i den daglige politiske kampen. I tillegg
kunne det kanskje vare en ide at det
pa ulike steder var smA grupper som ar-
beidet med a arrangere egne kultur-
meter. Her kunne bade lokale krefter
og andre brukes.

Astrid:
Sjel deltok vi pa et slikt arrangement

i Drammen. Den lokale Oktober-
bokhandelen sto som arranger, og det
hele var svxrt vellykka. Hvis slikt ble
vanlig, ville det bety mye for den

Astrid
	

Lise

progressive kulturen.
— Tilslutt, hvilke planer har dere

framover?
Alf:

Tida rett etter at plata har kommet er
vanskelig. Det a gi ut plate betyr at en i
lang tid bare ever og ever pa de visene
som skal med. SA er plata plutselig ute,

I og med vedtaket av den nye larer-
utdanningslova i 1973, ble grunn-
utdanninga for lxrere 3-Arig. Men
Kirke- og undervisningsdepartementet
ba spesielt Eik Lxrerskole om ogsA a
opprettholde den 2-Arige linja ved
skolen. Dette ble gjort,.pg nye studenter
er tatt opp ril Jenne linja bade i 1973,
1974 og 1975

Na skal linja avvikles og de tre sisie
klassene tar eksamen til varen.

VANSKELIG SITUASJON

For de nitti elevene i desse 3 klassene
er situasjonen idag slik at de heyst
sannsynlig ikke far fast jobb. Arbeids-
markedet for lxrere er stramt, og med
bare 2-árig utdannelse star en svakest i
konkurransen. OgsA mulighetene til
videreutdanning er sma, fordi elevene
her ma konkurrere bade med lxrere
med lang praksis og med folk med 3-
Arig utdannelse.

AVSLAG FRA DEPARTEMENTET

Ut fra sin spesielle situasjon krevde
de 90 studentene fortrinnsrett ved opp-
tak til videreutdanningstilbudet ved Eik
Lxrerskole. Dette kravet ble stettet av
save! elever ved de andre linjene som
Ixrerne, og en seknad om dette ble
sendt departementet. Svaret var blankt
a yslag, og departementet gad ikke
engang koste pa seg en begrunnelse.
Ekstra grotesk og arrogant blir dette
nar en vet at det er departementet sjel
som har ansvaret for den situasjonen de
90 er kommet opp i.

og en feler liksom at en skal begynne
pa nytt igjen.

Lise:
Vi har i alle fall liggende en del nye

viser som det skal bli deilig a fa sette
tenna i!

Astrid:
Dessuten arbeider vi med planer om

Studentene godtok ikke a yslaget, og
en delegasjon bestäende av repre-
sentanter fra studentene, skolens ad-
ministrasjon og Landslaget for norske
larerstudenter matte opp i departe-
mentet. Det eneste de oppnAdde var en
samtale der departementet bekreftet sitt
ubegrunnede ayslag!

Seinere har studentene nok engang
henvendt seg til staten, og ennA en gang
ble kravet avvist.

FULL STREIK FRA 10. JANUAR!

Na sto det klart at bare kamp ville gi
resultater. Kort tid for jul avholdt

et eget program spesielt beregna pa
ungomdsklubber og annen ungdom.

Alf:
Og sjelsagt vil vi gjerne fortsatt spille

pa progressive arrangementer av ulike
slag. Folk kan kontakte oss gjennom
Tom Reksje, Aubertsgt. 5, 3190 Hor-
ten. Tlf. (033) 81573, 09.00 — 16.00.

studentene allmete. Av de 65 fram-
moue, stemte 63 for full skolestreik fra
semesterstart 10.januar. Streiken vil
vare inntil de har fAtt garanti om for-
trinnsrett ved opptak til videre-
utdanning, eller rett til et tredje skoleAr.

De 90 studentene star opp ei en hard
kamp, og de har Ott i spissen for slag-
kraftige aksjoner i interessekampen. De
trenger stone raskt! Send stotte-
uttalelser fra alle typer utdannings-
steder. La oss vise at solidariteten
mellom ulike grupper under utdanning
er sterk. Sette kan sender til: Student-
rAdsformann Thomas Gisme, Eik
Lxrerskole, 3109 Lofts-Eik. Seier for
de 90 Ixrerskolestudentene!

«Hva ma gjores» meter
Seint i host ga plateselskapet MAI ut en LP med gruppa FROSK

fra Horten. Plata, som forovrig heter «Krfiker i lufta», har ffitt
positiv mottagelse. Den viser klart at gruppa har flere viser enn
«Virvelvindsstevet» som mange progressive bor bli kjent med.

«Hva ma gjores» samla tre av medlemmene i gruppa. Sammen
med Astrid, Lise og Alf hadde vi en prat om gruppa, og om hvilke
problemer de har mutt, bfide nar det gjelder a lage viser, og ikke
minst nar det gjelder a na ut med dem.

-."
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Tyskland har i lengre tid praktisert

r, «berufs-verbot», dvs. forbud mot an-
settelse	 i	 staten	 for	 sakalte	 «For-

..., fatningsfiendtlige	 elementer».	 Det
'	

•
sosialdemokratiske	 parties:	 stetta	 fullt
ut innferinga. Seinere har ogsa mange
sosialdemokrater fats fele at forbudet
ogsa rammer dem. I Frankrike pagar i

. disse dager en	 rettssak	 mot over 20
studenter	 etter	 studentaksjonene	 sist

– --	 —---;,-	 . . vAr,	 og	 tiltalen	 er	 klart	 politisk	 be-
,	 .	

