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JUlIFF & XI'^
kvar
sin sniak:
Dei nye tsarene har stol
155.000 kvadratkilometer nors
havomrade. Den norske regjett=
ga synte seg som tenestevlljUge
kremmarar. I lang tid for
handla del «for syns skald.,
del gh bort havomrada.
Her ser vi to av tsarane, fiskeriminister og sjefsforhandl
Alexander Isjkov (til v.) og den
sovjetiske ambassaderen i Sverige, Mikael Jakovlev (m. solbrilicr) — pa jakt etter nye havomrf der. Sverige star for tur.

Gamle og nye tsarer

KAMPANJE FOR
^ t. HVA MA GJUNIS

Vapen, kapital, cubanske leiesoldater og est - tyske instrukterer
er alt nedvendige bestanddeler av
en sosialimperialistisk base i
Etiopia med fascisten Mengistu
som sjeftsforvalter.
Men det ikke nok. For a stagge
de vile og opprerske massene,
trenger en ogsa kultur og vitenskap. Dessuten gir det et penere
bilde utad.
Den biffen ordner avisa The
Ethiopian Herald *, organ for det
etiopiske informasjonsdeparte-

meet, utgitt i Addis Abeba 2. September, med en artikkel av asisterende professor ved Moskva
Universitet, Emmanuil Gankin.
I sin informative artikkel trekker hr. professoren fram hvike
stolte tradisjoner russisk sprakvitenskap har i studiet av etiopisk
sprak.

Tradisjonene strekker seg, i
felge professoren, helt i fra 1820, i
fra de gamle tsarenes Russland.
Og hva er da mer naturlig, konkluderer var professor, enn at

disse aererike, vitenskaplige tradisjonene nettopp nã skal sla ut i
full sosialimperialistisk blomst:
KAkkurat som resten av det
sovjetiske folket, er de sovjetiske
studentene i etiopisk tag glade for
den demokratiske forandringen
som foretas i Etiopia, og de
ensker a bidra til a fremme de
kulturelle og vitenskaplige bandene mellom Sovjet og Etiopia, slik
vennskapet mellom vane to folk
styrkes.»

Iberga revoiusjonar st.. uden^
HMG - kampanja som ble
annonsert i forrige nummer har
savidt begynt a rulle. Kampanja
gar ut pa a styrke avisa politisk,
okonomisk og oke salget.
Brennpunktet for a kom me videre na, er at NKS - laga
tar et organisatorisk grep. Det
ma bli en kollektiv oppgave for
laga, alle kommunistene ma
selge »Hva ma gjores». Alle progressive som stotter NKS ma
veee med a styrke avisa og gjOre den kjent.
HVORDAN STYRKE AVISA
POLITISK
Lenin sier om den kommunistiske avisas oppgaverat den
ma veee bade en propagandist
og en kollektiv organisator for
det revolusjonaere arbeidet.
Hvor langt er avisa var kommet
for a f, eks. bli en kollektiv organisator?
Da studentene i Tromso
gikk rundt med mikrofon og
intervjua ledende SV'ere i kantina om listesaka - var det ingen
i Tromso som skrev til avisa om
dette Heller ikke at de nye student one i Tromso
ble onska velF:
kommen til. universitetet med
Mao - sitater oni eksamen.
Da • studentene i Trond-

heim demonstrerte mot rektormotet og disiplinaerlova, skrev
de inn til Klassekampen, men
ikke til »Hva ma gjores».
Bare disse eksemplene viser, at det er langt igjen til at vi
bruker avisa i den landsomfattende studentkampen.
Studentene rapporterer ikke
nok inn til avisa. Grunnen kan
bare veee at de ikke ser avisa
som redskap i kampen. Dette
ma vi korrigere, skal vi gjore
»Hva ma gjores» til en kollektiv organisator, og bruke avisa
til a streke opp kommunistenes
linje for kampen.
Som kollektiv propagandist ma avisa gripe inn i viktige
linjekamper pa laerestedene og i
a propagandere kommunistenes
syn.
SV prover a innbille studentene at Sovjet stotter frigjoringskampen pa Afrikas Horn
og trykker intervju i avisa »Studentforum» med Castro som
kalles »revolusjonaer» og hetser
mot Kina. Da ma HMG sin oppgave veee a tilbakevise disse lognene og vise hva Sovjet sin Tolle er, at Eritrea og Etiopia er
et av brennpunktene for rivaliseringa mellom USA og Sovjet i dag og tvert i mot i »samar-

beide med CIA», er det sosialistiske Kina den beste stotten for
verdens frigjoringsbevegelser i
Oppgava til en revolusjonaer studentavis ma verve a gripe
inn i do aktuelle motsigelsenc
pa
alle
omrader
i
Her star enna myc igjcn. Bade
nar dot gjelder den rcdaksjoncu e linja og tilsendt studentkorrespondanse.
Men ikke minst viktig er
dot at avisa virkelig blir solgt
pa alle laerestedene og til mange flere studenter.
BLI STUDENTKORRESPONDENT
For virkelig a bli en landsomfattende avis, ma mange tier to
aktivt del i avisa. I dette nummeret har vi mottatt mange
viktige studetitkorrespondanser.
Studentne far f.eks. vite at det na
pagar en viktig kamp mot eksamenssystemet pa
Biblioteksskolen. Et reaksjonaert nytt
system ferer til sa mye utsiling at
nesten ingen passerer a yslutningseksamen. dette ma bli en
spire til a reise motstand mot
reaksjona re eksamensystem pa
alle herestedene. Vi ma la en liten
grist pa Biblioteksskolen danne

en praeriebrann av oppror over
hele landet mot borgerskapets
eksamensterror.
Nar det skjer noe pa ditt herested, ikke vent til andre skriver,
gjor det sjrl. Ingen lokal kamp er
for liten til a a yslore borgerskapet, revisjonismen, eller propagandere for sosialismen.
Hva gjar du helt konkret? Du
skriver heist pa maskin til: «Hva
Ma Gjores*, Postboks 2072,
Griinerlekka, Oslo 5. Du sender.
bilde, av herestedet, av aksjoner,
av personer du intervjuer osv.
Bli med og gjor HMG til en
levende, revolusjonaer avis!
EN OKONOIVIISK SJOLBERGA
AVIS. 80.000 TIL HMG
En politisk sterkt avis er en
sjolberga avis med kampfond.
Etterhvert kommer avisa til a
skrive mer og mer stoff som
borgerskapet ikke ken «godta».
Det vii si vi kan risikere bade
better og inndragning av nummer
av avisa. Da sier det seg sjol hvor
viktig det er a ha penger til a gi ut
nye nummer av avisa. Det koster
penger a lage avisa, trykningsutgifter, papir, porto osv. Vi ma
selge et stort antall av hvert

nummer og i tillegg samle inn
penger fra alle som stotter avisa
for a legge opp et fond. Dette
fondet har vi ikke i dag. NKS har
stilt malsettinga om a samle inn
80.000 kroner til HMG. Det betyr
at vi stoler pa massene for a gjore
avisa sjelberga, og at kommunistene pa alle laerestedene ma
stille seg lokale malsettinger i
kampanja.
Eller ber vi to imot stette i en
okonomisk vanskelig situasjon?
Avisa mottar hvert semester
«stralende» tilbud om stotte fra
kulturstyret i Samskipnaden. Tar
vi imot disse pengene, har vi gitt
lillefingeren til borgerskapet. Var
linje er: Ikke et ere fra borgerskapet verken i oppgangs- eller
nedgangstider — vi stoler pa
massene i det rkonomiske
arbeidet.
Det betyr ogsa at alle kommunistene ma stille seg malsetting
for a verve abonnenter til avisa.
Dette sikrer rkonomisen pa
lengre sikt, og styrker avisa
politisk. Sper alle pa kurset, i
klassen om de vi abonnere pa den
kommunistiske studentavisa!
SALGET OKER

is!

Pa Blindern for en uke siden
solgte 2 studenter 30 aviser hver
pa en haly time. Pa 21. augustdemonstrasjonen i Oslo ble det
solgt over 150 aviser og verva 10
abonnenter. Det var stor ettersporsel etter arikkelen om de 3
verdener i forrige nummer, etter
stoffet om Eritrea, disilinaerlova.
Det viler at avisa er pa rett vei,
det er interesse for innholdet
blant studentene. I det nummerel
du holder na, er det ogsa mange
artikler du brr propagandere
F.eks. de viktige laerdommene fry
2. verdenskrig, stoffet om Kina^
okonomi og utenrikspolitikk, var
syn pa brenning av rasistflagge
til staten Israel osv. Det er viktii
stoti som alle studentene brr f,
all
Derfor
til.
kjennskap
NKS'ere og dere som stette
avisa: Gjrr avisa kjent for mang
fler! Lag salgsdager for HMG
der dere henger opp artikler fr
avisa pa veggavis-tavla, o
reklameplakater for innholdet
dette nummeret. Gjor avisa kjer
pa ditt laerested!
Fram for en slagkrafti
kampanje for den revolusjonaei
studentavisa «Hva Ma GjeresH!

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

3
H V A MA GJORES» er avisa Iii
Norges Kommunistiske Studen

forbund.
Adresse:

Boks 2072, Grunerløkka, OSLO5
Postgiro 2.23.26.43.

^TNVA MA.GRIS

Utkommer med 7 nummer pr. ár.
Abonnementspris kr. 20,- pr. ãr.

Ansvarlig:

Joni Magdal
Trykt i offset hos A/S
Duplotrykk, Oslo.

Lar.donunar om overvaking
KNKP» som offentleggjer ajourfrart medlemsliste i kvart julenummer av <Friheten», gjekk med bonneskrift til justisminister Valle
om at alle KNKP»'rar matte strykast av listene. Kvifor ikkje
reservere listene for progressive — og ikkje minst kaste KFrihetens»
julenumre i omnen kjaere vene Valle?
SV har og slatt fast at det ikkje er borgarskapet si ivervaking
generelt dei vii til livs — berre den politiske overvakinga. Nett som
om borgarskapet sift diktatur kan tenkast utan overvaking av
opposisjonelle. Spisskravet til Berge Furre og Co. har Yore at SV
skal verte representert i em n kontrolikommisjon for overvakinga —
og i samsvar med det har dei pa Stortinget og roysta for penger til
stillingar i overvakinga.
SV nekta a offentleggjere listene pa dei heiltidstilsette i overvakinga. Dei har nytta eit utal av bortforklaringar: tPrinsippielt
mot» (Torild Skard) KDet kan sta SV-arar pa dei » (Otto Hauglin),
«namn er uinteressante» (Bjrargul y Froyn), Kdet var jo berre folk som
systematiserte innkome materiale» (Grranvik tidlegare formann i
USV Oslo), Om progressive i Hardanger» ennom ikkje har funne ut
kven den eine i obervakingspolitiet der i bygda er, fortener dei ikkje
a fa vite det heller». (Furre)
Men fylgjande star fast: SV-leiarane held handa si over dei verste
lakeiane og tystarane for borgerskapet — dei som gjer jobben som
seinare skal gjera det mogeleg for borgarskapet a knuse em n folkeleg oppreist.
Ny Tid-journalisten Teigene tysta til politiet om kor dei kunne fa
aft materialet — med det resultatet at em n partikamerat fekk eit
halvt ars fengsel. Teigene leia politiet til Tostrupkjellaren kor Jan
Otto Hauge satt og noterte kor mykje og kva slag brennevin som

I sumar og i haust har det yore eit mangfald av overvakingsKskandaler» og lekkasjesaker. Det gjeld a spreie dei politiske herdommane — ikkje ga sun i takepratet til borgarpressa og dementia
fra regjeringa.
1.OMFATTANDE OVERVAKING AV PROGRESSIVE — OG
1. SA RSKILT AV REVOLUSJONIERE.
Vi har fall mange nye dome pa den omfattande overvakinga som
den den revolusjonaere rrarsla i Noreg har pavist gjennom ti ar — og
kor emn del av materialet er samla i Sigurd Allern sift hefte KSokelys pa Sipo». Ein del av dei nye drama syner.
Nordmenn som reiser til sosialistiske land vert registrerte og
avbilda i passkontrollen.
Kursmateriell 'fra Forsvaret sin etterretningsskule syner
tydeleg at det leggast stor vekt pa a infiltrere revolusjonaere
organisasjonar. A starte pa studiesirkel seiast a vere emn dugande
metode til a kome seg innafor.
— Ein Florramann sto fram og fortalte korleis overvakingspolitiet
gjennom emn av sine agentar som jobba i emn butikk der i byen
prevde a verve han som oevrvakingsagent i SUF.
— Hole Jacobsen, tidligare i Hydroleiinga, fortalte at gjennom 20
ár har alle som skal ha jobb dr varte sjekka politisk.
Frar Ivar Johansen vart sperra inne rakk han a skrive emn
artikkel kor han gjorde kjent SIPO-listene m.a. hadde namn pa 285
heiltidsovervakarar i Oslo — og dessutan folk pa politi- og
lensmannskontora over na r sagt heile landet.
I tillegg kjem alle del etterretningsfolka som ikkje er direkte
knytta til politietaten, men konsentrerar seg om «markarbeidet»
under dekke av a drive ei eller anna samfunnsgagnleg verksemd.
Materialet syner at Reidar T. Larsen for eingong skuld hadde
rett da han i partileiardebatten fore valet sa at overvakinga var
interessert i opplysningar om hundretusener progressive folk, eller
folk som overvakinga oppfattar som radikale.
Men like klart er det at det er vi revilusjon ere og kommunistar
som er hovudmalet for borgarskapet si overvaking. Her sier jusprofessor, og regjeringa sin forsvarsadvokat i desse spersmala sida
unnatakovane kom i 50-ara, Johs Andenaes det rett ut.
Som hovudinnleiar pa eit mote arrangert av politiske studentorganisasjonar pa jus i Oslo sa han at han sjolsagt var mot overvaking av eit serirast og konstitusjonalt parti som SV — men at
systemet matte forsvara seg mot revolusjomere som AKP(m-1).
Pa direkte sprarsmal om han gjekk inn for overvaking av revolusjonaere pa institutt som jus og kriminologi, sa denne tidlegare
rektoren pa universitetet at det sjralsagt ikkje kunne gjerast unnatak for folk i einskiulde yrker eller pa somme institutt.
2. BORGARSKAPET DRIV IKKIE OVERVAKING
FOR MOROSKULD
I redsel for at folk skulle fa veta kven overvakarane var og kva
slag metodat dei nyttar vart borgarskapet, DNA-regjeringa og
lakeiane deira i politiet desperate. Da var det ikkje lenger snakk om
pressefridom, men lang straff for journalistar.

skulle tingast pa emn av listekopiane.

PolitibetJent Lier med SIPO-listene.

For borgarskapet er overvakinga livsviktig. Dei veit det vil
komme tider da den revolusjonaere rorsla vil fa auka stette fra
arbeidarar oa. som har sett seg lei pa kapital- og bedriftleigarane si
undertrykking og utbytting.
Nar stoda vert slik at dei kjenner makta si truga vil dei nytta
arkiva for a sla ned opposisjon mot systemet. I dag treng dei
opplysdningane i yrkesforbodkampanja.
Ved emn okkupasjon av Noreg kan USA- eller sosialimperialismen ha godt hap om a to over arkiva til SIPO i tillegg til det CIA og
KGB har samla sjralve. Det syner r gynslene fra 2. verdenskrig — dá
kunne dei tyske imperialistane nytte desse arkiva nar folk skulle
sendast til konsentrasjonsleirane.
3. DEI BORGARLEGE ARBEIDERPARTIA — PRINSIPIELT
FOR OVERVAKING
DNA har Sete med regjeringsmakta i mesteparten av etterkrigstida — og er politiske ansvarlege. SV og KNKP» star overvakingsregjeringa — den er jo utgatt fra Karbeiderrersla», og det er jo til
stor trrast for dei som vert overvaka.

4. IKKTE GJE SV FLEIRE SJANSAR — GA MED I DEN
REVOLUSJONA RE RDRSLA
Vi fekk oss eit sjokk over politiet og patalemaktas framferd seier
SV'erar, «difor gjorde vi flauser og difor fekk politiet taki
materialet. Men no har vi laert...» Det held ikkje for fern ore. Det er
120 ar sida Marx og Engels analyserte at voldsmakta var kjerna i
diktaturet til borgarskapet. I ti ar har den nye kommunistrrarsla i
Noreg propagandert desse roynslene. Politisosialistane i SV-leiinga
derimot har rrysta for opprusting av dette valdsapparatet. For 75%
av NATO-pengane. Fra no skal det borgarlege militaerapparatet
berre stettast om vi kjem ut av NATO sa Berge Furre.
SV-representantane har og roysta for storstilt opprusting av
politi — i ei tid kor dei settast inn mot streikande arbeidarar og
undertrykt ungdom. Dei har alltid prevd a gjera den revolusjonaere
tryggingspolitikken tillatt. Nar SV-eiarane seier det matte eigne
rraynsler til far a fa dei til a skjona politiets klassekarakter, sa veit vi
at det ikkje tyder meir enn at dei halde fram med a r,yste for meir
pengar til den same klassepurken.
La oss sleppe at den fredelege vegen til revisjonistane i framtida
frarer til eit norsk Chilekupp kor vi pa ny far hayre tvi skjrante ingenting — vi matte hauste roynslene sjelve»! Det finst nemleg noko
som kallast marxismen-leninismen, den vitenskaplege oppsummeringa av arbeidarklassa si hundrearige kamp. Ta kontakt med
NKS og studer den pa vare grunnsirklar!
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TUDENTKORRESPON DANSE

us1ei.:.est i'eI k i Berg

„

SV:freistar I

I frd Januar -77 har leigebuarane pa
Fantatt yore i hustelgestrelk. (Ved side av
her Natland studentby yore t husletgefrl januar -76.)
^s I Januar var det Verde semeateret pa
rad at Samskipnaden 1S seth opp
igene, Dette faun leigebuaranee ss, iklJe

Fr* forste stand i huslelgestrelken har
1 MU demonstre rt USV si rye: NAr del
ser at det er el masse rø rsle for elt krav, sA
ve nt del tvinga UI A hoppe pa denne,
del bruk ar kvart hove ill a saboter
kampen for a uarggere han og for

leggje han ned, empolltlkk som er em
I, og vedtok med overveldande fll a borgarleg stude for an as on ver ig!
gA til husleigestrejk.

USV var fra starten av i rrynda
imot streik. I nr. 3-74 StudVest
(studentorganet her som er fullstendig kontrollert av USV) var
det ved sida av em n faksimile av
pressemeldinga fra streikekomiteen som orienterte om at dei var
gatt til streik, referert em n uttaling
fra Bard Johannesen, NSU/Oslo:
«Folk er lei av m-l-dominans og
f'ormalsles aksjonsisme. Det eksisterer verken noe objektivt eller
subjektivt grunnlag for husleieaksjoner. For det frrste er ikke
ekninga sa stor at leieboernes
rkonomiske kar blir merkbart
forverret. For det andre mangler
initiativtaker Progressiv Front en

god strategi for husleiestreik.»
Det var sanneleg eit handslag
til dei streikande leigebuarane
som ikkje star attende for streikesaboterane i moderpartiet SV.
Men USV skjena raskt kvar
vinden bles og kunne ikkje ga ope
ut mot streiken, det ville jo yore
for ayslerande. Men fra ferste
stund prr vde dei a passivisera dei
streikande og ufarleggjere streiken.
RETTSAK MOT SiB
Natlandstudentane hadde tidlegare em n rettsak mot SIB for
overferingar fra Boligstiftelsen til
Samskipnaden. Det vii to for stor

plass a ga inn pa dette, men kort
sagt gar det ut pa a to fortenesta
fra boligdrifta til a dekka underskotet i kantinedrifta. Leigebuarane pa Natland vedtok a ga
til rettsak for
fa demt desse
overfaringane ulovlege. N K S sift
syn pa overferingane og rettsak er
klart(
«Vi er mot overfrringane og vi
er for a fa rota best mogleg opp i
rotenskapen i SiB vi er for a ga til
rettsak og a bruka den for a fa
fram mest mogleg av det som
skjer i BiB. Men sjel y om em n gar
til rettsak sa ma em n halde fram
med husleigestreiken for full
styrke. Og sjel y om overfr ringane

skulle verta demt «ulovlege», er
det berre kampen til leigebuarane
som kan sla attende husleigeauken.
Mot denne lina har USV sa
stede. Fra frrste stund har dei
forsekt knyta husleigesteiken og
husleigeauken til spersmalet om
overfr ringane har yore dovlege»
eller ikkje, og dei har saleis gatt
inn for at rettsaka skal avgjera
om husleigeauken er «lovleg».
I den ferste lrpeseddelen fra
Sos. Front skreiv dei at em n matte
knyta Khusleigeboikotten* til rettsaka. Vidare skreiv dei:
«Mulighetene for
fa rettens
kjennelse pa at overferingane er

Atak pa
karakterane —men dot vil vi ski attSTATENS BIBLOTEKSKULE:

ulovlige (og dermed ogsa de heye
husleiene) skulle vaere temmelig
gode.* (Uthevinga er mi.)
Denne lina har det sjelvsagt
yore var soleklare plikt a
kritisera, og denne lina har heller
ikkje vunna fram. Seinast pa siste
streikemete (i sept.) var det siege
fast at dei streikande stod fast pa
kravet om at husleigeauken
skulle trekkast attende no.
Samskipnaden har prevt seg
knekke
med ulike utspel for
streiken og einskapen mellom dei
streikande.
Like for paske forsekte dei seg
med inkassotrugsmal. Streikemotet vedtok da a ga til rettsak
mot overfeingane fra Boligstiftelsen til SiB. Ein ville bruka rettsaka som middel til a sla attende
inkassotrugsmalet.
Men SiB ga seg ikkje. Dei
freista nekta a gje ut kontrakt for
neste semester til dei streikande.
Men mot dette trugsmalet sto og
studentane samla og let seg ikkje
tvinga i kne, men trua med a
trappe opp streiken dersom ikkje
dette vart trekt attende. Mot
denne kamplina matte SiB trekka
seg attende.
Det var da StudVest gjorde ena
emn freistnad pa a spreia illusjonar blant dei streikande. Pa leiarplass vart det siege fast:
«Fantoftbuaren dreg trygt heim
fra betongheimen sin.* som om
SiB var em n daud hund!
Men SiB visste sjolvsagt a svara
pa denne leiaren. Midt pa sommaren gay dei meldinga om at dei

Rasisme i Studentsamskipnaden !
Beliggenhet.

^G?

Mannl.1KvinnI.

Enkelt/Dobbelt. MObL/Um tebl.

ende!

som ikkje betalte det del «skulda»
i husleige fra januar til rettsaka
vart hiven ut, fekk ikkje nrklane
utleverte nar dei kom attende til
hausten. USV ma to storparten
av ra» for at leigebuarane ikkje
var førebudd pa denne framsteyten, gjennom illusjonar dei
har gatt i spissen for a spreia.
Men kampviljen blant dei
streikande er ikkje knekt. Pa siste
streikemetet vart det gjort vedtak
i trad med det Dagning (avisa til
AKP(m-1) og NKS pa univ. i
Bergen) hadde fr reslege, der emn
slo fast at hovudkravet for
streiken stod fast, husleigeauken
skulle trekkast attende straks.
Men USV held sjr ivsagt fram
med splittingslina si. Pa dette
motet klarte revisjonistane a fa
kasta to medlemmer av streikekomiteen (sja artikkel). Sjal y om
revisjonistane lukkast i dette
splittingsframsteytet, sa gay vedtaket om kampen framover eit
godt grunnlag for husleigestreiken, og viser at streikemetet star
samla bak kravet:
Trekk husleigeauken attende
no!
Dette domet fra Bergen viser
kor viktig kampen mot revisjonistane er for at massekampen
vinner fram, og det viser og klart
at vi ma halde fram kampen mot
revisjonistane sine liner for husleigestreikar om streiken skal ha
sjanse til a ga framover.
Studentkorrespondent,
Bergen

Ektepar u. barn/m. barn.

Ovnsfyr/Sentraifyr/Elektr. oppv.
Pris pr. mnd. kr .

Ob

Saerlige opplysn.

Det store flelralet av studentane ved Statens Bibllotek-skule har i lengre tid gaff inn for a fa innfort
Bestatt/Ikkje bestAtt som karaktersystem. VAren 1976
nadde vi elt godt steg framover ved at Skuleradet (radg3evande organ for avgjerdsorganet Skulestyret) vedtok at 1. klassane skulle ha dette systemet i alle fag.
1/3 STROYK
Stridsspersmalet som sto aft
var: Korleis skal grensa mellom B
og I B ga? — Dette blei ikkje
diskutert grundig, og det vart
aldri gjort noko vedtak her.
Kva skjedde sa varen 1977? Jo,
sensuren visste at skulen hadde
stryki 33 i faget katalogisering/
klassifikasjon, 18 i referansefag
og 1 og bok- og bibliotekshistorie.
Ca. 10 stre yk i 2 fag. Det vil seie
at over 1/3 av fersteklassingane
hadde stryki!
Det blei sjrlvsagt reagert kraffig pa dette. Fleire snakka med
rektor, men han sa bare at na
matte em n sta i alle delemne for a
klare seg, mens det fdr r var nok
med ei heilskapsvurdering. Dette
hadde ingen sagt noe om fr r
eksamen.
Dersom vi samanlikna med tidlegare ar, viste det seg at strykeprosenten na svarar til den
prosenten som for har fart karakteren 3 eller darlegare. Det vil seie

at du streyk med emn karakter pa
3 eller darlegare.

STUDENTANE

PROTESTERER
Vi gay oss sjelvsagt ikkje med
rektor Si forklaring. Det vart
halde eit mete med dei 1. klassingane det var red a fa samla.
(Alle var spreidde rundt i landet i
praksisarbeid da sensuren fall.)
Det blei vedtatt at vi ikkje kunne
godta den store strykeprosenten.
Det vart valt eit arbeidsutval
som skulle jobbe vidare med
saka. AU sende brev til 1. klassingane der dei blei oppmodna til
a klage. Dei sende ogsa ei klage
til KUD med krav om at
departementet skulle gi ordre til
ny sensur. Det vart skapt blest
kring saka med pressemeldingar
og intervju. NSU (Norsk Studentunion), som skulen er tilslutta,
blei trekt inn.

