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Siste nr. av «Hva Må Gjø-
res» var en skuffende sak. 
Avisa var slett ikke dårlig, 
men dårlig egna til å selge 
til nye studenter. Etter å ha 
spurt førsteklassinger om 
hva de synes om avisa, har 
vi fått noen felles syns-
punkter som redaksjonen 
bør merke seg: 

1) Avisa inneholdt svært lite av 
det en fersk lærerstudent 

forventet av ei studentavis. 
Av ting som ble nevnt var: 

— stoff om den generelle 

situasjonen i Norge. 

den muligheten som et slikt 

nummer ga til å gjøre NKS 

kjent for hundrevis av nye 

studenter gjennom en skik-

kelig presentasjon. 

Avisa, slik nr. 4 gir uttrykk 

for, er ei sekterisk avis og ikke ei 
avis for den »vanlige» student. 

Den inneholder godt og interes-

sant stoff for »politiske eksper-
ter». Slik ønsker vi ikke avisa til 

et studentforbund som kjemper 
for å bli organisasjonen for de 

store massene av studenter. 
Ei slik avis bør innehole stoff 

både for »ekspertene» og den 

»vanlige» studenten som ennå 

ikke har fattet den store interes-
sen for oppgjøret med firerban-

den, men som f.eks. er  svært 

opptatt med å gjenreise grunn-

plansaktiviteten i LNL. 
Håper at neste nr. blir bedre, 

slik at vi kan oppsøke de samme 
folka og love dem at de ikke blir 

skuffa hvis de kjøper avisa 

denne gangen. 
FRAM FOR EI KOMMU-

NISTISK STUDENTAVIS 
SOM MASSENE KAN LESE 

OG BRUKE I KAMPEN! 
Med kameratslig hilsen 

NKS, Levanger 
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Ikke den avisa 
studentene trenger 

— NKS sitt syn på de vik-

tigste studentpolitiske 

sakene. 

— 2 stykker syntes det var 

rart at avisa ikke foretok 

en skikkelig presenta-
sjon av studentforbundet 

(NKS). 

— lettere stoff, man kunne 
ikke lese avisa, men 

måtte studere den. 

2) Sjøl mener vi at disse folka 

har heilt rett. Siste nr. av 
HMG blei sikkert solgt til 

mange nye studenter rundt 

om i landet. Ved hjelp av 
avisa kunne NKS benytta Forsida på forrige nummer av avisa, et nummer som er gjen-

stand for skarp kritikk. 

ENIG I 
KRITIKKEN 

Redaksjonen er enig i at forrige nr. av »Hva Må Gjøres» hadde altfor lite stoff om 

studentkampen i Norge. Men hva slags studentstoff trengs? 

Vi takker kameratene i 
Levanger for brevet! 
Redaksjonen har dis-
kutert kritikken og 
mener at den peker på 
flere viktige feil og 
mangler ved avisa. 

Kritikken samsvarer med erfa-
ringer vi sjøl har gjort: 

— Avisa hadde altfor lite stoff 
om studentkampen i Norge og 
ingen kommunistisk rettledning for 
den. Av 16 sider var faktisk bare 
3 I /2 side om studentkampen i 
Norge. At det ikke var en avis stu-
dentene kunne bruke i utdannings-
kampen, det er vi fullstendig enig i. 

SEKTERISKE FEIL 

— Avisa hadde sektreriske feil 
både i valg av stoff og presentasjon 
av stoffet. Redaksjonen har forelø-
pig kommet kort i å forstå hva dette 
betyr konkret, men vi tror kamera-
tene .i Levanger har rett når de sier 
at avisa «bør inneholde stoff både 
for «ekspertene» og den «vanlige» 
studenten som ennå ikke har fattet 
den store interessen for oppgjøret 
med firerbanden; men som f.eks. er  
svært opptatt med å gjenreise 
grunnplansaktiviteten i LNL». I 
forrige nr. var 5 av sidene om firer- 
banden 	og 
	

forholdet 
Kina — Albania — størsteparten av 
dette var avansert stoff. 

Vi vil også føye til et eksempel 
på sekterisme i presentasjonen av 
stoffet: En av midtsideariklene var 
utstyrt med følgende tittel: «Mente 
hovedmotsigelsen gikk mellom 
borgerskapet og arbeiderklasse: 
Blei kasta ut av firerbandens 
«teorigruppe».» For folk som veit 
en god del om klassekåmpen i 
Kina, er dette en skarp karakteri-
stikk av firerbanden — men hvor 
stor del av leserne veit så mye om  

dette at tittelen ikke bare blir en ut-
forståelighet: Vil de kaste seg over 
artikkelen på bakgrunn av denne 
tittelen? Og gir artikkelen de nød-
vendige svarene på hvorfor hoved-
motsigelsen i Kina nødvendigvis 
må gå mellom borgerskap og arbei-
derklasse? ? 

STUDENTENE TRENGER NKS 

— Vi er enig i at det var en feil at 
ikke NKS ble presentert. De aller 
fleste kjenner til AKP — men selv 
blant studenter som har vært på læ-
restedene i noen semestre finnes 
det folk som ikke veit om NKS. 

Det er forresten en lang stund si-
den det har stått noe om NKS i 
avisa, vi mener det gjenspeiler feil 
syn i redaksjonen på det behovet 
flertallet av studentene har for 
kommunistisk organisering. 

— Vi er også enig i at en altfor 
stor del av avisa be'gIo av «tungt» 
stoff. Vi mener det henger sammen 
med den sekteriske feilen vi har be-
skrevet over. 

STOFF OM DEN GENERELLE 
SITUASJONEN I NORGE? 

Når det gjelder stoff om den ge-
nerelle situasjonen i Norge, som er 
en annen av de tinga brevet savnet, 
mener vi at det er mer problema-
tisk. «Hva Må Gjøres» har avgjort 
ikke som målsetning å erstatte 
Klassekampen. Derfor ser vi ikke 
det som noe mål å ta opp situasjo-
nen i Norge på den samme måten 
som det kommunistiske hovedor-
ganet Klassekampen gjør det. 

Det er studentenes situasjon 
samt saker av mer allmenpolitisk 
karakter (internasjonale saker, teo-
retiske saker, kultursaker, saker an-
gående «den generelle situasjonen i 
Norge» etc.) som griper direkte inn 
i den politiske kampen på lærerste-
dene, vi ser på som «vårt» arbeid-
sområde. Dette betyr konkret at vi 
ikke kan gi noe helhetlig bilde av 
den politiske situasjonen i Norge, 
men at vi må konsentrere oss om 
særegne saker som f.eks. listesaka, 
yrkesforbud, Sovjets aktivitetet i 

Barentshavet og p» Svalbard. Og 
særlig innafor de to sistnevnte ek-
semplene har vi avgjort grove 
»unlatelsessynder». 

SKRITT I RIKTIG RETNING 

Kritikken fra Levanger og vår 
diskusjon omkring den kom for se-
int til å få noen direkte innflytelse 
på dette nr. av avisa. Allikevel me-
ner vi at dette nr, er et skritt i riktig 
retning etter at vi på bakgrunn av 
egne erfaringer har stilt oss en del 
mål: Bl.a. å legge mere arbeid i 
konkrete avsløringer av undertryk-
kinga av studentene og hvordan 
studentene må slåss mot den. Fag-
kritikk skal bli en av hovedstolpene 
i avisa (innebærer reportasjer, de-
batt, anmeldelser av lærebøker, 
kontaktsplate etc.). Kulturstoffet 
skal prioriteres kraftig opp. Vi vil 
ha mer polemikk (spesielt innafor 
utenrikspolitikken). Vi ønsker mer 
debatt innafor alle stoffområdene. 

Dette er altså målsetninger utfra 
en diskusjon om svakhetene ved 
avisa slik den har vært til nå —
ikke ei liste over hva hvert nr. skal 
inneholde. 

I dette nr. er det mye stoff om at-
ferdsterapi og studentersamfunna, i 
neste nr. kan vi love mye stoff om 
lærerens rolle og interessefrontene. 
Vi kan ikke skrive om all i hvert nr. 

SKRIV INN 

Hva bør den kommunistiske stu-
dentavisa «Hva Må Gjøres» inn 
holde av stoff? Hvordan bør den 
ut. bør vi gå tilbake til bladformat? 
Hvordan kan den bli ei avis som 
studentene kan lese og bruke i 
kampen? Dette er alt sammen 
spørsmål som er under diskusjon 
— vi ønsker at flest mulig av våre 
lesere skal være med å avgjøre 
dette. Vi vil derfor åpne avisa for 
synspunkter på disse spørsmåla. 

Skriv din mening om hvordan 
en kommunistisk studentavis bør 
være! 

Z. (etter oppdrag 
fra redaksjonen.) 
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HVORFOR FAGKRITIKK? 

«Jeg ble fratatt ungen min, 
fordi jeg ble stempla som sinns-
syk!» Dette fortalte en tidligere 
pasient på et møte om tilstanden 
i norsk psykiatri. Det var en 
gruppe medisinerstudenter som 
tok initiativet til møtet. «Krise i 
norsk psykiatri», var tema. Top-
pene i norsk psykiatri var invi-
tert, sammen med ansvarlige fra 
Sosialdepartementet. 

300 studenter møtte fram. De  

fikk oppleve hvordan represen-
tantene fra departementet ble 
trukket til ansvar for rasjonalise-
ring av helsevesenet og overgrep 
mot pasientene. De fikk oppleve 
pasienter som stod åpent fram og 
fortalte om trakassering og un-
dertrykking. Det ble reist en dis-
kusjon om vi trengte institusjo-
ner eller ikke, og det ble starta en 
debatt om årsakene til psykiske 
lidelser. 

Dette er fagkritikk. Vi kan læ-
re mye av studentene på medisin 
i Oslo. De var dristige, de inviter-
te kjente folk, de inviterte repre-
sentanter fra staten. De annon-
serte i dagspressa, hadde repor-
tasjer om forholdene i norsk psy-
kiatri. De skapte stor interesse 
for møtet på forhånd. 

Fagkritikken kan bli en brei 
massebevegelse. Studenter er in-
teressert i faget sitt. Vi har ikke 
interesse av å bli lydig redskap 
for borgerskapet og undertrykke 
folk med å spre borgerskapets 
ideologi og holdninger. Vi er in-
teressert i å diskutere funksjonen 
til de enkelte faga og den yrkes-
rollen vi får. 

Kritikken av den borgerlige vi-
tenskapen, av faga, angår langt 
fler enn studentene. Det angår  

pasienter at studentene kritiserer 
og vil bekjempe undertrykkinga 
innenfor psykiatrien. Det angår 
foreldrene når lærerstudenter 
diskuterer disiplinproblemer i 
skolen og pedagogikk. Når vi rei-
ser kamp mot den borgerlige un-
dertrykkinga i faga, betyr det at 
vi tar standpunkt mot undertryk-
kerne, det betyr at vi stiller oss 
på pasientenes, skoleelevenes si-
de. Det standpunktet studenter 
tar til faget får store konsekven-
ser for mange folk. Med utgang-
spunkt i kritikken av det borger-
lige innholdet i faga og med stu-
dier av den konkrete virkelighe-
ten og i marxismen-leninismen 
Mao Tsetungs tenkning må vi ut-
vikle vår egen vitenskap. 

Flest mulig studenter må trek-
kes med i en sånn bevegelse. 

Start diskusjoner i klassen, på se-
minarer, på forelesninger. Meto-
den som medisinerstudentene 
brukte var å starte med konkrete 
avsløringer av psykiatrien, av 
staten som undertrykkingsappa-
rat. De fikk fram hvordan psyki-
atrien tillegger folk selv ansvar 
for problemene de sliter med og 
skjuler de sosiale, materielle fak-
torene. Et slikt menneskesyn blir 
så brukt til å holde pasientene 
nede, hindre dem i å gjøre opp-
rør og holde dem borte fra ar-
beidsmarkedet. 

Herskerklassen trenger lydige 
folk til å formidle holdninger og 
«kunnskap» som støtter opp om 
makta og som skjuler at de dri-
ver med undertrykking. Vi må 
nekte å la oss bruke som et lojalt 
og ukritisk redskap for borgers- 

kapet, derfor må vi slåss mot den 
borgerlige ideologien og innhol-
det i det vi lærer i faget. 

Likevel må vi ikke ha illusjo-
ner om at fagkritikken alene kan 
gjøre oss i stand til å fjerne det 
klamme grepet som borgerskapet 
har over utdanninga og vitenska-
pen. I det kapitalistiske samfun-
net kan vi aldri få ei utdanning 
eller en yrkesfunksjon som tjener 
arbeiderklassen. 

Ei viktig målsetting med å dri-
ve fagkritikk må være å mobili-
sere folk til å slåss mot følgene 
av den kapitalistsiek undertryk-
kinga, til å gjøre opprør mot 
uretten. Som langsiktig målset-
tinger fagkritikken et viktig bi-
drag for å mobilisere flest mulig 
studenter og fagfolk til å slutte 
opp om den sosialistiske revolu-
sjonen. Først da kan også vitens-
kapen og faga være i folkets tje-
neste. 

Hvordan en middels selger 
med tynn stemme solgte 
21 aviser på en time. • • • • 

«Siste nummer av «Hva Må Gjøres» — avisa til 
NKS ...» prøver vi oss, mens vi roterer rundt inne i 
strømmen av folk som skal inn i kantina og folk som 
prøver å komme ut derfra igjen. «Ja, hva må gjøres 
da?» spor en av Blinderns vittige sjeler. «Forferdelig 

- morsom», grynter vi med trynet fullt av tappert smil 
og bittert grin. Vi oppsummerer for oss sjøl at net-
topp overhørte «morsomhet» nå leder med en fre-
kvens på to pr. tiende minutt, mens «Ja, kan du ga-
rantere at det virkelig er siste nummer?» ligger på en 
god annenplass ... 

Det er en av våre nære medarbeidere fra SV-
kantina (Samfunnsvit. Fak., vår anm.) på Blindern i 
Oslo som melder dette fra ett av sine salgsframstøt. 
Han fortsetter: 

Det var ikke for å være tøff 
vi sto aleine med en enorm 
avisbunke, kompisen vår ute-
ble rett og slett (han dukka 
opp 10 minutter før vi pakka 
sammen). Og det var ikke noe 
særlig tøft å stå å selge aleine 
heller. For det første kjentes 
det litt ensomt — en blir 
straks mer vågal i annonserin-
ga av avisa når en har noen i  

ryggen (får mer sjøltillit lik-
som). Og for det andre er det 
lettere å få øye på to HMG-
selgere enn en (og da særlig 
hvis en ikke er av dem som 
skriker høyest her i verden). 
Forståelig nok er det ingen 
som kommer og kjøper av 
deg hvis de ikke skjønner at 
du står og selger avisa. At vi 
ikke syntes noe særlig begyn- 

te vi å skjønne da noen gjorde 
oss oppmerksom på at folk 
tydeligvis trodde at avisa lå 
der og var gratis. Bunken var 
blitt noen hakk snauere, men 
vi kunne jo ikke sette oss på 
den heller?? 

Vi innrømmer det gjerne —
det gikk ikke så forbanna bra 
den første halvtimen. 3 solgte 
eksemplarer. Vi var i ferd 
med å erklære avisa for uinte-
ressant og bortkasta cellulo-
se, og hadde brennende lyst 
på en kopp kakao — men vi 
hadde avtalt å stå der en time... 

Nå er ikke vi noen sånn  

speidergutt som kan oppsum-
mere feil og korrigere oss på 
flekken, men det skal heller 
ikke skjules at noen spredte 
ideer om vår egen innsats be-
gynte å rotere en smule oppe i 
hue på oss. Kanskje fantes det 
folk som ikke hadde hørt om 
«Hva Må Gjøres» eller NKS, 
og at de heller ikke ble spe-
sielt lokket av navnet aleine?? 