I'

. 	 /.1...
i
..:

,4,,i, grunna.,	 ,,,.. ,,,,
`5 	 . Borgerskapet i Norge forbereder en

slik utvikling ogsa her i landet. 26.10.76
gikk «Aftenposten» pa lederplass prin-

*„.. sippielt	 inn	 for	 yrkesforbud,	 og	 de
'	 1-'-,..,:: hrukte	 bl.a.	 uttalelser	 om

..	
. «ekstremistene» fra SVs faglige leder,

.
4.i

Bjorgu If Froyn, for a begrunne det.
-	 '•-*- '	 ' Angrepa pa de demokratiske rettig-

LO-ledelsen	 luker sa	 godt	 den	 kan. hetene miter motstand, ogsa langt uta-
Suspensjoner av hele foreninger, eks- for kommunistenes rekker. Ved a smi
klusjoner og tilbaketrekking fra tillits- en sterk og brei kampenhet mot an-
very har ramma en rekke fagorgansierte grepa kan de sla y tilbake, og bli en stein
og foreninger som star pa ei kamplinje. borgerskapet lefter bare for a slippe

I stedet for a ga mot NAFs utspill, ut- den pa sine egne fetter. Vi ma ikke la
talte LO-ledelsen sin fulle forstaelse, og angrepa true oss til taushet, men egge
garanterte at hvis arbeidsgiverne feide oss til motstand!
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111W111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111N11111

Wilhelm Dahl, NAF:
«Vi har sendt ut
sirkulxrer>> Direktor Wilhelm Dahl
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JOGGING!
Stadig flere progressive har i lopet av de seinere Ara skjont at det

er viktig a holde seg i form og drive idrett. Men faerre har skjont
idrettsbevegelsens politiske betydning. Denne artikkelen tar opp
begge sporsmAla, og munner ut i en oppfordring om a drive organi-
sert masseidrett. Vi bringer ogsA en oversikt over noen av de mange
turrenna pa ski utover vinteren — som et puff i ryggen til alle som
vil gjore alvor av gamle eller nye planer.

Titusener deltar hvert cir i masseidrettsurrangementer. Bli med du ogsci!

«Demokratene» i NAF og LO

Kjempe
forbud!

Nfir klassekampen skjerpes, tvinges borgerskapet til a kaste
nye av den demokratiske maska. Diktaturet trer tydeligere
'ram. I Norge har vi i firet som gikk ikke minst sett det i
ingrepa pfi vanlige folks demokratiske rettigheter. Denne ut-
viklinga rammer alle progressive, alle som star pa ei klasse-
(amplinje. I dette ligger ogsá grunnlaget for enhet i kampen
not angrepa.

r for yrkes-

FRAMGANG FOR KAMPLINJA

De	 harde	 angrepa	 pa	 de
iemokratisek rettighetene kommer for-
ti 	 foler seg trua, ikke for-
ti 	 foler seg sterke. Aret som gikk er
let	 storste streikearet etter krigen.
;tadig flere retter ryggen og slat- tilbake
not undertrykking og urett. Pa felt et-
er felt gar folk til kamp for sine rettig-
teter.

Borgerskapets	 svar er a styrke
liktaturet sitt, innskrenke ytringsfri-
ieten for vanlige folk, skjerpe sensuren
presse, radio og TV, sparke folk pa

)olitisk grunnlag osv. Men disse tiltaka
tilbake pa dem sjol. De a yslorer for

;tadig flere at det sagnomsuste «demo-
cratiet » ikke er annet enn en maske, og
it bak	 denne	 maska ligger borger-
,kapets diktatur.

Dette betyr sjolsagt ikke at vi skal
tike angrepa velkomne, eller ikke ta
tern alvorlig. tvert imot skal vi sloss
not dem av alle krefter. Vi skal sloss
not dem fordi det er i arbeiderklassens

alle andre progressives interesse, og
'ordi ytringsfriheten, organisasjonsfri-
ieten osv. gjor det lettere for oss a styr-
e borgerkapet.

ANGREP PA MANGE OMRAIWR

Angrepa pa de demokratisek rettig-
tetene har kommet pa en rekke
=racier. I NRK er sensuren skjerpa.
vied full stone fra SV-eren Lagesen er
)dde Hammerverk-filmen og en film
)m sikkerheten ved oljeboring i Nord-
joen nekta vist. Motiverin ga er klart
iiolitisk. Progressive plater spilles ikke,
lemonstrasjoner og aksjoner forties i
tadig ston-e grad.

Den Libertas-inspirerte hetsen mot
regressive Ixrere fortsetter, og folk
m Lars Roar Langslet har spent gatt
TI for politisk siling ved ansettelser i
RK. Sarntidie opplever vi at forlag
nsurerer vekk kapitler i progressive
maner for de utgis.

KAMPANJE I ARBEIDSLIVET

. • ogsa til arbeidslivet har kampanja
redd seg. I et intervju med Bergens
idende i host gikk en av direktorene i
rbeidsgiverforeninga spent inn for

olitisk kontroll av folk som seker
ebb. Dette strir spent med grunnlovens
rbud mot diskriminering av folk ut
a politisk overbevisning. Spesielt
ante direktoren til forsiktighet over-
r folk som pa en eller annen mate

4dde vxrt i kontakt med heyere ut-
annine.