Sommaren 1976 vedtok Skulestyret em n tredelt skala:
Utmerka bestatt (!!!) /Bestatt/Ikkje bestatt.
Studentane svara med A trekke representantane sine
frA alle i demokratiske* samarbeidsorgan ved skulen selnare med 1 dags undervlsningsboikott. - Styret matte
trekke vedtaket sift tilbake. Det nytter a kjempe!
NY SENSI R
Etter press fra studentane kom
svaret fra departementet. Dei sa
at skulen ikkje kunne heve
strykegrensa i ar. Det er ikkje
heimel for det i det eksamensreglementet som skulen har na (I
reglementet star det at 4 er
karaktergrensa). Men KUD
streka og under at dersom skulen
meinte det var turvande a heve

Ben Rugaas

Rektor

grensa for a fa Bestatt, sa var
dette i orden dersom det vart slatt
fast i reglementet.
Skulen hadde na ingen veg
utanom. Det blei ny sensur. Na
ligg strykeprosenten pa 4 i katalogisering og klassifikasjon og 8 i
referansefag.
NYE ATAK - MEN VI SLAR
DEI ATTENDE!
Studentane har altsa vunne sa
langt. Men vi er slett ikkje ferdige med saka. Det som na vil
skje er at det vil kome framlegg
om endring i eksamensreglementet. Da kan 1/3 bli stryki pa
«lovlig» vis og med KUD si vel1 signing neste var. Studentane er
budde pa a kjempe mot dette.
I desse dagar er sjr lve saka og
eventuelle aksjonsformer ute til
drefting i klassane. Reynslene fra
kampen mot styrevedtaka i fjor
haust herer oss at vi kan fa
gjennom krava vare dersom vi er
villige til a kjempe for det.
STUDENTKORRESPONDENT

I-tk
6146 bht

Bolligavdelinga ved studentsamsklpnaden i Oslo driver bl.a.
formldling av boliger fra private
utlelere til studenter. N oppslagstavla over ledige bollger fart
VI en utlysning som tydelig sa at
denne leillgheten bare var NI leie
for n o r s k e studenter - altsa et
klart dlskrlminerende og rasistisk
oppslag (se fakslmiile).
En rask telefon til kontorsjef
Nodeland I bollgavdelinga avklarte at det distkriminerende
oppslaget pa Ingen mAte var noen
gllpp fra studentsamsklpnadens
side. *Dette var da en grusom
salves svarte Nodeland pa ankla-

gen om diskrlminerende bollgformldling - uhvls dere mener
dette er i strid med norsk lov, fAr
dere anmelde det til pollltiet. ► «VI
ville jo ferst here om det kanskje
var en gllipp? sa vi. Neli, det er
Ingen gllpp,) slo Nodeland fast.
Sa vet alts& studentene at samskipnaden pelt bevlast henger opp
denne typen dlskrlminerende og
rasistiske oppslag. En silk
polltikk fra boligavdelingas side
kan Hike studentene flnne seg I.
Reis kraftige protester og
aksjoner mot samskipnadens
rasisme og dlskrlminering!
Studentkorrespondent
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M t studentenes interesser:
g

USV, AUFog DSM med
piratvalg pa historie
Da den statsdikterte valgordninga som fratar studentene retten til sjel a bestemme hvordan
de skal velge sin a representanter
ble innfert pa Universitetet i Oslo
hasten 1976, gikk studentene ved
4 institutter m o t denne valgordninga - psykologi, sosiologi,
sosial-antropologi og historie - og
de fortsatte a velge etter de valgordningene som hadde va^rt
gjeldende ved disse instituttene.
De har gait mot ei valgordning
som betyr:
Ingen rett til a binde
representanter.
ingen reell mulighet til a tilbakekalle representanter.
ingen mulighet til a hinre at
representanter bryter all motevedtak.

en eneste person kan nedlgge
veto mot allmetevalg samme
hvor stort flertailet er.
I dette inlegget forteller en
historiestudent hvordaqn kampen mor den statsdikterte valgordninga har blitt fort pa historie.

HISTORIESTUDENTENE
BOIKOTTER PIRATVALG
Det allmotevalgte fagutvalget
har hele tida kjempa mot den
^-- udemokratiske valglova, og forsvart historiestudentenes rett til
sjrl a bestemme.
Men hva skjedde i var? Jo,
Sosialistisk Offensiv med den
kjente Bjarne Eikefjord i spissen,
og DSM (FI ^ re ungdommen)
sammen med Moderat Ungdom
(ei ekstrem heyregruppering)
protesterte mot det allmstevalgte
fagutvalget og gikk inn for at
fagutvalgsrepresentantene skulle
underkjennes i instituttradet.
Den reaksjonaere instituttledelsen som er livredd for a fa
representanter i radet som
konsekvent fremmer studentenes
interesser ale sjolsagt overlykke-

hg over dette, og representantene
ble ikke godkjent.

USV I SPANN MED AUF
OG DSM

Astor Reigstad, S
Glem faenskapen DNA er sosialistisk!

MASSEBEVEGELSEN
VIKTIGERE ENN

REPRESENTANTER
Men lot historiestudentene seg
knekke av dette? Nei, flere og
flere fikk eya opp for hvor
udemo- kratisk den nye valgordninga er, og de syntes det var
forjaevlig at 4-5 personer uten
stotte fra studentene skulle kunne
velte et overveldende flertall.
Allmrte etter allmote tok aystand
fra den Lille reaksjonaere klikken
til AUF of DSM, og de ble mer og
mer isolert. En underskriftsaksjon samla pa 2 dager ca. 180
navn til strtte for fagutvalgsrepresentantene, og 60-70 studenter mette opp pa instituttradet for
a folge saka, og for a protestere
bade mot underkjenning av
representantene og forsrket pa a
dunke igjennom ei ekning av
grunnfagspensum pa tvers av en
samla studentopinion.
Da Eikefjord %& Co. arrangerte sitt eget private «valg» etter
den nye valgordninga, fikk de
omtrent bare sine egne stemmer.
Flertallet av historiestudentene
boikotta dette valget som aldri
hadde oppslutning pa instituttet.
Likevel ble disse «piratrepresentatnene» godkjent i instituttradet
av Universitetets klagenemd.
dette viser klart karakteren av
den nye valgordninga:
Det er statens organer som skal
godkjenne hvem som skal sitte
som studentenes representanter i
red og utvalg, ikke studentene
sjel.
I begynnelsen av hestsemesteret gjentok det samme seg. Fagutvalget ble valgt pa allmote, og
den samme Lille klikken la ned
protest med hjemmel i den nye
valgordninga, og utlyste et nytt
«piratvalg», et valg som antakeligvis ville fatt liten oppslutning
blent studentene.

Men hva skjer? Jo, USV pa
historie som i ord Bier de er
«prinsipielt mot den nye valgordninga* og sier de beyer seg for
flertallet av historiestudentene,
blir med i «piratvalget» til AUF/
DSM! USV beyde seg altsa for et
mindretall, og gikk sammen med
AUF/DSM mot det synet som
har vunnet oppslutning ved alle
ridligere aystemninger pa historie. Pa denne maten greide USV
det AUF og DSM aldri vine klart,
nemlig a skape et flertall pa et
allmrte mot videre kamp mot
valgordninga.
USV's argument for a la seg
velge etter statens regler, er det
umulig a oppna noe som heist
uten representanter i radet. Men
hvis vi ser pa denne perioden hvor
vi har kjempa konsekvent mot
den udemokratiske valgordninga,
og derfor har statt uten representanter i radet, sá seg vi klart at
USV har serverer en grov legn.
For hva har historiestudentene
oppnadd det siste aret.
Et forsok fra hererne pa a
vedta ei pensumekning pa grunnfag som betyr enda storre lesepress, er blitt utsatt 3 ganger, og
det vurderes a sette sammen en
ny komite i denne saken som skal
utarbeide forslag som ikke vii
bety rkning.
arrangeres en
Det skal
pensumkonferanse for alle studenter og laerere pa instituttet.
Dette er forste gang i instituttets
historie at alle studentene kan fa
to aktivt del i diskusjoner or:^
pensum.
Disse seirene har USV na plutSelig «glemt». De sier i en lrpeseddel: «Kamplinja er sekterisk
og vii hverken pa kort eller lang
sikt tjene vare interesser.

Men det USV hanlig kaller
kamplinja er ikke noe annet enn
at det er en massebevegelse bak
de krava som historiestudentene
stiller, og at det er det store
presset fra mange studenter pa
instituttet som har fatt endel
laerere pa retrett. Dette bevises
ved at vi har v ert uten representanter i radet i den perioden hvor
disse sakene er oppnadd.
Fagutvalget og andre pa
historie som ikke vii ga med pa
valg etter den nye valgordninga,
er ikke mot a vaere representert i
instituttradet, men de er for at
studentene pa demokratisk mate
skal ha rett til sjrl a bestemme
hvordan de skal velge representanter, de er for a kunne kontrollere og sikre at representantene
stemmer silk flertallet palyderr
dem, og de er for a kunne sparke
representanter de er misfornoyd
med. Derfor tar de a ystand fra
enhvert valg etter den nye valgordninga som eliminerer disse
mulighetene. Disse mulighetene
har TiSV na gitt avkall pa for 4
taburetter i instituttradet.
Kampen mot den statsdikterte
valgordninga vii ga over lang tid,
og er enormt viktig for a forsvare
studentnes demokratiske retter.
Staten og dens hjelpere fra
Moderat Ungdom til lant inn i
USV's rekker skal ikke greie a
beye nakken pa oss. Historiestudentene ma fortsette a bevise
at det er alle studentes aktive
kamp som forer fram enten det
gjelder pensumrkninger eller
lesesalsplasser, og at representanter generelt er underordna dette,
og at representanter etter den nye
valgordninga er null vedt.
Studentkorrespondent,
historie

Ikkc DNA - regjeringas,mcn befolkningens fortjenestc
Rjukan sjukchus fortsatt lungerer.

Gjennom hele va!gkampen provde SV febrilsk a
forklare den store forskjellen pa DNA og
Heyre m/sondorer. Haimstraet var ofte abortsaka,
hvor det i det minste er
forskjell pa hva DNA og
Hoyre sier de vii gjore.
Pa et konfrontasjonsmote pa
medisin i Oslo om helse- og
sosialpolitikk ble dette brukt av
ideologen Astor Reigstad, SV,
som matte sammen med representanter for Dnf og Kr.f. Etter
patrykk fra salen matte Reigstad vedga at:
DNA har fort og forer den
mest aggressive sentraliserings-

at

politikken i helsevesenet.
DNA er ansvarlig for pensjonistenes usle levekar.
DNA har i hele etterkrigstida
gatt i spissen for a bryte ned
folks bo- og arbeidsmilje bl.a.
gjennom strukturrasjonalisering.
Dermed har de ogsa r kt forekomsten av mange sykdommer
som fortt og fremst rammer
arbeidsfolk.
Til tross for disse innrommelsene av DNA's reaksjonaere
politikk, vine Reigstad vaere
garantist for Nordli & Co.
Parolen hans ma tydeligvis vaere:
husk abortsaka, glem all faenskapen og DNA blir et sosialistisk parti!
Studentkorrespondent,
medisin, Oslo

Stort flertall mot lukking pa juss.
men borgera gir seg ikke
Borgarskapet har i flere ár trua med a
innf ore adgangsbegrensning pa det juridiske fakultet. Dette er framstot mot
selve retten til a to utdanning — en rett
studentene har plikt til a f orsvare.
Lukking av studiet vii dessuten medfore skeivere sosial rekruttering til fakultetet. Det vii ogsa bety at jenter vil kyle
seg for a begynne, de er redde for a to opp
plass fordi det viser seg at langt flere
jenter enn gutter faller fra for endelig
eksamen.

AKSJONSKOMITE MOT
LUKKING

Med en komiteinnstilling og et
tidligere Alltings-vedtak i ryggen,
foite de borgerlige representantene i fakultetsradet seg sikre pa a
fa gjennomfort lukkinga.
I begynnelsen av dette semesteret ble det imidlertid dannet en
aksjonskomit mot lukking av
juss. Her spilte NKS ei aktiv rolle.
Gjennom diskusjoner, lepesedler og underskriftslister fikk vi
reist studentene til kamp mot
lukkingsforslaget.

Resultatet av dette arbeidet
viste seg pa Alltings-motet 15/9:
171 var mot lukking, 46 var for.
Til ná har over 500 skrevet seg pa
underskiftslistene.
Hermed skulle vi vel ha gravlagt borgerpressas myte om at
«juss-studentene selv onsker
lukking.»

DKSFs «DEMOKRATI» I SITT
RETTE LYS

Det var tydelige tegn pa panikk
i den borgerlige leiren pa
Alltinget. I siste eyeblikk provde

de desperat a fa vedtatt et
utsettelsesforslag. Dette selvfolgelig for a vinne tid. Forslaget ble
imidlertid klubba ned med overveldende flertall.
MEN: Med DKSFeren Per
Fosmark i spissen klarte borgerskapets folk a fa utsettelsesforslaget vedtatt i Fakultetsradet.
Per Fosmark slo handlig fast at
han sjol ikke hadde noe til overs
for Alltinget — et sent forum
forte bare til massesuggesjon ...
DKSF foler seg trua av grundig
behandling av saker gjennom
diskusjon — da ser en hva deres
«demokrati » er vedtt!

FORTSATT FARE FOR
LUKKING
Dette utsettingsvedtaket be- tyr
at faren for lukking fremdeles er
overhengende. Vi ma regne med
at lukkingsforslaget vil bli kjert
fram pa et tidspunkt da jussstudentene er lite beredt pa
kamp, nemlig i eksamenstida.
Derfor — juss-studenter —
hold dyne og orer apne, veer klar
til a kjempe mot lukking ogsa I
tida framover!
Korrespondent, juss.
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SERIE: Leer av den 2. verdskrigen!
«Hva ma Wares» kjem med ein series
artiklar om Noreg og 2. verdskrigen, forebets reknar vi med 4 i talet. Det er stor
fare for ein tredje verdskrig som fylgje av
rivaliseringa mellom dei to imperialistiske supermaktene Sovjet og USA. I ein
slik krig kan Noreg bli invadert av den
eine eller begge desse maktene. Mange
progressive spar seg, kva skal vi gjera i eit
slikt hove? Skal vi gfi inn for a styrka det
borgarlege militmrapparatet idag — skal
vi i det heile oppmoda til motstand —
skal vi be den eine supermakta om hjelp
mot den andre? Har arbeidarklassen i det
heile interesse av a kjempa ein nasjonal
frigjeringskrig i eit lite imperialistisk land
som Noreg? Kva er malet for den nasjonale frigjeringskampen i Noreg?
Fora svara pfi desse sporsmfila og bu
oss godt ma vi studera dei roynslene kom-

mmistar og patriotar gjorde under 2.
verdskrigen i Noreg. Det vii ogsfi betre
gjere oss i stand til a ay slora bade borgarskapet sitt faLske prat om a forsvara sjolrfideretten og dei reaksjonmre, trotskistiske frasene til «venstrefloya›) i SV og i
«Konununistisko Universitetslag.
Tema for artiklane vii i grove trekk
verta:
.1. Forkrigstida.
«Ikkje-innblandingspolitikkeno. Sovjetunionens revolusjonwre utanrikspolitikk. Noreg i
brennpunktet for rivaliseringa. (i dette
nr.)
2. Den militwre motstanden i 1940. Borgarskapet svik nasjonens interesser.
Kva syner dei militxre forebuingane.
Borgarskapet vii kapitulera — folket
vii kjempa. Den engelske militmr«hjelpao — imperialistisk krig pa

norsk jord.
NKP i 1940. Sviket til regjeringa og de
borgerlige partia - riksrfidsforhandlingane. Det politiske og okonomiske
samarbeidet med tyskarane under
krigen.
Motstandskampen i okkupasjonstida.
Hjemmefronten i sin rolle, annan motstandskamp, i og utanfor NKP. Furubotns linje satt opp mot roynslene fra
Albania, der den vaepna folkekrigen
blei ayslutta med opprettinga av proletariatets diktatur.
Vi vii gjera merksam pa at artiklane
star for rekninga til einskildpersonar, og
at vi gjerne vii ha innlegg til avisa slik at
vi kan ffi ein debatt om desse viktige
sakene.

Hitler-Tyskland sift fitak pa Noreg.
kom som lyn fra klär himmel for storsteparten av det norske folket. Anten var
folket pfiverka av propagandaen frfi
borgarskapet, som loynde krigsffiren,
eller av NKP sin feilaktige analyse som sa
at England var den sannsynlege fitaksmakta.
Pa grunn av borgarskapet si politiske
og militaere linje som var kapitulasjon og
samarbeid, og at folket var ubudd pa
fitaket, og sakna politisk leiing, kunne dei
tyske nazistane hwrta landet pa eit par
mfinader.
Var det umogeleg a veta pa forehand at
krigen vile koma, og at den tyske krigsmaskinen vile rulla utover Tysklands
grenser i alle retningar?
Til hOgre: Stalin og Dimitrov, leiaren for Komintern, dtvara om
at ein ny verdskrig vile koma.

Europa i mellomkrigstida
ny krig blir forebudd
IMPERIALISTMAKTENE
FOREBUR DEN 2. VERDENSKRIGEN
Den kommunistiske internasjonale (Komintern) gav alt i slutten
av 20-ara Mart syn for at ein ny
imperialistisk omfordelingskrig
var i kjomda: I Kominterns program fra 1928 heiter det m.a.:
hSom folge av at krigen innskrenka det europeiske hjemme-

markedet og som folge av Sovjetunionens utskillelse fra det rent
kapitalistiske kretslop, og som
folge av den vidtgaende monopolisering av de viktigste ra- og
brennstoffkilder forer okningen
av produksjonskapasiteten til
verdenskapitalismens industrielle
apparat, til at konfliktene mellom
de kapitalistiske landa bryter los.
Den ofredelige* kamp om petro-

leum, gummi, bomull, kull,
maim, og nyoppdeling av
markedene og investeringsomradene fewer uuunngaelig til en ny
verdenskrig - I Beretninga til den 17. kongressen i SUKP(b) i 1934 slat.
Stalin fast:
sKampen om utenlandsmarkedene er skjerpet, de siste rester
av frihandelen har fan dods-

stotet, og dette sammen med
vernetollen, handelskrigen, valutakrigen og mange andre
liknende atgjerder, som viser en
ytterliggaende nasjonalisme i den
okonomiske politikken, har tilspisset forholdene mellom land ene til det ytterste, skapt jordbunn for militwre sammenstot og
stilt pa dagsordenen krigen som
et middel til a dele opp verden og

innflytelsessfwrene pa nytt til
fordel for de sterkeste statene.
Japans krig mot Kina, at Japan
har okkupert Manchuria, tradt ut
av Folkeforbundet og er pa frammarsj i Nord-Kina har skjerpet
situasjonen enda mer. Den skjerpede kampen om Stillehavet og
de okte flaterustningene i Japan,
Sambandsstatene, England og
Frankrike er folgen av denne til-

spissingen.
Tysklands uttreden av Folkt
forbundet og revansjespokelst
har gitt et nytt stot i retning av
tilspisse situasjonen og til okt
rustninger i Europa.
Det barer tydelig mot en n
krig*.
Forts. side 7
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Forts. fro side 6
BORGARSKAPET TRENG
FASCISMEN TIL A DELA
VERDA PA NY
I -34 atvara Stalin sxrskilt mot
Tyskland og Japan. I 1935 ser
Komintern dei fascistiske statane
som den farlegaste fienden:
«De (imperialistane) prover a
lose markedsproblemet ved
slavebinde de svake nasjonene,
forsterke undertrykkelsen av
koloniene og gjenoppdele verden
ved en krig. Og til dette trenger
de fascismen.»
Mot slutten av 30-ara blir det
meir og meir klárt for kommunistane at tida er nxr da dei
fascistiske stormaktene vii utloysa verdskrigen. Mao Tsetung
uttalar i 1938: «Etter a ha angrepet Abessinia (Etiopia, var
merkn.) gikk Italia til angrep pa
Spania, og Tyskland gikk med.
SA gikk Japan til angrep pa Kina.
Hva kommer sa til a skje? Uten
tvil vii Hitler ta opp kampen med
stormaktene. «Fascisme er krig»
— dette er fillstendig riktig. Det
kommer ikke til a skje noe brudd
i utviklinga av den navxrende
krigen til en verdenskrig».
SOVJETS FREDSPOLITIKK FRONT MOT FASCISMEN
Framfor faren for ein ny imperialistisk verdskrig gjekk Sovjetunionen inn for a skapa ein front
mot dei aggressive, fascistiske
statane. Sovjet vart med i Folkeforbundet i 1934 og tala der inntrengjande for kollektive avtalar
mot dei aggressive statane. Men
vestmaktene, med England og
Frankrike i brodden, gjekk inn
for likkje-innblandingapolitikken», som i denne situasjonen
berre fungerte som stotte og oppmuntring til fascismen.
HITLER SLUKER TSJEKKOSLOV AKIA MED
VESTMAKTENES HJELP
Hitler reiste krav om Sudetomradet i Tsjekkoslovakia. Bade
Sovjet og Frankrike hadde
landet,
venskapsavtaler med
England hadde ogsa gjeve lovnad om stotte mot aggresjon.
Men England og Frankrike gjekk
fra lovnaden sin gjennom
underteikne Munchenavtala, som
ga Hitler frie hender til a okkupera Sudetomrddet. Sovjet lova
likevel a sta ved garantiane sine
til Tsjekkosdlovakia dersom ikkje
noka stilling vart oppgjeven frivilTsjekkoslovakia
Men
jugt.
boygde seg under presset fra
Hitler — og vestmaktene — og
godtok Munchenavtalen.
Kvifor var vestmaktene viljuge
til a gje Hitler denne Ova? Dei
gamle imperilistmaktene England og Frankrike rekna med at
Nazi-Tyskland ville marsjera
autover, og unnte han gjerne litt
Ion for det.

Denne «ikkje-innblandingspolitikken» til vestmaktene oppsummerte Stalin slik i talen til
den 18. kongressen i SUKP(b) i
mars 1939:
«Et karakteristisk drag ved den
nye imperialistiske krig er at den
enna ikke er blitt en alminnelig
krig, en verdenskrig. Krigen blir
fort av de aggressive statene, som
pa alle vis skader interessene til
de ikke-aggressive statene, framfor alt England, Frankrike og
USA, men de sistnevnte rygger
likevel tilbake, slay til retrett, gjor
den ene innrommelsen etter den
andre til aggresorene.
Saleis foregar det for oynene pa
ass en apen nyoppdeling av verden og innflytelssfxrene pa de
ikke-aggressive statenes bekostning, og disse statene gjor ikke et
eneste forsok pa a verge seg, men
ser til og med i en viss grad
gjennom fingrene med det (- - -)
Formelt sett kunne en karakterisere ikke-blandingspolitikken
slik: «Hvert enkelt land ma
forsvare seg mot aggressorene
som det vii og kan, det raker ikke
oss, vi vil holde oss utenfor og
drive handel sa vel med
aggressorene som med deres
ofre.» Men i virkeligheten betyr
ikke-innblandingspolitikken
at
aggresjonen blir begunstiget, at
det pustes til krigsbrannen og
folgelig at krigen forvandles til en
verdenskrig. I ikke-innblandingspolitikken gjor seg gjeldende en
bestrebelse, et onske om ikke
hindre aggressorene i a urfore sitt
skumle verk, f.eks. ikke hindre
Japan i a innlate seg i en krig mot
Kina, og enda bedre, mot Sovjetunionen, f.eks. ikke hindre Tyskland i a vikle seg inn i de
europeiske anliggender og innlate
seg i krig med Sovjetunionen —
la able som deltar i krigen synke
dypt ned i krigens sump og i all
stillhet oppmuntre dem til det,
slik at de svekker og utmatter
hverandre, og sa, nar de er tilstrekkelig svekket, tre inn pa
arenaen med friske krefter og
naturligvis opptre i «fredens
interesse» for a diktere de svekkede krigsdeltakerne sine egne
betingelser.
Like billig som smart! (- - -)
Enda mer karakteristisk er det
at,visse politikere og pressefolk i
Europa og sambandsstatene som
har mistet talmodet under
ventingen pa felttoget mot «Sovjet-ukraina», selv tar til a ayslore
den virkelige bakgrunn for ikkeinnblandingspolitikken. de erklxrer bent fram og skriver svart
pa hvitt at de er dypt «skuffet»
over tyskerne, fordi de istedet for
a marsjere mot Sovjet-unionen,
vender seg — tenk det! — mot
vest og krever kolonier. Det Jigger
nxr a tenke seg at man forrxrte
Tyskland omrader av Tsjekkoslovakia som betaling for en
forpliktelse til a sette i gang krig

«Date betyr fred i var tid,. sier Cham berlain i radioen ved
an komsten til London etter Winchen.

mot Sovjetunionen, men at
tyskerne na nekter a innlose
vekselen og viser kreditorene
doren.
Det er langt fra min hensikt
moralisere over ikke-innblandingspolitikken og a snakke om
forrxderi, svik og lignende. Det
ville vxre naivt a preke moral for
folk som ikke anerkjenner menneskelig moral. POlitikk er
politikk, som de gamle durkdrevne diplomater sier. Men
likevel er det nodvendig a si at det
store og farlige politiske spill som
tilhengerne av ikke-innblandingspolitikken har innledet, vil kunne
ende med en farlig fiasko for dem
selv.»

peika pa at om Raudearmeen
skulle kjempa mot dei tyske
fascistane, matte han fa ga
gjennom Polen. Dette vart ayslatt
av Polen.
DEN TYSK-SOVJETISKE
IKKJE-AGGRESJONSAVTALA
I denne situasjonen var den
sovjetiske regjeringa tvinga til
ga med pa ein ikkje-aggresjonsavtale med Tyskland. Dette var
heilt naudsynt i ei stund da Sovjet
sto heilt aleine og det var fare for
at vestmaktene skulle dra landet
inn i ein krig med Tyskland.
Avtalen ga Sovjet tid til a forebu
seg til det nazistiske ataket kom i
1941.
I ein hemmeleg protokoll til

Hitler da han kjorte over den
TINGINGANE MELLOM
SOVJET OG ENGLAND/
FRANKRIKE
Etter lemlestinga av Tsjekkoslovakia var England og Frankrike til synes viljuge til a ga med
pa ei gjensidig stotteavtale med
Sovjet. Heile varen og sommaren
1939 var det forhandlingar i gong
mellom dei tre statene. Sovjet la
fram eit forslag som gjekk ut pa:
Pakt mellom dei tre statene
for gjensidig hjelp mot aggresjon til alle europeiske statar —
inkludert dei som grensa til
USSR.
Militxravtale mellom dei tre
statane som slat- fast formene og
storleikene til hjelpa som skulle
setjast i verk straks ein av partane
vart raka av aggresjon.
England og Frankrike ville
berre ha garantier for at Sovjet
ville rake kastanjene ut av elden i
fall Hitler gjekk til atak pa dei
sjol eller pa land dei hadde garantert tryggleiken for. Men dei var
ikkje viljuge til a gje konkret
stotte til Sovjetunionen om det
blei utsatt for aggresjon eller om
statane som grensa til Sovjet, slik
som dei baltiske statane vart
angripne. Heller ikkje ville dei
binda seg til a setta inn militxrstyrkar som kunne monna:
Medan Sovjet sa seg viljuge til
sende 136 divisjonar, tilbaud
England 5 div. osb.
Medan Chamberlain sjol fleire
gonger hadde yore og forhandla
med Hitler, sende England berre
«annanrangs» diplomatar — folk
utan nokon som heist fullmakter
— til forhandlingane i Sovjet.
Alt dette overtydde Sovjetunionen, med rette, om at forhandlingane i Moskva var reint spillefekteri fra vestmaktene si side, og at
maten dei vart fort pa var eit
varsel om «fritt fram» for Hitler
om han ynskte a ga austover.
Vidare var sporsmâlet om Polen
inne i forhandlingane. Sovjet

jetunionen korrekt? Var det rett
skriva under ikke-aggresjonspakta med Nazi-Tyskland? Kva
lxrdoman kan revolusjonacre i
dag hente om tilhovet mellom
utanrikspolitikken til eit sosialistisk land og kampen til
arbeidarklassen i dei kapitalistiske landa? Ein kan sla fast
fylgjande:
SUKP(b) hadde eit rett syn
pa at den nye verdenskrigen ville
bli utloyst som fylgje av riviliseringa mellom dei to imperialistiske blokkene — Tyskland/
japan:Italia pa den eine sida og
England/Frankrike pa andre.
SUKP(b) analyserte stoda
konkret, og kunne heilt rett sla

tsjekkiske grensen etter Munchen motet.