Kanskje de ikke visste at avisa 
hadde stoff om Kina, utvik-
linga i Albania eller debatt 
om atferdsterapi?? Kanskje 
det var nødvendig å drive en 
smule annonsering?? 

Vi var blitt varm i trøya og 
. litt modigere: «Hva Må Gjø-.  

res» med stoff om atferdste-
rapi!» Det var ikke noe brøl 
akkurat, men de nærmeste 
forbipasserende hørte det og 
skottet opp på avisa vi holdt i 
hånda. 

Vi skal ikke påstå at det 
skjedde noen umiddelbar for-
andring i omgivelsene men 
banna bein: vi solgte to aviser 
på de første tre utropa. Så be-
gynte vi å variere litt på an-
nonsetekstene: «Les hva AKP 
mener om bruddet Kina og 
Albania!» «6 sider om for-
holda i Kina!» 

Vi kunne sikkert ha funnet 
på mer fantasifulle og spen-
nende annonsetekster av ty-
pen «Hva må gjøres med 
knallreportasje fra Kina!!» 
eller «Eksklusivt intervju med 
Pål Steigan om utviklinga i 
Albania!!» Det meste vi dri-
sta oss til da var å annonsere 
«mye» stoff om atferdstera-
pi, og det var jo en tilsnikelse, 
for det var jo faktisk bare ei 
side — men skitt au. 

Mens vi sto sånn og tenkte 
på åssen vi kunne ha gort det, 
og det vi gjorde hadde en ten-
dens til å drukne i klirringa 
fra kantina og folks intense 
samtaler seg i mellom — kom 
vi på at det faktisk gikk an å 
lage reklameplakater der de 
viktigste oppslaga ble annon-
sert på en litt ålreit måte. De 
kunne jo henges opp over alt, 
tilmed på dass om så var. 

Nå ville det kanskje bli litt 
dyrt for avisa å lage en skik-
kelig reklameplakat til hvert 
nummer, ihvertfall før vi som 
støtter avisa klarer å selge så 
mange eksemplarer at avisa 
går med overskudd. Men folk 
kunne kanskje lage en rekla-
meplakat sjøl rundt omkring 
— det kan jo gjøres så enkelt 
som at en klistrer opp forsida 
og de viktigste oppslaga på et 
digert papirstykke (bruk noe 
annet enn det triste grå-brune 
veggavispapiret) og at en bru-
ker en grov tusj til å skrive 
noen korte, fyndige reklame-
tekster til hvert av de oppsla-
gene en klistrer opp. Ikke 
spar på kruttet i reklamen 
hvis det er noe bra i avisa 
(men det kan kanskje bli litt 
sprøtt hvis en overdriver og-
så). Dunk i vei — ubeskjeden-
het er en dyd for en bra avis! 

Og salget vårt? Jo — mens 
vi hadde stått og finni ut ås-
sen andre burde gå fram for å 
selge avisa — så hadde vi fak-
tisk klart å selge litt sjøl også: 
På den siste halvtimen, med 
spredte tilløp til annonsering, 
hadde vi faktisk ryki opp i 18 
aivser, slik at det ble 21 til-
sammen. I tillegg fikk vi et 
innlegg til atferdsterapidebat-
ten. Slett ikke verst av en mid-
dels selger med tynn stem-
me?? 

Zapata 
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»Meir pols»-fraksjonen i full sving 

Gj engene 
Gjengene ...-Hva trudde vi de 
var? Noe mystisk . frimureraktig 
med hemmelige ritualer i de 
mørke labyrintene oppunder ta-
ket i det røde, runde huset i 
Trondheim . . . Eller noen tus-
sete nisser som er så hengt opp i 
hobbyen sin at de tøfler rundt i 
loftsgangene i Studentersatn-
fitnnet hele døgnet . . . ? 

Tja? Det en i hvertfall kan si 
er at de er en viktig og nødven-
dig del av aktiviteten i Huset. 
Ikke et arrangement kunne gått 
av stabelen uten gjengenes inn-
sats. 

Da Gud sa: «La det bli lys!» 
Da hadde allerede Regi oppleg-
get klart, fortelles det pa infor-
mer! hold. Regi har i hverifall 
opplegget klart for lys og scene i 
Studentersandiumet i Trond-
heim. 

Og lyden den rar FK, Forster-
komiteen, seg ar. At det ikke er 

småtteri den gjengen besitter av 
teknisk utstyr, det kan denne 
avisas utsendte ved se/vsyn be-
vitne – i FKs hule blinka og 
peip det som i Cape Kennedys 
kontrollrom før en måneferd. 

Ellers kan det fortelles om FK 
at Stavanger-bakgrunn teller 
positivt ved opptak – og at opp-
taket skjer ved beinhard krys-
seksaminsasjon av hver enkelt 
av søkerne. Eksaminasjonen fo-
retas av 10 – 15 av gjengens 
deltakere . . . 

Fotogjengen har monopol på 
all fotografering i Huset, det 
fikk våre medarbeidere merke 
da de ansteg med hvert sitt ka-
mera. Resultatet ble utvilsomt 
bedre enn det ellers ville blitt. 
Og hjelpsomt og raskt ekspe-
dert: bildene dumpet fiks 
ned i postboksen vår i Oslo nes-
ten samtidig med vår tilbake-
komst til Oslo ø! 

program og at de bare skulle ad-
ministrere storsalen — det var 
ganske godt avslørt gjennom tre 
semestre. 

TKSF HOVEDFIENDEN 

— Vi diskuterte situasjonen 
grundig på fredagsklubben, all-
møtet til Rød Fronten, og vi slo 
fast at hovedfienden ikke kunne, 
være noen andre enn TKSF. Det-
te hadde vi nemlig vingla fælt på 
de tidligere semestrene — vi sa i 
ord at det var TKSF som måtte 
slåss for at vi skulle vinne, men 

samtidig hadde vi en teori om at 
det var Sos, Front («Sosialistisk 
Front», knyttet til SV. Vår anm.) 
det var viktigst å slåss mot i stor-
salen. Dette førte til bikkjeslags-
mål mellom Sos. Front og Rød 
Front, mens TKSF kunne seile 
opp på baksida uten å møte mot-
stand. 

Da vi hadde slått fast dette og 
lansert parola: «Bli kvitt dem —
stem Rød Front!» — da var det 
første skrittet gjort. Sjølsagt 
kunne det være enkelte møter 
hvor andre taktisk sett var ho- 

Forts. side 5 

Møte med det runde, røde hus 
Mangel på fantasi og dri-

stighet har de ikke hatt, de 
som planla og bygde det run-
de, røde huset som rommer 
Studentersamfunnet i Trond-
heim. 

Etter å ha stått i kø sam-
men med nesten totusen an-
dre som bivånte Rød Fron-
tens festmøteåpning av høst-
semesteret i samfunnet. Og 
fått med oss løpesedler og 
oppfordringer om å melde oss 
inn i TKSF og Grønt Gras. 
Og ta kontakt med NKS, for-
stod vi at rådet om å ta med 
seg kart og kompass for å fin-
ne fram i huset var alvorlig 
ment. 

Vårt noe famlende forsøk 
på å finne storsalen endte 
med at vi forvilla oss oppover 
ei bratt trapp som førte opp 
til gjengenes «territorium» 
hvor vi vennlig, men bestemt 
blei fortalt at vi ikke hadde 
adgang. 

Men del var bare å ta av i 
første svingen til høyre så vil-
le vi gå rett på storsalen hvor 
Jon Michelet festtalte seg rød 
og varm for de nye studente-
ne. 

Etter en for oss endeløs 
vandring nedover krinkelkro-
kete trapper hører vi lyder 
som kan minne om en enga-
sjert festtaler. 

Men feil igjen. Vi kommer 
inn i «Knaus», jazzbua der 
orkesterets saxofonist er midt 
inne i et solonummer og hø-
ster stor applaus. 

Videre. Videre. Og endelig 
drar vi kjensel på noe hjemlig 
og kjent: NKS-standen som vi 
med sikkerhet mener var like 
ved husets inngang. 

Ganske riktig. Og herfra 
får vi hjelp til å stake ut «den 
rette vei» som slett ikke var 
smal eller kronglete, men be-
lagt med brede trapper og lilla 
vegger som førte fram til stor-
salens festmøte for nye stu-
denter. 

Salen er stuvende full. Og 
på Scenen Studentersamfun-
nets orkester iført stripete 
trøyer og eplenikkers som gir 
til beste sitt program og anbe-
faler nye studenter å slutte 
opp om orkesterbevegelsen. 
Hvam som trekker med seg 
flest etter en frisk appelant 
fra NTHI tør vi ikke ha noen 
formening om. Men det var 
ikke mangel på tilbud som 
flømte over de nyankomne til 
Trondheims studentmiljø. 

Etter å ha blitt riktig varme 
i trøya etter idrettsappellen 
drister vi oss ned til bodegaen 
for å slukke tørsten. Heller 
ikke der tomt for folk rundt 
bordene eller bukserende med 
tre halvlitere i ei hand på vei 
ned til gammaldanssalen der 
parola «Meir Pols!» må ha 
blitt unnfanga og fått sitt 
gjennombrudd. 

Oppe i storsalen er Knutsen 
og Ludviksen i gang med 
ablegøyer og alvor. De sparer 
ikke på kruttet mot kommu-
nepamper som vil legge gamle  

over at ikke også de får bebo 
denne lille flekk i Norge. 

Bergenserne får sitt pass 
påskrevet især, og enkelte rø-
ster i salen hever seg til mot-
mæle uten sjanse til å bryte 
igjennom. Gjennombrudd 
blir det derimot for Bakklan-
dets nasjonalsang som hele 
salen deltar i etter drivende 
dirigering fra de to patrioter. 

Mindre drivende var heller 
ikke Heimevernslaget som av-
slutta et fullspekka program 
med spark til øst og vest både 
i tekst og tone. 

Og så var det dans etterpå. 
I gammaldanssalen «Meir-

pols»-fraksjonen med ufor-
minska styrke til Heimevern-
lagets musikk. 

Og i storsalen Samfunnets 
eget orkester med andre og 
roligere rytmer som varte helt 
til klokka tre neste morra for 
den som hadde kondisjon til å 
holde ut ... 

bydeler under asfalt, og leg-
ger for dagen en Bakklands-
patriotisme som må få resten 
av beboerne i Trondheim og 
Norge forøvrig til å gremmes 

Studentersamfunnet i Trondheim: 
SLIK SLO VI REAKSJONEN 

Noen av oss fikk et lite sjokk utpå vårparten: Rød 
Front hadde slått TKSF — Trondheim Konservative 
Studentforening — som hadde sittet med styret i Stu-
dentersamfunnet tre semestre på rad. Det var et glede-
lig sjokk — men åssen klarte Rød Fronten det? 

«Hva Må Gjøres» har vært i Trondheim og spurt 
det nye styret om nettopp dette. Rød Frontere andre 
steder kan utvilsomt lære en del av erfaringene fra 
Trondheim, 

— Før oss var det tre TKSF-
styrer på rad, og de har faktisk 
vunnet med flere og flere stem-
mer. Det var et kjempegap mel-
lom oss og dem, og spørsmålet vi 
måtte stille var hvordan vi skulle 
klare å gjøre dette gapet mindre. 
Vi måtte øke vårt stemmetall, 
men ikke deres — men hvordan? 

— Vi visste at studentene be-
gynte å bli veldig i mot TKSF —
de var lei av dem, syntes de var 
kjedelige, syntes de passiviserte 
og at de lagde dårlige møter. 
Propagandaen deres med at de 
stilte til valg på et «upolitisk» 
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Det nyvalgte styret — slitne og optimistiske etter åpningsfesten. 

«Vær bein for, 

ikke grabb bein fra 
arbeiderklassen!» 

Fortsatt fra side 4 

vedfienden — men hovedinnret-
ninga på valgkampen var denne. 

— Hvilke forskjeller tror dere 
vanlige studenter som vanker her 
i studentersamfunnet vil legge 
vekt på når det står mellom dere 
og TKSF i styreposisjon? 

— Møtetemaene er sjølsagt en 
viktig forskjell. Vi har etterhvert 
skjønt at studentene har krav på 
møter som tar opp saker som de 
har interesse av, dette har ført til 
et breiere spekter av møtetemaer, 
ikke bare saker vi mener er viktig 
isolert sett. Vi har også forsøkt å 
få større variasjon når det gjel-
der innledere — det er ikke bare 
AKP'ere, som enkelte har be-
skyldt oss for tidligere. 

MØTER SOM VIL 
INTERESSERE MANGE 

La oss nevne noen eksempler 
fra møteprogrammet: 23. sep-
tember et møte om kjernefami-
lien hvor vi bl.a. prøver å få Su-
zanna Brøgger til å komme. 
30. september skal Glitter Wall-
raff innlede på et møte om yrkes-
forbud. Glenn Ostling og K iell 
Fiskerud vil innlede på møtet 
«Studentkamp — til støtte eller 
hinder for arbeidsfolk» 7. ok-
tober, og 11. november vil vi ha  

et møte om karakterer med bl.a. 
Mosse Jørgensen. I midten av 
oktober vil vi arrangere en hel 
filmuke — en festival med film 
og diskusjon. 

Dette er møter som vi tror vil 
interessere mange. Allikevel er 
kanskje forskjellen på møtete-
maene mindre nå enn de har 
vært før. TKSF har skjønt at det 
ikke nytter å arrangere møter 
hvor den ene statsråden avløser 
den andre, eller ekspertmøter 
som bare et lite fåtall kan ha noe 
utbytte av. 

De har også oppdaget at stu-
dentene synes møtene deres har 
vært drit kjedelige — derfor har 
de vært nødt til å arrangere en-
kelte bra møter, som f.eks. mø-
tet om porno forrige semester. 

POLITISKE INITIATIVER 

— Den kanskje viktigste for-
skjellen er kanskje det å kunne ta 
politiske initiativer. På styrebud-
sjettet har vi en post som heter 
eksterne bevilgninger — det å 
kunne ta initiativet til å støtte en 
streik, invitere en streikende ar-
beider opp hit og det å kunne ar-
rangere et møte på kort varsel, 
forandre et oppsatt lørdagsmøte  

og sette inn et nytt et — det er 
sånt folk vet er forskjellen på oss 
og TKSF. 

Forrige semester foreslo Rød 
Front å endre et oppsatt møte til 
et møte om aksjonene mot renta 
på studielånet som pågikk da. Vi 
mente det var viktig å ta opp en 
aktuell sak som angikk studente-
ne — men det var ikke TKSF in-
teressert i. 

— I Oslo prøver DKSF å iføre 
seg en viss «liberal» og «demok-
ratisk» maske — dere har jo er-
faring med den samme gruppa 
som «upolitisk» ...? 

— Det begynner å vise seg en 
ganske klar splittelse innad i 
TKSF. Det finnes en del virkelig 
åpent reaksjonære i tillegg til de 
mer «liberale» folka som blir 
kjørt fram til styrevalgene. 

TKSF'ERE MOT AT 
FOLKVORD FÅR JOBB 

De virkelige blå-folka ville jo 
ikke klart å få noe særlig med 
stemmer — derfor kjører de opp 
de «liberale» til styrevalgene og 
så prøver de å bruke møtene sjøl. 

Det så vi spesielt i forbindelse 
med en støtteresolusjon til Kjell 
Folkvord som ble fremma v Rød 
Front. TKSF uttalte seg da mot  

at Kjell Folkvord skulle ha jobb 
— reaksjonen kom til syne klart 
og tydelig. Resultatet var at 
TKSF splitta seg, den åpent reak-
sjonære klikken i TKSF ble full-
stendig isolert. De fikk kanskje 
35 stemmer på sitt endringsfors-
lag, mens vår resolusjon fikk 
rundt 800 stemmer. Det er en av 
de resolusjonene som har fått 
flest stemmer i storsalen overho-
det. 