Arbeidsgiverne har allerede begynt a
ette dette ut i livet i private bedrifter.
anitidig hever det seg ogsa reak-
onxre roster som krever det samme
inafor staten. Allerede i dag betyr det
t studenter og skoleelever som gar
!on av utdanninga, eller av andre
runner vil ta seg jobb i en privat be-
-ift, kan bli uglesett og avvist pa per-
onalkontorene. Dette gjelder faktisk
nten de er progressive eller ikke! I nter-
juet med Wilhelm Dahl et annet sted
a sida beviser klart at «studenter»
enerelt er n'oe suspekt.

POLITISKE OPPSIGELESR

Angrepa pa kampvillige arbeidere
ar ogsa okt i styrke det siste aret.
orgerskapet prover desperat a skape

«ro» gjennom en bilge av politiske
oppsigelser. Men de har i liten grad
lykkes. Mange steder har solidariske ar-
beidskamefater Ott til aksjon og slatt
oppsigelsene tilbake. Kamplinja styrkes
i fagbevegelsen.

LO I)ELTAR I KAMPANJA

SA er det kanskje noen som tror at
LO i denne saka har forsvart de fag-
orransiertes interesser? Da tar de sjol-
sagt feil. Sannheten er det stikk mot-
satte. LO har sjol satt i gang en kam-
panje mot kampvillige arbeidere, en
direkte oppfolging av Aspengrens opp-
fordring om a <duke vekk ugraset». Og

Litt for jul ringte vi direktor Wilhelm
Dahl i Norges A rbeidsgiverforening for
a la vite mer om hvordan NAF vil sikre
seg mot “ tiroelementer», og hva de
egentlig Iegger i uttr:n kket. Fyren var
slettes ikke sverlig pratsom, men etter
ha beds om en mermere delinisjon av
«uroelementene» f ikk vi da tilshitt fram
dette:

Eh, definisjonen, eh, det er
vxre oppmerksom pa at det er ar-
beidere, og i hey grad studenter som
seker jobb i norske bedrifter, ikke for a
arbeide der, men for a foreta omvelt-
ninger med sine revolusjonxre ideer (!).
Altsa kort og godt arbeide mot den be-
driften de selv seker arbeid i. Det er alt
jeg har a si, og ikke noe mer!

Javel, men hvordan konkret kan
man skjerpe ArvAkenheten, er det da

Jee har ikke noe mer a si om det.
SA det er altsi ikke noen planer

Ira deres side om ...
Nei, det er det ikke! Vi har sendt 

E
NKELTE norske fagforbund krever na cet

 sterkt lov- og avtaleverk, mot undergrav-
ningsvirksomhet 1 arbeldslIvet, og motstandere
av cloy og ordens reagerer pit velkjent mite.
Det er klart at ingen med glede slutter opp om
krav om sterkere lovverk, hverken nar det
gjelder arbeldslIvet eller vern om demokratlet.
Slike tiltak ma og skal vsere en nOdutvel hvor
demokratiske virkemidler viser seg makteslOse.
Men ellers bor man i den norske debatt lkke
lukke oynene for det faktum at skrevne og
uskrevne yrkesforbud finnes i alle land, first
og fremst de totalitmre, men enkelte ogsa 1
Norge. RegjerIngen Nordil. ville eksempelvis
handle bevisstlOst og klanderverdlg om den
satte erklmrte samfunnsstormere pa som hoy-
ere sjefer 1 Forsvaret, polltiet, efterretnings-
tjenesten osv. Nar den ikke gjor det, er det en
konsekvens av den politiske maktkamp. Rett
til selvforsvar er en anerkjent rettighet, ogsts
pa samfunnsplanet. Overser man dette, blir
det hele en skinndebatt.

Utdrag fra lederen i «Aftenposten»
26.10.76 under tilttelen

oRett til forsvar».

for sin dot-, skulle LO gjore det de kun-
ne innafor fagbevegelsen! Slike utsagn
har vi ikke bare fan here fra DNA-
folk, men ogsa fra kjente SV-ere som
Kjell Fiskerud.

REIS KAMP MOT ANGREPA

ut sirkulxrer til vare medlemmer, og
det er na sa kjent gjennom avisene at
det ikke er noe mer a kommentere.

Ja, det sa altsi en direktor i Arheids-
giverforeningen. La oss gi ham et kraf-
tig svar ved a styrke kampen mot
politiske oppsigelser og andre angrep
pa de demokratiske rettighetene! 

IDRETTEN DEN STORSTE
KU LTURELLE A KTIV ITETEN

ingen annen kulturell virksomhet kan
male seg med idrettsbevegelsen i styrke
og omfang. Forskjellige slags idretts-
foreninger fins i omtrent alle lokal-
miljeer i landet, og samla har disse
foreningene mer enn en million betalen-
de medlemmer! Tallet viser at en stor
del av landets voksne og voksende
befolkning tar del i organiserte spor-
tslige aktiviteter.