Ikkje-aggresjonsavtala
matte
Tyskland gjeva opp alle krav pa
dei baltiske statane og pa den
delen av Polen som lag aust for
Curzonlinja, og som var busett av
ukrainarar og
kviterussarar.
Curzon-linja (etter en britisk
utenriksminister) var framlegget
til delelinje mellom Polen og
Sovjet etter 1. verdenskrigen, og
fylgde dei nasjonale grensene.
Som fylgje av intervensjonskrigane mot Sovjet, vart landet-i
1920 tvinga til a gje fra seg store
omrader aust for Curzon-linja til
Polen. I den borgarlege propagandaen vert det ofte sagt at den
tysk-sovjetiske avtale var ei avtale
for a dela opp Polen. Den engelske historikaren A. J. Taylor sier
dette om avtalen: Pakten inneholdt ingen usmakelige uttalelser
om gjensidig vennskap av det
slaget som blei tatt med i den
engelsk-tyske erklwringa dagen
etter Munchenkonferansen. Stalin avviste alle slike uttalelser.
Pakten var Inge overrenskomst
om Polens deling:
Engelskmennene og franskmennene dikterte Tsjekkoslovakias deling. Sovjetregjeringa
vedtok ingen slike tiltak mot
Polen. De lovte bare a forbli noytrale, (i tilfelle tysk angrep, var
anmerkning) slik som polakkene
hele tida hadde bedt dem om, og
som ogsa vestmaktene onska. I
sin konsekvens var avtala i siste
omgang anti-tysk:den begrensa
den tyske frammarsjen ostover i
tilfelle krig, noe Churchill understreka i ei tale i Manchester
umiddelbart etter det polske
felttogets slutt.»
SOVJETUNIONENS UTAN-.
RIKSPOLITIKK FOR
2. VERDENSKRIGEN — FOR
DEN INTERNASJONALE
ARBEIDERKLASSENS
INTERESSER
Var utanrikspolitikken til Sov-

fast at dei aggressive, fascistiske
statane ville setja i gong krigen,
av di dei var oppstigande makter
og hadde mest a vinna pa ei
nyoppdeling av maknader og innflytelsessfxrer.
(3). Ut fra at England/Frankrike i denne situasjonen hadde
interesse av status quo, tala
Sovjetunionen for sams avtalar
mot alle aggresjonar fra fasciststatane, ogsa mot dei mindre
landa.
(4) SUKP(b) kunne etter kvart
sla fast at England/Frankrike sin
oikkje-innblandingspolitikk»
hadde som ma a isolera Sovjetunionen og til og med oppmuntra
Hitler til a ga austover.
I denne situasjonen, (IA Sovjetunionen faktisk sto framfor
trugsmalet om ein kontrarevolusjonxr allianse av able dei
europeiske imperisliststatane, og
med USA som ivrig «klakkor»,
var det naudsynt og rett a innga
avtalen.
SOVJETUNIONENS UTANRIKSPOLITIKK OG
OPPGAVANE TIL KOMMUNISTISKE PART! I
KAPITALISTISKE LAND
Sovjetunionen forte ein utanrikspolitikk som tok sikte pa a
nytta motseiingane i imperialistkegret for a hindre fascistane i
setja i gong ein verdskrig. Sidan,
da krigen likevel braut ut, nytta
sovjetregjeringa dense motsetiingane til a utsetja ataket p sitt eige
land. Dette var i interessene til
det sosialistiske Sovjet, i interessene til den internasjonale
arbeidarklassen og alle nasjonar
son-I var truga av dei imperialistiske blokkene.
Men sjolsagt endra ikkje t.d.
den tysk-sovjetiske avtala ein
toddel var karakteren til det tyske
regimet, heller ikkje pa holdninga
arbeidarklassen og folket matte
ha i dei landa som blei truga av
Hitler-fascismen.

Dei norske kommunistane i
NKP synte seg ikkje vera i stand
til ein rett analyse korkje av
verdssituasjonen eller av den
tysk-sovjetiske avtalen. Da Tyskland gjekk til invasjon i Noreg,
mana partiet til ikkje a gjera motstand og propaganderte at England var hovudfienden. Dette
syner at NKP ikkje hadde skjona
at imperialismen utviklar seg
ujamt, og at dei fascistiske
statane var komne pa offensiven i
hove til dei «gamle» kolonimaktene. Difor vart ogsa avtalen
Sovjet av taktiske grunna gjorde
med Tyskland sett som eit nytt
prov pa at England var
hovudfienden. I staden for a
oppmoda heile folket til krig mot
okkupanten, hamna NKP i aprildagane pa ei rein quisling-line.
NOREG OG OPPTAKTA TIL
2. VERDSKRIGEN
Noreg var tradisjonelt britisk
interesseomrade. Det norske
borgarskapet var i hovudsak proengelsk og dreiv sin eige imperialistiske utbytting under paraplyen
til den britiske imperialismen.
Men lenge fore 9. april lag Noreg
i brennpunktet for krigsplanane
til begge imperialistblokkene.
Det var fleire grunnar til det:
Noreg var viktig militxrstrategisk, malmtransporten over Narvik, og vestmaktene sine ynskje
om a apna ein ny front som
kunne letta det tyske presset pa
kontinentet.
Dei tyske krigsplanane kjenner
vi godt til, men ogsa engelskmennene/franskmennene hadde
planar. Churchill skriv i verket
the Second World War» at han
alt 19. september 1939 kom med
framlegg til kabinettet om
aksjonar mot malmtransporten
Ira Narvik, som gjekk til
Tyskland. Etter at Finlandskrigen braut ut, meinte Churchill
at ein hadde eit godt paskot til
senda tropper til Skandinavia, for
a «hjelpe Finland mot Sovjet».
Desse troppene skulle sendast
over narvik og der sikra seg
kontrollen med malmutforsla.
Churchill rekna med at sjansen
for norske mottrekk var sers liten,
m.a. av di dei norske reiarane
hadde ei svxrt lonsam («extremely profitable bargain», med
Churchills eigne ord.) charteravtale med Storbritannia. Tyskland vart vurdert slik: Om
Tyskland skulle svara med atak
pa Noreg, ville det fora til at britisk-franske styrkar kunne mota
dei pa norsk jord (og ikkje t.d. i
Frankrike). England kunne difor
ha meir a vinne enn a tape ved eit
tysk atak Noreg.
Churchill sine framlegg kom
ikkje av stabelen tidsnok av ymse
grunnar. For det engelsk/franske
ataket kom i gang, var den tyske
okkupasjonsstyrken pa veg mot
Noreg.
LIRDOMAR VI KAN GJERA
OSS NYTTE AV IDAG
Roynslene fra 2. verdskrigen
syner oss idag, nar Noreg er truga
av dei imperialistiske supermaktene Sovjet og USA, at a lita seg pa
ei imperialistmakt mot ee anna,
er «A fordrive kolera med pest».
Den nasjonale sjolraderetten
kan berre haldast oppe gjennom
strid mot begge supermaktene
om dei skulle setja fot pa norsk
jord. Dette er det prinsipielle
standpunkt vi ma ta. Sidan vii det
vera ei taktisk vurdering, dersom
bae supermaktene er pa norsk
jord, om ein skal kjempa like
hardt mot bade samstundes.
Ikkje i noko have skal vi alliera
oss med ei av supermaktene, dei
vii begge fore ein reaksjonxr,
urettferdig krig pa norsk jord,
nett som Tyskland og England
gjorde varen 1940.
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Hvis ikke kvinnene organiserer seg og
sjol kaster seg ut i kampen, blir det ingen
kvinnefrigjoring. Hvis vi ikke retter ryggen, gfir til handling, vil kapitalismen fa
frie hender til a trikke oss ned.
PORNOBAL PA BLINDERN!
Onsdag 21. september stormer
kvinneaktivister inn i sjappa til
porno-lund. De rasker med seg
ratten pornpo for tusenvis av
kroner. Et stort og rodt «NEI» blir
malt pa vinduet. Utafor sjappa
blir jentene angrepet av pornomafians eget borgervern som
roper: «Slipp de bladene, ellers
skal vi knuse ribbeina deres.»
Forbipasserende reagerer og tret
stettende til. Jentene slipper unna
etter a ha sprayet borgervernbolla med rodmaling.
En time senere blir det tent et
kjempepornobal pa Blindern.
2-300 folk slutter spontant opp
om demonstrasjonen. Stemninga

USV-ledelsen har gjennom
veggaviser pa Blindern lagt opp
til ei linje for a hindre jenter i a
slass mot pornoindustrien.
ene blir kalt «et enkelt handgrep, en enkelt fyrstikk» som ikke
betyr noe som helt. Tvert imot,
sier USV, kan obálene virke som
en provokasjon pa enkelte
kvinner». Virkeligheten er en helt
annen verden enn USVs. Det er
pornospekulantene som blir
provosert. Mens alle aksjonene
som har vxrt mot salt av kvinner,
i Skien, i Forde, pA Holmenkollbanen og pornobalene, viser at
kvinnene slutter spontant opp.
Kvinnene foler seg utlevert og
trakka pa av pornoindustrien.
Derfor vil de vxre med a slass

Jentene pa lwrestedene har mye a sláss for
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er entusiastisk. Slagord og
appeller. En flott ay slutning pa
en enda en militant aksjon mot
salg av kvinnekroppen.
Aksjonen er ett eksempel pa at
kvinnene ikke vil godta undera
trykkinga, og organiserer seg for
a sla ss. Kapitalismen tjener store
penger pA salg av kroppen var,
stat og kommune «liberaliserer»
Kvinnene vil ikke sitte rolig og se
at den ratne sigarroykende
pornomafiaen far fortsette a spre
sitt kvinnesyn. Vi ma sette hardt
mot hardt i dag!
Reaksjonene fra pornomafiaen
viser at disse folka frykter slike
aksjoner. De organiserer borgervern med 15-20 boiler og
dresserte sehxfere. De uttaler til
Dagbla': «vi har helt frie hender
og behover ikke to slike hensyn
som politiet ma ta.» Disse folka
organiserer ikke borgervern for
moto skyld. Jentenes aksjon
rammer dem okonomisk og
politisk, den trekker rattenskapen fram i lyset.
USV-LEDELSEN ANGRIPER
AKSJONEN
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sjol. Hvem tjener pa at vi gjor som
USV-ledelsen her sier, at vi ikke
skal protestere og demonstrere.
Jo, da vil pronomafiaen gni seg i
henda.
LAG AKSJONER, BYGG
KVINNEFRONTEN PA
LJERESTEDENE
Salg av kvinner er bare ei side
av kvinneundertiykkinga. Hva
med studentjenta som ikke far
daghjemsplass og svangerskapspermisjon? Hvorfor er helsetjenesten pa skolen din, er det skikkelig prevensjonsveiledning til alle?
Hvorfor er det sa mange jenter
som ikke fullforer utdanninga si?
Hva med pensum, hva slags
kvinnesyn er det egentlig som blir
prakka pa oss hver eneste dag?
Hvis jentene ikke har en kamporganisasjon, sa ma de mote
problemene aleine, de far ingen
mulighet til a forsvare seg. GA ut
'og spor andre jenter, la dem fa
vxre med pa a lage aksjoner mot
kvinneundertrykkinga pa lxrestedet ditt. Bygg en sterk Kvinnefront!

Pornobladene i flammer pci Blindern.

Pekings prostituerte
reformerer seg
av Liang Yin-mei

Sent om ettermiddagen den 21. november 1949 vedtok Folkets radgivende
politiske forsamling i Beijing en historisk resolusjon som gjorde slutt pa prostitusjonen i den nye folkerepublikkens
hovedstad. Folkets bystyre besluttet at
bestemmelsen skulle tre i kraft samme
kvelden.
I lopet av en kveld ble 237 hordeller
lukket og 1290 prostituerte ble befridd
for et nedverdigende liv som lekesaker
for de velstaende klassene. Kvinnenes
alder varierte fra 13 til 53 Ar, flertallet
(756) var mellom 18 og 25 At-.
De prostituerte ble tatt med til Kvinnenes produksjons- og utdanningsinstitutt. Det er en offentlig institusjon,
spesielt opprettet for a lose oppgaven
med
omskolere disse kvinnene til
nyttige borgere med selvrespekt.
Det var ikke enkelt for de tidligere

gge

prostituerte a tilpasse seg den nye kollektive livsformen eller a konsentrere seg
om studiene. De fleste av dem hadde
rett og slett blitt solgt til bordellene som
unge piker rift familiene deres var sa
fattige at de ikke lenger kunne fo dem.
Bordelleierne hadde kontrollen over pikenes skjebne pa liv og dod. Siden
pikene var satt utenfor samfunnet, var
det ingen som brydde seg om de som
eide dem slo eller sultet dem for a gjore
dem foyelige. Det var derfor ikke forbausende at de var svxrt mistenksomme
overfor ethvert forsok pa a hjelpe dem
til a forbedre sine levevilkar.
De tidligere erfaringene de hadde gjort
under Guomindang-regimet hadde Ixrt
dem a hate og frykte alle offentlige
myndigheter. I det gamle samfunnet
hadde myndighetene bare straffet dem,
ilk de i det hele tatt ble vist oppmerk-

somhet. I tillegg hadde mange av dem
blitt pAvirket av de antikommunistiske
ryktene som ble spredd av bordelleieme
og Guomindang-kundene deres. Noen
trodde for eksempel at kommunistene
hadde planer om a samle alle prostituerte og sende dem til omrader langt
unna for at de skulle arbeide der. Andre
hadde hort at kommunistene ville gi de I
prostituerte til skittle og stygge arbeidere som var sa fattige at de ikke kunne
fa en kone pa annen mate.
Derfor motte de den forste dagen ved
instituttet med stor engstelse. Da de
samlet seg til frokost, laget noen fa av
pikene brAk med hensikt, yed at de
hoylytt klaget pa maten. Andre spilte pa
at kvinnene forstaelig folte seg ale til
mote og forsokte a forstorre episoden
og fa i gang et oppror. Noen bract i grit
og skrek hysterisk, andre satte i gang en

vill flukt mot hovedporten i et forsok pa
bryte seg ut av huset. Det tok fire
timer for kadrene greidde a berolige
kvinnene og forsikre dem om at myndighetene virkelig forsokte a hjelpe dem.
Kvinnene ble ogsA forsikret om det, ved
at de fikk ga ut om ettermiddagen for a
hente personlige eiendeler. De kunne
ogsa ordne det slik at barna eller modrene deres fikk bo sammen med dem,
hvis de onsket det.
Etter at kvinnene hadde roet seg ned
og blitt vant til de nye omgivelsene,
begynte kadrene pa sin langvarige og
talmodighetskrevende oppgave med
hjelpe de prostituerte til a omskolere
seg. Det ble organisert undervisning i
lesning og skrivning, politiske diskusjonsgrupper og yrkesopplxringskurs. Kvinnene ble oppmuntret til a fortelle om
sine bitre erfaringer pa klagemalsmoter.
Til a begynne med var mange stille, de
var redde for a rippe opp i vonde
minner. Men ilk noen fa viste veien og
de forstod at de ville mote forstAelse og
ikke forakt nar de la sin fortid apen, da
veltet tidligere lidelser ut i en strom av
ord det ikke gikk an a holde tilbake. Na
kunne de fritt uttrykke sine tanker for
forste gang i sitt liv. Senere hadde de
anklagemoter hvor kvinnene satte fram
tiltaler mot bordellbestyrerne. De frem-

Ia noyaktig regnskap over sadismen og
brutaliteten til dem som tidligere hadde
eid dem.
Alle unntatt 97 av over tusen prostituerte var smittet av veneriske sykdommer. Mange var ogsa avhengige av narkotiske stoffer. Instituttet opprettet en
medisinsk avdeling med en stab pa 160
leger, sykepleiere og laboratoriepersonell for a helbrede kvinnene. Det medisinske personellet arbeidet langt ut over
kvelden, de stanset ikke engang arbeidet
pa sondagene for a hvile ut. Regjeringen
sorget for alt nodvendig medisinsk utstyr, til og med sa kostbare medisiner
som penicillin.
80% av kvinnene kunne verken lese
eller skrive da de kom til instituttet.
Hvis bordelleieme i det hele tatt hadde
investert penger pa a utdanne dem, var
det bare for at de skulle lwre a spille
musikkinstrumenter, synge eller danse.
Bare to maneder etter at kvinnene var
blitt frigitt, hadde alle litt kjennskap til
skriftsprAket, og noen fa kunne skrive
mer enn 300 tegn. Over 100 av kvinnene
skrev om sin nye stilling i samfunnet til
nyttarsfeiringen. De laget ogsA en serie
korte dramaer om livet sitt, som de
oppforte i lopet av nyttarsferien.
Etter hvert som historien om hvordan
kvinnene forandret seg fant veien til den

lokale pressen, ble hele befolkningen
interessert i a folge fremgangen i omskoleringen. Kvinnelige fabrikkarbeidere og
studenter sendte grupper pa besok til
instituttet for a oppmuntre og stone de
tidligere prostituerte. Mange av folkets
organisasjoner sendte brev hvor de uttrykte sin beundring for den flid kvinnene viste i omskoleringen. I midten av
januar hadde 30 kvinner forlatt institusjonen for a dra tilbake til farniliene sine
eller for a gifte seg. Men de fleste av de
tidligere prostituerte bestemte seg for a
bli ved instituttet til de hadde blitt
dyktige nok i et fag til at de kunne
forsorge seg selv ved eget produktivt
arbeid..
Alle har forandret sin grunnleggende
innstilling til samfunnet. De forstAr nA
at kinesiske kvinner aldri mer vil bli
tvunget til a tale et sa ydmykende liv
som det de har kjent, eller a ble gjort til
samfunnets utskudd uten a ha noe sted
de kan ga for a fa hjelp og mote
forstAelse. Det er grunnen til at de na
kan ga framtida tillitsfullt i mote.

Hentet fra People's China nr. 3, 1950.
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Fra en aksjon mot bordellet "Fagerborg Hotell".

Porno og prostitusjon:

«(Ut)losning>> eller
undertr kkin ?

I 60-fira og utover fikk salget av kvinner nye dimensjoner. gVanlige* ukeblad
«satsa* pa kvinnekroppen. Den ovirkelige* pornoen blir mer og mer grotesk.
Bordeller dukker opp t.o.m. i mindre
byer som Skien. Eksempler fra Sverige
ayslorer at salg av kvinner inngfir som en
del av diplomatiets og storindustriens
daglige forhandlingsspill.
Bak pronoindustrien star det sterke
kapitalkrefter.
Wallenbergkonsernet,
kjerna i monopolkapitalen i Sverige, eier
av forlaget Bonnier, hover inn kjempeprofitter pa a selge kvinnekroppen i
masseomfang. Pornokonger tjener grovt
pa a utnytte og trfikke pa kvinnekjØnnet.
Til tross for «liberaliseringa*, er store
deler av denne virksomheten enni ulovlig. Likevel blir pornoprofitorene beskytta av stat, kommune og politi. Bordeller far operere fritt, kommunene
sjenker t.o.m. bevilgninger til grestaurantene», pornogrossister far fredlig
reklamere og selge sine gvareno.
ARSAKEN TIL PORNO OG
PROSTITUSJON
Helt siden klassesamfunnet
oppsto har kvinnene blitt son.egent undertrykt. Privateiendommen og rikdommer pa mannens
hender, forte bl.a. til innforinga
av monogamiet.
Det som kjennetegner denne
familieformen er at monogamiet
gjelder for kvinnene, men ikke for
mannen. Monogamiet er supplert
med ekteskapsbrudd og prostitusjon. (Engels). De er to motsetninger som forutsetter hverandre.
i alle klassesamfunn har hersker-

klassen tvunget kvinnene til a
prostituere seg.
Kapitalismen har benytta seg
av den mindreverdige stillinga til
kvinnene, og gitt kvinneundertrykkinga sin form. Kvinnekroppen er blitt gjort til en vare som
selges i masseomfang, hele
kvinnekjonnet er blitt reservearbeidskraft.
Slik kan kapitalen hove inn
enorme profitter pa a undertrykke kvinnene ogsa, som kjenn.
Porno og prostitusjonen er blitt
storindustri.
Siden kvinnene ikke har rett til
arbeid, fpr pornokonger store

muligheter til a tvinge/lokke
kvinnene til a leve av a selge
kroppen. «Tilbudet» forer alltif til
et liv i elendighet for kvinnene.

bordeller og nattklubber, antiroykekampanjer er blitt lansert
med topplose go-go-girls osv.

BORGERSKAPET
TILSLORER ARSAKEN
Borgerskapet forsaker a dekke
over at det er de sjell som tjener
pa/lever av a selge kvinner. De
framstiller salg av kvinner som
noe naturgitt og evigvarende. De
snakker om «syndige» kvinner
som «frister» menn som Kare
Kristiansen og svenskekongen.
USV har gift denne falske forklaringa en mer tup to date»
form. De retter ogsa sokelyset pa
den vanlige kvinne og mann. Nar
de skal tforklare*, legger de pa
veggaviser pa Universitetet, vekt
pa «kvinnene som selger seg til
pornoindustrien#, at porno og
prostitusjon er t(uOlosningen for
kvinner og menn», og sier at
«pornoettersporselen ogsa er en
folge av kvinnenes frustrerte
seksuelle relasjoner». Samtidig
bruker de fraser om sosialismen '
mot at kvinnene skal sla mot
pornokapitalen i dag, og bli pa
denne en god stfatte for de som
lever av a undertrykke kvinnene.

SEKSUELL
UNDERTRYICKING

RATTENSKAPEN TIL
IMPERIALISMEN
Utviklinga av porno og prostitusjonsindustrien er et klart
eksempel pa den grenselose
rattenskapen til imperislismen,
pa at imperialismen degraderer
kvinnene spesielt. USA imperialismen i Vietnam trakka ned
tusener av barn og unge kvinner i
narkomani, prostitusjon og elendighet. Det sosialimperislistiske
Sovjet har ordna salget av kvinnekroppen etter statskapitalistiske
prinsipper. Staten apner sjol

I dag blir undertrykking framstilt som tfrigjoring» av borgerskapets sexologer. Den kjente
DNO-velger, Berthold Grunfeldt,
hevder at prono og prostitusjon er
en slags nodvendig sosial/mentalhjelp for stygge og handicappede.
Dette er a snu verden pa hue,
og det er en Ilan mot alle stygge
og handicappede. Kjop av
kvinner er ingen «losning», men
tvert imot ekt sosial og seksuell
undertrykking ogsa av mannfolka.
HVORFOR ER PORNO OG
PROSTITUSJON ICVINNEUNDERTRYKKING?
Kvinnene velger ikke a bli prostituerte. De tenker ikke skal jeg
bli sykepleier, industriarbeider
eller prostituert. De prostituerte
er ekstremt undertrykt og
utnytta, men pa en helt annen
mate enn kvinner som selger
arbeidskrafta si.
Over 80% av de prostituerte
kommer fra arbeiderklassen.
Framtida deres er — uansett inntekter — et liv hvor de brytes ned
til grunnen av nedverdigelse,
alkohol og narkotika.
Prostitusjon er ikke ,noe yrke
eller tvanskjotta» industri. Vi
kvinner sloss for retten til arbeid,
ikke kapitalismens rett til a selge
kvinnekroppen. Derfor har Dagbladet og enkelte feminister som
stutter luksusprostituertes ytringer om «oppvurdering av yrket»,
valgt undertrykkernes side. For

nettopp pronomafiaen vii gni seg
i hena dersom den Iyssky virksomheten deres far utvikle seg i
legale og anerkjente former.
Porno og prostitusjon undertrykker alle kvinner. Alle former
for kvinneundertrykking skjer i
hovedsak i samfunnet. Salget av
kvinnekroppen er det viktigste uttrykket for den seksuelle undertrykkinga av kvinnen. Pupper og
lar blir framstilt som kvinnenes
storste og eneste aktivum.
Hvis kvinnene jobber pa
fabrikk, har trwler i henda og
muskier i armene, sa synker de i
«verdi». Og enda mer verdilose»
blir kvinnene hvis de reagerer,
gjor oppror og slags. Bare herskerklassen har interesse av a
framstille kvinnene som narraktige, passive og viljelose kjonnsobjekter.
Nar kapitalismen degraderer
kvinner pa denne maten gjor de
det for a splitte kvinner og menn
og forsaker spesielt a kvele
kvinnenes motstand og kampvilje
mot undertrykkinga.
DEN SOSIALISTISICE
REVOLUSJONEN GJØR OGSA
SLUTT PA SALG AV
KVINNER

I de sosialistiske landa har
kvinnene rett til arbeid, og kvinnekroppen blir ikke solgt. Full
kvinnefrigjoring vetyr at den
mindreverdige stillinga til kvinnene er oppheva pa alle omrader.
Engels forklarer:
forste
forutsetninga for kvinnefrigjoring
er a fare hele kvinnekjonnet
tilbake til den samfunnsmessige
produksjon...» og videre «Privat
husholdning omformes til samfunnsmessig industri og oppdragelsen av barna blir et samfunnsmessig anliggende». Dette er
grunnlaget for at kvinnenes 2.

rangs rolle i familien og
samfunnet forsvinner.
Kvinnene i Kina f.eks. blir ikke
undertrykt ideologisk og seksuell
av falske idealer. For hva slags.
kvinnesyn hersker i Kina: (fn
Claudie Broyelle «Halve Himme•
len») «Det er et helt annet bilde v'
mater, oppslatt pa vegger i byene.
i aviser, pa scenen. Det er er
arbeiderkvinne, en bondekvinne
med et malbevisst uttrykk
ansiktet og med enkle kixr. Hun
er gjengitt med en holdning som
er typisk for hverdagen ti;
millioner av kinesiske kvinner.
Hun arbeider, hun studerer, hun
ler, men har aldri den narraktige
minen som er sa typiks for van
(kapitalismens, var anm.) reklamebilder.» --tKvinnene er ikke
lenger kjonnsobjekter». Kvinnene
i Kina & Albania har rett til
arbeid, samfunnet har overtatt
ansvaret for ungene, og dettte
legger grunnen for et fritt kjxrlighetsforhold hvor monogamiet
ogsa
for
blir virkeliggjort
mannen.
Men opphevinga av gamle
myter og fordommer skjer ikke
pa en dag. C.B. sier videre:
«Kvinnene blir ikke lenger sett pa
som et kjonnsobjekt Gjennom
revolusjonxre bevegelser mot
gamle reaksjontere skikker og
skillelinjer som undertrykker
kvinnene, kan en ny revolusjonmr
moral og seksualitet, kjwrlighet
og familieliv oppsta» Og i denne
kampen har kvinnene i de
sosialistiske landa staten i ryggen.
Anne-Liv, Oslo
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Denne artikkelen, som star for forfatterens egen regning, tar opp en del
viktige saker for utviklinga av ei systematisk linje for den sk. fagkritikken.
Etterhvert vil HMG dra fram konkrete
eksempler pa hvordan arbeidet bor
drives - og komme med artikler som
polemiserer mot borgerlige, og derunder
swrlig revisjonistiske teorier om fag og
forskning.