— Hva skjedde med Sos. 
Front under valgkampen i våres? 

— Da vi retta skytset mot 
TKSF ble Sos. Front liksom 
klemt mellom to møllesteiner. 

TKSF hadde eksponert seg på 
en rekke virkelig reaksjonære 
standpunkter — i tillegg til Fol-
kvordaka kan vi nevne abortsa-
ka, hvor de sa at en kvinne som 
er gravid er utilregnelig, kvinner 
som har menstruasjon er også ut- 

ilregnelige, sa TKSF ...! 
Det var Rød Front som klarte 

å eksponere disse reaksjonære 
standpunktene — og det var Rød 
Fronten som ledet an i kampen 
mot dem. Hvorfor skulle da folk 
stemme Sos. Front som ikke 
gjorde annet enn å fortsette å 
hetse til bikkjeslagsmål? 

Jon Michelet til de nye studentene: 
Kjære studenter, kamerater 

og venner! 

— Studentersamfunnet i 
Trondheim er kjent for å væ- 
reprega av konservative, eller 
moderate studenter som man-
ge av dere kaller dere. Mange 
ser på dette med bekymring. 

Men det bekymrer ikke 
-meg. Fordi det viktigste 
spørsmålet er ikke om dere er 
moderate eller ei. Det viktig-
ste spørsmålet er om dere vil 
forandre dere. 

Omtrent med disse orda åp-
na Jon Michelet sin festtale i 
et studentersamfunn med 
Rød Fronten ved roret. Han 
hadde mer på lager til gruppa 
rundt TKSF.- 

- Til dere som kaller dere 
moderate: Åssen ser det ut 
rundt omkring i verden? 

Hvem i denne salen tør rei-
se seg å si at studentene i Ni-
caragua kjemper en urettfer-
dig kamp? 

Studentene i Praha 
21. august, har dere ikke noe 
felles med dem? 

Alle studenter i verden er 
ikke moderate. De er patrio-
ter. De er mot supermaktene. 
De er mot USA og Sovjets an-
grep på verdens folk. De er 
mot utbytting og undertryk-
king. 

Siden mai 1968 har ikke 
verden gått bakover. Siden 
den tid har verden vært et 
opprørt hav. Ikke et år har 
gått uten at ungdommen har 
vært revolusjonær. Det er de-
res plikt som studenter å gjø-
re opprør! 

I kampen for nasjonal fri-
gjøring i Kina var det viktige 
4. mai-opprøret leda av stu-
denter og intellektuelle. Det 
var dem som tente gnisten 
som fikk arbeidere og bønder 
til å våkne. 

De moderate studenter er 
for lengst kasta på historias 
skraphaug. Har dere bra, un-
ge mennesker fortjent å havne 
der? 

Jon M. tok videre for seg 
arbeiderklassens forhold til 
studenter og stilte spørsmål 
om det var sant at arbeiderk-
lassen er imot studenter. 

— Noen arbeidere er kan-
skje imot studenter. Men sier  

de at vi ikke trenger NTH? Er 
det rart at arbeiderklassen ser 
med skepsis på studentene, 
også de revolusjonære stu-
dentene? 

Det er arbeiderne i produk-
sjonen som betaler utdannin-
ga deres. De er for studielån, 
ikke glem det. Og ikke glem 
at dere blir båret på arbei- 
derklassens skuldre. Er det 
noe rart at de ønsker å vite 
hva dere driver med? 

En annen grunn til skepsi-
sen: Se på Mot Dag i 30-åra, 
se på AUF og NKP og seinere 
SF, hvor er de revolusjonære 
studentene fra disse organisa- 
sjonene havna hen? Genera-
sjon etter generasjon av stu-
denter har svikta arbeiderk-
lassen. Er det noe rart de er 
skeptiske? 

Arbeiderklassen 	trenger 
studenter. Den trenger kunns- 
kaper om jus, økonomi og pe- 
dagogikk. Dere har å være 
for arbeiderklassen når dere 
studerer og etterpå! Ikke vend 
kappa, ikke la dere kjøpe 
opp! Bruk livet ditt til å være 
bein for folket, ikke til å 
grabbe til deg bein fra folket! 

Fra sosialdemokratiet blir 
det gjort et propagandanum- 
mer av at dere kommer fra 
folket. Og det er sant. De fle-
ste av dere har foreldre som 
jobber, og få har en pappa 
som lever av å klippe kupon-
ger. 

Men det som Bjartmar al-
dri sier er at de vil dra dere 
bort fra folket. De vil ikke at 
dere skal se folket. Men at de-
re skal være hermetisk inne-
lukka på universiteter og sko-
ler. 

Dere skal være her i huset. 
Men ikke bare her. Kom dere 
ut og få dere praksis. Bor-
gerskapet vil ikke gi dere den 
praksisen. De frykter den 
krafta som er enheten mellom 
studenter og arbeidere. 

Til dere som har valgt ar-
beiderklassens side og til dere 
som kommer fra den sier jeg: 
hold fast på klassen, ikke bli 
høye på pæra! 

Og til dere som har ku-
pongklippende pappaer og 
fortsatt trur borgerskapet er 
liv laga sier jeg: bli klassefor-
rædere! 
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HVA MENER 
DERE OM 

STUDENTER 
SAMFUNNET? 

Åpningsfest i Chateau Neuf. Grisehuset —
det er kanskje betegnende? Hvordan skal vi 
klare å lage et sted å være for studenter i den-
ne mursteinsblokka? «Hva må gjøres» sin 
festsendte medarbeider staka seg gjennom 
røyk og øl og løpesedler ned i «Kjellern» for å 
spørre folk hva de mener om Huset og Det 

norske studentersamfund. 
Vel 1000 studenter og andre kom på festen. 

Mens Bryggerigangen Bluesband og Folque 
fikk opp humøret i Storsalen, spilte SpitzKa-
rine til dans. Det lover bra for et nytt semester 
med Rød Fronten i ledelsen, eller hva -mener 
noen av dem som var der? 

Studentersamfunnet i Bergen har job-
ba seg opp or daudvatnet dei siste seme-
stra. Enno står ein del att, men pro-
grammet og planane for hausten er eit 
forsøk på å vidareføra dei gode tendensa-
ne. Vi har spurt formannen i samfunnet. 
Pål Nordberg, kva dei vil med samfunnet 
i haust. 

— Raudfronten som sit i 
styret, har sett opp mål-
settinga at samfunnet skal 
interessera alle, men ikkje te-
na alle. Dei største feila våre 
har vore at vi har gløymt at 
det skal interessera alle. Det 
er det vi arbeider for å styrka 
no. Det er opplustninga som 
viser om vi lukkast. I vår 
samla fleire av møtene 6-700 
folk. Når møtene er inter-
essante og vi propaganderer 
for dei, då kjem folka. 

— Men er det ikkje slik at 
Universitetet SV har kjørt ut 
boikott av samfunnet i fleire 
semester? Har ikkje det tatt 
knekken på samfunnet? 

— I byrjinga var det nok 
slik. Vi «trudde på» verk- 
naden av boikotten og skulda 
på den når det gjekk dårleg. 
Etter kvart fann vi ut at vi 
hadde lagt oss flate. Vi disku-
terte møta, kva som var galt 
med dei osb. Då kom endrin- 
ga. Vi samla opp til 800 på 
møter om porno og politi- 
vald. USV-medlemmar er be- 
gynt å gå på møta når dei 
interesserer dei. I praksis er 
boikotten no at SV ikkje stil-
ler innleiarar. Men haustpro-
grammet er fullt av livlege de-
battar for det! Det går mest 

ut over dei sjølv på denne må-
ten. 

— Litt om programmet? 
— Eg vil berre trekka fram 

eit par av debattmøta. Det 
fyrste er eit møte om terro-
risme. Vi har fått med Lars 
Gule, Arne Slettebø og Finn 
Sjue. Vi skal diskutera synet 
på terrorisme, er det uttrykk 
for den svartaste reaksjon el-
ler er det revolusjonært? Vi 
vil og ta opp spørsmålet om 
kvifor terrorisme oppstår til 
dømes i eit samfunn som 
Vest-Tyskland. Elles skal vi 
ha møte om «Sovjet — trusel 
eller sjøorm i Barents?» Vi 
skal 6g ha møte om kjerne-
familien og eit om studentar 
og fyll ...?! 

— Kva med kulturen? 
— Vi har fått ein del 

kulturkrefter utanfrå. Eg kan 
nemna Folque og Bergen 
Blues Band til opningsfesten. 
Heimevernslaget i november 
og ei heil veke med Tram-
teatret. Men det viktigaste er 
at vi skal utvikla vår eigen 
kultur. Vi har starta ei teater-
gruppe sjølv. I fyrste omgang 
skal dei stå for revyinnslag på 
møta, seinare håper vi at dei 
kan arbeida med større pro-
sjekt. 

STUDENTERSAMFUNNET 
I BERGEN: 

6 

LEIF OG ELLEN, 
NETTOPP FERDI-
GE MED Å STUDE-
RE 

— Vanker dere mye i DNS? 
— Vi gikk mye før, men vi har 

vært her lite det siste året. 
— Hvordan skal DNS bli «et 

sted å være» for studentene? 
— Første gang vi var i DNS 

fikk vi hell sjokk. Det var to ti-
mer lange dagsordendebatter og 
verdensmesterskap i Leninsita-
ter. Debatten var altfor vanske-
lig. Møtestilen må endres. Folk 
kommer jo for å høre på hoved-
tema, ikke referatpunktene. Det 
er også viktig hvilke møter som 
arrangeres. Da jeg var student, 
var vi opptatt av kampen mot 
Ottosenkomiteen (rasjonalise-
ring av studiene) Dette ramma 
studentene midt i magan. Stu-
dentene er vel opptatt av studie-
situasjonen sin nå også. Det bur-
de vært møte om utdanningspo-
litikk. 

— Hva synes dere ellers om 
møteprogrammet? 

— Bra, men hvor mange stu-
denter tror dere dere når? Det 
må ikke være for høytravende. 

— Hvem vinner? 
— Er det noen tvil om det da? 

Vi greier det vel igjen. 

STEFAN, STUDE-
RER HISTORIE 

— Går du mye i DNS? 
— Ja da, jeg går her på 8 av 10 

møter. 
— Åssen skal vi få flere ned i 

DNS? 
— Rød Front må bryte med 

sekterismen. Det må alltid være 
konfrontasjon — to innledere. 
Jeg synes møtet om Djeveldebat-
ten var et riktig spor, det må væ-
re stor bredde i valg av møtete-
ma. Vi må ta hensyn til at det har 
kommet flere konservative stu-
denter på universitetet. Dessuten 
trenger vi faste dager hvor det  

foregår ting i DNS. Vi trenger et 
sted for å treffes og ta en øl. 

— Hva synes du om møtepro-
grammet? 

— Jeg er mest interessert i dis-
kusjonen mellom Kina og Alba-
nia. Særlig hvis KUL (Kommu-
nistisk Universitetslag) kommer. 
Dessuten ville det være fint om 
Damman kom på møtet om 
«mat nok i år 2001». 

— Hvem vinner? 

— Jeg vil heller tape mot 
DKSF for full sal enn å vinne 
med 130 uten at noen grupperin-
ger stiller mot Rød Front. Det er 
bra at DKSF stiller dette semeste-
ret. 

— Hvordan skal vi få flere 
til å gå i DNS? 

—- Jeg mener at flere studenter 
vil gå i DNS hvis debatten ble 
skikkelig oppsummert. Det må 
komme en stemningsrapport et-
ter møtene sånn at folk får lyst til 
å gå, og sånn at de skjønner hva 
de har gått glipp av. 

HARALD, EKSPE-
DITØR OG CONC-
HUBNR FRA IR-
LAND, SKAL BE-
GYNNE PÅ 
KUNST OG 
HÅNDTVERKSS-
KOLEN. 

— Hvordan skal DNS bli et 
sted å være for studentene? 

— skiy hele Chateau Neuf. Vi 
trenger et sted å snakke sammen. 
Pilsen skulle vært billigere, den 
er jo til og med dyrere enn nede i 
byen. Det er dyrt å være student. 

— Hva synes dere om møte-
programmet for høsten? 

— Møtene? De er for dem som 
er partipolitisk interessert. Var 
det før, men ikke så mye nå len-
ger. Det er mye de samme folka 
som går her. Møteprogrammet 
ja, Blindheimsaka er interessant 
og Kina/Albania-diskusjonen. 
Kan dy oss for Heimevernslaget. 
Men det møtet om politiets rolle,  

det kommer jeg på, sier Harald. 
Jeg har sjøl vært offer for politi-
vold, så jeg veit hva purken står 
for. 

Jeg kunne tenke meg mer de-
batt om musikk, sier Conc-
hubnr. Hvem skal styre musik-
ken? La oss få en debatt om sta-
tens musikkpolitikk. Jeg jobber 
som vakt på Munch-museet nå. 
Der gir kommunen gratis konser-
ter, hvor det møter 20 folk, mens 
her kommer det over 1000 folk 
på konsert og ikke noe støtte fra 
stat eller kommune til ungdom-
mens usikk. Det er skeivt! 

ODDBJØRN, STU-
DERER STATSVI-
TENSKAP 

— Går du mye i DNS? 
— For tre semestre siden gikk 

jeg mye her. Men nå er alle innle-
derne fra AKP. De fleste studen-
tene er hverken AKP'ere eller 
konservative. 

— Hva skal vi gjøre med Cha-
teau Neuf? 

— Det er viktig at Kjeller'n 
blir et sted for studentene, minst  

to ganger i uka. Oslo er det ene-
ste stedet der studentene ikke har 
noe sted å være. Det er for mye 
soss fra Holmenkollåsen som går 
her nå. Jeg synes det burde være 
mer dans, flere grupper som spil-
ler. Det er galt at ikke Chateau 
Neuf som er bygget for studente-
ne ikke skal være for oss. 

— Høstens møteprogram? 
— Jeg synes ikke møtepro-

grammet ser så bra ut, det er for 
mye AKP'ere som innleder. 
Albania-debatten er sekterisk. 
Jeg tror at studentene har blitt 
apatiske. 

— Hvem vinner valget? 
— Hvis jeg skulle velge mel-

lom DKSF og Rød Front, så vel-
ger jeg ikke i det hele tatt. SV har 
jo gitt opp. AKP mobiliserer ik-
ke utover de aktive studentene. 
Det må legges opp temaer som 
interesserer folk, dere forandre 
stilen. Det må være saklige dis-
kusjoner, det er ikke noe poeng å 
drite ut flest mulig. Jeg har ikke 
akkurat noe forslag til møtete-
maer nå. Kunne det ikke forre-
sten være en ide om styret i Stu-
dentersamfunnet bestod av flere 
grupperinger? 
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Klassekamp i DNS 
Et viktig valg står for døra i Studentersamfunnet i Os-
lo. Reaksjonen skal mobilisere alle høyrekrefter over 
hele Østlandsområdet for å vinne DNS. 

Hva betyr det om DKSF vinner? Da blir ikke lenger 
DNS talerstol for arbeidere i streik, da blir ikke lenger 
DNS stedet som samler 20 000 kr. til PAC og kjemper  

mot imperialismen. Da vil det ikke lenger komme fram 
eksempler på undertrykkinga, men rosing av den nor-
ske imperialismen og det norske «demokratiet». DNS 
blir et progpagandaforum for NATO. 

Studenter velg side, fei reaksjonen ut — stem Rød 
Front! 

De konservative derimot har 
full tillit til at Nato vil forsva-
re landet. Synet til Rød Front 
er at ingen av supermaktene, 
hverken USA eller Sovjet, vil 
hjelpe folk i Norge i en krig. 

— Vil du bare ha politiske 
diskusjoner i DNS? 