SKISPORTEN SAMLER MANGE!
Nest etter fotballen er det trolig

skisporten som har Hest aktive utevere
her i landet. Fa andre greiner gir sa all-
sidig trening som skileping. Sa godt
som alle muskelgrupper «far sitt», og
kondisjonen styrkes kraftig. Og ski-
sporten er massevennlig pa den maten
at alle kan drive den pa sin niva og ha
stor glede av den fra ferste stund.

Utover interen arrangeres det en
mengde turrenn pa ski. Oppslutninga
um dem har bare ekt og ekt de siste Ara,
og mange fler burde helt sikkert delta.
Det fins imidlertid to typer turrenn. De
illustrerer noen av de mest sentrale mot-
sigelsene i idrettsbevegelsen, og vi skal
derfor ga litt non-mere inn pa dem.

TO TYPER I URRENN
Den ene typen er de tallrike rennene

som har lange tradisjoner i norsk idret-
tshistorie. De arrangeres av klubbene
pa de respektive stedene og mobiliserer
store deter av akt iv ungdom og eldre. 1
smA miljoer er ofte nesten alle pa beina
pa slike dager. Innslagene av reklame,

sponsorvirksomhet o.l. er tilstede i
beskjedent omfang. 	 Den store kom-
mersialiseringa har enna ikke nadd
disse renna.

Eksemplcr pa den andre typen renn
er alpelepet Marcia Longo i Italia og
Vasaloppet. Disse renna er nettopp
gjennomsyra av komersiell virksomhet.
De er etterhvert	 blitt gigantiske
reklameshow salt i scene av ski-
fabrikker, smeringsprodusenter og an-
dre som lager utstyr, og hensikten er
skape marked for stadig skifting til det
dyreste utstyret med de aller siste
finessene, f.eks. karbonstaver til 500
kr. — Startkontigenten er ogsa hey i
disse renna, mellom 40 og 120 kr.
Mange av disse storarrangementene har
ogsa lange tradisjoner, og det er ferst i
de siste Ara de er blitt misbrukt sa etter-
trykkelig av kapitalinteresser.

Kommersialiseringa er uttrykk for
borgerskapets innflytelse i idretts-
bevegelsen. Den har i stor utstrekning
vxrt velsigna av forbundenes topp-
ledelse. Denne utviklinga er masse-
fiendtlig for det forste fordi den
ekonomiske evnene blir avgjerende for
den enkeltes muligheter til a delta i
masseidretten. Na koster det f.eks. ca .
2000 kr. a utstyre en unggutt for lang-
rennssporten. For det andre innebxrer
kapitalens snylting	 pa idretten at
demokratisk sjelorganisering svekkes
eller gjeres umulig. — Den progressive
idrettsopposisjonen som etterhvert liar
vokst fram bade i Skiforbundet og an-
dre steder har tatt skarp a ystand fra
denne utviklinga, og reiser na kampen
mot den pa alle plan.
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Bresjnevs raselwre:
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PARKING AV

Sovjetstaten av i dag er fascistisk, en stat av Hitler-typen. Pa sam-
me mate som Hitler benytter de nye tsarene seg av rasistiske
«teorier» for a rettferdiggjore undertrykkinga. Sovjetiske «fors-
kere» er fullt sysselsatt med a utvikle denne lwra — lwra om
«geniet», om at del fins overmennesker som best kan styre verden,
mens det arbeidende folket er esla til a trxle og Ia seg kue av disse
«genia».
kort kan denne lwra sammenfattes slik:

Den herskende klassen er klok, og har derf or retten til a styre den
undertrykte klassen og proletariatet, fordi de er dumme og treige.

Den herskende klassen skal sikres reproduksjon gjennom hjerne-
transplantasj oner og «parring av gode foreldre».

<GODE FORELDRE>›!
STY RK DEN PROGRESSIVE

I DR ETTSOP POSISJONEN
Det er tusen grunner til at progressive

bor delta i ulike former for masseidrett.
Det skulle vxre unodvendig a nevne
hvilken betydning	 den fysiske helsa,
konsidjonen og styrken	 har hatt i
perioder med skjerpa klassekamp. Ar-
beiderturnforeningene var f.eks. de
forst og de siste som motte Hitler med
aktiv motstand i	 trettiAras Tyskland.
Progressive som innser faren for en
tredje verdenskrig, bor ogsA innse idret-
tens sentrale betydning.

Som den mest omfattende kulturelle
aktiviteten i landet har idretten og idret-
tsmiljoene ogsd stor politisk betydning.
Altfor lenge har reaksjonare elementer
i forbundsledelser etc. fAtt cure fram
ikke bare med framstot for reklame og
lagsvirksom het,	 men	 ogsd	 med
ideologien om idretten som noe noytralt
og klasselost og skilt fra politikken.
Den progressive	 idrettsopposisjonen
har Ott ut mot	 hele den borgerlige
idrettspolitikken. Opposisjonen er ennA
svak og tildels uorganisert, men den er
viktig, den ma styrken! Derfor mener vi
at det ikke er nok bare a ta en joggetur i
ny og ne. Den som mener a ha skjont
idrettens politiske betydning ma	 vise
det i praksis ved a drive organisers
masseidrett!
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Ut i loypa!
Ncr folger ei lisle over noen av
turrenna framover i vinter. Folk
som vil ha fullstendig oversikt,
bor kjope Skiforbundets
terminliste.