Studentene vil, om vi ikke
reiser den teoretiske kampen i
forbindelse med fag og undervisning, bli lydige propagandister i
Fagkritikk er ingen god be- borgerskapets skoleverk,
for
egnelse. Den skriver seg fra den nettopp a utdanne slike propadelen av «studentopproret» som gandister er en av den hogere
var inspirert av nyrevisjonistiske utdanningas viktigste funksjoner.
retninger som t.eks. Frankfurterskolen, med Herbert Marcuse
som et kjent navn.
Fagkritikken horte sammen
med ideer om a skape «kritiske
MOT REFORMISME
universitet* under kapitalismen,
dvs. en reformistisk strategi som
sd det som mulig med «rode Byer*
innafor et ellers
borgerlig
Kommunister ma ga mot
samfunn.
parola faget i folkets tjeneste»
Ogsd seinere har det ofte vert som parole for fagkritikken.
revisjonistiske retninger som har
I den ndvxrende situasjonen er
att definere hva de mener med det spesielt viktig a understreke
fagkritikk. La oss derfor starte at salenge borgerskapet har
med hva kommunister bar legge i makta over staten har det og
makta over undervisning, penbegrepet.
sum, eksamen og forskning.
Kommunistene mener faget er i
borgerskapets tjeneste til arbeiderklassen har gjennomfort sin
forhindrer
Dette
revolusjon.
IDEOLOGISK KAMP
sjolsagt ikke at «Tjen Folket* ma
vxre en ledetrád for progressive
som skriver oppgaver, forsker
eller leder seminarer.
Vi Or mot parola «Faget i
Kommunistene ser pd fagkritikken som en viktig del av folkets tjeneste* ut fra ei konkret
klassekampen — for arbeider- vurdering av at den gir illusjoner.
klassen og mot borgerskapet, mot I andre sammenhenger kan det
den klassen som med grunnlag i vxre riktig a fremme krav som
den okonomiske makta si ogsd ikke kan innfris under kapitalishar det ideologiske herredommet. men — som «gratis daghjem til
I «Hva ma gjores* skriver Lenin alle barn* — fordi den gir
om betydninga av den ideologiske kampen perspektiv og reiser
eller teoretiske kampen: «La oss sporsmalet om sosialisme.
anfore Engels' bemerkninger om
teoriens betydning i den sosialdemokratiske (dvs. den kommunistiske bevegelse, bemerkninger
som skriver seg fra 1874.
Engels taker ikke om to
former for sosialdemokratiets
store kamp (den politiske og den
okonomiske), men om tre, idet
han stiller den teoretiske kamp MOT «ROD EKSPERT)-LINJA
ved siden av disse*. Det fins altsd
ikke noe grunnlag i den marxistleninistiske teorien til a si at
okonomisk interessekamp generelt sett skulle vxre viktigere enn
Kommunistene ma ogsd
fagkritikk.
mot det vi kan kalle «rod
I «Hva ma gjores* sier Lenin ekspert*-Jinja. Med det mener vi
ogsd: «...sd star sporsmdlet slik: illusjoner om at fagkritikk vil
borgerlig eller sosialistisk ideolo- skape lzerere, sosialarbeidere osv.
gi. Her finnes ingen mellomting. som vil utfore ei yrkesgjerning i
(Ettersom menneskeheten ikke forlkets tjeneste. Det er klart at
har utarbeida noen «tredje* sjol om revolusjonxre og progresideologi, ja i samfunn sundrevet sive Ixrere kan fa fram en del
av klassemotsetninger, kan det progressive ideer i undervisninga,
overhodet aldri forekomne noen vzere noe mer elevvennlige osv. —
ideologi utenfor klassene eller sA er de likevel tjenestemenn i et
over klassene.) Derfor betyr borgerlig diktatur.
De ma gi karakterer, straffe
enhver svekkelse av den sosialisti"•, ske ideologi ogsd en styrking av disiplinbrudd, bruke borgerlige
Ixreboker.
den borgerlige ideologi*.

GRUNNLAGET FOR VART
SYN PA FAGA:
DEN DIALEKTISKE
MATERIALISMEN
Den teoretiske kampen i tilknytning til faga er en kamp
mellom to verdensanskuelser,
metafysikken og idealismen pa
den ene sida og den dialektiske
materialismen pA den andre. Den
dialektiske meterialismen er
vitenskapen om de allmenne
lovene for naturens, samfunnets
og tenkingas bevegelse.
motsetning til metafysikken

FINNE DE SiEREGNE
LOVENE

Derfor der det viktig at kommunister og progressive som skal
drive fagkritikk studere klassikernes filosofisk skrifter. Men
det aleine holder ikke: «Vitenskapene skiller seg fra hverandre
nettopp pa grunn av de sieregne
motsigelser som ligger i dere
respektive studieobjekt.
Slik

disse omradene fins det en hel utvikla marxistisk vitenskap (filosofi, politisk okonomi og historie).
PA noen andre omrader ma den
marxistiske vitenskapen utvikles
mer fra grunnen a y. Pd alle
omrader ma vitenskapen og
kunnskapen utvikles ved
studere virkdeligheten ved hjelp
av den dialektiske materialismen
— og ved kritikk av borgerlige og
forelda ideer og retninger.
Nettopp fordi vi har den dialektiske materialismen kan kommunistene ta ledelsen i det faglige
arbeidet. Man da er det en forutsetning at en ogsd studerer faget.

«Materialisten* osv. ta opp
spesielt viktige temaer og diskusjoner. I tillegg kommer mellomog hovedfagsoppgaver, magistergradsavhandlinger etc. I valget av
tema for disse bor det vxre sjolsagt at kommunister tar utgangspunkt i klassekampens behov.

FAGKRITIKK OG
INTERESSEKAMP

FAGKRITIKK

,
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Med grunnlag i det faglige arbeidet ma vi ogsd reise viktige
kampkray . F.eks. kreve spesielt
reaksjon ere baker ut av pensum,
rett til a legge opp marxistisk og
progressiv litteratur, kreve rett til
a fordype seg i viktige temaer,
mot sensurering som straffer
progressive
besvarelser,
mer
gruppearbeid og kollektive arbeidsmetoder, rett til a bruke
baker pd eksamen, mot pensumutvidelsen osv.

REVISJONISTENE

hevder den dialektiske materialistiske verdensanskuelsen at vi for
a forstá en tings utvikling ma
studere dens indre og dens
forhold til andre ting. Tingenes
utvikling ma med andre ord ses
som deres indre og nodvendige
sjolbevegelse, samtidig som hver
ting i sin bevegelse star i innbyrdes forhold til og pdvirker
tingene omkring seg. Den grunnleggende arsaken til en tings
utvikling ligger ikke utenfor, men
i tingen sjol, den ligger i de motsigelser som fins i tingen. Enhver
ting inneholder motsigelser, og av
det kommer dens bevegelse og
utvikling.* (Mao i «Om Motsigelsen».)

Fordi den dialektiske materialismen er vitenskapen om de mest
allmenne .lovene — ma kommunistenes linje for hvert en kelt
vitenskap og hvert enket fag vxre
i samsvar med Jenne. Har vi grep
om den dialektiske materialismen kan vi lettere gjennomskue
metafysikk og idealisme i fah og
undervi8sning.

utgjor den motsigelsen som er
sxregen for et visst slag av foreteelser studieobjektet for en
sxrskilt vitenskap. For eksempel,
positive og negative tall i matematikken, positiv og negativ
elektrisitet i fysikken, aksjon og
reaksjon i mekanikken, spalting
og forbindelse i kjemien, produktivkrefter og produksjonsforhold
og klasser og klassekamp i samfunnsvitenskapen, angrep og
forsvar i militxrvitenskapen,
idealisme og materialisme, den
dialektiske og den metafysiske
anskuels, n i filosofien osv. — alle
for
er studeobjekter
disse
forskjellige greiner av vitenskapen nettopp pd grunn av at hver
grein har sin sxregne motsigelse
og sitt sxregne vesen.* (Mao i
«Om Motsigelsen».)

Dette betyr at marxister ma
jobbe med a finne de swregne
lovene for utviklinga av studieobjektet i sitt fag — enten det er
okonomi, psykologi, sosiologi,
pedagogikk,
sprdk,
historie,
naturvitenskap e.a. Pa noen av

Skal vi bli ledende i arbeidet med
historia Leks. ma vi kjenne facts
og kronologi og vi ma kjenne de
drsaksforklaringene
borgerlige
nar vi skal polemisere mot dem.

MANGE FORMER

Kommunistene ma utvikle
mange typer faglig arbeid:
eksamenskollektiver, diskusjon
og oppgaver i forbindelse med
undervisninga, egne seminarer,
forsknings- og prosjektoppgaver,
instituttblader og konfrontasjonsmoter, faglig hjelp som
t.eks. juss-buss.
Men ikke alle disse typene er
like viktige. Vi ma foreta en
prioritering ut fra den politiske
situasjonen og ut fra masselinja.
I dag ma det viktigste vxre
knytte fagkritikken til den
vanlige undervisninga. Da ndr vi
flest og tar utgangspunkt der
hvor flest er interessert. Dernest
ma vi gjennom a arrangere egne
seminarer skrive i fagblader,

USV har i here Ar sagt at de
prioriterer fagkritikken — og at
de spesielt vil bruke ledelsen sin i
NSU til a utvikle fagkritikken.
Til dette era si: Revisjonistisk
er ikke noe reelt
fag k rit ik
alternativ til de borgerlige
teoriene som dominerer pensum,
de representerer bare en avart av
den borgerlige ideologien retta
inn pA progressive studenter.
fagkritikk ma
Revisjonistisk
bekjempes — i det faglige arbeide
fins det ikke noe grunnlag for
enhet mellom oss og dpne revisjofordi
nister ganske enkelt
marxismen og revisjonismen er
som ild og vann. Bare se pa ditt
eget fag og du vil finne ut at det er
riktig.
For revisjonistene er fagkritikken — i tillegg til mulighet til
utvikle alskens borgerlige teorier
— en unnskyldning for a sette
lokk pa interessekampen.
Riktignok sier USV-lederne at
det ikke er noen direkte motsetning mellom interessekamp og
fagkritikk, men i Danmark som
er en av de store forbildene, er
den «fagkritiske stromning* som
USV hermer etter, apner motstandere av all interessekamp.
Det er sjolsagt ikke langt fra dem
til USV's tirader om «perspektivlos aksjonisme» hver gang noen
prover a reise kampen.
Forovrig har revisjonistene fatt
til svxrt lite fagkritisk til ni.
NSU-ledelsen hadde f.eks. til det
forste nummeret av det nye «fagkritiske tidsskriftet» kom i host,
ikke greid a prestere mer enn et
par hefter pd de Ara de har
prioritert dette sa hogt da det lille
de har laga i tillegg stort stt er
sekterisk og uleselig — sa skulle
kommunistene med endel planmessig arbeid relativt lett kunne
ta initiativet fra dem.
Timber Landsem
7r.
"
'=
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Det nye stonadsystemet

Forverring for 80%
av studentene!
.'".?:•(.'a:;Z=A. •

Sdnn blot- det se ut pa Blindern ndr aksjonen mot det nye Ian- og stipendsystemet kommer igang.

I var var det aksjoner pit praksis vil dette forslaget bety at
flere av hererskolene. Kan du si over 80 % av studentene vil fa ei
Litt om bakgrunnen for disse nedskjxring av strpendet. Foraksjonene?
sorgerne er de som vil rammes
Bakgrunnen for aksjonene hardest. Det nye stonadssystemet
er at vi er inne i ei okonomisk vil altsa bety ei forverring for 'det
store flertallet av studentene. I
krise. Politikerne snakker om a
stedet for it ga med pa ei slik omspenne inn livreima. Pa DNA's
valgapning pa Hamar oppfordra fordeling, ma vi stille krav om
hoyere stipend til alle studenter.
Nordli alle om it vise matehold.
Samtidig som dette skjer sa Og i tilleff at forsorgerstipendet
foregar det ei omorganisering av skal heves kraftig.
Ian- og stipendsystemet. En kan
sporre seg: Gjor staten dette fordi
DEN PRIVILIGERTE
den har fatt opp oya for at
STUDENT - EN MYTE
Noen
sier
imidlertid: Vi
studentene
har
det
clarlig
studenter har det ganske bra i
okonomisk? Dersom en gar gjennom det nye stonadssystemet forhold til andre grupper. Vi kan
viser det seg at dette pa ingen tale nedskjaringer. At dette er ei
mate er tilfelle. Tvert i mot sa myte viser en undersokelse fra
Statistisk Sentralbyrá med klare
legges det opp til at ogsa
tall. I 1974 var forbruket pr.
studentne skal vxre med
student pr. mnd pa 1766 kr.
spenne inn livreima.
Kostnadsnormen, dvs. Ian og
Dette prover Lanekassa a fa til
gjennom ei omfordeling av de stipend, var pa 1640 kr. Dvs. at
studentene kommer ut med 760
ressursene de har til radighet.
kr. pa minussida pr. mnd!! Dette
Borteboer- og grunnstipendet
skal falle bort. Et sakalt utdan- belopet ma studentene pa en eller
annen mate skaffe til veie sjol,
ningsstipend skal komme i stedet.
enten gjennom private Ian, jobb
Dette skal verre progressivt, dvs.
at storrelsen pa stipendet vil veere eller stotte hjemmefra.
Men er det da slik at
avhengig av stonadsbehovet. I

tvil om at Stanislaw Pyas, som var
aktiv i stottearbeidet for de arbeiderne som var fengsla etter
streiken i Radom i Ijor sommer,
blei myrda av Giereks hemmelige politi.
Ni er det altsi mye som tyder
pi at Pyas' mordere har slitt til
pi nytt og myrda en annen student, hovedvitnet i saka om det
forste mordet. Vitnet, Stanislav
Pietraszek, ble funnet druknet
en inns* Han forsvant den 1.
august. Det skal bli vanskelig for

I var var lmrerskolene ute i landsom
fattende aksjoner mot forslaget til nyt
stonadssystem fra Statens Lanekasse
I dette intervjuet forteller forkvinna
LNL (Landslaget for norske heiarstuden
tar), Ann-Inger Oyen, om hvorfor herer
studentene aksjonerte, om nye angrep pi
studentokonomien som er pfi trapper
(bl.a. renter i studietida!) og om hva v
studenter ma gjore for a hindre at disse
i
livet
blir
satt
ut
planene
okonomisk. Ingen studenter har i
overflod i dag. M.a.o. sa er det
ingen studenter som vii tale ei forverring av okonomien sin.
LIER AV LANEKASSEAKSJONENE I -70
— Hva skjer na med forslaget
til ny stonadsordning?
— Notatet fra arbeidsgruppe 1
er forelopig lagt pa is, men det
betyr ikke at vi kan sla oss til ro.
Na har Kirke- og undervisningsdepartementet (KUD) nedsatt et
nytt utvalg som skal ta for seg alle
cider ved studiefinansieringa.
Bl.a. sa vil rentefoten og lepende
rente i studietida bli vurdert.
KUD har uttalt at lanebetingelsene i Lanekassa ma sees i
sammenheng med de som gjelder
i statsbankene og kredittbank ene. Dette apner bade for en
heving av rentefoten og lepende
rente i studietida.
Dette hevder KUD at det ikke

er nodvendig med ei lovendrini
for A fa gjennomfert prosent
stipendmodellen. Vi kan altsi
risikere at den blir vedtatt over
hodet pa studentene.
Pa bakgrunn av disse angrep
ene som er i vente, har LNL bestemt at levearsaken skal vxrt
hovedoppgave for organisasjonen
i hestsemesteret. Vi skal bl.a. ha
ei landsomfattende aksjonsuke i
begynnelsen av november. Det er
foreslatt en dags streik pa alle
skolene.
Vi haper it fa med oss de andrt.
interesseorganisasjonene, for dette er angrep som rettes mot alle
utdanningssekende. Tidligere erfaringer har vist oss at det bare er
nar folk gar til aksjon at forverringer kan slas tilbake. La oss
lore av de landsomfattende Lanekasseaksjonene i 1970: det aret
ekte stipendandelen for forste
gang som felge av landsomfattende studentaksjoner.

studentene har storre forbruk enn
andre grupper? Tvert imot.
Samme undersokelse viser at en
ugift borteboer ved Ixrerskolene
har et forbruk som er 18,3%
lavere enn gruppa yrkesaktive
.under 40 ar. At den priviligerte
studenten bare er ei myte skulle
disse tallene klart vise.
Statens planer om ei ytterligere
forverring av levekara \tare
gjennom det nye stonadssystemet
var grunnlaget for aksjonene i
var.
SV TIL ANGREP PA
AKSJONENE
Hvor omfattende var
aksjonene?
De storste aksjonene var i
Trondheim, Bergen, Tromso og
Oslo der det ble arrangert demonstrasjoner. Ellers sa var flere
skoler ute i en dags streik. Streikedagen ble bl.a. brukt til it
studere det nye stonadssystemet.
Enkelte skoler danna aksjonskomiteer sammen med Distriktshoyskolene, Yrkesskolene og Universitetet.
Aksjonene kunne vxrt enda
mer omfattende. En av grunnene

Enda en student myrda
det fascistiske Polen
Arbeidernes Forsvarskomite i
Polen, KOR, meldte 28/9 at en
student ved universitetet i
Krakow er &id under mystiske
omstendigheter. Denne studenten
var hovedvitne i saka om
Stanislaw Pyas sin dod i mal i ir.
Stanislaw Pyas ble funnet drept
i en trappeoppgang i Krakow,
kvalt i sift eget blod. Politiet
hevdet at dodsfallet skyldtes fall i
trappa pit grunn av fyll.
Politiet var aleine om it tro pit
den forklaringa. Det hersker Men

til at aksjonene ikke ble sa slagkraftige som de kunne ha blitt,
var at SV gikk til angrep pa
aksjonene. I stedet fora diskutere
det nye stonadssystemet — om
det betyr ei forbedring eller ei forverring for studentene — sa
spredde de kommunisthets. At
SV ikke stotta aksjonene er jo
ikke noe rart nar vi vet at deres
egne folk har vxrt i det utvalget
som har utarbeida forslaget til
nytt stonadssystem.
Noen sier: det er slik at
endel av studentene har det
ganske dirlig okonomisk idag,
men mange andre studenter har
det langt verre. For disse vil den
progressive stipendmodellen were
bra. Din kommentar til det?
De som hevder dette ma vi
sporre: Hvem av studentene kan
vi ta noe fra i dag? Undersokelsen fra Statistisk Sentralbyrâ
viste jo at det store flertallet av
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Gierek-regimet a fit folk til a tro
pi en sinn serie av tilfeldige
gulykkeri.
Disse mordene viser Gierekregimets sanne karakter: Det er
en gjeng mordere som er livredd
den voksende opposisjon i det
polske folket, og som er villige til
ta i bruk alle midler for it stanse
den.
Vi gir var helhjerta stotte til
den kampen polske arbeidere og
studenter hoer mot den fascistiske undertrykkinga!

Fra hinekasseaksjonen i 1970.

Den svenske regjeringa med
rasistisk og erkereaksjonxrt
angrep pa utenlandsstudentene.
Den svenske regjeringa har na
kommet med et rasistisk og erkereaksjonxrt angrep pa utenlandsstudentene.
Studentene ma na kunne
garantere at de kan skaffe 1500
sv. kr. i maneden fra hjemlandet
sitt for it fa studere ved svenske
lxresteder. Dette er et hegt belep
som bare kan skaffes av studenter fra relativt velstaende miljeog som vanlig er det folka fra den

3. verden som ferst og fremst blir
ramme. Det er fare for at
studenter som allerede er i full
gang med studiene blir utvist fra
Sverige.
NKS' sbenske sesterorganisasjon, Clarte ser pa dette som en
svxrt alvorlig sak hvor de svenske
studentene ma stotte sine utenlandske kamerater fullt ut.
3/9 var det en lenge forberedt
demonstrasjon i Stockholm mot
det rasistiske forslaget hvor bl.a.
Clarte deltok sammen med mye

Clarte

Arbetare och studenter, fOrena er!
Fiir ett sociahstiskt Sverige!

utenlandsstudenter. Revisjonist
ene i VPK/KU (broderpartiet ti
SV/SU) deltok lenge i forberedel
sene, men da de ikke fikk en a'
sine egne som taler trakk de sej
ut med hets om at demonstra
sjonen var dominert av Sverige
Kommunistiske Parti. Stott di
svenske utenlandssstudentene
kamp mot utvisning.
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Hva er det fiendene til det sosialistiske
Kina desperat prover a gjore? Jo, de gjor
det samme som firerbanden. De bruker
marxistiske fraser fora propagandere for
kontrarevolusjon, de misbruker folkets
tillit til Mao Tsetung og prover «bevise * at
Hua Kuo-feng star i motsetning til Mao,
at Hua er «pragmatiken og «okonomist*.
Dette kan vi lese hos SV og Kul, men vel
og merke uten et eneste sitat fra det Hua
har skrevet.
Bevisene pa kontrarevolusjon
skal bl.a. vxre at Kina utvikler
okonomien, at Kina skal bli et
moderne industriland. «Det er
kapitalisme,» sier de «marxistiske» kritikerne. Enna «verre» er
det at Kina setter seg som mal og
ga forbi USA i okonomisk utvikling, nettopp fordi den sosialistiske okonomien frig.* produktivkreftene, og ikke odelegger
dem som under kapitalismen.
Mange oppriktige Kina-venner er
blitt usikre, for de kan jo ikke
stotte at et sosialistisk land skal
produsere flere biler, elektriske
tannborster og tyggegummi. Men
det er heller ikke dette som skjer
nar okonomien utvikler under
proletareatets ledelse, fiat- produksjonen er styrt av folkets
behov og ikke profitten.
For hvorfor er det viktig og helt
nodvendig a utvikle produksjonen, produsere mer, utvikle vitenskap og teknologi i et sosialistisk
land?
I dette sporsmalet finnes det
for det forste to feilaktige linjer.
Den ene sier at det er det samme
hvem som har kontroll over
produksjonsmidlene, bare det
produseres mye. Dette apner
veien for a produsere for profitt,
gi store lonnsforskjeller og vil fore
rett inn i kapitalismen. Den
andre feilaktige linje sier at «den
politiske linja» avgjor alt, produksjon er uviktig. Denne linja forer

til undergraving av det materielle
grunnlaget for sosialismen. Det
var denne linja som firerbanden
stod for. Hva er den marxistiske
linja for utvikling av et land
under sosialismen?
Et av de avgjorende bidragene
til marxismen som ble utfomet av
Mao Tsetung, var at han beviste
vitenskapelig at klassekampen
fortsetter under proletareatets
diktatur. Det eksisterer fortsatt
klasser, det er fortsatt mye privateiendom, det er fortsatt lonnsforskjeller. Disse forholda legger
igjen et nytt materielt grunnlag
for kapitalisme. Den eneste
mfiten et sosialistisk land kan
utvikle seg til et klasselost
samfunn, unngit a gjenopprette
kapitalismen pa, er it to grep om
revolusjonen for a fremme produksjonen. Det er bade a ha den
korrekte politiske linja i ledelsen
og a finne den sosislistiske
produksjonen. Det er a sette
politikken i ledelsen for alt arbeid
ogsa i ledelsen av produksjonen.
Dette er den politiske linja til
Mao Tsetung som ble utforma i
kamp mot den sovjetiske revisjonismen, det er den samme linja
som Hua Kuo-feng star for, og
det er helt i trad med marxismens
klassikere.
MARX, ENGELS, OG LENIN
OM UTVLKLINGA AV
PRODUKSJONEN UNDER
SOSIALISMEN:

Marx sier i «kritikk av Gothaprogrammet: «En av de viktigste
betingelsene for realisering av det
kommunistiske prinsippet fra
hver etter evne og til enhver etter
behov er nar alle kilder til felles
riksom flyter i overflod».
Engels i Anti-Duhring» «Oppdeling i klasser var basert pa at
det ikke ble produsert nok. Det
vil feies vekk ved den fullstendige
utvikling av moderne produktivkrefter.0
Lenin i «En stor begynnelse»:
«For a utrydde klassene fullstendig er det ikke nok a utryde
utbytterne, ikke nok a innskrenke
deres rettigheter. Det er nodvendig a utrydde all privat eiendom,
utrydde motsigelsen mellom by
og land, mellom kroppsarbeid og
intellektuelt arbeid. For a oppna,
dette enorme skrittet framover • —
ma en utvikle produktivkreftene,
en ma overkomme den enorme
motstanden til smaprodusentene
og overkomme den enorme krafta
som vanen og konservatisme
utgjor, som er forbundet med
disse overlevningene.»
FIRERBANDEN MOT DE
GRUNNLEGGENDE
PRINSIPPENE I MARXISMEN
Firerbanden kalte det revisjonisme a utvikle det materialle
grunnlaget for sosialismen. De
var mot de okonomiske planene
som skulle utvikle Kina til et
moderne land i industri, jordbruk, nasjonalt forsvar, vitenskap
og teknologi for slutten av
árhundret. Disse planene var utarbeida av Mao og Chou Enlai i
1974 og 75. Firerbanden kalte
disse planene for teorien om
produktivkreftene», dvs. at de
anklaget planene for a sette
produksjonen over revolusjonen.
Monsterkommunene for planen,
landbrukskommunen Tachai og
oljefeltet Taching, ble kalt modeller for teorien om produktivkreftene. For klassekampen sin
sak er det i orden til og med hvis
det ikke er noe a hoste ved innhostinga», var linja. I Shanghai-

distriktet der firerbanden hadde
kommando, gikk produksjonen
tilbake pa flere bedrifter.
De hadde kontroll over propagandaen spesielt i perioden 1972
til 1974, og i den perioden stod
det f.eks. ikke et ord i f.eks.
Peking Review om den framskredne Taching kommunen. De
klarte ogsa a holde tilbake
propaganda for den okonomiske
planen, alt dette under paskudd
om at det var a sette
produksjonen foran revolusjonen.
Firerbandens «revolusjonwre» linje gikk altsa blant annet ut pa a
kritisere og sabotere den okonomiske utviklinga i Kina.
HVA VAR MAOS LINJE FOR
DEN OKONOMISKE
UTVIKLINGA?
Allerede under perioden med
den andre revolusjonxre borgerkrigen (1027-37) kritiserte Mao
de som hevda at det ikke skulle
vxre noen • okonomisk oppbygging midt i en revolusjonxr krig.
Produksjon ville styrke krigen, sa
Mao.
Pa slutten av 50-tallet under
det store spranget, utformet Mao
den politiske linja for utvikling av
industrien i skarp polemikk mot
den revisjonistiske innflytelsen
fra Sovjet. Dette skjedde under en
stor klassekampanje for tekniske
fornyelser ved Anshanverkene.
Det ble ogsa startet massekampanje
mot
autoritazre
det
styreformen, mot bedriftsledelsen, mot den sovjetiske innflytelsen. Pa grunnlag av disse erfaringene utfomet Mao «Anshan- 4
charteret». Den er senere blitt
kalt Kinas grunnlav for industrien.
ANSHAN-CHARTERET:
POLITIKKEN — IKKE
DIREKTOREN — I LEDELSEN
Politikken skal sta. i ledelsen, i
kommandoposisjon.
Styrk partiledelsen.
Sett i gang sterke massebevegelser.
Innfor systemet med at funk-

ikke

Atbeidere i Timid]

sjonxrer og kadrene de/tar i
produksjonen og arbeiderne i
bedriftsledelsen. Forandre alle
fornuftsstridige regler og bestemmelser, innfor et fornuftig
samarbeid mellom arbeiderne,
teknikerne og kadrene.
5. Sett full fart i den tekniske

Taching
Det var i 1964 at Mao Tsetung
induformulerte slagordet:
strien, laer av Taching». I 1976
fortsetter Formann Hua Maos
linje med a sette fram oljefeltet
Taching som lysende eksempel
Firerbanden
for sosialismen.
karakteriserte Taching som revisjonistisk, at revisjonismen styrke
bedriftene der. Taching har
gjennom hele sin historie vxrt utsatt for harde angrep fra revisjonistiske grupper. Fram til 1966
var det Liu Shao-chi som gikk i
spissen. Dels hevda han at de
ideologiske kampanjene «forstyrret produksjonen, dels prevde han og tilhengerne a sabotere
produksjonen ved a oppfordre arbeiderne til a sette seg ned a vente
pa utenlandske eksperter.
Etter 1966 kom de hardeste
angrepene fra sakalte «venstregrupper», forst Chen Po-ta,
seinere Lin Piao og i de siste ara
saerlig firerbanden.
Firerbanden klarte bl.a. a forhindre at en nasjonal konferanse
for a here av Taching ble sammenkalt. Derfor kom konferansen forst etter at firerbanden var
styrta.