— Nei, vi har mye å lære av 
studentersamfunnet i Trond-
heim. Det må være et sam-
lingssted for studenter, hvor 
folk kan gjøre ting sammen, 
danse og feste. Vi planlegger 
å holde flere konserter og 
bl.a. ha fast onsdagskro. Men 
det som er problemet er at vi 
ikke kan disponere over Cha-
teau Neuf. De som driver hu- 

set med høyremannen Jan P. 
Syse i spissen, går jo inn for å 
kaste oss ut av DNS og få noe 
mer «lukrativt» inn enn stu-
dentene. Grunnlaget for at vi 
ikke skulle få disponere huset 
ble lagt da DKSF hadde mak-
ta for ti år siden. Så de kon-
servative har litt av en fortid å 
svare for overfor studentene 
når de nå stiller til valg igjen. 

— Hvem vinner valget? 
— Jeg tror ikke vi skal un-

dervurdere DKSF, de har 
penger og makt i ryggen. Vi 
vinner med skikkelig mobili-
sering, men det forutsetter at 
mange fler enn styret og kan-
didatstyret jobber. Vi vil at 
folk skal komme på tirs- 

dagsklubbene våre hvor vi 
forbereder møtene. Der kan 
alle legge fram kritikk av mø-
tene, de kan være med og ut-
forme den politiske linja for 
Rød Fronten, og de kan være 
med og forberede innlegg. 
Dessuten har vi allmøter i 
Rød Fronten hvor vår politi-
ske plattform blir diskutert 
og vedtatt for høsten. En seier 
i høst er avhengig av at alle 
som går imot DKSF ser det 
som sitt ansvar å være med på 
å utvikle politikken i DNS, 
komme med forslag til forbe-
dring av møtene, mobilisere 
til møtene osv. For bare da vil 
DNS fortsatt værei folkets 
tjeneste. 

Formannskandidaten 	til 	Rød 	Front:Kristin 	Høiland: »DKSF» er mot de som 
avslører at USA har planer om å bombe den norske befolkninga nord for Trondheim. 

RØD FRONT: La 
reaksjonen bruke 
tusenleppa forgjeves! 

— Driver Rød Fronten med 
«knus og kvæl» på møtene 
Kristin Høiland? 

— DNS er et forum for po-
litisk kamp. Det er uttrykk 
for politisk uenighet, og da er 
det naturlig at temperaturen 
stiger nokså høyt av og til. 
Når folk synes det har vært 
«knus og«kvæl» så har det 
nok vært feil av og til, særlig i 
diskusjoner med KUL der de- 
batten ofte har gått langt over 
hodet på folk og vi ikke har 
vært flinke nok til å forklare 
skikkelig hva vi mener ... Må-
let vårt med debattene er jo at 
folk skal lære politikk, det er 
jo ikke noe mål å slå motstan-
deren i huet med usaklig hets. 

Men jeg vil gjerne trekke 
fram hvordan DKSF har 
tenkt å bidra til å gjøre debat- 
ten skalig. I valgkampavisa si 
klager de over at «debatten er 
ødelagt av flere års m-l- 
hegemoni», «m-l-erne er ikke 
i stand til å argumentere ra- 
sjonelt». Videre går vi «dum- 
hetens ærend» og er «på høy-
de med fascistene,» at vi «ik- 
ke går med på fakta». De 
konkluderer med at vi har en 
«pervertert virkelighetsopp- 
fatning». Dette er altså ut-
gangspunktet for debatt. Så 

her kan vi vel stille spørsmål 
om hvem som bruker hets og 
vulgariteter. 

— Er det bare AKP som får 
slippe til med innledere i 
DNS? 

— Nei det er jo nettopp det 
som er poenget, at vi ønsker 
debatt med alle grupperinge-
ne. DNS skal være et forum 
for politisk debatt, og det blir 
det ikke når bare ett syn er re-
presentert. Faltum er at alle 
de andre grupperingene har 
boikotta DNS. De kommer 
ikke på møtene og de vil ikke 
stille innledere. Det er bra at 
DKSF stiller nå, vi vil også 
gjerne at SV og Grønt Gras 
skal stille i DNS. Vi ønsker 
også at topplederne fra Ar-
beiderpartiet skal komme og 
forsvare politikken til regje-
ringa, men de nekter også 
konsekvent. På møtet om 
Blindheimsaka inviterte vi In-
ger Loise Valle til å forsvare 
hvorfor Blindheim skulle 
dømmes, men hun nekta å 
stille. 

— Hvor mener du de vik-
tigste skillelinjene går mellom 
Rød Front og DKSF? 

— Hvis vi f.eks. tar synet 
på demokratiet og ytringsfri-
heten. DKSF sier at Norge ik- 

ke er noen klassestat. De har 
en parole om å gjøre DNS til 
«landets frieste talerstol». 
Men for hvem? Vi mener at 
klassestaten vises tydelig i 
dommen mot Blindheim, 
hvor han ble dømt for å trek-
ke fram sider ved borgerska-
pet som de ønska skulle forbli 
i taushet, og som de har gjort 
alt for å skjule. Vi vil trekke 
fram hva som foregår bak ku-
lissene, for da blir det bare 
store ord igjen av det med fri-
het og demokrati. DKSF støt-
ter ikke at dommen over 
Blindheim skal oppheves. 

En annen klar skillelinje vi-
ser seg i forhold til USA ... 
Finn Sjue avslørte i Klasse-
kampen at USA driver ato-
møvelser på norsk jord. 
Hvordan stiller de konservati-
ve seg til det? Jo de vil ikke 
straffe dem som virkelig set-
ter rikets sikkerhet i fare, men 
straffe dem som avslører at 
USA har planer om å bombe i 
hjel den norske befolkninga 
nord for Trondheim og nedo-
ver. 

DKSF hevder at det ikke 
blir holdt øvelser retta mot 
folk i Norge. Nå er det avslørt 
fire sånne Nato-øvelser som 
alle er retta mot progressive. 

— Dere lovte knallåpning 
av semesteret med brosteins-
ball og greier. Er du fornøyd 
med resultatet? 

— Betinget suksess vil jeg si. 
Det kom nok færre enn vi hadde 
reknet med. Det var vel en 3-
400 innom i løpet av kvelden og 
antydning til dans. 

— Hva mener de konserva-
tive med å «gjenreise DNS» 
som en av hovedparolene i 
valgkampen? 

— Studentersamfunnet er 
et politisk og kulturellt sam-
lingssted for alle studenter i 
Oslo. Vårt viktigste anke-
punkt overfor Rød Front er at 
så få slipper til. I vårt møte- 

program skal alle bli tilgode-
sett. Vi vil bl.a. ha et møte 
om den litterære gullalder 
hvor vi kan tenke oss å invite-
re både Solstad, Michelet og 
Stein Mehren. Men program-
met er på ingen måte noe frie-
ri til politiske grupperinger. 

— Rød Front har alltid satt 
Studentersamfunnet i folket 
sin tjeneste. Hvem vil dere 
tjene? 

— Bruken av en sånn paro-
le er en floskel. Når det ikke 
er motinnledere og det møter 
130 på møtene, da er ikke 
DNS engang for studentene. 

— Men Rød Front støtter 
arbeidere som er i streik og 
har bevilga mange penger for  

å vise konkret støtte. Hva vil 
de konservative gjøre? 

— Jo, vi kan jo også støtte 
en streik. Det spørs hvem 
man definerer som folket, de-
re mener jo arbeiderklassen. 
Samfunnet bør drives mer av 
konsens (enighet. recLann,  

enn konflikt. I arbeidsretten er 
det ikke entydig at en sak blir av-
gjort til arbeidsgivernes fordel. 

. Det er 
vår plikt å overlate konflikter 
til en domsstol. Ta Flammer-
verksaken. Geir Sundet vant 
jo — er det da noen klasse-
domsstol? 

Formannskandidaten 	til 	DKSF: 
Derimot ser vi på Norge som langt på vei et idealsamfunn i verdenssammenheng. 

DKSF: «NORGE 
ET IDEAL SAMFUNN» 
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MØTE MED 
ATFERDSTERAPI 
l PRAKSIS? 

Medan vi sniglar oss gjen
nom føremiddagstrafikken i 
Drammen, freistar vi å få or
den på dei tanka ne som flak
kar omkring i hovudet på oss 
om den debatten som har gått 
om atferdsterapi i «Hva Må 
Gjøres»: « ... Skinner benek
ter det kvalitative spranget i 
erkjennelsesprosessen . . . be
nekter tenkning som annet 
enn atferd .. . benekter at 
tenkning har effekt på hva vi 
gjør .. . en psykologisk teori 
som benekter betydninga av 
at folk erkjenner sin situa
sjon, vil være et utmerket re
dskap for å undertrykke dem 
... » 

Er atferdslerapien verke/eg 
slik . .. kva tyder det i praksis, 
undrar vi medan vi svinger av 
riksvegen omlag 8 kilometer 
utafor Drammen og speidar 
etter Fjel/bro/l- ein behand
lingsheim der dei seier å byg
ge på atferdsterapi. 

Ein høg, gammaldags m'ur
steinsbyggning dukkar fram 
mellom trea. Vi grøser og ser 
framfor oss på det indre auge 
eit asyl med fotreimar, kalde 
isolat og torturerte pasientar 
. .. Eit vegskilt gjev forklarin
ga: Solberg Spinderi. 

Ende/eg står vi framfor 

Fjel/brott. Ein lang og smal 
byggning i Ire og stein. Kunne 
like gjerne ha vore ein skole 
eller eit meieri. Inne ber det 
fyrst og framst preg av å vere 
trongt.· små kontor, for få 
rom. Personalet må gå på lei
ting eller ledige rom for å 
prat; med klientane aleine, 
ofte må dei sette seg på kjøk
kenet. 

På førehand hadde vi kan
skje håpa på «avslørande>> bi
lete av typen lang, kvit korri
dor, einsam pasient som sit 
med bøygd nakke i motlys. 
Eller ei/ lite scoop av typen 
«Gro>>? Det vart ikkje slik -
avd i Fjel/brott ikkje er slik . 

Vi ville la sosia/arbeidarar 
som jobbar med atferds terapi 
få komme til orde sjølv. Kva 
for røynsler hadde dei med 
denne behandlingsforma? 

Vi vart møtt av folk som 
åpent og ær/eg forta/de om 
røynslene sine. Og som yn
skjer diskusjon for å utvikle 
ein behandlingsform som kan 
lene dei unge klientane deira. 

Var så vårt møte med Fjell
brott ei/ møte med Skinners 
teoriar i praksis - eller var 
det ei/ møte med Fjel/brotls 
eigen terapi? 

~va er Fjellbrott? 
Fjellbrotl er ein psykiatrisk 

behandlingsheim for barn og 
ungdom. Den ligg omlag 8 
km. utanfor Drammen i ret
ning Hoksund. Eigar er Ned
re Eiker Sanitetsforening s~m 
bygde han i 1969 med middel 
frå lotleri og innsamlingar. 

Heimen er ein underavde
ling av avdeling for barne- og 
ungdomspsykiatri ved Dram
men Sjukehus. Men er sjølv
stendig i spørsmål om be
handlinga. Drifta vert leda av 
eit styre sett saman av 3 repre
sentantar frå Sanitetsforenin
ga, 2 frå kommunen samt sty
raren ved Fjellbrotl. 

Staden har plass til 14 
klientar i alderen 12-18 år. 
For tida er det IS klientar. Av 
klientane er 70 prosent gutar 
og 30 prosent jenter. Varie
rande kasus. l 1977 var gjen
nomsnittlig behandlingstid 2 
år og 2 mnd. for gutar og l år 
~ 10 mnd. for jenter. Klåen-

tane kjem (rå ned re Buske
rud. 6 av klientane bur på 
Fjell broll i behandlingstida. 

Behand li ngsheimen inne
held også skole, internat og 
administrasjon, all miksa sa
man i samme byggni ngen. 10 
sosialarbeidarar går i turnus, 
9 personar jobbar med admi
nistrasjon, kjøkken og vedli
kehald, l psykolog er der på 
heiltid, skolen har og l rektor 
og Slærarar. 

Alle klientane kjem via 
psykiatrisk poliklinikk ved 
Drammen Sjukehus. Perso
nalet på Fjellbroll diskuterer 
kven som skal takast inn på 
bakgrunn av opplysningar 
om behovet til klientane. Dår
leg kapasitet gjev mange avvi
singar: 12 i fjor, 23 i 1976. 
Personalet nektar å ta inn 
overbelegg med mindre at res
sursane samstundes vert au
ka. 

o 

For å utvide den teoretiske debatten som har herja 
atferdsteorien, drog «Hva Må Gjøres» ut for å spørja 
folk som hadde erfaring med denne modellen i prak-

• SIS. 
Vaiet fall på Fjellbrott fordi dei no i ein triårs

periode har drive etter ein atferdsteoretisk modell sam.
stundes som heimen har ry som eit godt behandlingstil
bod for ungdom. 

Svar fekk vi: Vi møter Tove-Lill som er psykolog, 
Per som er styrar og Liv Britt, miljøarbeidar. Dei for 
tel om utviklinga som har skjedd, og korleis dei arbei
der i dag. Til slutt svarar dei på spørsmål det har stått 
strid om i diskusjonane omkring atferdsterapien. 

Så får det bli opp til lesarane sjølve å trekkja kon
klusjonane, eller å reisa dei nye spørsmåla som sam
tala måtte innby til. 

Vi har vitja Fjellbrott behandlingsheim. 

l 

o 

- Før dreiv vi etter ein blan
ding av eksistensialistisk o~ 

djubdepsykologisk ideologi. 
Denne filosofien la vekt på å fy l
le behov og ha fridom til å leva 
ut kjenslene sine. l miljøet vart 
møtet mellom menneske viktig 
saman med formidling av varme 
og dei umiddelbare her- og nå
opplevingane. Dette mi lj øet 
skulle gje grunnlag for løysing av 
atferds- og livsproblem. Folka 
som arbeidde her og nye som 
kom til, byrja å stille spørsmål 
ved denne modellen. Kunne ein 
leva ut behova sine ved å sparka 
mot ei dør? Skulle ein tolerere 
der det var naturleg å riste? Kun
ne eit miljø som dette hjelpa ung
dommane til ~ greia seg ure i 
samfunnet som hadde andre nor
mer og reglar? Kunne ikkje den 
kliniske tenkinga med så stor 
vektlegging på frigjering av kre f
ter inne i ein person gjera ein 
mindre merksam på dei sosiale 
tilhøva? Slike og liknande spørs
mål førte til ei gradvis endring, 
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Fra venstre:Liv Britt, Tove—Lill og Per. 

Prinsipper for 
behandlinga 

«Ungdommen, foreldrene 
og vi har felles interesser. Vi 
ønsker oppriktig at ungdom-
men skal trives og fungere i 
samfunnet. Vi har som felles 
mål at ungdommen skal ha 
det slik. For å få dette til må 
vi forene kreftene våre. Ingen 
av oss er tjent med at vi er 
nedlatende i forhold til hve-
randre, underkjenner hveran-
dre eller bekjemper hverandre 

Slik innleier personalet på 
Fjellbrott si interne «platt-
form» — eit notat med tittel: 
«Noen viktige prinsipper i be-
handlinga». Her kjem nokre 
utdrag av notatet: 

seg både gjennom diskusjon 
og ved å erfare at deres hand-
linger får konsekvenser i 
praksis. Når ungdommen 
skal jobbe med å kvitte seg 
med et problem må begge me-
todene brukes. Skal vi få til 
en varig, sjølstyrt forandring, 
må ungdommen være overbe-
vist om at dette er riktig sjøl. 
Da er diskusjon nødvendig. 
På den andre sida er ofte ikke 
diskusjoner nok til å overbe-
vise en ungdom om hva som 
er nødvendig/riktig. De tren-
ger å se ting svart på hvitt, 
kjenne ting på kroppen eller 
få konkrete beviser ...» 

il  

g 

Det viktigaste 
Med dei 

og utluking av ting vi alle var eni-
ge om ikkje var så bra. Omsorg 
er bra, men vektlegging på kjens-
ler førte og til at tenking og teori 
kom i miskreditt. Dermed mang-
la vi og planlegging og medvetne 
behandlingsopplegg. 