Ostlandet/Serlandet:
23/1 Ostmarksrunden, 33 km, Oslo

Ves-tmarksruoden, 33 km, Oslo
30/1 Lillomarka rundt, 32 km, Oslo

Vestergyllen, 37 km, Oslo/Asker
Borseterrennet, Hamar
Oddersjiirennet, 30 km, Kristiansand/Mosby

5/2 Nordmarksrunden, 28 km, Oslo
13/2 Kaupesteinrennet, 30 km, As

Keyvinglepet, 30 km, Notodden
26/2 Krokskogrennet, Oslo
13/3 HolmenkoUroarsjen, 42 km, Oslo
20/3 Birkebeinerrennet, 55 km, Lilelhammer/Rena

Trendelag:
20/2 Tydalsrennet, 22 km, Selbu

Svarthaugrennet, 17 km, Oslo
27/2 Berkikrennet, 30 km, Oppdal

Marks rundt, Trondheim
13/3 Klakkrennet, 35 km, Kyrkesseterera

Vestlandet:
6/3 Ornarennet, 30 km, Voss
3/4 Holmey skarren net, 30 km, Stryn
7/4 Bjennarrennet Gaupne/Ardal

17/4 Helgatindrennet, 25 km, Voss

Nord-Norge:
6/3 Sausfjellrennet, 30 og 15 km, Brenneysund

13/3 Kobberlepet, 45 km, Sulitjelma
Varden rundt, Tromso

19/3 Hafjellrennet, 25 km, Ballangen
27/3 Fjellrennet, 35 km, Tromso
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13. desember aksjonerte elevene ved
Statens händverks- og kunstindustri-
skole, og det gjorde de sä det virkelig
syntes. Elevene bygde en 300 meter lang
drage som de krop inn i, og sA snodde
dyret seg ned gjennom sentrumsgatene
til regjeringsbygget.

Elevene protesterte mot at staten,
uten forvarsel, nA vil integrere skolen i
Distriktshoyskole-systemet. Deres krav
er at skolen skal bestä som en sjolsten-
dig hoyskole, siden det er den hoyeste
kunstutdannelsen i landet.

Paroler mot DH-systemet var festa
til sidene pa den store dragen.

Problemet med geni

PA en rundbordskonferanse mellom
sovjetforskere og forskere fra andre
ost-europeiske land, Ia de sovjetiske
forskerne fram fire sporsmAl som skulle
fore til «samfunnsmessig framsteg»
dersom de ble lost:

Problemet med a finne geni.
Problemet med a utdanne geni.
Problemet med a oke tallet pa

geni.
Problemet med ary og med de

geniale evnene.
Som svar pa det forste sporsmAlet

svarte raseteoretikerne til Bresjnev: 1 og
med at folk i det «sosialistiske» Sovjet
ososialt» er likestillet, ma all forskjell,
f.eks. i <<intelligens» har biologiske
Arsaker. I trad med dette hevdet den
sovjetiske forskeren, Efroimson, at in-
telligenstestene er et ypperlig redsakp
for a finne evnene og genia. I sxrlig
grad framhevet han Bidet Stanford IQ-_
test. Denne testen er s2erlig kjent for a
ha <<bevist» at den svarte befolkningen i
USA genetisk er underlegen den hvite!
Efroimson slo fast at det tidlig i barnets
utvikling gjelder a slA fast om det har
ogode anlegg». I folge spesialistenes
syn pa profilen pa evner hos et men-
neske bor de kartlegges alt i 10 ars
alderen. I korthet sier denne teorien at
barn i Sovjet skal fA framtida si avgjort
av spesialister — de skal settes pa som
framtidige herskere eller som fram-
tidige arbeidere, alt etter «profilen» pa
evnene deres.

Vitenskapsbyer

I oppfostringa av genier har de sov-
jetiske forskerne tatt Ixrdom av USA.
Der har det i mange ar eksistert isolerte
byer for seers intelligente og forskere.
Det vesttyske tidsskriftet «Exakt»
skildrer de sovjetiske tilstandene slik:

I dag er den geografiske konsentra-
sjonen av vitenskapen hoyere enn kon-
sentrasjonen innen industrien i Sovjet. I
raskt tempo blir teknisk-vitenskapelige
foreninger dannet. Derfor opptrer ogsd
vitenskapen som en sjolstendig faktor
liar en skal grunnlegge nye byer. Pa den
mäten har det i det siste oppstAtt hele
vitenskapsbyer som Dubnd, Putschino
ved Oka, Akademogorodok i Sibir og

rotwino.
Forskerbyene sa vel i Sovjet som i

USA tar sikte pa a holde vitenskaps-
ennene borte fra arbeiderklassen og

e arbeidende massene.

Hjernetransplantasjon og geniparring

Men sovjetforskerne gar lenger enn
are a holde genia borte fra arbeider-
lassen for a oke «kvaliteten». Det blir

og fort alvorlige diskusjoner om
hvorledes de «geniale» evnene skal kun-
ne okes pa kunstig mate. Den ost-tyske
forskeren Neifach kunne rapportere om
eksperimenter med hjernetransplanta-
sjoner hos pattedyr. Han skildret videre
inngäende hvordan det var mulig
gjore det samme med mennesker, og
fortsetter: «... Det konkrete framlegget
til slike forsok ma samfunnet allerede i
dag ta stilling til». Han forsikret om at
<<... metoden skal ikke komme til
allmenn bruk, men bare i noen spesielle
tilfeller, noen dusin, og pa det meste
bare for noen hundre eller tusen».