Den legendariske Taching-arbeideren Wang Chin-hsi, ogsd kalt ,ojernmannew, under anleggsarbeid i begynnelsen av seksti-dra.

revolusjonen.
I Sovjet i dag praktiseres det
reaksjonwre «M agnitogorsk-charteret» som russerne provde
tvinge gjennom i Kina i 1958-59. I
folge dette dokumentet har direktorene folgende fullmakter: Rett
bedriftens
disponere
a
til

HVORFOR ER TACHING ET
FRAMSKREDET EKSEMPEL?
Taching er Kinas storste oljefelt. Det har vist en imponerende
(Acing i oljeproduksjon de siste 17

Ara, med gjennomsnittlig prod.vekst pa 28%. Men denne raske
okinga er et resultat av at den
politiske revolusjonen. I et
intervju med det kinesiske
telegrambyraet Hsinhua sier en
ledende kader i organisasjonskomiteen for Taching-konferansen:
Det viktigste er at Taching
holder fast ved prinsippet om
sette politikken i ledelsen,
viepner arbeiderne og teknikerne
med marxismen-leninismen Mao
Tsetungs tenkning og har skapt
revolusjoniere grupper med hey
proletarisk politisk bevissthet.
Oljefeltet forener revolusjonler
innstilling med en strengt vitenskapelig tilnxrming til arbeidet.
Taching bar utviklet helt nye
teknikker og prosesser for a
bygge oljefelt med stor hastighet
og topp kvalitet. Taching stoler
belt og fullt pa arbeideklassen for
a tenke ut metoder for arbeiderstyring av sosialistiske bedrifter.
Det brat med den gamle praksis
med a urbanisere oljefeltene og
har skapt et nytt sosialistisk foretak som kombinerer industri og
jordbruk og by og land. Dette
forer til en gradvis fjerning av
ulikhetene mellom by og land,
mellom arbeider og bonde, og
mellom intellektuelt arbeid og
kroppsarbeid».
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Oren skal lede

bedriftenel
Hua Kuo-fend
Fortsett
revolusjonen

Hva skjer i Kina?
Vil du vile hva som skjer i Folkets Kina etter Mao
"tsetungs clod? Det far du ikke greie pi ved a lese
meldingene Ira nyhelsbyriene i Washington og
Moskva, Paris, Tokyo og Oslo. Du ma ga til
dokumentene corn wiser Ira slags politikk de
kinesiske kommunistene folger og hva slags linjer
de legger opp for utviklinga av Kina. Da far du el.
grunnlag for a skjelne logn Ira sannhet og kan
d om me sjnl.
1 talene og artiklene i Jenne boka gir Hurt Kilofeng. den nve formannen i Kinas Kommunistiske
Parti, Wiry kh for partiets politikk i en rekke siktige
sporsmal — utviklinga a. jordbruket og industrien,
glennomforing ax opnjoret med «firerhanden,
oppsummeringa av Maos here om den sosialistiske
oppbv gginga og klassekampen under sosialismen.
Nil- du liar lest Jenne boka it du ha rikelige prow
for al Kinas Kommunistishe Parti fortsetter.afolge
Formann Maos linje og, forer revolusjonen videre.
Ihi ,i1 ogsâ vice mve iner enn for om hva sosialisme
er i praksis og hvilke sporsmal som (molar de 800
millionene arbeidende menneskene i Folkets Kina.
Du vil ogsa forsta hs orfor seieren over «firerbandeni, fil Wang flung-even, ('hang Chun-chiao,
Chiang Ching og lac) Wen-yuan er Hitt molt med
lubel av folkemassene i Kina.

014

Oidot)er
1SIIN 82-7094-177-8

HUA: STUDER ANSHANDOKUMENTET
Nettopp det viktige Anshancharteret som setter den politiske
linja i ledelsen for produksjonen
ble 22. mars i ar trykket i Folkets
Dagblad som et ledd i den pagaende kampanje for a studere
Mao og kritisere firerbanden.
Hvis Hua var tilhenger av a sette
produksjonen foran revolusjonen
hvorfor skulle han da propagandere for det stikk motsatte?
Hua setter oljefeltet Taching
som det store eksemplet for
industrien i Kina. Taching ble
bygd opp etter modell fra
Anshan-verkene. Hvorfor skulle
Hua propagandere dette eksemplet, oppfordre til massestudier av
ekseplet Taching, om han var
mot klassekampen er nokkelleddet, at revolusjonen ma lede
produksjonen. De som pastar det
motsatte er enten mot Maos linje
eller sa ma de bevise pa hvilke
punkter Hua Kuo-feng bryter
111' med Maos linje.
Kina er enna et fattig lanf. Det
er enna privat eiendom, det er
enna klasser som kjemper for
kapitalismen, som kampene mot
firerbanden, Lin Piao, Liu
ShaoChi er uttrykk for. Den
politiske kampen mot borgerskapet, mot borgerlig innflytelse,
mot lonnsforskjeller osv. er stilt i
hoysetet av formann Hua. Men
Kina kan ikke utvikle seg mot det
klasselose samfunnet, mot kommunismen, uten at det materielle
grunnlaget utvikles. Som Marx
sier, ingen kan fa yte etter evne og
mtmz.Inttanacuis*4womsrammimowsamonzusgmer

Pris kr. 18,—

*setts..

Hua Kuo4k,

derer bind 5 av Mao.

eiendom, rett til A selge (overskuddsutstyr»,,rett til a disponere
den profitten som ikke leveres inn
til staten, rett til a fastsette
normer og regler for arbeiderne,
rett til a dele ut opp til 30%
lonnstillegg til de arbeiderne han
vil favorisere, rett til a ansette,
sparke arbeidere i henhold til
loven»!

Taler

fa etter behov fore det er et overskudd a fordele. Nat . firerbanden
derfor gikk i mot de okonomiske
planene, gikk de ogsa mot sosialismen.

KINA FORBI USA VED
ARHUNDRESKIFTET
Allerede i 1956 sa Mao at Kina
skulle ta igjen De forente stater
okonomisk pa 50-60 at . : Det er
en forpliktelse. Dere har en stor
befolkning, et veldig territorium,
rike ressurser og hva mere er, det
sies at dere bygger sosialismen
som skal vxre overlegen. Hvis
dere etter stor stahei etter femtiseksti ar fortsatt ikke er i stand til
a ta igjen De forente stater — for
et ynkelig syn dere kommer til
vxre da! Dere vil bli fordrevet fra
jordas overflate. Derfor er det
ikke bare mulig a ta igjen De
forente stater, emn en absolutt
forpliktelse. Gjor vi ikke det,
svikter vi den kinesiske nasjonen, verdens nasjoner og vi
kommer ikke til a yte noe bidrag
til menneskeheten.»
Hua Kuo-feng: Kan noen
kineser unnga a bli grepet eller la
vaere a gjore noe nar han eller hun
leser ordene fra Formann Mao,
bortsett fra firerbanden og handfullen godseiere og de borgerlige
elementene de representerer som
hardnakket gar mot sosialismen.»
Gjennom a starte en massebevegelse i studiene av Maos politiske linje, spre det 5. bindet av
Mao i 200 millioner eksemplarer,
gjennom a la hele det kinesiske
folket ta del i kritikken av firerbandens kontrarevolusjonxre linje, gjennom a sette fram Tachai
og Taching som lysende eksempler for produksjonen og intensivere de okonomiske planene, tar
KKP og Hua-feng klassekampen
som nokkelleddet for a utvikle
det sosialistiske Kina mot nue
seire, fram mot kommunismen.
..,13X4CAPEIEMIN.T1141101A,

slapp

denne historiske
perioden er det derfor
helt nodvendig for 'proletariatet a holde fast pit
kampen mot borgerskapet og sift diktatur over
det, og det er helt nodvendig a holde fast pa a
revolusjonen
fortsette
under dette diktaturet.»
Dette er henta fra Hua
Kuo-fengs rapport tit
KKPs 11. partikongressen som nylig er avholdt.
ODette er borgerskapets
politikk,» sier KUL, det
har skjedd kontrarevolusjon i Kina.»
Vi sier at dette er
kommunistisk politikk og
at tilstanden i det sosialistiske Kina er utmerket
etter oppgjoret med den
borgerlige «firerbanden».

lao

KAMPEN MOT ((FIRERBANDEN) VIL FORTSETTE
Kampen mot «firerbanden» er
en fortsettelse av den langvarige
krigen fort av Kinas Kommunistiske Pari og de revolusjonxre
massene under partiets ledelse
mot de reaksjonxre i Kuomintang, en fortsettelse av klassekampen mellom proletariat og
borgerskap, en fortsettelse av
kampen mellom marxisme og
revisjonisme.»
(Hua Kuo-feng i rapporten).
Partikongressen ansa oppgava
med a fortsette kampen med a
bringe firerbanden fram i lyset
og kritisere den tvers i gjennom,
som et kjenepunkt i kampen
mellom de to klassene og de to
veien for tida, og at den vil vxre
det enna en tid fremover.
STOR SKUFFELSE FOR
KINAS FIENDER

Formann Hua inspiserer Anshan-stdlverket etter det kraftige jordskjelvet t 1975. Oljernaleri i tradisjonell kinesisk stil av Chao Hua- sheng og Wdng Chi-hsiang.
qUIMPERVAME12.5,UV,

KKPs 11. partikongress bar
brakt stor skuffelse til alle
fiender av Kina og sosialismen.
Huas rapport har blitt fingranska, men forgjeves. De spekulasjonene som har rant om Kina,
har bygget pa onsker og luftige
Taiwan-meldinger. Huas rapport
er et tvers igjennom kommunistisk dokument som ikke gir den
minste nwring til spekulantene.
KUL har forklart det med at
ledelsen i KKP er sa dyktige
falsknere at de har klart a lage
kommunistiske dokumenter av
en borgerlig politikk(!)
Det beste provet pa den
utmerka tilstanden i det sosialistiske Kina far en ved sjol a studere dokumentene.
Vi vil anbefale:
Peking Review nr. 35 og
36/77. Her star alle kongressdokumentene. Videre: i(Fortseit
revolusjonen», taler og artikler og
Hua Kuo-fing, utgitt pa Oktober
forlag. Og: Kind og Vi, avisa til
Vennskapssambandet
NorgeKina.
;46121111111111111WESAIVAIT
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Vfir plikb
PAC, den leiande frigjeringsfronten i
Azania, vil opne informasjonskontor i
Oslo. I det hovet har den danske
Arbejderavisen prata med leiaren for
dette kontoret, Count Pietersen.
Om deira tilhove til Kina, sa Piertersen fylgjande: Kina har inspirert og
hjulpe oss mykje. Vi beundrar Kina og
formann Mao, han har gjeve folket i
verden ein revolusjonfer teori til a styrte
imperialismen. Vi beundrar og formann
Hua, han har teke over kappa til Mao.
Kina gjev hjelp til frigjeringsrorslene og
landa i den 3. verda utan krevje noko
att, dei soker ikkje sjolve overherredomme eller nokre foremon til seg sjolve.
Eit dome pa det er Tanzam-jernbanem.
«SOM DEIRA EIGA SAKo
I eit direktiv
januar 1951 til
dei friviljuge kinesiske kjemparane i Korea, sa Mao Tseting:
*Dei kinesiske og koreanske

kameratane bor sameine seg sa
tett som bror, ga gjennom tjukt
og tynt saman, halde saman i liv
og ded og kjempe til siste slutt for
a sla deira felles fiende. Dei

kinesiske kameratane ma WI pit
Korea si sak som deira eiga, og
frigjeringssoldatane og kjemparane ma rettleiast til a elske kvar
itsside, kvar elv, kvart tre og
kvart grasstri i Korea og ikkje to
ei einaste nil eller trad fra det
koreanske folket, men ha dei
same kjenslene som for vart eige
land og handsame folket pa same
viset som vi handsamer vart eige
folk. Dette er det politiske
grunniaget for a seire. Si lenge vi
gjer som dette, er seieren sikker.
(Selected works, vol. V)
Desse enkle prinsippa fra Mao
Tsetung, og den heroiske praksisen til dei tusener pa tusener av
kinesiske friviljuge i krigen mot
USA-imperialismen i Korea i
1950/51, syner betre enn noko
anna kva som sfermerkar ekte
proletarisk internasjonalisme.
KJERNA I DEN KINESISKE
UTANRIKSPOLITIKKEN
I ordsklfte om utanrikspolitikken til det sosialistiske Kina, har
dette punktet kome for dfirleg
fram. Ein har prate mykje om
den 'fredelege samaksistensen',
og den er rett nok viktig a skjone,
men den 'proletariske internasjonalismen' er sjolve kjerna i utanrikspolitikken til eit sosialistisk
land. Den syner klitrare enn noko
skilnadene pa sosialisme og kepi-

talisme/imperialisme andsynes
dei progressive rorslene i verda.
«VAR PLIKT#
Del kinesiske kommunistane
utvikla desse prinsippa til ei
konkret programerkhering. I Den
Store Polemikken fra 1963 uttrykte dei ho pa fylgjande vis:
«Samtidig som vi uopphorlig
strever for fredelig samaksistens
med land med andre samfunnssystem, fullforer vi uten vakling
var proletarisk internasjonalistiske plikt. Vi stater aktivt de
nasjonale frigjoringsbevegelsene i
Asia, Afrika og Latinamerika,
arbeiderbevegelsen i Vest-Europa, Nordamerika og Australasia,
folkenes revolusjonfere kamp og
folkenes kamp mot imperialistenes aggresjons- og krigspolitikk
og for verdensfred.*
Mellom deltakarane i dei ymse
frigjeringsrerslene og det revolusjonEere proletariatet i dei kapitalistiske- og imperialistiske lands,
rar det stor semje om at det sosialistiske Kina verkeleg har sett
denne lina ut i livet.
For a leyne sift eige forriederi
spreier sosial-imperialistane og
deira vener legn om Kinas proletariske utenrikspolitikk.
Men reyndommen sjelv er den
beste dommar. PAC sin representant er av dei som kjenner
reyndommen. Og han er ikkje
aleine.

Kina sin utenriks•olitikk ekte
proletaris
Bresjnev og dei ymse diskenspringarane pans lyg sa det renn om den
proletarisk internasjonalistiske utanrikspolitikken til Kina.
Her vil vi syne med tre dome at
reyndommen er svmrt anleis.

royndommen
TANZAM-JERNBANAN
Eit av dei best kjende eksempla
pa Kina Si ueigennyttige hjelp til
land i den 3. verda i deira streving for a verte uavhengig av
imperilismen er den sakalla
TanZam-jarbana. Denne jarnbanalina er 18.665 km lang og

gar fra Dar-es-Salaam i Tanzania
til Kapiri Mposhi i Zambia.
Denne jarnbana er eit samarbeidsprosjekt mellom Tanzania
og Zambia og er svxrt viktig for a
gjere desse landa si eksport uavhengig av Sor-Afrika og Rhodesia

nternasja;-.::alismell,
Julius Nyerere, Tanzanias president, uttalte seg pa fylgjande vis
om betydninga av denne jarnbana: Heile Afrika vil dra nytte
av denne jarnbana. Vi dreg nytte
av ho avdi ho vil styrke Zambia og
derfor styrke kreftene for Afrikas
si fridom. Vi vil dra nytte av ho
avdi handelen mellom dei ulike
afrikanske landa vil ga lettere, og
saleis vil utviklinga til oss alle
auke.#
Da jarnbana var ferdig bygd i
1976 fekk ho naturleg nok
namnet Uhuru-jarnbana, Uhuru
tyder fridom.
*EKTE VENSKAP OG
SA-MARBEID*
Dette prosjektet hadde aidri
vorte gjennomford utan Kina si
verdifulle hjelp. Dei to landa hak

jarnbana vende seg fyrst til ymse
imperialistiske statar med sporsmat om Ian og anna hjelp. Begge
supermaktane var mellom desse.
Men ingen av deira tilbod
kunne godtagast avdi det var
knytte sterke fordringar ved dei.
Deira tilbod ville gjeve imperialismen og serskild dei to supermaktane kontroll over desse
landa — istadenfor auka nasjonal
og okonomisk fridom.
Kina ytte interessefrie Ian pa
nwrare 500 mill. amerikanske
dollar til begge landa, dette lânet
forfeit ikkje for At. 2013. Kina
vurderte sjolv kostnadene til dette
prosjektet til 500 mill. dollar og
tek pa seg alle kostnader som
steig over det.
Det var 40.000 afrikanske
arbeidarar knytte til bygginga, i
tillegg var det 14.000 kinesiske
arbeidarar. Dei kinesiske arbeidarane var heilt sjolvhjulpne
pa alle vis, dei dyrka og ala opp
80% av det dei trong som rastoff
til maten.
Dei helseklinikkane kinesarane oppretta for arbeidarane
sine var og ope for afrikanarane,
og dei kinesiske lzekjarane lxrte
seg det lokale spraket for a vere
til stare hjelp.
Zambias president Kenneth
Kaunda har heilt rett nar han
karakteriserer den
kinesiske
hjelpa som «ekte venskap og samarbeid for ei verd av fred og utvikling#.

frontane MPLA, FDN LA og
UNITA bade materielt og
politisk.
.
Kina var sterkt i mot alle
forsok pa a splitte dei tre frontene
og sende dei ut i mot kvarandre
— alle tiltak for a sameine
frontane blei helse velkomen av
Kina.
Da Portugal var hivi ut or
Angola innstelde Kina den milltare hjelpa til alle dei tre frigjeringsfrontane. Den siste kinesiske
militxreksperten drog fra Angola
i midten av september -75.
DEI IMPERIALISTISKE
ULVANE KJEM
Men no da koloniveldet var
gjort slutt pa i Angola, kjem dei
imperialistiske ulvane. Pa to
manader sende Sovjet meir enn
sju gonger sa mykje vapen som
dei hadde sendt i lopet av 15 ars
frigjeringskrig, militxre radgjevarar stroyma fra Sovjet og ikkje
minst kom det tudenvis av
leigesoldater,
den
kubanske
fyrste ladninga kom i slutten av
juli -75.
Og: I slutten av oktober gjekk
Sor-Afrika inn i Angola. Splittelsen mellom dei tre frontane var
eit faktum, den reaksjonxre
krigen var i gong. No er Angola
ein koloni pa nytt — under
sosialimperialismen.

*STØTTA OSS PA ALLE VIS*

Kinesiske og afrikanske arbeidarar samen om bygginga av TanZam -farnbana.

STOWE TIL DEI ANGOLESISKE FRIGJERINGSFRONTANE
Heile tida medan den portugesiske kolonimakta sto i Angola
stotta Kina alle dei rorslene som
sloss mot ho og for nasjonalt
sjolvstende. Kina state med
andre ord alle dei tre frigjerings-

Den proletariske internasjonalismen til Kina star i rak motsetning til dei imperialistiske
ulvane. I juni -75 uttaler medlem
i politbyraet til MPLA, Lucio
Lara seg om den kinesiske stotta
til den algierske avisa El Moueljahid:

«Kina var eitt av dei fyrste
landa som stotta frigjeringskampen var, og nettopp gjennom
MPLA. Dei banda vi har til
Folkerepublikken Kina har ikkje
berre vart i eitt at. , men heile tida
sidan vi starta den veepna
kampen, har Kina yore budd pa a
sto oss gjennom a gje militaer utdanning til nokre av \rare militxre
einingar. Kina har stotta oss
materielt pa alle vis.»

USVIKELEG PA
PALESTINARANE SI SIDE
I PLO si informasjonsblad
Palestina nr. 1-77 star det ein
Lang artikkel om Kina si state til
den palestinske frigjeringskampen. Artikkelen seier mellom
anna det fylgjande om den
kinesiske stotta:
«Innafor ramma av Kina si
state til anti-imerialistiske revolusjonmere kamper i den 3. verda,
har den palestinske revolusjonen
Mtt massevis av militaer og
materiel] assistance. Det er inga
loyndom at denne generose hjelpa
inkluderer vapensystem, ammunisjon og utstyr — og moglegskap
for a trene palestinske 'fedayeen'
i Kina, inkludert deltaking i militare ovinger med skarp ammunisjon.#
Artikkelen konkluderer med at
Kina var det fyrste landet som
stotta den palestinske frigjeringskampen, det fyrste landet som
godkjente PLO som den einaste
representanten til det palestinske
folket og at Kina er det einaste
ikke-arabiske landet som feirer
15. mai som solidaritetsdag for
palestinarane si frigjeringskamp.
Og til sist: Kina er ein av tre ikkearabiske statar, Vietnam og
Nord-Korea er dei to andre, som
nekter a godkjenne staters Israel.
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STUDENTFORUM OG NY TID:

Bresj evs r st!
Bresjnev i intervju med Studentforum:

Kina samarbeider med CIA!*
«Sovjet om Eritrea: Frigjoringskamp
ikke lenger nodvendig.),
A la Bresjnevs vast runge fipent ut av
spaltene, vile ha weft politiske idioti for
SV-organet Ny Tid og den SV-dominerte
Studentforum. Hike en sjel , vine ha trodd
pa lognene deres.
Castro er bedre, tror de, han har en
annen image. Men Castro er Bresjnevs
hoyre hand og diskenspringer for sosialimperialismen. Vi husker Castros leiesoldater fra Angola og Zaire. I dag
helper de den etiopiske fascistjuntaen
mot bl.a. frigjoringsbevegelsen i Eritrea!

NY TID OG CASTRO MOT
FRIGJORINGSKAMPEN I
ERITREA!
I Ny Tid 15/9 firmer vi et oppslag med tittelen: «Cuba om Eritrea: Frigjoringskamp ikke lenger
nodvendig».
Her blir Castros hyllest til den
etiopiske fascist-juntaen som
«revolusjonwr, anti-imperislistisk
og antifoydal» brakt videre.
Sammen med Castro avviser Ny
Tid «det pastatte blodbadet i

landet i forbindelse med henrettelsen av opposisjonelle» — som
«imperilistisk propagandaA.
Pa grunn av det «revolusjonxre
regimet i Etiopia», konkluderer
Castro og Ny Tid, «er grunnlaget
for den eritreiske frigjoringskampen fait borb.
Vi stutter oss fullt og helt til
Klassekampens kommentar til
Ny Tid-oppslaget: «Vi har Mt et
nytt Bevis: SV-ledelsen og Ny Tid
er ikke anti-imperialister. De
stutter ikke frigjaoringskamp».
KE GEN

STEMME - MEN
BRESJNEVS ROST

I nr. 46, 22/9 fortsetter Ny Tid
«suksessen», en ny artikkel om
Afrikas Horn. Denne gang uten
Castro som sannhetsvirne. Men
like reaksjonxrt er det.
Ny Tid: «Den anti-foydale revolusjonen i Etiopia har heller ikke
skapt glede hos foydalherrene i
Saudi-Arabia.»

I

t.
.I
•

NY TID's «REVOLUSJON*
ER MASSEMORD
For bak Ny Tid og SV-ledelsens «egen» stemme, er det
Bresjnev en hewer. Folg med:
«Militxrregjeringa har gjennomfort • visse nasjonaliseringer,
men det er ikke noen klar antiimperialistisk politikk den har
statt for». Med andre ord: Oberst
Mengistu, lederen for den
etiopiske militaerjuntaen, som har
invitert sovjetiske MIG-fly, TSStanks og automatvapen i hopetall, hundrevis av cubanske og
ost-tyske instruktorer og israelske
jagerflygere til bruk mot bl.a.
frigjoringsbevegelsen i Eritrea —
han fairer i folge Ny Tid en 4( antiimperialistisk politikk», men
dessverre er den ikke «klar* nok.
Det skulle karakterisere «antiimperialistene» i SV-ledelsen!
Den «anti-foydale revolusjonew) som Ny Tid refererer til som
en kvalitet ved Mengistu-regimet,
ble kjempa igjennom av bondeopprorere pa samme tid som
Mengistu-juntaen klarte a rive til
seg makta, men uavhengig av
juntaen. — Og disse bondeopprorerne er nettopp av dem
likvidere
juntaen prover
..
•
.
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•
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A gjore det til et «fredens hav»,
som den sa treffende uttrykker
det.
Ny Tid har ingen problemer
med A fungere som Bresjnevs rust
ogsa uten A bruke Castro som
mellommann!

gjennom facistisk terror!
Mellom 2 og 4000 revolusjonxr blitt massakrert bare i dette
Arets forste mAneder, og blant
disse er det mange av lederne for
det anti-foydale bondeopproret.
Det er fascistiske mordere Ny Tid
ynder a omtale som «revolusjonxrefl
4RADIKAL MOTVEKT*

Ny Tid gir seg ikke for de har
grisa seg fullstendig til: Artikkelen omtaler den foderasjonen av
Somalia, Etiopia, Eritrea og SorJemen (pluss Djibouti, som de
glemmer) som Castro pa Bresjnevs kommando provde a fa i
stand: «Det ville gi en radikal
motvekt i regionen mot den konservative og sovjetfiendtlige arabiske politikken».
Planen med Jenne foderasjonen var ikke noe annet enn
skape et sosialimperialistisk lydrike. «Radikal motvekt» — det
kunne ikke tsaren sjol ha sagt
bedre!

FANTASTISKE LOGNER I
STUDENTFORUM
Studentforum, organ for den
SV-dominerte Norsk Studentunion, bringer i nr. 6/77 deler av
et intervju med Castro. Avisa har
utstyrt intervjuet med tittelen:
«Kinas etterretningstjeneste samarbeider med CIA og etterretningstjenesten i NATO».
Hovedpunktet i oppslaget er
viet Kina. Her serveres hele regla
av fantastiske logner som at Kina
stutter Sor-Afrika, Chile, USA,
NATO og CIA! Og, ikke mindre
fantastisk, at Kina har interesse
av en ny verdenskrig, de er sit
mange at det er alltid en kineser
som vil overleve!