SÅ KOM 
ATFERDSTERAPIEN 

— Vi tennte for ein atferds-
terapeutisk modell. Prøvde oss 
fram og gjorde masse feil, men vi 
greide å oppsummere og sjå at 
dette var veldig galt. Vi hengde 
oss opp i enkeltopplegg, førde 
nøye analyser av små atferds-
einingar. Vi hadde raffinerte stu-
dier med kurver og diagrammer 
som kunne væra spanande og 
morsame å drive med, men som 
konsentrerte seg om detaljpro-
blem og difor falt på sida av 
hovudproblema og livet ung-
domen levde. Så blei vi veldig 
opptatt av å styre atferden til 
ungdomane gjennom negative 
konsekvensar. Dette var nok 
effektivt, men det gav dårleg 
stemning på huset. 

Vi blei hevngjerrige, kritisis-
tiske og så kontrollerande at det 
lukta svidd. Så slik ville vi ikkje 
gjera det. 

Vi måtte ikkje gløyme å snak-
ke med ungdomane og vi såg no 
at dei gjorde mange bra ting som 
dei burde få ros for. Og det like 
systematisk som vi var med nega-
tive sanksjonar. 

RETTLEIING OG 
DISKUSJON ER BRA 

Så oppdaga vi at behandling 
med vekt på konsekvensar ikkje 
alltid ga så godt resultat. Det 
kunne til dømes vere ungdomar 
som hadde problem med å kon-
trollere seg sjølve når dei blei 
pressa i eit ungdomsmiljø. Resul-
tatet kunne bli at dei enda ut på 
stoffkjør eller kriminalitet. 

Knallharde negative konse-
kvensar etter at dei var komne 
heim, var eigentleg inga hjelp for 
at dei skulle la vera å si nei takk 
neste gong. 

Hjelp var det derimot å opp-
summere kva som hadde gått 
galt. Og at vi før dei skulle på by-
en neste gong sette oss ned med 
dei, planla og diskuterte korleis 
dei skulle unngå å koma opp i 
nye problem. 

Da er du over på diskriminant-
sida, på rettleiingssida. Og denne 
sida er etter kvart blitt ei sterk si-
de hjå oss. Ein av fordelane med 
dette er at vi kan kome på for-
skot til handlingar, i staden for å 
liggja på etterskot som er typisk 
for all slags behandling. Det er 
lettare å få kontroll over seg 
sjølv når ein er førebudd på 
vanskelege situasjonar, har tenkt 
litt over farane ein kan kome opp 
i og har lært seg visse strategiar 
for a komme seg unna. 

Ofte ser vi at ungdom tilpassar 
seg rytmen og reglane på institu-
sjonen, men har ikkje fått inn- 

sikt i kva eigne handlingar fører 
til eller lært å takla nye situa-
sjonar. Da har det heile lett for å 
rase saman igjen når han skal til-
bake til eit problematisk heime-
miljø og det vanskelege ung-
domsmiljøet. 

FARLEG Å TRU AT 
«TING BERRE SKJER» 

Vi prøver å få ungdomane til å 
dele opp ting, å tenke gjennom 
det dei gjer. Ein «blir» ikkje for-
banna, ein «rappar» ikkje bilen. 
Du ser eller opplever ett eller an-
na. Vi spør: Kva tenkte du, kva 
sa den andre, kva fekk deg til å 
gjera dette osv. 

På den måten lærer ein at ting 
heng saman her i livet. Ting 
«skjer» ikkje. Kan hende kan ein 
stoppe prosessen, demme opp, 
finne andre måtar å løysa proble-
met på. Det er til dømes ikkje 
sikkert at blindt aggresjonsut-
brot er ein god måte å reagera på 
når ein møter frustrasjonar. 

DU LØYSER IKKJE 
NOKO PROBLEM 

PÅ GANGEN 

Atferdsteorien seier at folk læ-
rer gjennom praksis, gjennom 
dei konsekvensane handlinga fø-
rer til. Men bg ved at ein på føre-
hand går gjennom ting og tenker 
ut kva som kan skje når ein gjer 
det og det. Vi kan bygge opp 
alternativ atferd ved å vise at det  

lønner seg for dei å gjera det slik, 
dersom dei vil nå det målet. 

Ta til dømes ei jente som er 
blitt sendt på gangen i ein skule-
time fordi ho bråka og bruka 
kjeft mot læraren. Dersom ho da 
er slik at det ikkje nyttar å snak-
ke fornuft med henne, avviser vi 
henne nådelaust. Fortel ho oss 
kvifor ho har vorten sendt ut og 
kva problemet er, går vi gjennom 
situasjonen med henne. Det kan 
til dømes vere at læraren snakkar 
så vanskeleg at ho ikkje forstår 
kva han seier. 

Vi kan da spørje: Korleis kan 
du ta opp dette med læraren på 
en ålreit måte? Det ho mest av alt 
vil, er at læraren skal høyre på 
henne og ta kritikken ho har al-
vorleg. 

Vi seier det er bra å reagere når 
ein er misnøgd, men gjer det på 
ein måte som gjev dei resultata 
du ynskjer. 

DET KAN BLI 
HARDT, MEN VI SKAL 

KOME IGJENNOM 

— Men er det ikkje slik at dei 
som driv etter atferdsterapiprin-
sipp, kan ta i bruk harde straffe-
middel? 

— Vi nyttar oss av straffe-
middel, men alltid grunngjeve. 
Vi har til dømes noe vi kaller for 
restitusjonspraksis. La oss til dø-
mes seie at ein ungdom har rappa 
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«Det er de sosiale og mate-
rielle forholdene ungdommen 
har levet under og lever under 
som har skapt de problemene 
de har. Erfaringene de har 
gjort har lagra seg i hodene 
deres som tanker, ideer og 
holdningere som disponerer 
for bestemte typer handlinger 
i bestemte situasjoner. Og de 
erfaringene de fremdeles gjør 
i det daglige bekrefter og opp-
rettholder disse ideene og 
handlingene. Vår oppgave er 
å gi ungdommen nye kunns-
kaper og nye erfaringer slik at 
tenkninga deres kan bli for-
andret og handlingene deres 
bedre for dem sjøl og folk 
rundt dem. 

Sjøl om vår hovedoppgave 
er å hjelpe ungdommen til å 
ta bedre grep om sitt eget liv, 
vil vi også forsøke å gjøre noe 
med de forholdene rundt ung-
dommen som skaper proble-
mene for dem.» 

«Vi må ha tro på ungdom-
men samme søren hvor svart 
det kan se ut i øyeblikket. 
Ungdommen har et oppriktig 
ønske om å stå på egne bein 
og stole på egne krefter, sjøl 
om dette ønsket ikke alltid 
ligger helt oppe i dagen. Vår 
oppgave er å få fram denne 
sida og gi hjelp til sjølhjelp.» 

«Ungdommen forandrer 

Notatet strekar under at det 
ikkje finst noko line strakt på 
målet, forandring skjer 
ujamnt. I periodar står ung-
dommen stille i høve til pro-
blemet sitt eller dei går til-
bake. Ungdommen utviklar 
seg ujamnt sjølv og i høve til 
kvarandre. 

Å ha tålmot med ungdom-
men og gje dei tid til å få kon-
troll over problemet, er eit av 
prinsippa til personalet. Eit 
anna prinsipp er å gjere om-
fattande undersøkingar før 
ein set seg mål og finn meto-
dar saman med ungdommen. 

Under tittelen «Ikke slå i 
alle retninger samtidig» seier 
notatet: «Verken vi eller ung-
dommen kan klare å løse 
mange problemer samtidig —
det er å underkjenne hvor 
vanskelig det er å forandre 
seg. Vi skal velge ut ett pro-
blem — eller noen få — holde 
fast på det og ikke vakle fra 
problem til problem. Generelt 
er vår måte å jobbe 
på:1. analysere problemet, 
2. bestemme tiltak, 3. prøve 
det i praksis, 4. oppsummere 
erfaringene vi gjør, 5. se på 
problematferden på ny, 
6. evt. forandre/forbedre til-
taket, 7. oppsummere igjen 
... til vi avslutter fordi proble-
met er løst.» 
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Det er ikkje sikkert teorien har vore så viktig, vi har stadig eva-
luert vår praksis. og konsekvent sjekka teorien. Og vi har heile 
tida vore villig til å endra dei ulike behandlingsopplegga. 

Vi må gje han tru på seg sjølv, trass i det negative — og ha ei 
haldning som seier at alt går, berre vi slåss for det. 

Vi meiner det er naudsynt med ein overordna teori som seier 
noko om kva side ein skal stå på , kva mål som det er i ung-
domens interesse å jobba mot. 

«Politisk makt vokser ut av 
geværløpet.» 

Mao Tsetung 
MILITÆRSKRIFTER 

I UTVALG 

Må du ha! 
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Fortsatt fra side 9 

ein bil eller gjort eit hærverk. 
Han må da få tak i eigaren, kan-
skje reparere skaden eller få 
presentert regninga med summen 
på det han har øydelagt. Dette 
skal han gjere når det er vanlege 
folk han driv og øydelegg for. 

«Dum handling. Men nå star-
tar vi på nytt igjen.» Vi må gi 
han tru på seg sjølv trass i det 
negative og ha ei haldning som 
siser at alt går berre vi slåss for 
det. 

Ei anna form for straff er 
overkorreksjon. Det kan vi bru-
ka ved til dømes forseint-
komming, som vi har liten tole-
ranse for her. Ungdomen kan til 
dømes bli pålagt å gå fra den eine 
personen til den andre for å orsa-
ke seg. Dette kan ta mykje av ti-
da hans som han ellers kunne 
bruke til hyggelegare ting. Ein 
må likevel ikkje gløyme at slike 
ting aldri vert gjort aleine, og vi 
trur ikkje at dette aleine skal sty-
re og endre folk. 

I byrjinga gjorde vi feil her. Vi 
hadde lyseblå tru på at alt skulle 

gå og så trødde vi til med kon-
troll når alt gjekk galt. 

Nå planlegg vi mykje, gjev 
hjelp og støtte saman med ytre 
kontroll. Når vi ser spore til at 
dei kan greie seg sjølve på eit 
felt, trekkjer vi oss tilbake og 
overlet kontrollen til ungdomen 
sjøl. 

REISKAP FOR 
UNDERTRYKKING 

— Klart at det er lett å under-
trykke ungdommen. Difor må vi 
kunne skilje mellom det som er 
bra for ungdomen og det som er 
dårleg. 

Ein kan til dømes vere drit-
uenig med ei jente og nekte hen-
ne å gå til byen. Vi kan da seie til 
henne: «Vi trur vi brukar hue be-
tre enn du nå, vi trur at byturen 
vil ende med ny kriminalitet og 
deretter fengsel.» Vi skjønar li-
kevel med heile hjarta og hue 
kvifor ho er komen opp i denne 
situasjonen. Likevel let vi henne 
ikkje få det som ho vil. På det vi-
set undertrykker vi henne, vi 
brukar makta vår og kroppane 
våre til å hindre henne i å kome 
ut. Gjorde vi dette utan sam- 

stundes å diskutere kva som 
gjekk føre seg i hue på jenta, el-
ler å freiste å få henne til å skjø-
ne kva ho tente og tapte ved å 
halde på slik, så meiner vi det er 
undertrykking. 

Vi synes ikkje det er noko løy-
sing å skrive ut ein som ikkje let 
seg overtale med overtyding og 
diskusjon. Her gjev vi nesten in-
gen opp. Det er heilt sant altså, 
men det hender at ungdomen må 
gjennom ein beinhard periode. 
Vi kan da seie at dette vil bli 
hardt og at vi kan bruke harde 
middel, men vi veit av erfaring at 
vi lyt gjennom det og at vi kan 
greie det med slit og tolmot. 

VI MÅ SNAKKE 
SÅ DET OGSÅ ER VETT 

FOR UNGDOMANE 

I det siste har vi prøva oss 
fram med noko vi kallar avpro-
fesjonalisering. Det går på å få 
ungdomane sjølve med i plan-
legging, utarbeiding og evalue-
ring av behandlingsopplegg. Er 

det til dømes spørsmål om kor-
leis han skal kontrollere seg i 
skuletimen, så kan det vere van-
leg at ein berre snakkar med læ-
raren, finn på triks og metodar. 
Her meiner vi at det går an å 
diskutere med eleven, kva vi kan 
gjere med problemet. 

Det har sine ulemper å trekkje 
med ungdomen slik. Det kan ve-
re vanskelegare å oppsummere 
og vi lyt førebu oss sjølv meir og 
tenkje meir på korleis vi skal seie 
det. Fordelane er at vi må passe 
oss for sjablongar og snakke 
konkret, alminnelig og skikkeleg 
språk. 

Dette er slitsomt og vanskeleg, 
men ungdomane kan kjenne 
igjen røyndomen vi snakkar om, 
og dei kan sjølve lære seg å ana-
lysere og oppsummere erfaringar 
dei gjer seg, ved å relatere desse 
til begrepsapparatet. 

«ENDRE METODE 
NÅ IGJEN» 

— Opplegget her blir tydeleg-
vis aldri bra nok. Når vi veit at 
det er slik at ein institusjon har 
ein innebygd tregleik mot endrin-
gar, og forsering gjerne med- 

fører usemje og gnisningar, får 
ein hug til å spørja om korleis 
dykk taklar dette? 

— Vi har alltid hatt ein åpen 
stil her, vi har lagt vekt på å få 
fram kritikk og usemje og har al-
dri vore redde for å diskutere. 
Alle har fått kome fram med 
meiningane sine om både bra 
ting og dårlege ting. Heller ikkje 
har det vore nokre ekspertar som 
har pressa gjennom ting over hue 
på folk. Vi er ein liten institusjon 
med relativt stort sjølvstende, ei 
personalgruppe som har stått sa-
man og ikkje vore redd for å prø-
ve nye ting. Entuasiasme i arbei-
det har 6g vore eit særmerke for 
staden her. 

Det er ikkje sikkert teorien har 
vore så viktig, vi har stadig eva-
luert vår praksis og konsekvent 
sjekka teorien. Og vi har heile ti-
da vore villig til å endra dei ulike 
behandlingsopplegga, 	dersom 
vår eigen erfaring tala til fordel 
for dette. Det har hendt at folk 
har spurt oss på fleip om vi har 
endra nå igjen. Det synes vi er 
ein god ting at vi stadig kon-
trollerar det vi gjer. 

KAN EIN ENDRE 
OPPLEGG OG 

METODAR UTAN 
AT EIN DERMED 
TRENG Å FOR-

KASTE TEORIEN? 

— Dykk synes altså å meine at 
atferdsterpaien er nyttig. Går det 
an å oppsummere gode sider ved 
den? 

— Atferdsteorien er ein ordna 
modell å jobba utfrå. Den tek ut-
gangspunkt i atferd og ting vi 
kan observere konkret og direk-
te. Vi meiner difor at den kan gje 
eit meir korrekt bilete av røyn-
domen enn teoriar som nyttar ge-
neraliserte og mentalistiske be-
grep. Dessutan opnar den for ein 
stadig sjekking av praksisen vår 
og spør om analyser, og metoda-
ne utleda som eit resultat av des-
se, er rette. Alle desse tinga gjer 
oss i stand til å driva ein systema-
tisk behandlingspraksis. 

EIN FAGLEG MODELL 
HAR SINE GRENSER 

— Atferdsterapien er likevel 
ein reiskap som ikkje tek stilling 
til korleis han blir bruka. Ein 
kan til dømes berre gjera analy-
ser av isolerte atferdseiningar, 
berre ta med dei umiddelbare 
situasjonsfaktorane, og deretter 
manipulere atferden ved hjelp av 
konsekvenskontroll. Slike analy-
ser er mest garantert ei tilsløring 
av røyndomen og kan lett bru-
kast til å undertrykke folk med. 