Metoden med hjernetransplanta-
sjoner skulle med andre ord tjene til
utvikle et skikt av <<geni-aristokrater».

Men det finnes praktisk gjennom-
forlige, nar det gjelder a sikre utvalget
til den herskende klassen.	 Diplom-
biologen Weiss i Ost-Tyskland star for
et slikt innlegg i debatten. 	 Han tok
utgangspunkt i en undersokelse 'av de
beste deltak erne i «olympiaden for unge
matematikere» i DDR. Weiss gar ut fra
at folks «gode» eller «dArlige» evner
kan fares direkte tilbake til «sosial-
gruppene» til intervjuobjektene, et-
tersom alle «hindringer for a fa ut-
danning ble	 fjerna i DDR	 i 1 945».
Foreldra til de barna som ble undersokt
ble deft inn i 16 grupper. Overst ranger-
te «direktor for et folk eeid foretak», pa
13. plass kom «yrke uten sxrlige kjen-
netegn», som kroppsarbeidere, og helt
nederst var «husmor ut en yrke».

Weiss slo fast at (let hos 50,3 pst. av
familiene og slektningene 	 til disse
matematikerne fantest det i det minste
en representant	 for de tre overste
yrkesgruppene. Dette resultatet fram-
stilte han som «bevis» for at «ary er en
nodvendig forutsetning for 	 matema-
tisk-tekniske anlegg» hos et menneske.

Ekteskap skal saledes rettes inn etter
sosial stilling og stand, for at avkom-
met skal vxre mest mulig «rent» og
«intelligent». Hitler sin kamp for «en
sunn arv» blir fort videre.

Den	 fod te» krilninelle

Sovjet har i dag en stadig okende
kriminalitet og alkoholisme. Arsakene
til dette ligger i et samfunn med hard
undertrykking og utbytting. 	 Konkur-
ransen i den sovjetiske skolen er bein-
hard. Her er det plass for geni, men
ikke for vanlige elever. Tapere blir det
skapt titusenvis ay.

For A forklare disse fenomene er
teorien om den «focIte kriminelle» satt i
system. Malinovsky fra det medisinske
fakultetet	 i	 Moskva	 forklarer
kriminaliteten slik: <<Det fins ei lita
gruppe med	 nedarvet patologisk av-
vik». Efroimson	 fra Helseministeriet
nevnte en rad faktorer som «taler for
eksistensen av visse genetiske forut-
setninger for sinnsjukdom, kriminalitet
osv.» En annen sovjetforsker hevda like
godt at «det er i dag kjent at omlag 40
pst. av barna pa hjem for unge lov-
brytere lider av organiske hjerneskader,
og de framviser	 psykotiske krakter-
trekk.»

Et fascistisk diktatur
av Hitlertypen

NAr sporsmälet blir stillet: Hvor
kommer de riktige tankene fra, svarer
raseteoretikerne til Bresjnev: Fra genia,
fra overmennesket, fra «pa det meste
tusen» overmennesker skapt av viten-
skapelig eksperiment av Hitlertypen. Vi
vet i dag at sovjetisk «vitenskap» ikke
minst psykiatri, blir brukt mot opposi-
sjonen, til a sperre folk inne pa sinn-
sykehus osv. Dette er resultatet av en
hel «vitenskap», en raselere som ikke
pa et punkt star tilbake for produkta til
Hitler sine raseteoretikere, som utgjor-
de den «vitenskapelige» grunngivingen
for a gasse i hjel 6 mill. joder. «Geni»-
teoretikerene til Bresjnev bekrefter at
det i Sovjet ikke bare er et fascistisk
diktatur, men et fascistisk diktatur av
Hitler-typen.

(Kilder:
«Befreiung» nr. 3/75
'«Voprosi Filosofi» nr. 7/70 og nr.
9/72)

Klare ord
fra
Joritsj,
forsker

oTidligere var utviklinga av evner og
dyktighet i all hovedsak avhengig av
klassebakgrunn. I dag, nar de sosiale

ilkara er like for alle, viser forskjellen
mellom mennesker, sett pa hakgrunn av
vner, seg klarere enn tidligere. Den

sosiale forskjellen er uten tvil en faktor
som bygger opp om den biologiske for-
skjellen nar del gjelder krefter, ut-
seende og intelligens. Det a oppheve
den sosiale forskjellen kan ikke fore til
hiologisk likhet. Tvert imot, del ffir den
biologiske ulikheten, som tidligere var
skjult av sosial ulikhet, til a vise seg en-
da klarere» (Den sovjetiske forskeren
Joritsj).

• • • •••••• •

••••• • • ••::::::•••••••••••••.::::::::::::•:•:•:•:••-•.*•••••••7. • •

Bildet: Visepresidenten i det sovjetiske vitenskapsakademiet, Mikhail Lavrentjev «under en
forelesning i hydrodynamikk pa internatskolen for fysikk og matematikk» i Akademogrodok,
en av avlsstasjonene for «genier» i Sibir. Bladet «Sovjet-nytt» skildrer videre forholda slik: «I
en liten landsby i Sibir verden aldri hadde /tort om for, var en hel skoleklasse levende opptatt
av matematikk. Det er oppdaget flere talenter enn noen hadde venter. Jeg vet at det i Sibir fin-
nes mange begavede unge jenter og gutter. Det gjelder bare ei finne dem og lcere dem opp, sier
professor Lavrentjev.»