Videre fitr Castro gjenta
lognene om at den sosial-imperialistiske intervensjonen i Angola
var «revolusjonier og anti-imperialistisk hjelp* og at de katangesiske leiesoldatenes innmarsj
Zaire, stotta, finansiert, viepna og
instruert av Cuba og Soviet,
representerer get indre oppgjor*.

CASTROS SYN SVARER
TIL NSU-LEDELSENS

8/9 arrangerte Anti-imperialistisk Komi for 3. verden pit
Blindern en punktdemonstrasjon mot Studentforums hylling
av sosialimperialismen.
I sin apell tilbakebeviste representanten for 3. verdenkomiteen
en etter en de lognene som var
servert i Studentforum.
Han slo fast at det ikke var tilfeldig at Studentforum trykte et
simt propagandainnlegg for den
imperialistiske supermakta Sovjet: «Castro sitt syn svarar punkt
for punkt til Studentforum og
den SV-dominerte NSU-leiinga
sine standpunkt.*
Han sa videre: «Eristrea kan bll
Sovjet sift Vietnam og viser betre
enn noko anna at om verdens folk
skal nit full frigiering, mit en
kjempe mot begge supermaktene
USA og Sovjet og vise ryggen
til falske vener anten dei no sit i
Kreml eller Pentagon, eller pit
redaktorkrakken i Studentforum*.
Han ayslutta med it oppfordre
alle anti-imperialister bli med I
3. verden-komiteen. «3. verdenkomiteen er enno wig og liten,
men den heroiske frigjferingskampen som for eksempel
folkene i Azania og Eritrea forer
fortjener eit kraftig solidaritetsarbeid. Derfor: bli med i 3.
verden-komiteen!*
STUDENTKORRESPONDENT

«FREDENS HAY*
Ny Tid finner det heller ikke
«urimelig» med Sovjetisk opprustning i Det indiske hay. Istedet
for A to aystand fra den amerikanske opprustinga der, mener
avisa at en tilsvarende sovjetisk
opprustning er det som trengs for

Azania: Massefengsling av

studenter
Over 1200 studenter ble 15.
september arrestert av rasistregimet i Sor-Afrika. Studentene hadde en sorgehoytidelighet for A markere sin
solidaritet den svarte studentlederen Steve Biko, som rasistene hadde myrda I fengslet.

Rasistpolitiet aresterte stu
dentene fordi de pfistod at
motet deres var ulovlig. Til nit
har 21 svarte kamerater mista
livet i fengslene i Azania.
Full state til vitre svarte
kamerater I deres kamp mot
rasisme og imperialisme!

Vend de falske vennene
ryggen bli med i
ANTI-IMPERIALISTISK
KOMITE
FOR 3. VERDE N
4NTI-IMPEPJALISTISK KOMITE FOR 1. VERDEN
Bolts 5645 Briskeby,
Oslo 2
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STOR MASSEKONFERANSE FOR STUDENTAR I OSLO:

Gjer NKS til eit skarpt vápen
kampen for revolusjonen
n

Torsdag 29/9 arrangerte NKS ein
massekonferanse om revolusjonwr studentpolitikk i Oslo. • Pa denne konferansen, hadde Jorn Magdahl innleing.
I innleiinga peika han pa at dei siste
mfinadene har synt at det utanom
AKP(m-1) berre finst ein revolusjonwr,
kommunistisk organisasjon pa dei hogare
lwrestadene, nemleg AKP sitt studentforbund NKS.
Han trekte fram fleire dome pa
sviket til revisjonistane, slik som
SV og diste»-saka, at SV i Stortinget roystar for loyvingar til
valdsapparatet, til klassepolitiet
sp vel som NATO-forsvaret.
I den SV-dominert avisa Stu- .
dentforum kjores det eit heilsides
intervju med Castro der det blir
spreidd ei rekke logner om utan/rikspolitikken til Kina, sosialimperialismen og dei kubanske
leigesoldatane sin rolle i Afrika
blir forsvart. Det siste er at Ny
Tid, riktignok med Castro sine
ord, seier at det ikkje lenger er
naudsynt med frigjoringskrig i
Eritrea. Revisjonistane i KUL er
smartere — dei prover a splitte
dei to frigjeringsorganisasjonene i
Eritrea ved a karakterisera den
eine som reaksjonxr, trass i at
han kjempar ein hard og rettferdig folkekrig mot fascistjuntaen i
Addis Abbeba.
Og kva har SV gjort nar jenter
har gatt til militante aksjonar
mot porno-handlarane i Oslo, og
fiekta a godta at kapitalismen
skal profiterea pa kvinnekropr pen. SV seier: «fyrstikker og rod,'-sprit loser ikkje kvinneundertrykkinga». SV mobiliserer ikkje
til fleire slike aksjonar — dei seier
'slike aksjonar kan skremma folk
vekk.
STUDENTANE TRENG EIN
REVOLUSJONIER STUDENTPOLITIKK

Magdahl understreka at NKS
ogsA har hatt feil, vi har ikkje hatt
nokon skikkeleg utvikla revolusjonxr studentpolitikk. Ein slik
politikk er viktig for a vinna
studentane som allierte til
arbeidarklassen. A rbeid arklassen
er den einaste klassen som kan ga
i brodden for ein sosialistisk
revolusjon, men han treng
allierte.
Fleirtalet av studentane hoyrer
klassemessig til smaborgarskapet
og er hardt undertrykt okonomisk og ideologisk. Dei hoyrer til
den delen av smAborgarskapet
som har objektiv interesse av
sosialismen. Eit mindretal av
studentane hoyrer til smpborgarskapet, dette er folk som kan leva
pA profitten til pappa eller ektefelle.
Magdahl streka under at
studentane som ein del av
ungdommen er rorlege og ofte
lette a mobilisera, noko som er
viktig t.d. i ein okkupasjons- tid
der vi ma fora folkekrig.
Han tok sa opp 6 viktige punkt
for ein revolusjonwr studentpolitikk:
1. All verksemda var ma ha for
auge det strategiske malet —
vinna studentane som allierte til
arbeidarklassen i den sosialistiske
revolusjonen. For a na dette
malet, trengst det ei sterk kommunistisk leiing. Som Lenin sa,
det finst berre sosialistisk eller

borgarleg
ideologi,
og
all
svekking av den sosialistiske ideologien styrker den borgarlege
ideologien.
ALLSIDIG POLITIKK
NKS ma fora ein allsidig
politikk, driva med allsidige avslorangar av det borgarlege diktaturet, og reise studentane til brei
og allsidig kamp. Vi ma som
Lenin kritisera teorien om at den
okonomiske kampen er viktigst
for a reisa massane. Vi ma samle
alle draper og bekkar frA undertrykkinga som borgarskapet driv
pA alle omrAde, til eti svxr flodbolgje. Dette krev at vi byggjer ut
NKS.
DEI SAERSICILDE DRAGA
Politikken var ma ta utgangspunkt i dei sxrskilte draga
til studentane, og ikkje blindt

kopiera partiet. T.d. er studentar
jamt over interesserte i teori.
Dette skal vi ikkje rista pa
hovudet av, men nytta hovet til a
propagandera den teorien fleirtalet av dei treng, marxismenleninismen. Vi ma ta opp saker
ved fnoanget som pensum og
eksamensterroren.
KAST BAGASJEN
Bort med sekterismen og
byrAkratiet! Det syner seg at der
ein har kvitta seg med denne
tunge bagasjen, har det fort til
framgang bade i a fA folk til
studiesirklar og rekluttera nye
kamerater i NKS. Magdahl
understreka at det er svxrt
viktige at alle dei uavhengige,
progressive vi gAr saman med
kjem med kritikk av sekterisme
og bytikrati i NKS.
MILITANTE AKSJONAR
Viktig med mgange

STUDER MARXISMEN- LENINISMEN!
I hest setter NKS i gang studiesirkler i
marxismen-leninismen - Mao Tse tongs
tenkning, pa alle lEerestedene.
Leer mer om arbeiderklassens teori, leer
mer om revolusjon og imperialisme, staten og kiassene i Norge. Meld deg pa
studiesirkel hos NKS.
-Hvordan kan det ha seg at
SV, "KUL" og hele roklet helhjerta stotta MP LA i borgerkrigen mot de to andre frigjoringsbevegelsene etter at det portugisiske koloniherredommet var
brudt sammen? Jo, fordi bade
SV og "KUL" ikke er mot,
men tvert om for at sosialimperialismen skal vinne fotfeste i
Afrika gjennom a ruste opp
den ene av de seirende partene

i frigjoringskrigen.
AKP(ml) retter seg mot
begge supermaktene og all imperialisme og fordomte skarpt
at supermaktene sendte de tre
frigjoringsbevegelsene ut mot
hverandre i en reaksjonaer, imo mfordelingsk rig.
perialistisk
Vi var for en enhet de tre frigjoringsbevegelsene i mellom
mot supermaktene og imperialismen. Bli med pa studiesirkel

for a lese om imperialismen!
-Hvordan kan det ha seg at
SV dilter i hwla pa det borgerlige partiet DNA og stotter partiets politikk pa de aller fleste
omrader? Jo, fordi SV, liksom
DNA er et borgerlig "arbeiderparti", det er ikke noe reelt
grunnlag for at det skulle verre
noe annet sted enn nettopp
bak de haela.
AKP(ml) anvender Lenins
analyse av de borgerlige "arbeiderpartiene" og sier at borgerskapet og imperialismen trenger
disse partiene til a fore arbeiderklassen bak lyset og for a lede
kampen til arbeiderklassen inn
i ufarlige baner. Dette kan du
vxre med og diskutere pa var
studiesirkel.
De fleste trenger a studere
bl. a. disse sporsmala mer inngaende. Vi inviterer deg derfor

til a bli med pa studiesirkler
marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenknig, som blir arrangert av NKS pa alle hogere lxresteder.
Pa sirklene blir det studier
og diskusjon pa folgende emner :
Klasser og klassekamp. Politisk
okonomi. Staten. Imperialisme
og krig. Vxpna revolusjon eller
fredelig overgang til sosialismen
De borgerlige arbeiderpartiene.
Det kommunistiske partiet.
Ta kontakt med NKS pa
stand, bli med pa studiesirkel og studer marxismenleninismen Mao Tsetungs
tenkning!_

militante aksjonar. Ta t.d.
demonstrasjonane og aksjonane
mot dei sionistiske professorane i
Trondheim og Oslo. Kven hadde
hoyrt om kulturavtala mellom
Noreg og Israel for desse
aksjonane? Aksjonane har lagt
grunnlaget for a a yslora den
rasistiske staten Israel for enna
fleire. Sjolsagt vil vi mote hets frA
borger skapet nar vi gar i spissen for rettferdige saker. Men det
fins berre to vegar a gA — vi kan
trappe opp aksjonane og vinne
fleire og fleire over for den
rettferdige saka, eller vi kan
leggja oss Hate for hetsen.
NiERICAMPAR MED
BORGERSKAPET
6. Vi skal gA i mange nwrkampar og konfrontasjonar med borgarskapet, swrskilt revisjonistane i KUL og SV. Her er dt fleire
gode dome: T.d. arrangerte
jusstudentane i Oslo eit mote om
overvaking, der den prominente
jus- professoren Andenxs (tidl.
rektor ved Univ.) vart tvinga til
apent a seia at han var for overvaking av studentar.
DISIPLIN/ERREGLEMENTET
Til slutt tok Magdahl opp to
viktige omrader av kampen. Det
forste gjeld «disiplinxrreglementet», som na skal ut for a handsamast av fakultetsrada pA ny etter
at studentane avviste det med
militante aksjonar i var. Det nye
framlegget er til og med verre enn
det fyrste. Difor er det viktig na
lage ein brei og slagkraftig rorsle
mot innforinga av det nye disiplinxrreglementet. Men samstundes skal vi syne studentane korleis borgardiktaturet freistar
knuse all opposisjon, at dette
ataket gar inn i ei lang rekke som
femnar om Hammersverksaka,
Norma prosjektilfabrik osb., osb.,

Aksjonar som er i gong pa
denne saka, slik som underskriftskampanher, ma halde
fram, med det er og naudsynt
bu seg pA miitante aksjonar. Det
er alt na viktig a atvara mot
revisjonistane sin rolle i denne
saka. SV t.d. er mot noko av disiplinxrreglementet, men ut frA at
dei gjeldande lovene er effektive
nok!
TEORETISK KAMP
Til slutt oppmoda innleiaren
om a ta alvorleg pA den teoretiske kampen i samband med
faget — det som til vanleg og
noko misvisande vert kalla fagkritikk.
Klassikarane strekar under at
den teoretiske kampen er like viktig som politisk og okonomisk
kamp. Universitet er ein sump
som klekker ut mykje borgarleg
ideologi, og den teoretiske
kampen blir seers viktig. Gjennom faga kan ein syne at
marxismen-leninismen samsvarar
med royndomen rundt oss. I
nokre fag kan ein ause direkte fra
klassikarane, t.d. i filosofi og
sosialokonomi. PA andre fag vil
ein ha stor nytte av a studera den
historiske og dialektiske materialismen.
SV har gjennom Ara snakka
mykje om fagkritikk, det som har
kome ut er lite — sjol om ein legg
kvantitet til grunn, men det som
er komen er borgarleg nok.
Det er mange former for
fagkritikk. Men vi bor ta til med
fagkritikk knytta til den valege
faglege aktiviteten pA lxrestaten,
i fyrste omgang.
VELG SIDE!
Men skal vi klare de oppgave vi
har satt oss, ma vi styrke oss, ogsit
kvantitativt! Derfor, bli med I
NKS
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0Hva ma gjores* hadde i forrige nummer et stor reportasje om forsokene pa a
innfore nytt disiplimerreglement og
interne domstoler pa universitet og heresteder. Framstotet har bli fullstendig
avvist av studentene med demonstrasjoner og militante aksjoner mot universitetsledelsen. Na viser det seg at vi kan
vente enda hardere angrep. Juristene
Andenes og Tonnesen foreslfir i en uttalelse, forandringer som gjor det allerede reaksjonwre forslaget til et ennit
grovere overgrep mot alle studenters
demokratiske rettigheter.
INGEN
taksfor om tre medlemmer er til
stede*
STUDENTREPRESENTASJON
I det nye forslaget kommer det
Det groveste angrepet ved dette
enna tydeligere fram at lova skal
nye forslaget er at vi kan risikere
brukes mot politick virksomhet
to ars utvisning for a bryte tauspa kerestedene. De skal til og
hetsplikt. Om f.eks. studenter
med gardere seg mot enhver
sdom jobba for Bastiansen pa
hindring av gjennomforing av
Universitetet i Oslo da det ble
disiplimertiltak:
kjent at han drev med Pentagon
Disiplineer-myndighetene skal
forskning, forskning for aggresikke kunne settes unt av spill ved
sive imperialistiske formal, og
at oppnevnte studentrepresenter i
Bastiansen hadde pálagt studenten tilspisset situasjon nekter
ene taushetsplikt, sa kunne
mote.» Dette kaller Andenes og
studentenene risikere opp til to
Tonnesen for «endringer av
ars utvisning om de offentligteknisk karakter», de slutter seg
gjorde dette. Om vi far kjennskap
fullt til prinsippene i
til forhold gjennom studiet som er
«juridiske
med disse
til skade for studentene, eller for
betenkningene»: (Det som er nytt
folket, vil na Universitetsledelsen
o forhold til det tidligere utkastet
kneble studentenes muighet for a
er utheva.)
offentliggjore dette. Dette er et
Disiplimertiltak kan settes
grovt angrep pa ytringsfriheten,
verk mot studerende som:
som vi sjolsagt ikke finner oss i.
fucker, forsaker a fuske eller
Dette framstotet kommer ogsa i
medvirker hertil ved eksamen
sammenheng med at universiteteller ved kurs som svarer til ene ikke lenger star i en sa «fri
eksamen,
Kstilling som for. Forskningen
ved hjelp av falsk vitnemAl eller skal konsentreres mer om direkte
annen form for uredelighet
samarbeid med nxringslivet
skaffer eller forsaker a skaffe seg
(f.eks. oljeforkning), og tindustriet hemmeligheter»
selv eller andre adgang
ma
sjolsagt
studium, eksamen, kurs eller
holdes hemmelig.
prover somsvarer til eksamen,eller medvirker hertil,
HVA SKJER NA
med forsett skader eller ubeStudentne varnt en forelopig
rettiget borttar gjenstander fra seier i var, etter at det ble avholdt
herestedet eller gler seg skyldig
militante aksjoner mot at lova
ekonomiske misligeter overfor skulle vedtas. Men dette nye fordette,
slaget til Andenes og Tonnesen,
i studieforholdet pa annen viser oss klart at borgerskapet
mate opptrer grovt utilborlig ikke har tenkt a gi opp kampen,
overfor medsttiderehde eller pa 'tvert imot, sá skjerper kampen
andre som har sin virksomhet ved
mot studentenes demokratiske
lxrestedet eller som han i sift rettigheter. Det nye forslaget
studium far befatning med (f.eks.
prover heller ikke a skjule seg bak
som pasient eller klient),
at dette bare gjelder eksamense) fipenbarer eller misbruker oppreglement og ikke har noe med
lysninger som under taushetsplikt
politikk a gjere.
er blitt betrodd ham under stuDet var rektormotet i Tronddiet,
heim som vedtok at innstillingen
vedvarende eller grovt overtrer skulle til juidisk betenkning, na
ordensregler som gjelder for lwreskal det nye forslaget ut til ny
sted et.»
horingsrunde. Betenkningen er
sendt til universitetsdirektor
studenten ericjenner Trovik, og sa blir saka sannforholdet og erkkerer seg villig til
synlig sendt til horing til
a godta en irettesettelse, kan fakultetsradene allerede i de
saken avgjores av rektor uten
forste ukene. Det vil si at
bringes inn for klagenemda (disi- fakultetsradene skal diskutere
plinsernemda). Irettesettelsen og saka og komme med innstilling.
vedtakelsen gis skriftlig.
DERFOR HASTER DET. TA
Disiplimernemda bestar av fern OPP DISIPLINAERLOVA PA
medlemmer med personlige varaALLMOTER NA!
representanter. Formannen og to
NORSK STUDENTUNION
av medlemmene med personlige
I en lopeseddel fra september
vararepresentanter velges av
styret for lwrestedet for tre ar om tar NSU opp disiplinxrlova. De
gangen. To av medlemmene med gar imot interne domsstoler og
personlige vararepresentanter vel- reglement, men de ,godtar at
ges av de studenrende for to ar studenter som pa grunn av et
om gangen. Formannen med beinhardt eksamenssytem blir
vararepresentant skal fylle vilka- drevet til a fuske, skal risikere
bli utvist i to ar, det reagerer ikke
rene for a vxre dommer.
Klagenemd eller disiplinfer- NSU pa.
NSU-ledelsen forskjonner det
nemd er vedtaksfor nar fire medlemmer er til stede sa fremt samt- borgerlige diktaturet. De sier i
lige medlemmer har vxrt innkalt lopeseddelen sin at de er imot
til motet med lovlig varsel. egne domstoler for lxrerstedene,
Dersom motet ma utsettes fordi det holder med vanlige domsnemda ikke er vedtaksfor, er den stoler. Vetyr det at NSU-ledelsen
i mote etter ny innkalling ved- godtar straff for tulovlige»

Disiplinwrlova fra
«juridisk betenkning»:
ENDA VERRE
SV vrei seg unna
Eg har nyleg lese i tHva ma
gjores» at SV pa universitetet
seier at dei gar mot den nye disiplinxrlova, men gar i mot dei
aksjonane studentane har gjennomfort mot lova. Det er gale
nok, men i kveld var eg pa valmote der seks av dei borgarlege
partia sat i panelet, mellom desse
var SV.

Disiplinterlova fra «juridisk betenkning. has Anderues.

demonstrasjoner, for brudd pa
taushetsplikt osv., bare studentene blir straffet av vanlige domsstoler?
NKS awiser bade universitetsdomsstoler og vanlige domsstoler.
De er uttrykt for borgerskapets
rettsapparat, de vil aldri domme
rettferdig for flertallet av studentene, eller arbeiderklassen.
Gar NSU-ledelsen inn for straff
av studenter som bryter taushetsplikt,
eller
har
u lov 1 ige»
militante aksjoner som f.eks.
aksjonene mot kollegiemotene i
var?
AKSJONER
Stutter NSU-ledelsen aksjoner
mot disiplinxrkomiteen? Lopeseddelen sier ikke noe om
aksjoner.
Alle studenter som er mot
anfrepene pa vare demokratiske
rettigheter ma mote opp pa
fakultetsradsmotene og vise hva

de mener. Vi ma trappe opp kampen, vi ma vurdere a ga til streik.
Lova ma ikke bli gjennomfort.
Det vil fa store konsekvenser for
alle studenter. Utvisning og
annulering av tidligere eksamener for deltaking i demonstrautvisning for fusk,
sjoner,
utvisning for a bryte taushetsplikt. Dette er tilstander som vi'_
mote studentene dersom interne
domsstoler og disiplinxrreglement blir gjennomfort pa herestedene.
AKSJONER MOT
DISIPLINIERLOVA
ALLMOTEVEDTAK MOT
LOVA

Send resolusjoner og vedtak til
AKSJONSKOMITEEN MOT
DISIPLINAERLOV
c/o ETNOGRAFISK
FAGUTVALG
UNIVERSITETET, BLINDERN
OSLO 3

Fra saken vart partia spurde
om dei ville ga mot ei ny lov som
skal gjere det mogeleg a vise bort
studentar frá hogskuler og universitetet for inntil 2 ar, dersom
dei har yore med a hindra undervisninga eller freista a fuske.
Som dome vart nemnd aksjonar
for nynorske lwreboker, slike
aksjonar har sterke tradisjonar i
Bo.
Hogrekandidaten,
Jensen,
svarte at det i det seinaste hadde

y ore smA, men militxre grupper
som freista a fa innpass mellom
studenane. For a fa eit effektivt
vern mot den slags grupper trong
ein slike lovar.
Ingen av dei andre kandidatane bad om ordet i denne saka,
sjolv om det var fullt hove til det.
Det var nxrliggande a tru at det
rádde semje mellom dei seks i
panelet. SV-leiarane vaga ikkje
seia rett ut deira meining. Dei
vaga ikkje som SV sin Arent
Henriksen, seie apent at dei stor
ei disiplinwr lov pa laerarskulene.
Det er viktig a vite kvar vi har
SV-leiarane, dess mindre skade
kan dei gjere nar studentane
slass mot lova.

Helsing studentkorrespondent
i Bo

TIL KAMP MOT
HELE
DISIPLINARLOVAI

•
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iv eseret Mengistu til Hva MA. Gjor es
o

De provde A, verve
meg som agent for
sasia li mpe rialismen»
Haile Selassie var USA-imperialismens mann. Da vi tok opp
hans forrxderi i forbindelse med
torkekatastrofen i Etiopia, ble det
ogsa nektet av tsarene fordi «det
ville odelegge det gode forholdet».

Det er ikke av godhet at de
nye tsarene inviterer tusenvis av
ungdom fra landa i 3. verden til
studere i Sovjet, sier Meseret
Mengistu. Det er en klar plan bak
det, de prover A gjore inntrykk pa
regimene for A vinne innpass i de
enkelte landa.
SOVJETS OFFENSIV I
3. VERDEN
Det er lett A se at det er slik, for
antallet studenter fra de enkelte
landa er ikke jevnt ar etter Ar. Ett
Ar inviteres det mange fra
Somalia, det neste aret kommer
flesteparten fra Etiopia. Opptakstallene folger det samme
monsteret som Sovjets offensiv i
den 3. verden.
— Prover de ogsi a smigre og
kjepe seg til lojalitet oevrfor
studentene?
— A ja, det merker en straks.
Mange av disse studentene
kommer til A utgjore deler av den
framtidige herskerklassen i disse
landene, det er klart at tsarene
onsker deres lojalitet.
I utgangspunktet prover de A
smore oss ved A by fram en del
goder vi ikke er vant til. Studieforholdene er bedre enn der vi
kommer fra, og mat som kjott
fiver dag er en stor ting for
ungdom fra fattige land. De
prover a gi studentene smaken pA
«livet*.
PROVER A VERVE AGENTER
BLANT STUDENTENE
NAr lxrerene gir karakterer,
legger de mye storre vekt pa
«holdningen til systemet» enn pa
den faglige dyktigheten. For A fa
gode karakterer ma en vxre
«positiv», da ma en stille seg til
tjeneste for tsarene.
De av studentene som utvikler
en «positiv holdning» blir gift en
masse privilegier i forhold til oss
andre, de far bedre karakter og i

motsetning til oss, far de full
frihet til a reise rundt a vinne
andre for sitt syn.
En ser at tsarene ikke bare
noyer seg med a kalle fram
«positiv holdning», de prover A
verve studenter til a bli regelrette
agenter.
De provde seg pa meg ogsA.
Noen fa uker etter at jeg var
kommet, for jeg hadde blitt kjent
med forholdene og lxrt noe av
sprAket, ville lxrerne ha meg til A
holde en tale overfor medstudentene mine pA russisk. Og det var
en tale som de hadde skrevet.
Sjolsagt nektet jeg. Jeg sa at jeg
ville skrive de talene jeg skulle
holde sjol.
At de anser det som viktig
verve agenter blant oss, kan en
ogsa se ved at en av de aller
storste gruppene av nye studenter
det siste aret var fra Angola. Og
disse studentene var mye yngre
enn vanlig, de var i begynnelsen
av tenarene. Tsarene haper at en
er lettere pAvirkelig sa ung.
FORBUD MOT A KRITISERE
FORHOLDENE I SITT
EGET LAND
Hva synes du personlig var
det verste med a were student I
Sovjet?
Det var avgjort mangel p
demokratiske rettigheter. Tsarene har tatt disse rettighetene fra
det russiske folket, og de prover
det samme med oss.
Vi hadde absolutt forbud mot A
to opp forholdene i vart eget land.
Sjolsagt gjaldt ikke det for studentene som hyller den fascistiske
Mengistu-juntaen i Etiopia pa
samme mate som tsarene sjol gjor
det. Det gjaldt for alle oss som
ville fordomme fascismen.
Mangelen pa sanne rettigheter
gjaldt ikke bare nar det var snakk
om apne lakeiregimer for Sovjet.

DELTE ROM MED KGB
Hvilke metoder ble tatt I
bruk for a holde dere under
kontroll?
Alle studenter fra den 3.
verden blir plassert pa rom
sammen med en russik student.
Universitetsledelsen sier at det er
for A here spraket lettere, men
ingen er i tvil om at disse rompartnerne er KGB-agenter.
De prover A finne ut alt vi
foretar oss. Alle brevene, tilmed
de fra foreldrene mine, ble stjalet
.og lest.
mens pro-junta studentene fritt
kunne reise omkring i Sovjet og
propagandere synet sitt blant
etiopiske studenter, matte vi ha
spesielle visa for A kunne reise fra
et distrikt til et annet. Slik provde
de A forhindre at vi hadde
i<unoclig» kontakt med hverandre.

utdannelsen og skal hjem.»
Jeg fikk beskjed om at jeg ville
bli hentet pa rommet mitt neste
morgen og floyet til Etiopia.
Hele den dagen fulgte det ikke
mindre enn 20 KGB-agenter i
haela pa meg, helt til de var sikre
pA at jeg var i seng. Akkurat dette
hadde jo ogsa sine komiske sider,
og de var pinlig klar over det sjol
ogsa, for de sa:
sa snill og
ikke vis oss fram for utenlandsk
presse!»
BRESJNEV ER UTEN
SKRUPLER

.