1 vår praksis derimot er vi 
interesserte i heilskaplege ana-
lyser. Tek vi ungdom med eit 
kriminalitetsproblem som døme, 
så er ei av oppgavene våre å få 
ungdomen til å få kontroll over 
kriminaliteten. Vi veit 6g at det 
er ein grunn til at han er blitt ein 
tjuv. Det kan vera bumiljøet, 
dårlege karakterar i skulen. Han 
får kan hende vanskar med å 
skaffe seg jobb og misser sjølv-
tilliten fordi han ikkje fyller dei 
krava som kapitalismen set til eit 
respektabelt menneske. Eit opp-
legg som berre går på kriminalat-
ferda er ikkje nok her — vi må til 
dømes få han til å fungere i sku-
len, hjelpe han inn på yrkes-
skulen, eller kan hende hjelpe 
mora til å få jobb så ho kan ha 
det betre med seg sjølv og lage 
betre miljø for ungen heime. Det 
er viktig å få med dei sosiale til- 

høva, og vi må overskrida gren-
sene for den faglege teorien og 
gjera politiske analyser, til dø-
mes om pendlarverksemd, kvin-
na si situasjon i arbeidslivet etc. 
Vi meiner altså at både ei isole-
ring av problematferda og ei ein-
sidig vektlegging på dei sosiale 
tilhøva, er utilstrekkeleg om vi 
skal kunne hjelpe han. 

Hovudsida vår er å hjelpe ung-
domane til å få eit betre grep om 
livet sitt, så dei sjølve blir i stand 
til å gjera noko med tilhøva 
rundt seg. Dette er likevel ikkje 
til hinder for at vi kan engasjere 
oss i politiske spørsmål med til-
knytning til ungdomens materiel-
le situasjon. 

IKKJE I UNGDOMENS 
INTERESSE Å HAVNE 

I FILLLEPROLE- 
TAIRATET 

— A tferdsteorien kan altså bli 
eit instrument for tilpasning til 
samfunnet på samfunnets pre-
misser. Vil ikkje alle som nyttar 
denne modellen sjå det som si 
oppgåve å tilpasse ungdomen til 
skulen, til arbeidslivet, altså til 
undertrykkinga, og korleis kan 
dette vere i samsvar med ung-
domens interesse? 

— Ein blir undertrykt i fengsel 
eller som uteliggar 6g. Vi meiner 
at det er i ungdomens interesse å 
havne i arbeidarklassen i staden 
for i filleproletariatet. Difor er 
det bra å jobba med særegne 
problem, få dei til å fungere i 
skolen, i arbeidslivet osv. 

OPPTEKEN MED Å FÅ 
FOLK TIL Å BUKE HUE 
—IKKJE KVELE RETT- 

FERDIGE OPPRØR 

— Vi meiner samstundes at 
det er viktig å få dei til å sjå kven 
som er fienden og gje dei evne til 
å endre materielle tilhøve. 

Vi diskuterte til dømes i ei ut-
skrivingsgruppe kva ein skulle 
gjere dersom ein blei dritlei sje-
fen sin, eller hadde ein møkka-
jobb som unge ofte må ta til tak-
ke med. Skulle ein gje faen, 
smelle døra og gå eller skulle ein 
sjå seg rundt om det fanst andre 

ein kunne ta opp saka med og 
diskutere med? Finne ut om fag-
foreininga kunne gjera noko osv. 
Vi synes ikkje det ville vere ein" 
ålreit metode å gå og legge seg 
heime hjå mora si, men vi er eini-
ge om at arbeidsfolk kan ha dår-
lege forhold som må ordnast opp 
i. 

— Det er altså naudsynt med 
ein teori som gjer ein i stand til å 
analysere samfunnstilhøve om 
ein skal tena ungdomens inter-
esser? 

— Vi har som grunnsyn at 
problem folk har, heng saman 
med reelle vanskar i dei sosiale 
og materielle omgjevingane, di-
for treng vi ein teori for å avsløre 
samfunnstilhøva. 	Under- 
trykkinga, kamp mellom ulike 
klasseinteresser osv. 

Vi meiner det er naudsynt med 
ein overordna teori som seier no-
ko om kva side ein skal stå på, 
kva mål som det er i ungdomens 
interesse å jobba mot. Vi treng 
6g ei referanseramme for å finna 
ut gode og dårlege sider ved den 
faglege modellen vi gjer bruk av. 
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e ha 
TIDSSKRIFT 

uls 
FOR PSYKOLOGI 

Les mer om atferdsterapi og annen psykologi i: 

Aoonnementspris: Kr. 30,- pr. år. 
Adresse: Psykologisk Institutt, 
Blindern, Oslo 3. 

I føregåande nr. av «Hva Må 
Gjøres» blei det prenta eit in-
nlegg, signert Ole, som kon-
kluderte med at atferdsteo-
rien gav eit falskt bilete av 
røyndomen. Behandlingsme-
todar og teknikkar som vart 
utleia på grunnlag av slike 
analyser, ville vera til lite 
hjelp for folk. Ein sosialarbe-
idar som tok atferdsterapien i 
bruk, kunne tvert i mot lett 
gjera seg sjølv til eit medium 
det kapitalistiske samfunnet 
kunne bruke for å tilpasse 

.folk til undertrykking. Han 
konkluderte og med at ei ho-
vudoppgåve for ein sosialar-
beidar måtte vera å gjera 
folk istand til å slåss mot un-
dertrykkinga. 

I dette nr. prentar vi to le-
sarinnlegg som båe er 
usamde eller kritiske til syns-
måtar som kjem fram i skri-
vet til Ole. 

Dette nr. har og med ein 
reportasje .frå Fjellbrott be-
handlingsheitn for ongdom. 
Dette er gjord! for at debat-
ten om atferdsterapi også 
treng meir om synsmåtar og 
data som er framkomne på 

grunnlag av praktiske erfa-
ringar. Fjellbrott er ikkje eit 
tilfeldig utvalt døme på kor-
leis atferdsteori fungerer i 
praksis. Institusjonen er valt 
fordi den etter vår meining 
har ein praksis andre kan 
læra av. «Hva Må Gjøres» 
vonar å få presentera andre 
institusjonar i stjerneklassa, 
men kan hende med andre 
behandlingsideologiar. På 
den måten vonar vi å få fram 
faktorar som verkar til å 
skilja mellom gode og dår-
lege behandlingstilbod. 

«Hva Må Gøres» presente-
rar synsmåtar og meininar 
utan førebels å koma. med 
eigne. Vi meiner likevel at 
stoffet skulle gje rikeleg rom 
for både semje og usemje som 
det kan spinnast vidare på. 

Vi er for ein udogmatisk, 
allsidig og frisk debatt om 
behandlingsideologi og be-
handlingsmetodar. Ein de-
batt der det å lena vanlege 
folks interesser er målet, 
ikkje å ri kjepphestar eller 
fagleg prestisje. «— La 
hundre blomster blomstre og 
hundre meiningar brytast.» 

red. 

Miljø frå Klæbu behandlingsheim for psykisk utviklingshemma som gjennom »Grosaka» gav 
støyten til ein omfattande diskusjon om atferdsterapi og behandlingsetikk 
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Ikke løft moralske 
pekefingre 
mot foreldra! 

seg som den skal? Såvidt meg 
bekjent er det nokså stor enig-
het om at sengevæting ikke 
nødvendigvis har sin årsak i 
at barnet har psykiske van-
sker. Det er jo den tradisjo-
nelle psykoanalytiske oppfat-
ning at sengevætingen er et 
symptom på underliggende 
konflikter. Vi foreldre er lei 
av alle spekulasjonene om 
hvorvidt barnas problemer 
skyldes at vi har tatt for lett 
eller for alvorlig på pottetre-
ningen. Det er klart at hvis en 
leter lenge nok og har den ret-
te innstillingen, så vil en finne 
at nesten alt foreldra gjør har 
den og den negative virkning 
på barna. 

I enkelte tilfelle ser det ut 
til at sengevætingen står fram 
som et isolert symptom uten 
tilsynelatende sammenheng 
med andre psykiske vansker. 
I disse tilfellene er det vel fysi-
ske forhold hos barnet som  

kan representere de indre 
motsigelsene? Det ville være 
fullstendig galt helt å se bort 
fra det enkelte individs med-
virkning her. Gitt de og de in-
dre motsigelser (fysiske for-
hold hos barnet), vil ytre fak-
torer som tissemadrass bringe 
resultater. Det er meget posi-
tivt at atferdsterapien i større 
grad enn andre terapiformer 
har retta blikket mot hva for-
eldre og barn konkret kan 
gjøre for å lette oppdragel-
sen, og ikke bare løfter mo-
ralske pekefingre mot forel-
dra. 

Kvinnefronter og mor til to, 
hvorav en sengevæter (så kan 

du 	analysere 	det!) 

PS: Gjør debatten konkret —
la den gå på hva folk har 
gjort av erfaringer med de en-
kelte terapiformer! 

KOMMENTAR 

I nr. 4 av Hva må gjø-
res skriver Ole at det 
viktigste for progressive 
sosialarbeidere må være 
å få klientene til å slåss 
mot den undertrykking 
de blir utsatt for. Han 
nevner et eksempel på 
hvordan en sosialarbei-
der med en atferdstera-
peutisk tilnærming blir 
satt til å behandle en 
sengevæter på «meka-
nisk» vis — mens det 

han burde ha gjort var å 
få sønnen til å gjøre 
opprør mot foreldra. 

Jeg synes dette eksemplet er 
dårlig valgt. Skal vi tilbake til 
den gamle oppfatning om at 
det er foreldrenes skyld i ett 
og alt når ungen ikke utvikler 

Debatten dreier seg om den eksperimentelle 
atferdsanalyse som danner grunnlaget for 
moderne atferdsmodifikasjonsteknikker, og 
som hovedsakelig er utviklet av psykologen 
B.F. Skinner. En må i det minste kunne gjøre 
et ærlig forsøk på å finne ut hvorvidt denne 
analysemåten kan være verdifull. 

Kritikk av fagkritikk 

Det enkleste ville sjølsagt være 
å la AKP(m-l) og NKS drive sine 
egne kvasidebatter ad absurdum, 
og bare vente på et «kvalitativt 
sprang», eller at de enkelte med-
lemmer før eller siden skal be-
gynne å «tenke sjø!», som det 
(foreløpig reint verbalt) legges så 
stor vekt på. Imidlertid synes det 
stadig klarere at en slik atferds-
endring vil være avhengig av en 
radikal endring av de betingelser 
som bestemmer atferden. Jeg an-
tar at denne avisa_ utgjør en viss 
del av de aktuelle betingelsene —
derfor dette innlegget: 

For det første vil jeg stille 
spørsmål om verdien av den må-
te å debattere på som de anony-
me artikkelforfattere foran meg 
har demonstrert. Debatten dreier 
seg om den eksperimentelle at-
ferdsanalyse som danner grunn-
laget for moderne atferdsmodi-
fikasjonsteknikker, og som 
hovedsakelig er utviklet av pys-
kologen B.F. Skinner. En må i 
det minste kunne gjøre et ærlig 
forsøk på å finne ut hvorvidt 
denne analysemåten kan være 
verdifull. Dette-forutsetter at en 
avanserer over det nivået der en 
utelukkende reproduserer og for-
vrenger bruddstykker av Skin-
ners verbale atferder og under-
søker i hvilken grad disse er i 
overensstemmelse med det eneste  

saliggjørende — «den dialektiske 
materialismen», dvs. utformet 
av Stalin. 

OM . Å TENKE SJØL 

Det er kanskje slik at AKP(m-
1) sine medlemmer har tenkt sjøl, 
gjort hvert sitt «kvalitative 
hopp», og dermed ser de alle 
sammen verden med Stalins 
eventyrbriller? En atferdsana-
lytiker vil ikke engang benekte at 
disse har tenkt sjøl, men bare på-
peke at den måten de tenker på, 
er betinget av ganske bestemte 
forhold, samt at det kanskje ville 
være fordelaktig å endre disse 
forholdene noe. • 

OM N ATURDIALEKTIKK 

Den såkalte naturdialektikk 
(at naturen følger Stalins lover) 
er svært problematisk. 

I nr. 4-1978 av «Hva Må 
Gjøres» skriver Ole at ut fra 
Marx' beskrivelse av hvordan 
bevisstheten oppstår «... kan en 
kanskje tro at enigheten mellom 
dialektisk materialisme og Skin-
ner er stor, ettersom også Skin-
ner hevder at det er ytre faktorer 
som bestemmer våre handlinger. 
Å trekke en slik konklusjon ville 
være å kutte ut den ene sida i 
motsigelsen mellom ytre faktorer 
og indre motsigelser. I motset- 

ning til Skinner hevder den 
dialektiske materialismen at de 
indre motsigelsene er primære i 
enhver tings utvikling.» 

Det indre kalles altså her 
«motsigelse» — antakelig pga. 
den marxistiske klangen, eller 
kanskje for å lette vår forståelse? 

For det første er det klart at 
dette ordet verken gjør fram-
stillinga mer forståelig eller mer 
marxistisk. 

For det andre er det skillet som 
trekkes opp mellom ytre og indre 
som områder som rommer feno-
mener av fundamentalt for-
skjellig natur uholdbart. På sam-
me måte som Peer Gynt skrelte 
løken, kan en i prinsippet skrelle 
enhver ting. Hva som er ytre og 
hva som er indre er således vil-
kårlig, og menneskehuden kan 
ikke opprettholdes som noen 
grense mellom forskjellige onto-
logiske verdener. 

INNSNEVRER ATFERDS- 
TERAPIEN ANALYSEN? 

Den samme Ole som er sitert 
ovenfor forsøkte i det samme 
innlegget gjennom te tenkt ek-
sempel å vise hvordan atferds-
terapien innsnevrer analysen: 

En 7 år gammel gutt tisser på 
seg om natta. En sosialarbeider 
finner fort ut at gutten er alvorlig 
undertrykt av sine foreldre. Ole 
skriver så: «Jeg mener at det 
atferdsterapeuter her vil gjøre ut 
fra sine teorier, er å se på guttens 
sengevæting som uønsket atferd, 
og lage et opplegg for å fjerne 
denne. Dette kan f.eks. gjøres 
ved å installere et elektrisk 
varslingssystem» som altså van-
ligvis fører til at sengevæting 
opphører etter en tid. Deretter  

spør Ole om terapeuten har løst 
sin oppgave. 

For det første må det her sies 
at atferdsterapeuter ikke trenger 
noen spesiell teori for å komme 
fram til at sengevæting er uøn-
sket atferd, og de vil sjølsagt lage 
et opplegg for å fjerne den. Der-
som problematferden er betinget 
av sosiale forhold, vil bare en 
grundig analyse av disse kunne 
gjøre en terapeut i stand til å lage 
et opplegg som passer for det en-
kelte tilfellet. Terapien blir såle-
des et resultat av en grundig ana-
lyse, og kan under ingen omsten-
dighet innsnevre den. Dersom en 
terapeut ut fra en analyse av for-
holdene finner ut at guttens  

sengevæting er et resultat av at 
foreldrene undertrykker han, og 
deretter setter inn et elektrisk 
varslingsapparat for behandling, 
av sengevætinga, så er det tera-
peuten sin skolering i atferdsana-
lyse det er noe i veien med. Det er 
ganske sikkert et beklagelig fak-
tum at enkelte terapeuter i likhet 
med Ole innsnevrer terapien, 
men vi løser ikke dette problemet 
ved å ta avstand fra den eksperi-
mentelle atferdsanalysen. 

HVORDAN SLÅ ET 
SLAG FOR REAKSJONÆRE 

KREFTER? 