Ma. lib. 16 III. 'lb 1,11.	 11, 1116 II,	 11b. ,. It. 116 litn
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8. mars-kom iteens ha ve grunn ag:
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING!
Sjolbestemt abort na!
Prevensjonsveiledning i grunnskolen!
Gratis daghjem til alle barn!
6 mnd svangerskapspermisjon med full lonn!
Kvinner krever rett til arbeid!
Kamp mot bruk av kvinner som salgsvare!
Kamp mot all imperialisme!
Solidaritet med frigjoringsbevegelsene!
Full stotte til det chilenske folkets kamp mot fascismen!
Forby <<Norsk Front»!

Seint i host troppet daghjems-aktivister med barn opp pa kontoret til finansrcidmannen i Oslo, og la fram krava sine. Fa
gratis daghjem til alle barn 8. mars!   

L .1 [TALI   BOKS 2072, GRUNERLOKKA, OSLO 5        
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8. mars demonstrerer kvinner over hele verden mot alle former
for kvinneundertrykking. Som studentjenter pa lwrestedene i Norge
har vi sjol viktige krav a sláss for, og samtidig skal vi bruke den in-
ternasjonale kampdagen til a vise at vi stoner den kampen andre
foyer.

ER VI DUMMERE ENN GUTTA?	 VI ER IKKE PRIVILIGERTE!

Hvorfor utgjor jentene bare ca. 38%
av studentene pa universitetet, og bare
10% ved andre lxresteder? Hvorfor er
det ikke mer enn ca halvparten av de
kvinnelige studentene som fullferer
studiene? Jo, fordi jenter under ut-
danning rammes av en beinhard under-
trykking. I dag har ikke jenter samme
rett til utdanning som gutter. Mr ar-
beidspresset oker, eksamenene blir van-
skeligere og stadig flere fag lukkes,
synker andelen jenter ved disse fagene
betraktelig. Dette skjer ikke fordi vi er.
dummere enn gutta, — nei det er fordi
utdanninga overhodet ikke tar hensyn
til den sceregne situasjonen kvinnene.

Det sies at studentjenter er priviliger-
te, — at vi er heldige som far lov til a ta
en dyr utdannelse. Vi som kjenner un-
dertrykkinga pa kroppen hver dag veit
at preiket om a vere «priviligert» er
blank logn. Det er ikke noe annet enn
en tvers igjennom reaksjomer og kvin-
nefiendtlig ideologi som prover a
skjule hvordan virkeligheten ser ut for
oss studentjenter.

Na finner vi oss ikke i disse mindre-
verdige forholda lenger! Vi har fAtt nok
av a bli behandla som annenrangs men-
nesker. Det er vi sjol som kjenner kvin-
neundertrykkinga pa kroppen, — der-
for er det vi studentjenter som ma gA i

imperialisme er en nocivendig forut-
setning for var egen frigjoring. Stone
til folkenes kamp mot imperialisme og
mot fascisme — og kampen mot im-
perialistiske overgrep og fascistiske
framstot i vart eget land — betyr kamp
mot kvinnenes verste fiender.

LA OSS REISE KRAVA VARE
8. MARS!

8. mars er den dagen da vi skal samle
tusenvis av kvinner bak de krava som vi
studentjenter mener er viktigst akkurat
for oss. Denne dagen skal vare en
styrkeprove fora vise hvor mange kvin-
ner i dette landet og over hele verden
som har tatt opp kampen mot alle for-
mer for kvinneundertrykking, sann
som den opptrer pa de forskjellige
omrAdene. PA de hoyere lxrestedene
har borgerne i DKSF og ledende
USV'ere gAtt sammen om a spre ideen
om at studentjenter ikke er undertrykt,
at vi ikke har noe a kjempe for. Dette er
et klart forsok pa a sabotere kampen
mot all kvinneundertrykking, — ei linje
for A nedlegge kvinnekampen blant

studentene, forovrig hell i tract med Sys
behandling av kvinnene under abort-
saka og sviket deres under daghjems-
kampen nA i host. SV ser pa kvinnene
som nyttig stemmekveg, — de viser i
sak etter sak at de ikke kjemper for
kvinnenes frigjoring. Vi studentjenter
ma slAss for a a yslore alle forsok pa a
nedlegge kvinnekampen; vi ma stille oss
i spissen for vAre egne kampkrav og
slutte opp om de krava som er felles for
alle kvinner.

BLI MED I 8. MARS-GRUPPE!

Den riktige linja for kvinnekampen
har full kvinnefrigjoring som mdl.
Parolegrunnlaget for 8. mars 1977
representerer nettopp denne linja. Kvin-
nefronten har allerede tatt initiativ til a
clanne 8. mars-grupper over hele lan-
det. Disse komiteene bestär av medlem-
mer av bade Kvinnefronten og andre
kvinneorganisasjoner, og uavhengige
jenter. 8. mars er verken Kvin-
nefrontens eller noen annen kvinne-

organisasjons cag, ug de jentene som
sitter i komiteen skal ikke fungere som
representanter for den k vinneorganisa-
sjonen de evt tilhorer. 8. marskomiteen
skal gA direkte ut og organisere mange
jenter i diskusjoner og aksjoner foran
8. mars, og mobilisere jenter som
onsker a kjempe mot all kvinneunder-
trykking til et stort og slagkraftig
8. mars-tog.