‹<Beklager - men du kommer til a bli
drept. Vi sender deg hjem til Etiopia.*
Denne beskjeden fikk medisinerstudenten Meseret Mengistu av en av
sine lEerere pa universitetet i Moskva.
Denne hereren var en fersk KGB-agent
som prate for tidlig. Meseret klarte
komme seg til Sverige.
I dette intervjuet forteller Meseret
Mengistu - om tida som student i det
fascistiske Sovjet og om hvordan den
krigsforberedende supermakta prover
kjope seg inn i landa i den 3. verden ved
A invitere ungdom derfra til studieplasser i Sovjet.

Vi klarte a lurte dem. Jeg gikk
for a si farvel til en etiopisk
venninne om kvellen. Vi byttet
klxr og vokterne som ikke sa
forskjell i morket. fulgte etter
henne helt til kun IA i min seng.
Neste morgen kom de i bil for a
hente meg. Men da var jeg i
dekning.
Den etiopiske studentunionen
organiserte protest-demonstrasjon og vi klarte A komme i
kontakt med Amnesty International. Tsarene ble derfor pressa til

KBESOICENDE HAR INGEN
ADGANG*
Da de fant ut at jeg var aktivt
med i den etiopiske studentunionen i Europa (ESUE) som er
en avdeling av Verdensfoderasjon
Studenter
Etiopiske
av
(WWFES), ble jeg Apent nektet A
reise og besoke andre etiopiske
studenter.
De ansa meg som en «fiende av
Sovjet-staten» og til slutt fikk jeg_
tilmed beskjed om at jeg bare
fikk oppholde meg pa universitetet og pa studenthjemmet de
fem arene jag hadde igjen
studere.
Ingen fikk lov til a besoke med
pa rommet. For a forhindre det
innforte de rett og eltt en ny
En morgen hang det et nytt skiult
ved inngangsdoren, der sto det:
«Besokende har ingen adgang»!
MENGISTU = HITLER!
Hva var den utlosende irsaken dl den dodsdommen de ga
deg?
I forbindelse med oberst
Mengistus besok hos Bresjnev i
Moskva, arrangerte studentunionen en demonstrasjon. Der hadde
vi bl.a. med en parole som slo fast
likheten mellom oberst Mengistu
og Hitler. Og det kunne ikke
tolkes annerledes enn at nat.
Bresjnev kyssa Mengistu, sa
matte han ganske riktig oppfattes
som Mussolini. Det fikk tsarene
til A se twit!
Kort etter denne demonstrasjonen kom en av lxrerne bort til
meg sa: «Meseret, jeg beklager,
men du vil komme til a bli drept.
Du skal sendes hjem til Etiopia.»
Pa dokumentene han ga meg,
sto det: «Hun er ferdig med

Meseret Mengistu

A la meg reise dit jeg ville.
Den lista jeg sto overst pa ,
inneholdt
navnene
pa
16
studenter. Til na har 4 blitt
sparka ut, mens resten fortsatt er
i Sovjet.
Jeg er ikke et oyeblikk i tvil om
at fascistene i Kreml uten A
blunke hadde sendt meg og
kameratene mine til avretting hos
juntaen i Etiopia. Like for sendte
de to unge studenter tilbake til
Amins terrorstyre i Uganda.
Fascistene i Kreml er fullstendig
uten skrupler!
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Etiopiske studenter
mot Bresjnevs
fascistjunta
av
Verdensfoderasjonen
Studenter
Etiopiske
(WWFES) ble danna i 1973 og
organiserer etiopiske studenter i utlandet til kamp mot
imperialismen, feudalismen
og fascismen. Dens mil er et
demokratisk og sosialistisk
Etiopia. Den har underorganisasjoner i de fleste verdensdeler.
WWSFES betrakter Det
Etiopiske Folkets Revolusjome Patti (EPRP) som fortroppen i den kampen de
etiopiske folkemassene finer
mot det fascistiske terrorstyret og sosialimperialismen
som star bak. WWFES stutter
EPRPs kamp for det eneste
virkelige alternativet: den nydemokratiske revolusjonen.
I 1976 si fascistjuntaen det
som sin viktigste oppgave
likvidere EPRP, dette site
bare motstanden mot juntaen.
, I lopet av de forste minedene av -77 har mellom 2-4000
revolusjonfere og anti-fascister
blitt massakrert, wermere

10.000 er fengsla.
Men samtidig er det en
markant aiming i vfepna
operasjoner mot undertrykkingsstyrkene. Disse er leda av
EPRA, EPRPs lifer. Den
vfepna kampen foregir hovedsaklig pi landsbygda, hvor det
har blitt oppretta frigjorte
baseomrider.
Men ogsi i byene foretas,
det milittere aksjoner. I Addis
Abeba har filmed cubanske
tropper blitt utsatt for straffeaksjoner.
De etiopiske uteniandsstudentene i WWFES har tatt
pi seg oppgava a propagandere og samle stotte for den
kampen som blir fort mot
fascistjuntaen og sosialimperialismen i Etiopia og i
Eritrea. De slier fast at
hverken cubenske og ost-tyske
«eksperten eller ladninger av
sovjetiske MIG 21-fly og TSStanks vil kunne forhindre
sosialimperialismen fra it bli
feid bort fra Afrikas Horn.
Mengistu -regimet tyr til faseistisk terror mot all opposisjon.

Viseformann i Verdensfoderasjonen
av etiopiske studenter:

«Bresjnev vil fa seg en kerem
penge pa Afrikas Horn!»
Afrikas Horn ligger i det nord-ostre
hjornet av Afrika, ved innseilinga til
Rodehavet og Suez-kanalen. Pa den
andre sida av det trange stredet firmer
en de oljerike statene pa den arabiske
halvoya.
Si lenge det har weft imperialister,
har dette hjornet av Afrika vwrt gjenstand for deres interesse. Musolini.
provde a bombe Etiopia sonder og
sammen for 2. verdenskrig. I hele etter200
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krigstida har Etiopia og Eritrea weft
baseomrfide for USA-imperialismen.
I dag er det tsarene i den andre supermakta, Sovjet, som prover a tilkjempe
seg kontroll over dette omrides Men
mot dem star de undertrykte folkene, de
onsker frigjoring.
I en samtale med gHva Ma Gjores›)
forteller viseformannen i Verdensfoderasjonen av Etiopiske studenter (WWFES),
Fikru Maru, om den sosialimperialiske
offensiven pa Afrikas Horn.
Allerede i begynnelsen i
1960 Ara, forsokte Sovjet a vinne
innpass pa Afrikas Horn, forteller
Fikru Maru.
De nye tsarene kom med
tilbud om a bygge havner og
skoler, selvsagt mot at de skulle
fa bruke havnene til sitt formal,
og de smigra ved a kalle Haile
Selassie for «Afrikas store fadero.
Men Haile Selassie var en lojal
politimann for USA-imperialismen og Sovjet lyktes ikke den
gangen.
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FOTFESTE I SOMALIA
Sovjet provde ogsd taktikken
med a «stotte» frigjoringsbevegelsen i Eritrea. Men heldigvis kom
de ingen vei med sjarmoffensiven
sin.
Tsarene kastet sa sine Dyne pa
Somalia og gikk i gang med
bygge opp den somaliske haeren.

De hApet at den skulle kunne
ivareta interessene deres i dette
viktige omradet.
De ga sjolsagt heller aldri opp
hdpet om a vinne kontrollen i
Etiopia. Og allerede for kuppet i
74, fikk de i stand avtaler med
deler av den juntaen som styrta
Haile Selassie.

SOVJET-FRAKSJON I
JUNTAEN
I denne juntaen, eller Derg'en
som den kalles, var det hele tida
kamp mellom flere fraksjoner,
begge supermaktene hadde sine.
talsmenn.
For a gi sin fascistiske terrorpolitikk et penere oppsyn, matte
juntaen ty til «revolusjonxr»
demagogi. Dette gjorde det
lettere for Sovjet-fraksjonen
styrke seg.

Begge supermaktene fulgte
utviklinga pa 6' hey, ingen av
dem ga opp hApet om kontrollen
over Etiopia. Typisk var det at
ingen av dem overhodet kommenterte de massakrene juntaen
foretok pa tusener av mennesker i
1975.
KUPP INNAFOR JUNTAEN
3. februar 77 klarte major
Mengistu Haile Mariam a rive til
seg tnakta gjennom et nytt kupp.
Mengistu var sosialimperialismens mann innafor juntaen.
Allerede dagen etterpá ble det
nye kuppet feiret bade i Moskva
og Havana, kontakten hadde
vaert god. SporsmAlet er om ikke
ogsd sjolve kuppet var arrangert
fra Moskva.
Kort tid etter begynte vapen og
cubanske eksperter a flomme
innover Etiopia. I det siste har
Bresjnev ogsA beordra ost-tyske
instruktorer til Medngistus tjeneste.
MOSKVAS KISSINGER PA
REISE
I lopet av varen hie Moskvas
Kissinger: Castro, sendt pa rundtur i Afrika for a skape en
foderasjon av Somalia, Djibouti,
Etiopia og Sor-Jemen. Etiopia var
den enste staten som aksepterte.
Podgornij var ute i samme
xrend. Han kom hjem til Moskva
med den konklusjonen at det var
umulig a stone bade Somalia og
Etiopia, de matte foreta et valg.
Podgornij gikk inn for Somalia og fikk sparken.
Castro valgte en annen losning.
Han gikk inn for a hausse opp
Etiopia som «revolusjonxrto, men
samtidig prove a holde pa Somalia, selv om disse to landa
hadde betrakta hverandre som
erkefiender de siste fern, seks Ara.
Det er Castro plan som Bresjnev
na setter ut i livet.
SOSIALIMPERIALISMENS
TAKTIKK ER SMIDIG
HApet om en foderasjon av
landene rundt munningen av
Rodehavet er ikke gitt opp.
Bresjnev har flere alternative
planer alt ettersom krigen
mellom Etiopia og Somalia og de
forskjellige frigjoringskrigene utvikler seg.

Vi ser na at frigjoringskampen
i Eritrea raskt gar mot full seier,
frigjoringskampen til den VestSomaliske frigjoringsfronten i
Ogaden er i sterk framgang og de
revolusjonxre stormene under
ledelse av EPRP i Etiopia er i ferd
med a erstatte Mengistus lydrike under Bresjnev med et fritt
og ny-demokratisk Etiopia.
Sosialimperialistene vii ganske
sikkert komme med en offensiv i
form av «stotte* overfor de
kreftene som er i framgang.
Angola er en levende advarsel om
dette.
SPLITT OG HERSK
Allerede na forbereder de
grunnen for dette. Det er ikke de
One lakei-partiene til Bresjnev
som er talerorene denne gang, de
stutter fascistutstyret til Mengistu, na er det trotskistene som
skal gjore jobben.
I Norge har jeg stotte pa det sAkalte «KULo, som har tatt pa seg
denne jobben for Bresjnev. Mens
de utroper EPLF som «revolusjonxr» og «proletxro, sverter de
ELF som «reaksjonxr», leda som
de sier av «foydalherrer,
og smAborgerlige opportunistero.
ABSURD TOYS
Dette er absurd toys! Ingen av
frontene er leda av proletariatet,
ikke noe
for det finnes
kommunistisk parti i Eritrea.
Ingen har heller noensinne klart
vise at det er noen forskjell i
klassegrunnlaget, hverken i ledelsen eller i medlemsmassen i de to
frontene.
De forskjellene som gjor at det
er to fronter og ikke en, stammer
fra religiose og regionale motsetninger. Og de kan loses!
VIL FA SEG EN LiEREPENGE
Vi stutter begge frigjoringsfrontene og agiterer for enhet
mellom dem. Enhet frontene i
mellom er syxrt viktig. Bade av
hensyn til en rask frigjoring av
Eritrea, men ogsA av hensyn til
Sovjets planer.
Jeg er overbevist at sosialimperialismen vil fa seg en virkelig Ixrepenge pa Afrikas Horn,
stutter Fikru Maru.
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Formalet med idretten er
militxrt mot
Idrett og fysisk fostring har alltid yore
eit viktig middel for dei herskande klassane til a halde pa makta si over dei
arbeidane klassane. Samstundes har
idrett og fysisk fostring yore eit viktig
vilkfir for dei arbeidande klassane sin
kamp mot utbyttarane.
IDRETTENS PLASS I
HISTORIA
I det greske slavesamfunnet var
fysisk styrke og militaer dugleik
ein foresetnad for at den hersande klassen skulle halde pa makta
si. Difor fekk fysisk fostring ein
sentral plass innanfor herskarklassa og vart forbode for
slavane.
Ogsa i foydaltida, grunna
herskarklassa makta si pa fysisk
fostring. Dei lokale fyrstane
hadde eigne • riddarhxrar som
verna del mot oppreistar fra dei
leiveigne bondane og mot freistnader fra andre fyrstar pa a ta
landomrada deira. Kring riddarhmrane voks det fram ein eigen
kroppskultur med vapenteknikk,
ridning og trening i hardt leirliv.
Borgarklassen i byane yaks
fram i skarp strid med dei lokale
fyrstane. Dei sentrale leigehxrane vann over riddarhwrane, og
stodde framvoksteren av borgerskapet som den nye herskarklassa.
Den industrielle revolusjonen
skapte ein enorm trang til fysisk
fostring hja dei store arbeidarmassane. Men utbyttinga til
kapitalistane med lange arbeidsdagar og blodslit, gjorde det i
forste tid umogleg a drive idrett.
Forst nar arbeidarmassane organiserte seg til kamp for betre
levevilkár voks det fram forstaing
og mulighet for fysisk fostring
mellom dei. Samstundes byrja
nokre innafor borgarskapet a
krevja betre fysisk form i arbeidarklassen. Dei grunna synet sitt
med at auka profitt hang saman
med ei betring av den fysiske
form til arbeidarklassa.
Over i den imperialistiske tidebolken, kom ein annan viktig
arsak til at borgarskapet ynnskte
ein hogare fysisk standard pa
arbeidarklassa. No trong dei
arbeidarane i dei imperialistiske
hxrane.

Historia visar at borgarskapet
har samme syn pa fysisk fostring
som dei herskande klassane i
slavesamfunnet og i foydalsamfunnet:
A tryggje si eiga maktstilling og
utbyttinga.

dette. Han kjempa mot reaksjonxre forestillingar om at fysisk
fostring var mindreverdig, han
trente seg systematisk med lange
fotturar i fjellet. Og symjeturar i
kalde elvar. Eit systematisk
treningsopplegg var grunnlaget
for at Mao klarte den lenge
NOREG IDAG
Kjerna i det borgarlege stats- marsjen t.d.
Folket i Noreg ma forebu seg
apparat i Noreg idag er politistyrkene og hxren. Nar interes/ pa krig. Ein okkupasjon fra USA
sane til borgarskapet vert truga eller Sovjet eller bae, kan berre
nyttar dei valdsapparatet. Det sag motast med langvarig folkekrig.
vi pa Linjegods, pa brygga i Oslo, Fysisk styrke er difor eit grunnpa Hammerborg og for stutt tid leggjande vilkar for krigforing,
sidan pa Griinerlokka. Proleta- det er eit indre vilkar for resulriatet ma knuse det borgarlege tatet av folkekrigen som mange
diktaturet og bygge den sosialist- av verdens undertrykte folk forer
iske staten. Difor vert kommu- mot imperilismen.

cistisk disiplin for a styrka valdsapparatet. Det er uttrykk for at
Sovjet forebur seg pa ein imperialistisk krig, men det er og
uttrykk for at borgarskapet treng
valdsapparatet i Sovjet idag.

under dei store streikekampane i
20-ara, noko som gjorde at
idrettsrorsla ofte vart nytta til
verve streikebrytatat. Mange av
'arbeidarane som var organiserte i
idrettsrorsla reiste kamp mot
dette, og resultatet blei opprettinga av Arbeidaranes Idrettsforbund. Gjennom sosialdemokratane har borgerskapet idag sikra
seg leiinga ogsa her.
I 1960- og 70-ara har opposisjonen igjen reist seg innafor
idrettsrorsla. Nokre dome: Demonstrasjonane mot at Noreg tok
del i tenniskampane mot Sor-

Afrika i 1964-65, Idrettsstyrets
vedtak i 1968 mot a ta del i
idrettslege tevlingar mot land
som invaderte Tsjekkoslovakia i
august 1968 og stendig bruk av
oNei til EEC»-slagord under EEC
kampen. Desse kampane og fleire
andre la grunnlaget til at idrettsaksjonen vart skipa i 1973. Dette
er den fyrste organiserte opposisjonen i idrettsrorsla etter krigen.
Sluff opp om den organiserte
idrettsrersla. Ta del i kampen
mot borgarskapet sin klassepolitikk i idrettsrersla.

FORTSETTELSER

Rasiststatens flagg glr opp I flammer.
Forts. ha s. 24

nistane sitt mál for den fysiske
valdsapparatet grunnlaget
fostringa i arbeidarklassen og
for idretten i sovjet
folket at den skal gje militxrt
bilete
pa
godt
gir
eit
Sxjet
korleis borgarskapet bruker den mot.
fysiske fostringa til ungdomen i
MAO OM FYSISK FOSTRING
sin teneste.
OG FOLKEKRIG
Toppidrettsfolk i Sovjet er som
Verdens undertrykte folk og
regel formelt knytta til her og
politik (og brannvesen). T.d. dei nasjonar har berre ein mate a
store ishockeylaga er for det kjempe mot imperilismen pa —
brannlag. med deira eigne midlar — vxpna
og
politi
meste
Skitoppane er som regel offiserar kamp. I 1917 peika Mao pa Kina
si svake stilling i forhold til
med huge gradar i hxren.
Den imperialistiske haoren vert imperialistmaktene. Han slo fast
rusta kraftig opp og grunnprin- et ein viktig arsak til dette var at
sippa for den militxre strategien det militxre sinnelaget ikkje
har vorte endra fra caktivt forsvar hadde vorta oppmuntra, og at
og motangrep» til Koverrasking og den fysiske stoda hja befolkninangrep». Kjerna i denne hxren er ga stendig gjekk tilbake. Maos
mobile flabarne elitestyrkar som syn kan ein oppsummera saleis:
er trena beinhardt. Den fysiske Det prinsippielle malet for fysisk
stand arden er hog. Denne fostring er militxrt mot.
Hans eigen praksis stadfestar
fostringa vert driven under fas-

SLUTT OPP OM DEN
ORGANISERTE IDRETTEN
Idrett og fysisk fostring er i
eit og alt eit produkt av klassekampen. Det er difor sxrs viktig
at kommunistar og progressive
tek alvorleg pa dette.
Kommunistane sift standpunkt
har alltid yore a arbeide der som
massane er. Noregs Idrettsforbund (NIF) er den storste masserorsla i landet. Her er det omlag
ein million medlemmar. Arbeidarkiassa og sxrleg arbeidarungdomen star for over halvparten av NIF's medlemstal og
virke. Det er ogsa viktig a vite om
dei over 100 ars roynslene som
NIF har, med t.d. eit arsenal a
ause av nar det gjeld metodar for
trening.
Idag har borgarskapet leiinga i
idrettsrorsla. Saleis var og stoda

Da 50-60 demonstranter kom
oppover trappa for a vise sin
aysky mot rasiststaten, blei det
panikk foran dora. Gjotterud
organiserte troppene sine, DKSF'
ere, Moderat Ungdom og andre
forsvarere av sionismen, i lenker
foran dora.
DKSF hyla at de var der for a
«forvare ytringsfriheten», men
deltok ivrig i ropene «La Israel
leve». Det kom fram at de godt
kunne tenke seg a forsvare tforelesere» fra Vorsters Sor-Afrika og
Smitsh Rhodesia.
De levna ingen tvil om at det
bare er cytringsfriheten» til
rasister DKSF er opptatt av a
verne.
Studentkorrespondent,
Blindern.
Forts. fra s. 2 4

Innbyggerne i staten Israel far
sine identitetskort merket #jode»
eller caraber».
Palestinsk eiendom kan
konfiskeres uten vederlag.
Ca. 90% av den dyrkete
jorda er forbeholdt joder. Palestinere kan hverken kjope, leie
eller arbeide fast pa denne jorda.
Det er i realiteten forbudt
for palestinere a danne egne
sosiale eller politiske foreninger.
Dette gjelder ogsa ungdomsforeninger, idrettsklubber, elevsamfunn osv.

Palestinerne har ingen
kan ikke trykke og
spre lopesedler o.1. All propaganda som understreker den
palestinske enheten blir sensurert
vekk. Det er forbundt a eie et
palestinsk flagg.
Statlig stotte til barnerike
familier blir bare gitt til medlemmer av jodedommen for a oppmuntre dem til mange fodsler.
Palestinske familier far ikke noe
cant, de bor heist ikke fode sa
mange barn.
19/6 offentliggjorde The
Sunday Times en storre rapport
om tortur i israelske fengsler.
Den slay fast at torturen av
arabiske fanger er omfattende og
systematisk og uttrykk for en
bevisst politikk fra myndighetene.
Denne diskrimineringen og
undertrykkingen bygger pa sionistenes oppfatning av jodene
som et «herrefolk», som star i
motsetning til palestinere og
andre arabere.
Denne diskrimineringen er
utbygd i et omfattende system
som ikke skiller seg nevneverdig
fra apparheid-systemet i Sot-Afrika og Rhodesia.
Militante aksjoner, som vi har
sett i Trondheim og Oslo, er en
helt riktig mate a mote representanter for en stat som denne!

streikerett,

"JOdedom og sionisme kan aldri
forenes".
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Jack: Reaks muer
og kjedelig
«Jack» pretenderer a vxre
filmen om sytti-tallsgenerasjonen.
Den er bygd pa Ulf Lundells
roman ved samme navn og er
regissert av Jan Haldorff.
I reklamen er filmen blitt fram«frisk»
og
som
en
stilt
gsannferdip ungdomsskildring.
VG kalte den «en varm og viktig
film og ga den fern pa terningen.
Var dom: Filmen er kjedelig og
langdryg. Den karrikerer miljoet
den vii skildre. Den forfalsker
virkeligheten. Vi er enig at det
er en «viktig film — for borgerskapet.
Ikjolvannet av romanen har en
hapa a skape en Jack-bolge blant
ungdommen. Vi fikk en oppskrytt film og muligens en del forventninger blant folk.
Allikevel blei ikke filmen noen
suksess. Den blei raskt flytta over
pa mindre kinoer. Den ungdommen filmen har vwrt innretta pa,
har bare sukka oppgitt over den.
Filmen har ikke treffi.
Hva skyldes det? Hvorfor fikk
ikke filmen det taket pa ungprodusentene
dommen som
hadde hapa pa? Hvorfor har det
ikke blitt noen Jack-bulge?
Svaret er at fa, om i hele tatt
noen, kjenner seg igjen i denne
filmen.
Filmen skildrer en gjeng ungdommen som er knytta til et slags
halv-kunstner miljo, med naive
livsfunderinger, sjoldigging og
lite mer. De viktigste problema de
har A stri med er at sommeren gar
sa fort at det snart er host, og at
livet raser avgàrde i en sann fart
at en er 30 for en far gjort det
minste.
Det budskapet denne filmen i
praksis forer fram er at nar ungdom slenger pa gatehjornene,
ikke jobber osv., sa er det fordi de
ikke har fantasi til a finne pa
noe annet. Det er sann som borgerlige kommunepolitikere sier
nar de blir konfrontert med den
enorme arbeidslosheten blant

ABORTSANG
I over 60 ar har kvinner slass for sjolbestemt abort.
Kampen stod mot straffelov og storting.
Forakt fo

fienden har gjort.

i kit

ungdommen og den sywre
mangelen pa ungdomsklubber.
I virkelighetens verden er det
sann at ungdommen blir undertrykt pa omrade etter omrade —
skole, jobb, fritida, politivold,
narkotiske stoffer osv.
bare stoffbrukeren blir tatt opp
i filmen, ikke fordi det er en del
av den borgerlige undertrykkinga, men fordi det stort sett er
OK, sa lenge en ikke gar over til
harde stoffer vel og merke.
Filmen framstiller den borgerlige undertrykkinga av ungdommen som feil ved ungdommen sjol
— mangel pa fantasi.
I virkelighetens verden er det
sann at ungdommen har reist

kamp mot undertrykkinga. De
okkuperte tomme hus for a ha et
sted a holde til, de slAss mot politiet som terroriserer dem hvor de
enn viser seg, de sláss mot reaksjonxre karaktersystem pa skolen, mot utbygging og oppsigelser
pa jobben og de spiller en viktig
rolle i solidaritetsbevegelsen med
de undertrykte folkenes frigjoringskamper.
Kort sagt: Sotti-talls generasjonen var og er en generasjon av
opprorer. Dette skjuler filmen
fullstendig. Den forfalsker virkeligheten.
Og derfor far den god karakter
av VG og mye skryt av borgerskapet ellers.

404

«Vt tar hensyn til
vi ma sikre tabure

410,

Refr.: Vi ma ...
Til hosten har vi
77 (nittensottisju).
4algkamp.
hortkampen blir
4`,4
t
tipolitikk.
Ledelsen i Brod
Hor bare hva de
«Na ma dere stemme belt bevisst, for husk na bare pa
at det engang er vart Storting som bestemmer.
Hvis vi en lov om sjolbestemt abort no'n gang skal
sa er metoden: bruk din stemmeseddel».
Refr.: Vi ma ...

(Mel. Juan Parades)

Giereks makt, hvor kommer den fra?
Leiemorderne fra Moskva
handlet etter tsarens krav
da de drepte Stanislay.

Stanislav, en modig student
ropte hoyt om det som var hendt:
Arbeidsfolk bak fengslenes mur
det er et borgerdiktatur.

Folket vet hvem morderne er.
Stanislav, snart loftes gevEer
mot fascismens blodige stat.
Den blir knust av folkets hat.

Stanislav, silk ble du en tolk
for ditt tapre, kjempende folk.
Stanislav, nit er du blitt jord.
Hvem var redd for dine ord?

Stanislav, du alas ikke mer,
men bak fana smiles det fler.
De skal mimes offeret dltt
i et Polen, rodt og frltt.

STANISLAV PYAS

r: iet vart
41h

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

22

Inter* med formann i NKS'
svenske sosterorganisasjon
Hva ma gioreso har intervjua formannen i det kommunistiske studentforbundet i Sverige, Clarte. Han
oppsummerer her erfaringene etter en
lang kamp mellom to linjer i Sveriges
KommunistiskeParti og Clarte. En kamp
som bade har fort til at det store flertallet
av medlemmene har konsolidert seg pa
en kommunistisk politikk - og at den
svenske ml-bevegelsens kampkraft har
okt.
Han forteller ogsfi hvordan revisjonister som den ikke ukjente Bo Gustaysson,
straks lop til de borgerlige avisene nar
slaget var tapt.