Menneskene kan ikke fri seg  

fra sitt genetiske utstyr eller fra 
de forandringene som skjer med 
organismen under individets 
interaksjon med omgivelsene, 
det være seg ved «kvalitative 
hopp» eller ved å «tenke sjøl» el-
ler gjennom «bevissthet». Fysi-
ske betingelser (sosiale eller ikke-
sosiale) har virket og vil fortsette 
å virke. Så lenge radikale nekter 
å sette seg inn i hvordan disse be-
tingelsene virker, bare øker sjan-
sene for at teknikkene faller i 
reaksjonære hender. 

Per H olth 
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HVA MR GJØRES ,LI 
korres~ent 

Bergen :husleigestreik 
på 4. og 6. semester! 

Juss i Oslo: KRISE MED 

LESESALER OG KANTINER 
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()V E RGANG E R 

Husleigestreikane 	på 
studentbyane i Bergen for-
tset: På Fantoft for 
4. semester, på Natland 
for 6. semester. Studenta-
ne betaler gammal huslei-
ge. Studentsamskipnaden i 
Bergen hadde varsla eit 
nytt prishopp før ferien. 
Men då studentane kom 
tilbake etter ferien var pris-
hoppet blitt enno større —
husleiga hadde gått opp 
10-20 kroner ekstra før 
auken var iverksett. 

Talsmenn for streikeko-
miteen seier at bakgrunnen 
for streiken var ein reak-
sjon på misforholdet mel-
lom husleiger og lån/sti- 

Lesesalssituasjonen på jus 
— som ikke kan sies å ha 
vært spesielt bra noen gang 
— nærmer seg nå det helt 
håpløse. På grunn av at det 
ikke ble gjort skikkelige 
forundersøkelser før en 
satte i gang med utbyggin-
ga av et nytt varme- og 
ventilasjonsanlegg, og på 
grunn av at det ikke ble 
gjort skikkelig arbeid fra 
universitetsledelsens side 
med å skaffe alternative le-
sesalsplasser, er det mange 
steder stapp fullt omkring 
klokka 7.30 om morgenen. 

Og de lesesalsplassene som nå 
er åpne i midtbygninga (og som 
kan bli stengt på en dags varsel) 
er så preget av bråk og støv at det 
går heller så som så med lesinga. 
Ombygginga var ment å skulle 
gjøres ferdig me1lom to fyring-

14:77 

pend. Husleigene steig fire 
semester på rad, mens ver-
dien av bortebuarstipendet 
gjekk ned. 

RETTSSAK FOR Å SLÅ 
ATTENDE 

INKASSOTRUGSMÅL 

Studentsamskipnaden prøvde 
å knekke streiken etter kort tid. 
Dei sende inkassotrugsmål til dei 
streikande. For å hindra at strei-
ken braut saman gjekk dei strei-
kande til rettssak. Rettssaka var 
fyrst og fremst eit taktisk mid-
del, men leigebuarane vil og ha 
slutt på at Samskipnaden ulovleg 
overfører inntekter frå hybeldrif-
ta til kantiner og anna verksemd. 

sperioder, og skulle altså da ha 
vært avsluttet 15. september. På 
et allting 6. september ble det 
imidlertid opplyst at en neppe 
ville være ferdig før om ett års 
tid. Gjennom hele dette året vil 
en rekke av lesesalene og Aula-
kjelleren være stengt. Hvem som 
er ansvarlig for disse dårlige for-
undersøkelsene og den totale 
mangelen på informasjon er det 
vanskelig å få universitetsledel-
sen og Statens bygge- og eien-
domsdirektorat til å si noe om, 
de liker ikke at de selv kan bli 
stilt ansvarlig. 

Som nevnt ovenfor vil også 
Aulakjelleren være stengt, den 
stg.-ste av de tre kantinene på 
jus. Det eneste stedet med mid-
dagsservering nå er Handelsstan-
den, og enkle varmretter i Fro-
kostkjelleren. De ansatte på Au-
lakjelleren fikk typisk nok heller 
ikke vite noe om arbeidssituasjo-
nen sin, men reiste på ferie i 

DEI NYE STUDENTANE 
MÅ NED I STREIKEN 

Oppslutninga på Fantoft har 
gått litt ned. Problemet er at 
mange nye studentar er redde for 
å bli med. Streikekomiteen arbei-
der difor ekstra mykje no i byr-
jinga av semesteret for å få med 
dei nye. 

STREIKEKRO 

For å sveisa saman dei strei-
kande blei det arrangert streikek-
ro fleire gonger i vår. Det var eit 
tiltak folk sette pris på! Fullt liv, 
dikt, viseskriving og framføring. 
Den lokale kulturen blomstra. 

Korrespondent 

trygg forvissning om at de skulle 
vende tilbake til sin gamle jobb. 
Nå er de plassert rundt omkring 
på Samskipnadens øvrige kanti-
ner, de fleste i Frokostkjelleren, 
mens de venter på at Aulakjelle-
ren skal åpne igjen. Det er all-
menn forbannelse blant studen-
ter og ansatte over situasjonen 
på jus nå, noe som kom klart til 
uttrykk på alltinget. 

NKS på jus har skrevet en del 
veggaviser og løpesedler om sa-
ken, og håper å få i gang ei ak-
sjonsgruppe. Til slutt kan det jo 
tilføyes 	at 	lesesalene 	på 
Historisk-filosofisk og sam-
funnsvitenskapelig faktultet nå 
er åpnet for jus-studentene. Slik 
løser man problemer på høyeste 
universitetshold — bedrer situa-
sjonen for noen ved å gjøre den 
verre for andre! 

K. G.  

Tor Esaissen... 
fortsatt fra side 15 

da blir tillit, personalet ma vise 
ham tillit, gi ham tilbake troen 
på seg sjøl, som han sikkert har 
mistet. For de fleste som sitter 
fengslet, er folk som systematisk 
er blitt ødelagt, som helt fra star-
ten av.er kommet skjeivt ut. Som 
regel har de gått gangen gjennom 
barnehjem, skolehjem og kan-
skje andre institusjoner før de 
havner i fengslet. 

Og det er vi sjøl som lager til-
bakefallsforbryterne når vi viser 
dem en kald skulder etter at de 
har sonet sin straff. De får ikke 
arbeid, blir overhodet ikke vist 
noen form for tillit — og da er 
det tilbake til livet innafor mure-
ne igjen. 

Jeg mener vi må jobbe for å få 
en bevisst opinion, det er snakk 
om vår livsholdning generelt og 
vår holdning til fanger — og beg-
ge deler må endres, sier Essais-
sen. — Men dette er tydeligvis 
for farlig for de brave borgere, 
en slik diskusjon blir jo fullsten-
dig fotjet. Se bare på pressa, de 
har ikke stilt opp i det hele tatt, 
utenom Klassekampen, som fikk 
fram det jeg mente var viktig. 
Dagbladet lagde også et intervju, 
men typisk nok var de mer opp-
tatte av at jeg drakk urtete og 
bakte mitt eget brød, enn fange-
nes situasjon! 

Men Esaissen akter å gjøre sitt 
for at diskusjonen skal komme i 
gang. Etter at denne utstillingen 
er avsluttet i UKS, vil han ta 
kontakt med skoler og forenin-
ger for at flere kan få se disse ar-
beidene og ta opp diskusjonen 
om fangenes kår. Han stiller 
gjerne opp, og skulle interessen 
— og det burde den — for ek-
sempel på ditt lærested være til 
stede, kan han kontaktes privat. 
Adressen er Tor Esaissen, Fre-
densborgveien 41B, Oslo 1. 

Den ikke ukjente trønderske 
visesangeren Hans Robertsen har 
deltatt på kveldsarrangementene 
under utstillinga, med selvskrev-
ne viser fra sine erfaringer som 
ansatt på Tunge — Trondheim 
Kretsfengsel. Derifra ble han 
sparket fordi han inviterte en 
fange som hadde helgeperm med 
hjem til seg i stedet for at fangen 
skulle dra ut på byen og drikke 
seg sørpe full, slik planen opp-
rinnelig var. Men denslags gjør 
altså ikke en ansatt på det som av 
og til er blitt benevnt «Landets 
mest demokratiske fengsel» 
ustraffet! 

Hva har skjedd..forts.fra s.13 

og 8 nasjonaliteter. 

— De viktigste politiske sake-
ne våre er: Nei til Bakke — Stopp 
nedskjæringene av kvoter til uni-
versitetene. Støtt frigjørings-
kampene i Afrika. Arbeid for 
ungdommen. 

Det er en politisk vanskelig si-
tuasjon. Det er få store masseor-
ganisasjoner for studentene. Stu-
dentene har blitt altfor passive. I 
60-åra hadde vi en stor felles 
anti-imperialistisk masseorgani-
sasjon leda av Michael Clonsky 
som nå er formann i partiet. De 
svarte studentorganisasjonene, 
bl.a. Black Student Union, er i 
ferd med å bli store landsomfat- 
tende 	masseorganisasjoner. 
CYO har nært samarbeid med 
dem i flere saker. 

Dessuten gir vi ut et tidsskrift 
«Young Communist». Før var 
det avis sånn som «Hva må gjø-
res», men vi syntes vi ble for-mye 
kopi av partiavisa «The Call». 

Nå har vi funnet en bedre form 
og satser på grundigere artikler 
og reportasjer. Dere har en god 
ide i «Hva må gjøres» med de-
batt om atferdsterapi og Skin-
ner. Det er stor interesse for 
Skinner, hans ideer og modeller 
er mye utbredt på skoler og syke-
hus i USA. Skinner er en fascist, 
og progressive bør virkelig ta av-
stand fra ham. 

Vi har også hatt utsendinger til 
Kampuchea for å skrive om ung-
dom som bygger landet. Dessu-
ten har vi f.eks. mye filmdebatt. 
Nå diskutereer vi Saturday Night 
Fever så fillene fyker. 

3,5 MILLIONER 
ARBEIDSLØS UNGDOM 

— Hva er situasjonen for den 
amerikanske ungdommen? 

— Jeg kan gi deg noen få ek-
sempler som forteller mye. Offi-
sielt er det over 3,5 millioner 
ungdom som går uten arbeid. 
Hver dag blir ungdommer drept 
av politiet. Offiselt ble 16 ung-
dommer drept av politiet i Texas 
i sommer. De tilhørte en minori-
tetsgruppe — chicanos (mexika-
nere som bor i USA.) 

En gutt, Santoz Rodrigues, 12 
år gammel ble arrestert. Purken 
spilte russisk rullett med ham i 
politibilen. Han ble myrda. Ennå 
et eksempel er hvordan politiet 
drukna en ungdom Joe Torrez. 
De hadde håndjern på ham og 
bare drev ham ut i bølgene så 
han drukna. Purken fikk en dol-
lar i bot. Dette er daglige hendel-
ser for den amerikanske ung-
dommen! 

Auraaker..forts.fra s.7 

Staten et ikke noen klassestat. 
Men man kan ikke begå en ulov-
lig handling for å bevise at en an-
nen handling er ulovlig. 

— Hva med Hølmebakk 
som leda Statfjordstreiken? 
Mener dere at han skulle få 
reise tilbake på plattforma? 

— Ja, det luktet av «Be-
rufsverbot». Vi er imot en-
hver forfølging. 

— Støtter Det Konservative 
Kandidatstyre Blindheim? 

— Vi må være klar over at 
saken til Blindheim er spe-
siell. Det bør være mye større 
åpenhet i forvaltningen her i 
Norge. Den type dokumenter 
som Blindheim avslørte, bør 
kunne være offentlige. Han 
avslørte jo at det ble drevet et-
terretning mot Sovjet i 50-
årene. Men vi tror at det var 
helt spesielle grunner til at 
Blindheim 	offentliggjorde 
dokumentene like før valget. 
Hans moral ble kanskje for-
andret på et noe spesielt tid-
spunkt. 

— DKSF blir regna for å 
ivareta USA's interesser. 
Kommentar? 

— Vi ser ikke på USA som 
halleluja og frihet. USA er en 
stormakt og handler deretter. 

Derimot ser si pa Norge som 
langt pa sei et idealsamfunn i 
verden ssa 111 luen heng. 

Men det vi 
vil fremheve med USA, er den 
store åpenheten i forvaltnin-
gen som vi ikke finner i Nor-
ge. Det ser vi som et av 
grunnpilarene i samfunnet. 
Oppgjøret rundt Watergate 
kunne ikke ha funnet sted i 
Norge. 

— Hvordan ser dere på 
USA's forhold til Afrika. 
Støtter dere f.eks. frigjørings- 

kampen i Eritrea? 
— Prinsipielt er vi for at 

landene i den tredje verden 
skal frigjøre seg selv. Sovjet 
dominerer jo i Vietnam og 
Angola, og vi frykter større 
innflytelse fra Kina. USA har 
nok gjort feil i etterkrigsti-
den. De har sett kommunister 
bak hver en busk. 
Del har ført til at Sovjet og Cuba 
har vært de eneste land hvor fri-
gjøringsbevegelsene kunne fa 
Sioiie. 

— Så dere mener det ville 
ha vært bedre om frigjørings-
bevegelsene hadde fått støtte 
fra USA? 
Det ville vært fint om USA kun-
ne gi støtte til flere regimer i 
Afrika. 	Vi er for at 
landene i den tredje verden 
bygger opp et åpent demokra-
ti i vestlig modell, med bor-
gerlige friheter. Vi kan godt 
støtte en nøytral politikk i 
prinsippet, men det nytter ik-
ke å stille seg utenfor stor-
maktenes innflytelse, og da er 
det mye bedre å støtte USA 
enn Sovjet. Det gjelder også 
for Norge. 

— Forretningsføreren for 
Chateau Neuf, formann i Os-
lo Høyre, vil kaste Studenter-
samfunnet ut av huset. Er de-
re enig med Jan. P. Syse? 

— Syse har vært nødt til å 
skjære ned på enkelte utgift-
sposter. Han ville kjøre en bi-
llig linje for å redde Chateau 
Neuf fra konkurs. Det vil vi 
støtte. Men vi er interesert i at 
studentene beholder huset. Vi 
vil skape en kulturell atmos-
fære i huset. 

— Var det Høyre og Jan P. 
Syse som fikk dere til å stille 
til valg? 

— Som andre høyrefolk er 
han helt sikkert interessert i at 
vi stiller. Men vi har planlagt 
denne kampanjen på egen 
hånd. Vi får støtte fra Norges 
Konservative Studentfore-
ning. 

Men vi 
har begynt og selge gavebrev 
på stands, det er faktisk der vi 
har fått inn mest penger. 

— Er alle i Kandidatstyret 
medlemmer av Unge Høyre? 

— Noen av oss er medlemmer, 
men ikke alle. Det er dessuten 
flere meninger innenfor Unge 
Høyre også. Det er problemer 
mellom topp- og grunnplanet i 
organisasjonen. 

— Til slutt Auråker — vin-
ner de konservative? 

- Ja, vi får 2000 stemmer 
og det vinner vi med. Vi kom-
mer til å mobilisere over hele 
Østlandsområdet. Vi har vårt 
kontaktnett. 

Det er ikke bare byggearbeidene som gjør at det er mye rot ved universitetet i Oslo sentrum -
aller mest rot er det i budsjett- og tidsplaner. 
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universitetet Studenter ved Kent 
over det stedet der fire studenter 
i Ca mpuchea. 

demonstrerer mot 
ble myrda i 1970 

at universitetsledelsen bygger idrettsbygning 
under en demonstrasjon mot USA's bombing 

Bakke hevda at han ble utsatt for »hvit diskriminering» fordi svarte studenter fikk universitetsplass som resultat av kvotesystem. 
Svarte og hvite studenter demonstrerer mot dommen i saka hans. 
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INTERVJU MED KOMMUNIST I EN SUPERMAKT 

Hva har skjedd med den 
amerikanske studentbevegelsen? 