När vi tar opp kampen pa alle
omrAder der kvinner er undertrykt, nar
vi' klart og tydelig sier ifra at vi ikke
lenger vil finne oss i a bli behandla som
annenrangs mennesker, da har vi tatt et
viktig skritt i kampen for frigjoringa.

I tida framover vil det bli danna
8. mars-komiteer pa lxrestedene over
hele landet. Disse komiteene skal ar-
beide for at tusenvis av studenter slutter
opp om slagkraftige markeringer mot
all kvinneundertrykking 8. mars. De
skal ogsA diskutere hvilke lokale krav
det er viktig a reise pa kvinnenes inter-
nasjonale kampdag. Din innsats trengs
i dette arbeidet! Bli med i ei 8. mars-
gruppe!

inneholder endel fell og svakheter
dert er viktig a vas re klar over.Studer RODE FANS

.rf

UTDRAG 1FRA KLASSIKERNE

Over hele verden marekeres den internasjonale kampdagen. Her ser vi besetningen pa den

kinesiskefiskebilten «8. mars».

UNGE ELLER UTDANNING?

Det er ikke tillatt for studentjenter a
fA unger under studietida! Mangelen pa
daghjemsplasser og LAnekassas diskri-
minering av studentmodre er i forste
rekke Arsaken til at sA mange kvinnelige
studenter blir nocit til a avbryte ut-
danninga. När vi veit at LAnekassa bare
gir etc semester utvida lAneansiennitet
for svangerskap og fodsler, — at vi
mister Wet og at gjelda ma tilbake-
betales dersom vi pga svangerskap ma
bruke mer enn etc semester over ramma
or anvendt studietid, ja da tvinges alle

studentjenter til a velge: unger el/er ut-
danning. Denne situasjonen vil vi ikke
finne oss i lenger! Vi krever rett til
svangerskapspermisjon uten tap av
studieansiennitet, til okt stipendandel
og til gratis daghjem: vi krever retten til
A fa unger i studietida.

spissen for kampen for gratis daghjem,
for sjolbestemt abort og for a kreve at
det foraktelige og reaksjonare kvin-
nesynet fjernes fra lxrebokene. Men
kampen mot kvinneundertrykkinga er
ikke bare kvinnenes sak. For a nA
malet: full frigjoring av kvinnene — ma
ogsA mennene stotte og ta del i denne
kampen.

IMPERIALISMEN
EN VIKTIG FIENDE

Studentjenter har viktige krav a slAss
for, krav som retter seg mot uthulinga
av retten til utdanning og arbeid: mot
den ideologiske og materielle under-
trykkinga. Samtidig har jenter under
utdanning vart blant de som har gAtt i
spissen i kampen mot imperialismen og
dens overgrep mot landenes og folkenes
sjolstendighet. Vi veit at kamp mot all

Kort tid for jul kom AKP(m-I)s
teoretiske tidsskrift, Rode Fane, ut
med julenummer om kvin-
nekampen. Det bor studeres grun-
dig, ikke minst i arbeidest fram mot
8. mars. Og for dem som enna ikke
er abonneneter, er det nok en
grunn til a bli det.

GRUNNLAGET FOR KVINNE-
UNDERTRYKKINGA

Den forste artikkelen i heftet gjen-
nomgar kommunistenes linje for kvin-
nekampen.	 Den behandler grundig
grunnlaget for kvinneundertrykkinga,
linja for kvinnekampen i dag og hvor-
for bare sosialismen kan gjore full
frigjoring av kvinnene mulig.

Denne linja settes opp i kontrast til
den linja de moderne revisjonistene i SV
og NKP star for i kvinnekampen. PA
felt etter felt ayslores det hvordan de
borgerlige	 arbeiderpartienes	 kvin-
nepolitikk i praksis tjener borger-
skapets interesser.

KRITIKK AV STUDIEBOKA
Nummeret inneholder ogsA en kritisk

gjennomgang av den kvinnepolitiske
studieboka partiet ga ut for ei tid siden.
Artikkelen er skrevet av en av dem som
deltok i arbeidet med boka. Den slAr
fast at boka i hovedsak er bra, og at den
absoluttt bor studeres, men at den ogsA

Utdrag for marxismens klassikere om
kvinnesporsmälet er	 viktig og in-
teressant lesning. For de fleste vil det
sikkert vere forste gang de sjol kan
studere det Marx og Engels skrev om
f.eks. monogamiet, husslaveriet og det
frie ekteskapet.	 Lenins stand-
punkt til skilsmisse og sjolbestemt
abort.

Til sist tar unemmeret ogsA med
forelopig oppsummering av de er-
faringene som til nA er host hesta i dag
hjemskampen. Konkret viser den hvor-
dan samtlige borgerlige partier fra
Hoyre og Kristelig Folkeparti til SV hat
gAtt mot den kampen tusenvis av kvin-

ner star midt oppe

BLI ABBONENT!

Rode Fane kommer med 6 nummer i
Aret, og det koster kr. 50,- a abonnere.
Det kan du gjore ved a skrive til Rock
Fane, boks 2046, Gilnerlokka, Oslo 5.

OM KVINNEKAMPEN!
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