6 STORE STRIDSSPORSMAL
Hans Jonsson startet med a si
at kampen i Clarte har veert
meget hard — og at det i mer
enn et ar har foregatt apen og
uforsonlig kamp om Clarte
skulle korrigere alvorlige hoyreavvik eller degenerere til en revisjonistisk organisasjon.
I begynnelsen av den apne
striden hadde revisjonistene stor
stotte i ledelsen o gi mange
scksjoner. Men gjennom hard
ideologisk kamp vant kommunistene storstedelen av ledelsen,
mens revisjonistene bare greide a
16,
holde tlertallet i Lund og Umea
— enda de fikk dra rundt i landet
a Legge fram synet sitt pa
seksjonsmoter. Ogsa pa disse
plassene driver Clarte idag et
aktiEvt . arbeia.

leggende forandringer etter fold
kets behov i utdanninga under
kapitalismen. Framgang i «kampen» trudde de vi ville oppna
med «avansert enhetspolitikk».
Med det mente de utstrakt samarbeid med pampene, i studentbevegelsen.
SYNET PA DE
INTELLEKTUELLE
Revisjonistene mente ikke som
marxismen-leninismen at studenter og intellektuelle ma underordne
seg
arbeiderklassens
kamp. De mente Clarte skulle
konsentrere seg om a tilfore arbeiderkIassen sosialistisk teori.
Pa den maten blei de intellektuelle «ledende» og Clarte matte to
over oppgaver til SKP, det kom.
munistiske partiet.

ciarte*
klr 7 1077 irr

11•1,

— Hvilke sprosmal sto kampen om? spot. HMG. Og far til
svar at den sto om et utall av
politiske sporsmal, men at det
gar an a framheve seks saker
som spesielt viktige.
Hans Jonsson gar gjennom
disse ontradene for oss:
ALLSIDIG KLASSEKAMP —
ELLER SNEVER
UTDANNINGSPOLITIKK
Flertallet mente at Clarte
matte drive et allsidig arbeid,
med utgangspunkt i klassekampens behov. Idag satser Clarte
bade pa antiimperialistisk arbeid. Stottearbeid for arbeidere i
kamp og for a reise studentene
til interessekamp.
Men revisjonistene sa at utdanningskampen alltid matte
vmre det viktigste — i tillegg var
linja deres for denne politikken
prega av strukturreformisme,
dvs. at de spredde illusjoner om
at det er mulig med grunn-

SKULLE CLARTE BLI
STUDENTORGANISASJONEN
TIL SKP
Clarte som er en meget gammel organisasjon for progressive
og sosialistiske intellektuelle,
stilte seg allerede i 1968 pa marxismen-leninismen og har siden
stotta det kommunistiske partiet
og forloperen KFML — men tok
ikke skrittet fullt ut og blei SKP's
studentorganisasjon. Dette ville
revisjonistene ikke gjore na
heller. De mente det ville fore til
mange darlige rid og minsket
oppslutning. Heist ville de tilbake
til de tidene hvor Clarte var en
«allmensosialistisk» organisasjon.

SYNET PA REVISJONISMEN

I forbindelse med valget i 1973
og «enad vansterkampanjen» blei
det gjort grove hoyrefeil ved a
framstille revisjonistpartiet VPK
som progressivt. Siden er det blitt
tatt et oppgjor med dette. VPK er

et reaksjonxrt og antisosialistisk
parti — riktignok med medlemmer og sympatisorer som wrlig
onsker sosialisme.
Revisjonistene som var med i
forbundsstyret i Clarte fortsatte
mene at VPK hadde sterke
progressive trekk — og at dette
spesielt gjaldt etter at de mest
hardnakka bresjnevistene splitta
ut a danna sitt eget parti.
SIKKERHETSPOLITIKK
ClartA forer idag en revolusjonxr
sikkerhetspolitikk
hvor
politikken er offentlig' men hvor
organisasjonen holdes skjult for
IBASapo og andre etterretningsorganisasjoner. Vi veit at om
overvakinga greier a avdekke
medlemmer og organisasjon idag,
sa kan det fore til at borgerskapet Lett kan knuse oss seinere.
Revisjonistene kom med den
fantastiske pastanden at overvakingas oppgave ikke er a
overvake, men a skremme. Og om
vi sa begynte med sikkerhetspolitikk ville det bare vxre et
bevis pa at vi lot oss skremme.
Videre sa de at sikkerhetspolitikk
var sekterisk og at vi heller skulle
lage en plan for a ga langt under
jorda om organisasjonen skulle
bli illegal noengang.
DEMOKRATISK
SENTRALISME
Revisjonistene ville hindre
majoriteten i ledelsen a fatte noen
vedtak eller noen initiativ, uten at
alle saker — store som smd —
forst hadde yeert
ute til
behandling i seksjonene.
I
demokratiets navn forsokte de pa
den maten a handlingslamme
organisasjonen. Men praksisen
deres ayslorte det fine pratet om
demokrati som falskt.
De kritiserte Clarte og Clartemedlemmer eksternt, de arrangerte mater hvor ikke-medlemmer innleda om «den farlige utviklinga i forbundet» — og de
hadde fraksjonsmoter pa kongressen om hvordan og nar de
skulle bryte ut.
Derfor hadde kongressen i juni
diskusjon om demokratisk sentralisme som konkluderte med A
ekskludere tre stykker, deriblant
Tomas Olfson og ffnut Carlquist
fra den gamic ledelsen.
Disse to sprang rett til den
borgerlige pressa med en rekke
logner — bl.a. en framstilling av
sikkerhetspolitikken som fikk et
par aviser til a sammenligne
Clarte med Baader Meinhofligaen.
Oppsummeringsvis sier Hans
Jonsson at en viktig grunn til at
revisjonistene blei sa isolert var at
der hvor linja til venstrefloya blei
satt ut i livet forte det til framgang i den ekstrene kampen.
Dessuten har kampene betydd
mye for det indre livet i forbundet, styrka diskusjonene og aktiviteten.
Hva har skjedd med de avhoppende revisjonistene i den
svenske ml-bevegelsen etter de de
gikk ut eller blei ekskludert?
Hans Jonsson svarer at det orlille mindretallet pa Clartes
kongress etter eksklusjonene av
de tre umiddelbart samla noen
sympatisorer og danna en organisasjon de kalte Argus etter en
skikkelse i den greske mytologien.
Der diskuterer de om de skal gi
opp marxismen-leninismen ogsa i
navnet.
Mer interessant er det kanskje
a se utviklinga til folk som

CLARTE HAR
GJORT OPP ME
REVISJONISTIS/
FRAKSJON

tidligere var med i ledelsen i SKP,
men som pa 2. kongressen blei
isolert pa linje si med enhet med
revisjonismen og arbeideraristokratiet, neddempinga av kritikken mot sosialimperislismen og
krigsfaren. En av de mest kjente,
Sture Ring, holdt rett etterpa
hovedtalen pa revisjonstenes 1.
maiarrangement i Stockholm. En
av de andre, Bo Gustaysson, som
vel er ganske godt kjent i Norge,
har akkurat vxrt ute med frieri til
sosialdemokratene.
I Hans Jonsson viser oss et nr. av
det sosialdemokratiske Aftonbladet fra 3. september i an Der far
3 prominente personer uttale seg
om hvodan de skal redde Sverige
fra krisa. Der sier «den revolusjonxre marxisten» som Aftonbladet
kaller BG: «Den dagen sosialdemokratene, LO og ABF
byrakratkapitalistisk) setter i

Formannen i Clartr: Hans Jonsson.
gang og utvikler et sosialistisk
skoleringsarbeide i masseomfang
da kan fornyelsen begynne.»
Videre: «Na gjelder det a A
bryte den kapitalistiske ramma
og omvandle staten til et virkelig
samfunnsorgan i lonnstakernes
interesse. Losninga har jo vxrt
innsett og erkjent av arbeiderbevegelsen i snart 100 Am (Av
den sosialdemokratiske floyenHMG.)
To stor sporsmal kan utnyttes
som springbrett i en sosialistisk
strategi. Den ene er kampen for
medbestemmelse. Kampen for
medbestemmelse kan omvandle
fagforeningene fra en forsvars til
en angrepsorganisasjon. Den kan
lede fram til bestemmelse over
selskapene —». «Det andre er
sporsmalet om lonnsfond. Innforing av kollektiv kapitaldannelse gjennom samfunnseide

aksjefond under faglig kontroll
og forvaltning.» BG slutter med A
kalle denne lovprisningen av
arbeidernes muligheter under
kapitalismen med a si: at disse
punktene kan reknes med i en
strategi for en stegvis innforing av
planhushold, under demokratisk
kontroll, fram til 1985.»
Formannen i Clarte derimot
slutter med et helt annet og
revolusjonxrt budskap. Han sier
at Clarte na skal gjore opp med
hoyrefeila ogsa i det praktiske
arbeidet. Det gjelder a utvikle det
sjolstendige kommunistiske arbeidet og styrke massearbeidet.
Den viktigste kampoppgaven i
host er streikestottearbeidet,
ellers er det antiimperialistiske
arbeidet og den oker Lan- og
stipendkampen prioritert.
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Junta-Olsen skal
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'RAFALL TILTALE MOT

DE 7 ANTIFASCISTENE
De antifascistiske studentene,
deriblant de to offisielle talsmennene for NKS, kan risikere opp til
ett ars fengsel eller bot fra 1000 til
5000 kr. Dewtte fikk HMG vite
etter telefonsamtale med Kriminalpol itiet:
HMG: — Hva er tiltalen mot
de som demonstrerte ved den
chilenske ambassaden?
Kripo: — Nei det kan vi da
ikke opplyse. Det var da fxlt til
nysgjerrighet!
HMG: — Ja, men De kan vel si
om det blir tiltale?
Kripo: — Dersom det blir noe,
er det enten snakk om tiltale eller
forelegg.
HMG: — Og hva vil forelegg
si?
Kripo: Det var da voldsomt sa
nysgjerrige dere er.
Forelegg kan dreie som om bot
fra 1000 til 5000 kr. Men dette er
ikke avgjort enna.
HMG: — Nar blir detfe
avgjort?
Kripo: — Nei, det kan vi da
ikke si noe om. Det er sa mange
andre saker. Men det vil nok to
opp til 14 dager til tre uker.

I-

L

%'

Men dette er det statsadvokaten som avg.*, derfor kan jeg
ikke opplyse om noe mer.
HMG: — Men De kan vel
kanskje si noe om hva slags rett
de blir framstilt for, vi kan sa lite
om juss.
Kripo: — Ja, det er helt tydelig,
na skal jeg sannelig gi dere en
lekse. Dersom de distal- blir saka
avgjort i forhorsrett, nekter de seg
skyldig i tiltale blir det Byretten,.
Men si meg hvorfor skal dere ha
alle disse opplysningene?
HMG: — Takk skal De ha,
morna.
Det er helt tydelig at politiet vii
gjore sitt for A bevare de gode
forbindelsene mellom den norske
regjeringa og Chile-juntaen. De
antifascitiske studentene kan
nemlig risikere straff for a ha
oppholdt seg ulovlig pa annet
lands territorium. Dette kan
ingen antiimperialister og antifascister godta. Frafall tiltale mot
demonstrantene.
Lag stotteaksjoner nar saka kommer opp
om ca. 14 dager!
Stott det chilenske folket.
Junta-Olsen ut av Norge.

4k.
,Awk

Anti-fascister matt av purk med AG3.

Det var en grov provokasjon
mot det norske og det chilenske
folket at regjeringa godtok utnevninga av Kare Olsen Nilsen
som chilensk ambassador i
Norge.
Denne blodhunden for DINA
(Chilejuntaen shemmelige politi)
blei mkt av demonstranter da
han kom til landet, og slagordet
(Junta-Olsen ut av Norge blei
malt pa ambassadebygninga. Ei
gruppe antifascister fulgte opp
dette kravet pa ei utmerka mate.
De trengte seg inn i bygningen
der ambassaden ligger og i en
halv time markerte de sin aysky
mot Junta-Olsen. Dette skremte
ambassadoren slik at han tilkalte
politihjelp. Men vxpna politi og
brutal framferd mot demon-

strantene kunne ikke hindre at
Hr. Olsen kom fro seint til mote i
UD: En stor seier for antifascister!
HVEM ER JUNTA-OLSEN

Junta-Olsen er ikke bare diplomatisk representant for den
fascistiske Chile-juntaen. han
driver sjol aktiv forfolgelse av ekschilenere og antifascister. Olsen
blei erklwrt uonska som ambassador i England. Dette fordi det
blei ayslort at han hadde betalt
egenter for a spionere pa exilchilenere og pa engelske juntamtstandere. Noen av chilenerne blei
samtidig myrda av DINA. Til
tross for at han har vwrt i Norge i
kort tid finn:s det allerede
eksempler pa at han ogsa her gjor

sitt ytterste for a overvake eksilchilenere.
Denne praksisen er ikke uventa
en representant for det blodige
fascistdiktaturet i Chile. 30.000
mennesker har juntaen slakta
ned. Tusenvis er lemlesta av
tortur og fengsel. Det forplikter A
skulle representere et slikt
regime.
Pa fredag skalv Junta-Olsen
i buksene. Han som lovpriser
myrderiene pa stadion i Santiago og som sjoliverksetter drap
pa juntaens motstandere, blei
skremt av at 7 anti-fascistiske
studenter demonstrerte i gangen utafor ambassadedora hans.
Tross avtalen med UD turde
han ikke gjore det minste forsok pa a komme seg ut av am-

Ratne egg i trynet pa Junta-Olsen.

bassaden. Forst da Svarte-Marja hadde kjort demonstrantene vekk, pilte han ut til den
ventende bilen og blei frakta
med politieskorte til UD.
Junta-Olsen frykter motstanden - det er det denne aksjonen viser. Sjol om det ikke
var mer enn 7 demonstranter
torde han ikke late hand y fordi han veit at den som forsvarer
myrderiene i Chile ikke kan
vente annet enn forakt og hat
fra hele det norske folket.
REGJERINGA STOTTER
CHILEJUNTAEN
Junta-Olsen har en garantist. Regjeringa satte inn vxpna
politi for beskytte "hans eksellense". Det blei satt i verk en
hoyst uvanlig politiaksjon der

politiet var vxpna med karabiner og pistoler, og der det fra
forste oyeblikk var klart at her
skulle alle demonstrantene arresteres og minst mulig bilder
til pressa.
41111.
Demonstrantene blei sikta
etter en paragraf som kan gi
opp til ett Ars fengsel, fora forsikre hr. "ambassadoren" om
at regjeringa star pa hans side.
Slik gjor DNA-regjeringa
alt den kan for at demonstrasjonen ikke skal odelegge dens
gode forbindelser med Chilejuntaen. Sann viser demonstrasjonen en ting til: Den norske
regjeringa vil forst bryte med
Chile-juntaen nar opinionen
tvinger den til det.
Vi kan ikke godta at de chilenske flyktningene i Norge skal
forfolges av Junta-Olsen Og hans

DINA-kompanjonger. Vi kan
ikke godta at regjeringa opprettholder forbindelsene med fascistdiktaturet i Chile.
Derfor ma kampen for A fa
Junta-Olsen ut av Norge og for
et diplomatisk brudd med_ chilejuntaen take i styrke!

Vi ma ga offensivt til verk
med aksjoner og press til kravene er innfridd.
Aksjonen viser veien a ga.
Den var et handfast bevis overfor det chilenske folket og motstandsbevegelsen i Chile pa den
stotten de har i det norske folket. NKS stutter denne aksjonen
og alle andre aksjoner som retter seg mot Junta-Olsen, for a
fa Junta-Olsen ut av Norge - og
for at Norge skal bryte de dipiomatiske forbindelsene med
Chile.
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Sionismen er anti-semittisk
Som et ledd i kulturavtalen
Norge-Israel,
skulle S. Eden, Director
of Education and Culture
in Israel*, holde sin andre
oforelesning# ved Ltererhogskolen i , Trondheim
mandag 12/9. Den forste
holdt han fredagen fore
med 5 studenter til stele,
wens 20-30 demonstrerte
utafor.
Rett for forelesninga pa
mandag arrangerte Palestinakomiteen en punktdemonstrasjon utafor auditoriet. Det ble
holdt appeller, sunget og ropt
slagord.
For a markere sin aysky mot
den rasismen og undertrykkinga
som finner sted overfor arabere i
staten Israel, tente noen anti-

rasister etter eget initiativ pa det
viktigste symbolet for denne
staten - det sionistiske flagget.
Det samme blir forovrig gjort
hvert ar av ortodokse joder som
er motstandere av sionismen og
staten Israel.
I det 300-plass store auditoriet, var det bare 5-6 lxrere og 10
studenter som ville hore Eden.
Men han kom aldri sa langt.
Flere anti-rasister hadde fulgt
med inn i audotoriet, og det ble
holdt en appell som slo fast at
staten Israel er en rasistisk
okkupantstat pa linje med
Scar-Afrika, og at det derfor er
riktig a ga imot alle norske forbindelser med denne staten.
Under trampeklapp og slagordet: «Seier for PLO», forlot
Eden auditoriet fulgt av noen
sionistvenner.
Ledelsen pa skole forsokte a to

hevn ved a true to ansatte som
hadde hort pa punktdemonstraskonen, med oppsigelse og
fengselstraff. Radet pa skolen
har imidlertid ikke turt a sette
trusselen ut i livet.
Mandag 26/9 foreleste den
palestinske sosiologen dr. Nadira
Sururi pa Lxrerhogskolen. Hun
var invitert av studentutvalget
etter vedtak pa fellesallmote for
studentene.
Mer enn 100 studenter var 61stede og .hr rte Sururi. Hun paviste med grundig dokumentasjon at nettopp i skolen, som
sorterer under Edens departement, foregar noe av den hardeste undertrykkinga av palestinere.
Ingen av tilhorerne var etter
denne forelesninga det ringeste i
tvil om at Israel virkelig er en
rasiststat.
Studentkorrespondent

PSYKOLOGI/OSLO: 3 studenter igjen etter aksjon
Fredag 17/9 demonstrerte en
gruppe studenter mot at en
israelsk professor skulle fit forelese pit psykologisk institutt i
Oslo. Demonstrantene diskuterte
med studenter som skulle pit
«forelesningen*, med det resultat
at 10 boikotta den. I alt var det
bare tre studenter som fuigte
«forelesninga».

Demonstrantene holdt appell
og ropte slagord, og klarte a av-

bryte denne propagandaforestillingen for staten Israel.
I et vedtak som ble vedtatt pa
spykologisk ailmote 22/9, gir
psykologistudentene sin fulle
stotte til denne demonstrasjonen.
I vedtaket heter det bl.a.:
d'alestinernes frigjoringsorganisasjon, PLO, kjemper en rettferdig tramp mot rasisme, fascisme
og imperialisme. Deres mil er et
fritt og demokratisk Palestina

med like rettigheter for bade
joder og arabere.»
Vedtaket fra psykologistudentene konkluderer: «Enhver utveksling mellom Norge of Israel
er propaganda for et av de svarteste regimene i verden og et slag
mot den kampen palestinerne
hirer. (...) Vi protesterer mot
enhver forbindelse Norge-Israel.*
Korrespondent,
psykologi/Oslo

Borgerpressa har frenetisk beskyldt folk som har demonstrert
mot sionismen og mot staten
Israel for a viere antisemitter.
Dette er a snu virkeligheten fullstendig pit hodet.
For det forste: Vi skilner
skarpt mellom sionisme og jodedom. Jodedom er en religion i
likhet med kristendom, Islam,
buddhisme etc. Pit samme mate
som det finnes hvite, svarte og
gule kristne, finnes det hvite,
svarte og gule joder. Jedene er
altsi en religios gruppering, ikke
noen rase, folkeslag eller nasjon.
Sionisme er en politiske

bevegelse blant en del av verdens
joder. Det politiske malet til sionismen er a opprette en reint
jodisk stat. Andre religioner er
ikke velkomne.
For a nit dette malet har det
Inert nodvendig a skape en myte
om at denne religiose grupperinger utgjor en nasjon, et folk. Og
ikke et hvilket som heist folk,
men et «herrefolk* som har krav
pit a opprette en egen stat hvor de
matte onske det.
Men utfra det faktum at sionismen setter likhetstegn mellom
en religion og et folk, nar det er
snakk om den jodiske religionen

vel og merke, sa betyr det at
Keller ikke andre folk er
velkomne i deres stat. De ma
fordrives eller i hvertfall behandles som annenklasses mennesker.
Det har palestinerne fitt merke.
Med sift krav om en stat eksklusivt for den religiose gruppa
jodene, er det sionistene som
inntar en diskriminerende og
reint rasistisk holdning til andre.
Denne rasismen rammer i
forste rekke palestinerne og
resten av den arabiske nasjonen
— folk som split er semitter. Det
er sionismen som er rasistisk og
anti-semittisk!

Staten Israel: Raskme pa linje
med rster 09 Smith
For a virkeliggjore sionismens mil - a opprette
en stat eksklusivt for
medlemmer av den jodiske religionen - matte sionistene fordrive dem som
bebodde og dyrka det
landet de hadde sett seg
ut. Det palestinske folket
blei utsatt for forfolgelser
, og terror, og 2/3 av det
ble drevet i landflyktighet, til et usselt liv i flyktningeleire.

Menachim Begin, statsminister
i dagens Israel, leda en av de grusomste av disse terroraksjonene,
massakren i Deir Yassin i april
1948: Av landsbyens 400 innbyggere ble 250 drept etter forst a ha
blitt lemlestet og torturert. De
fleste av dem var kvinner og barn.
Begin skreiv sjol i sine memoarer: «Deir Yassin var ikke bare
berettiget. Det ville ikke vxrt
noen israelsk stat uten det som
skjedde i Deir Yassin.» Det forteller litt om de ideene denne staten
er grunnlagt pa.
Selv ikke i landflyktighet
kunne palestinerne foie seg tryg-

ge, flyktningeleirene blir jevnlig
bomba av israelske fly.
De palestinerne som fortsatt er
bosatt i det okkuperte Palestina
er utsatt for omfattende undertrykking og diskriminering:
Alle joder, selv om de er
nordmenn, svaneker eller amerikanere, blir automatisk «israelske» statsborgere etter «loven om
tilbakevending». Men palestinere
som har bodd i landet i alle ar,
ma tilfredsstille en rekke krav for
A fa statsborgerskap. I dag er det
60-70.000 palestinere som blir
nektet statsborgerskap i sitt eget
land.
Forts. s, 20

/
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nive sitets ektor organiserte
brunstripete borgervern
Instituttet for fysikk
Oslo var astedet for det
tredje PR-framstotet.
oForeleser* denne gang
Marc
var professor
Perach. Det var ingen
ringere enn framtredende
medlem i Vennskapssambandet Norge-Sovjet,
tidligere rektor pa Universitet i Oslo, Otto
Bastiansen som hadde
tatt initiativet til «forelesninga* / sammen med
Kristoffer
forstelektor
Gjotterud.

Dette var ingen vanlig forelesning. Bade universitetsdirektor
Trovik og rektor Waaler var
matt fram i sin fineste puss.
Sammen resten av den akademiske «kremen» i Oslo var de der
neppe for a la seg belwre i
fysikk, men for a kaste glans
over en representant for den
rasistiske staten Israel.
«Forelesninga» var annonsert
som cdpen», men vanlige fysikkstudenter, som mente a ha faglg
interesse av den, ble stansa i
dora. Det var Gjotterud, omgitt
av en gjeng kjente sionister og
folk med tilknytning til Moderat
Ungdom, som avgjorde hvem
som skulle inn. Bare personer

som er «genuint interessert
fysikk», skal inn slo Gjotterud
fast og fikk den brunstripete
gjengen til a peke ut hvem som
angivelig skulle vxre det.
DKSF'ere som pa Gjotteruds
sporsmal sa de skulle «hjelpe til
stanse AKP», slapp inn i auditoriet. Dette var altsa «genuin
interesse for fysikk»!
En nervos Trovik kikka stadig
ut av dora. Ville han bli nodt til
a sette inn politiet som sto i
beredskap utafor? Han ville
vente
det lengste, for terrorpoliti mot studenter pa universitetet kunne bli en gnist som
antente litt av hvert.
Forts. s. 20

Reklamefolk for rasiststaten
Borgerpressa sier at disse «foreleseme ikke har noe med politikk
a Wore». Virkeligheten er en
annen.
De «foreleserne» som ble avvist i Trondheim og Oslo, var her
i samsvar med en norsk-israelsk
«kultur»-avtaIe som har til oppgave it «hoyne forstielsen for de to
lands samfunnssystemer.* De er
her med andre ord for a «hoyne
forstielsen* for en rasiststat.

Den «privat»-inviterte fysikkprofessoren, • var en likesit god
talsmann for sionosmen som
noen offisiell sendemann. «kg
lever blant mine naboer, ogsit
arabiske, i et fritt Israel,* sa han
til VG, om en stat der palestinere
far identitetskortene sine spesielt
merka, akkurat som de svarte far
det i Sor-Afrika.
I Dagsrevyen fikk den oupoliti-

ske» professoren fritt armslag til
kalle demonstranter pit Blinderne
for «faseisten.
Disse «gjesteforeleserne* er her
for a legitimere staten Israel.
Denne staten er i ferd med a bli
. fullstendig politick og diplomatisk isolert i verden pa grunn av
sin rasisme. «Gjesteforelesere* av
denne typen er en redningsplanke
for rasiststaten.

Talsmann for NKS, Per Gunnar Gabrielsen gir rasistene i DKSF ei lekse.

PLOs ma l: Et fritt og demokratisk Paiestina
Sionistene kunne aldri klart a
opprette staten Israel, hvis ikke
imperialismen hadde sett pit det
som svtert viktig for sine interesser. Det er forst og fremst USAimperilismen som I alle ar har
forsynt sioniststaten med penger
og vapen, til gjengjeld har de haft
en glefsende jakthund i MidtOsten.
Selv om USA-imperilismen er
pa nedgang og ikke kan spille
ensidig pa staten Israel, er det
forst og fremst denne supermakta
som fortsatt star bak den, men
ogsit Soviet stotter opp.
Det palestinske folket har
under PLO's ledelse reist en

heroisk og omfattende frigjoringskamp mot sioniststaten og
mot imperilismen. Denne frigjoringskampen er vokst ut av og
mobiliserer de palestinske folkemassene bade i og utafor det
okkuperte Palestina. Milet er
gjennom viepna frigjoringskrig
erstatte staten Israel med et fritt
og demokratisk Palestina for
medlemmer av alle religioner,
save' kristne som joder og
muhammedanere.
Denne rettferdige kampen
trenger et kraftfullt solidaritetsarbeid, ikke minst i land som
Norge hvor sionismen fortsatt har
en viss oppslutning. Yasser
Arafat, PLO's formann, pipekte

overfor medlemmer av Palestinakomiteen i somme, at den solidaritetsbevegelsen de er en del av,
er av uvurderlig betydning for
frigjeringskampen.
I NOrge er det Palestinakomiteen som har tatt pa seg oppgava
med a vinne stotte for den palestianske frigjoringskampen, bredt
i den norske befolkninga.
Vi vil oppfordre alle antiimperialister, anti-rasister og
venner av det palestinske folket
til a bli med i Palestinakomiteen!
Adressa er:
Palestinakomiteen i Norge,
POstboks 107 Blindern,
Oslo 3

Stott frigjoringskampen - bli med i Palestinakomiteen