Hva har skjedd med den amerikanske studentbeve-
gelsen siden 60-åra? Den gang demonstrerte tusenvis 
av amerikanske studenter mot USA's krigføring i Viet-
nam. Det var store opptøyer. 4 studenter ble myrda på 
Kent-universitetet. Hvordan er det der i dag? 

Tom Roberts er medlem av Communist Youth Or-
ganication som er ungdomsorganisasjonen til Com-
munist Party (ml). Han har besøkt Rød Ungdom sin 
sommerleir. Hvordan jobber kommunistiske studenter 
i en av supermaktene, hvordan er det å være ungdom i 
USA? Dette var noen av de tingene vi snakka med 
Tom Roberts om. 

Kommunister blir forfulgt i USA, derfor kunne vi 
ikke ta bilde av ham, og derfor har han fingert navn i 
intervjuet 

— Har det ikke skjedd noe på 
de amerikanske universitetene si-
den opptøyene i slutten av 60-
åra? Hvordan vil du beskrive den 
politiske situasjonen? 

— 60-åra var det både opprør i 
arbeiderklassen, blant de svarte 
og i studentbevegelsen. Vi hadde 
noe felles å kjempe mot — Viet-
namkrigen. Men fordi det ikke 
var noe kommunistparti, ingen 
ledelse, kunne kampene bare bli 
spontane bevegelser uten utvik-
ling. Mye av feilen skyldtes trot-
skistene som også innførte hippi-
bevegelsen. 

Etter disse opprørene har det 
vært mange års apati, ebbe i stu-
dentkampen. Studentene leser 
fag, fester — det er nok et lavere 
politisk nivå enn på norske uni-
versiteter. 

Men det vil jeg understreke, 
dette er ikke den eneste tenden-
sen. På grunn av den økonomi-
ske kirsa som USA er i som også 
har ført til forverring for studen-
tene, er det nå større og større 
misnøye. Dette er den ene fakto-
ren. Den andre er at vi har fått et 
kommunistparti som reiser kam-
pen og vi har det svarte folkets 
organisasjoner. 

— Hvilke politiske kamper er 
viktigst? 

— Dere har kanskje hørt om 
Anti-Bakke bevegelsen? På ame-
rikanske universiteter er det 
gjennomført kvoteregulering for 
svarte og for kvinner. Det skal 
taes opp 50 prosent svarte og 50 
prosent kvinner. For de svarte er 
dette en svært viktig reform som 
gjør det mulig for flere å tilegne 
seg kunnskap. 

Allan Bakke ville studere med-
isin, han er hvit. Han kom ikke 
inn på medisin, og påstod at han 
ikke kom inn på universitetet på 
grunn av «diskriminering av hvi-
te». De svarte tok plassen hans, 
dette hevda Bakke. Og han nøy-
de seg ikke med avslag, han gikk 
til rettssak, ja helt opp til høye-
sterett. Bakke vant saken. Han 
fikk full støtte av borgerskapet, 
pressa og naziorganisasjoner. De 
bruker nå Bakke-saka for å 
fremme sin ultrareaksjonære 
«White power» kampanje særlig 
blant hvite arbeidere, og den hvi-
te ungdommen. De skal få det til 
å se ut som det er minoritetene 
som har skyld i undertrykkinga. 
At Bakke vant i retten, bruker nå 
borgerskapet til å fjerne kvotere-
guleringa på flere universiteter  

og arbeidsplasser. De danner or-
ganisasjoner som tar opp «rever-
sed discrimination». 

Men dette har reist en storm 
på lærestedene. Hvite og svarte 
studenter har gått sammen. Da 
saka skulle opp i Washington, 
demonstrerte 15 000 studenter 
mot Bakke. I alt har 60 000 stu-
denter demonstrert. Det har vært 
en av de viktigste studentkampe-
ne i år. Bakke-saka angriper ikke 
bare de svartes rett til å studere, 
men er også et alvorlig angrep på 
arbeiderklassen. 

Nå er kvotereguleringa over-
latt til det enkelte universitetet. 
For eksempel hos oss på Kent, 
skryter de av å ha 59,5 prosent 
kvoteregulering. På idrettshøys-
kolen. Så viser det seg at det be-
tyr 50 prosent kvinner og 0,5 
prosent svarte! 

Det var to anti-Bakke organi-, 
sasjoner. Den ene var leda av re-
visjonister. De spredde illusjoner 
om at rettferdigheten skulle fin-
ne i høyesterett, at kvotesystemet 
skulle opprettholdes. Selvfølge-
lig seirer de hvite i borgerskapets 
rettsapparat. 	Revisjonistene 
spredde illusjoner. Nå har de lagt 
ned arbeidet. Vi fortsetter. Vi 
skal blant annet arrangere en 
konferanse til høsten om svart 
utdanning. 

BLE FENGSLA AV 
UNIVERSITETSLEDELSEN 

— Du går jo på Kent, der 4 
studenter ble myrda for å de-
monstrere mot den amerikanske 
terrorbombinga av Camphuc-
hea. 

— Ja, det skjedde 4. mai 1970, 
og hvert år siden har studentene 
hedret minnet til de modige anti-
imperialistene. Men så bestemte 
universitetsledelsen at det skulle 
bygges en idrettshall over stedet 
der de 4 ble myrda. Dette reiste 
en storm på universitetet. Det 
var i fjor sommer, jeg var sjøl 
med på kampen. De kom med 
bulldozere, like før semesteret 
var slutt. Vi satte opp telt på 
plassen og ville ikke flytte oss. 
Stedet ble døpt til «tent city» et-
ter hvert. Vi var ca. 300 studen-
ter som beleira universitetsområ-
det i 60 dager. Til og med lærer-
ne kasta seg foran bulldozerne! 

Men vi lyktes ikke, fienden var 
for sterk. Revisjonistene hindra 
massemobilisering. Da studente-
ne kom tilbake etter ferien ville 
revisjonistene sette i gang nye ak-
sjoner uten å diskutere med og 
mobilisere studentene. Trotski-
stene ville legge ned kampen. 

Kommunistene var for få, så vi 
tapte avstemminga overfor revi-
sjonistene. Det førte til at det ble 
for få aktivister som beleira om-
rådet og politiet bare feide inn på 
universitetet og arresterte oss. 
194 studenter ble fengsla. Vi ble 
senere flytta til et fengsel i Cleve-
land som er et distrikt med 95 
prosent svarte. De stua 38 gutter 
inn i en 4-persons celle og 22 jen-
ter i en 2-persons celle. Vi ble 
holdt der i 24 timer uten mat. Se-
nere ble vi flytta, og måtte ligge 
rett på sementgulv. 

De fleste av oss var hvite og i 
et svart fengsel, mange var redde 
for å bli slått ned. Men så viste 
det seg at vi fikk kjempestøtte 
fra dem. Mange knytta neven i 
solidaritetshilsen, de delte mat 
med oss; Det var en fantastisk 
stemning. 

MØTER MED OVER 
20 FORBUDT 

— Vi lærte mye av denne kam-
pen. Det er avgjørende å mobili-
sere flertallet av studentene, da 
kan vi vinne mange delseire. Men 
fordi vi var for få vant revisjoni-
stene. Vi har også lært at ledel-
sen på de amerikanske universi-
tetene kan innføre fascistiske til-
stander for å få gjennom sine in-
teresser. Nå etter aksjonene mø-
ter vi harde angrep på våre de-
mokratiske rettigheter. Det er ik-
ke lov til å holde møter med over 
20 studenter på universitetsom-
rådet. Men vi kunne sjølsagt ikke 
finne oss i det. Vi samla oss, ca. 
40 studenter i vestibylen og be-
gynte å lese fra den amerikanske 
grunnloven. Der står det at en-
hver har rett til å ytre seg, skrive 
osv. Vi ble arrestert, mens vi le-
ste om våre rettigheter! 

— Kan du si litt om den øko-
nomiske situasjonen for studen-
ter i USA? 

— Du kan søke om statslån el-
ler få såkalte arbeidsstipendier. 

Det vil si at du jobber for en læ-
rer, gjør forskningsoppdrag for 
ham. Dette betyr at de fleste ne-
sten jobber på heltid for å ha råd 
til å studere. Derfor er det også 
vanskelig og skape noe politisk 
og sosialt miljø. 

UNIVERSITETSLEDELSEN 
INVESTERER I SØR-AFRIKA 

— Men det er også andre vikti-
ge ting når det gjelder økonomi 
på våre universiteter. Det er både 
private og statseide universiteter. 
De private eies f.eks. av Gulf 
Oil, som investerer i Sør-Afrika 
for å bygge opp fonds til drift av 
universitetet. Ett universitet får 
46 prosent av profitten sin fra in-
vesteringer der. 

På Kent sitter det folk i ledel-
sen som har hatt ansvaret for å 
legge opp utdanningsprogram 
for militærjuntaen i Chile. Så det 
er litt av en reaksjonær gjeng vi 
fører kamp mot. 100 000 studen-
ter har til nå protestert mot inve-
steringene i Sør-Afrika. 

— Du kommer fra søsterorga-
nisasjonen til NKS og Rød Ung-
dom. Hvordan jobber dere? 

— Vi har en felles organisa-
sjon for studenter og ungdom 
som er underlagt Communist 
Party. Men vi ser etter hvert hvor 
viktig det er å bygge en egen or-
ganisasjon blant studenter, at de 
utgjør en svært viktig gruppe._ 

Nå jobber vi altså blant ar-
beidsløs ungdom, skoleelever og 
studenter. Vi er en multinasjonal 
organisasjon og ser kampen for 
de svartes rettigheter og kampen 
mot nasjonal undertrykking av 
minoriteter som viktig. Vi har 12 
grupper rundt i USA. Før var vi 
bare på 2-3 læresteder, men nå 
er vi på 17. Hvis du vil ha flere 
tall så består gruppene våre av 50 
prosent studenter, 35 prosent 
ungdommer, 15 prosent arbeids-
løse, 50 prosent minoriteter, 60 
prosent hvite, 60 prosent kving.er 
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Bildene: 

De tre »Hva Må Gjøres» har 
snakket med, var enige i at 
»Hvem har bestemt..?!» i ho-
vedsak var en bra film med en 
progressiv funksjon. 

Altså: ikke bare en film om 
småborgernes problemer, men 
også om statens voldsapparat. 

En feil ved filmen er at den 
ser bort fra muligheten for 
oedring gjennom politisk 
kamp. 

14 

«HVEM HAR BESTEMT.. ?!» BRA 
men gærnt å kjøre all psykologi og psykiatri i dass 

Svend Wam og Petter Vennerøds film «Hvem har bestemt?» tegner til 
å bli en særdeles godt besøkt norsk film. Den tar for seg et viktig em-
ne — statens voldsapparat og dets måter å undertrykke opprør på, 
her representert både ved politi og psykiatri. Hva Må Gjøres har sett 
filmen og diskutert den sammen med Tore på 27 år som går på barne-
vernslinja på sosialskolen, Ingeborg, 20 år som holder på med 
mellomfag i kriminologi og Thorgeir, 24 år og psykologistudent. Alle 
tre har praksis fra institusjoner. 

Vi var enige i at filmen hovedsakelig hadde bra sider, at den av-
slørte en del av undertrykkingsmekanismene i det borgerlige dikta-
turet, men at den manglet en skikkelig politisk analyse og dermed og-
så fikk en del grove feil. 

Thorgeir: — Jeg synes Wam 
og Vennered gjør en feil når de 
skyver hele psykologien og psy-
kiatrien i dass. Det er tross alt en 
del gode sider, som de ikke tar 
vare på. Det virker liksom som 
om det ikke er mulig å jobbe 
innenfor det feltet i dag, men at 
vi bare skal sitte på ræva og ven-
te til målet er nådd — et samfunn 
der alle er veldig snille med hver-
andre, og da vil vi liksom ikke 
trenge f.eks. psykologer lenger. 
Det her med at en ikke skal gjøre 
noe før revolusjonen kommer 
dalende ned fra himmelen, fører 
også til et gærnt syn på pleierne. 
De viste ingen tendenser til alli-
anse mellom personale og pa-
sienter, og da ser de jo for eks. 
helt bort fra slike kamper som 
har vært ført på Sollia-kollek-
tivet og det nå nedlagte Forvern-
senteret. Eller ta streiken på Em-
ma Hjort i sommer, slike ting 
underslås. De skiller ikke mellom 
venner og fiender, men ser perso-
nalet ensidig som roboter for sy-
stemet. 

Tore: — Det kan nok være så 
at vi går på premissene til borger-
skapets diktatur, men det ute-
lukker ikke all politisk kamp. 
Dessuten er det jo et jævla behov 
for oss som arbeider innen denne 
sektoren. 

Ingeborg: — Det kommer mye 
an på ressurser hvor bra situa-
sjonen kan bli både for pasienter 
og pleiere. Mange steder er det 
slik mangel på stillinger at du ik-
ke får tid til annet enn å vaske og 
mate dem, kontakten ellers blir 
minimal. 

— Men filmen gir ikke noe 
svar på hvordan en skal bedre 
denne situasjonen, bortsett fra at 
Ottar ønsker seg noen mål jord 
der alle kan leve i harmoni med 
hverandre. Kan den da fungere 
progressivt? 

Ingeborg: — Det kommer jo 
an på hvem filmen er laga for. 
Jeg tror det er viktig å avsløre en 
del sider ved dagens samfunn før 
en kan begynne å snakke om pro-
letariatets diktatur, og det synes 
jeg den gjør på en all right måte. 

Yhorgeir: — Jeg synes anmel-
delsen av filmen i Klassekampen 
var temmelig sprø. Filmen ble jo 
avfeid omtrent bare fordi det ik-
ke var en arbeider som ble inn-
lagt, men en litt utfreaka Club 7-
gjenger. Det er jo klart at Ottar i 
filmen også er undertrykt, og 
hovedsida er at den avslører det-
te. Forresten så synes jeg det bi-
ldet med folka i hvite frakker og 
politiuniform under var jævla 
godt. 

— Hva med psykologi-
studenten som fulgte Ottar til 
«gærnehuset» som Ottar kalte 
det, men som studenten konse-
kvent kalte «mental institusjon» 
fordi det hørtes så mye penere ut 
— kjente dere igjen ham? 

Thorgeir: — Han var nok ikke 
så helt utypisk, det er mange som 
fungerer slik, som smurning i 
maskineriet. Egentlig kunne han 
være et bra bilde av hva du lærer 
på Biindern, der det første du får 
beskjed om, er at politikk og fag 
er to vidt forskjellige områder 
som ikke kan kombineres. 

— Det siste er vi vel en del som 
vil si oss uenige i, men hvordan 
står det egentlig til med fag-
kritikken? 

Ingeborg: — Hos oss har nok 
den fagkritiske virksomheten 
vært forsømt, men det ser ut til å 
rette på seg nå. Faren er at den 
bare blir bedrevet i en liten eks-
klusiv ring uten å nå ut. 

Tore: — Fagkritikken er vik-
tig for å kjøre den politiske kam-
pen inn i et all right spor, men vi 
har hatt altfor lite av den. 

Thorgeir: — Også hos oss har  

det stått dårlig til, og dermed blir 
ikke den ideologiske under-
trykkinga skikkelig avslørt. Men 
på arbeidsplassen i institu-
sjonene, synes jeg det viktigste er 
den stadige defensive kampen 
mot nedskjæring, pluss en allian-
se mellom pasienter og pleiere 
der det er mulig. En !nå gå inn i 
systemet og knuse det innenfra. 

Tore: — Men politisk kamp er 
kanskje vanskeligere innen den-
ne sektoren enn for dem som er i 
direkte produksjon. Samtidig er 
den enormt viktig, vi merker jo 
også krisa med nedskjæringer av 
budsjett, utradering av stillinger 
og økt medisinering som bote-
middel. 

— Gi filmen et riktig bilde 
med at livet på sykehus omtrent 
bare er sprøyter i baken og bruk 
av isolat? 

Tore: — Egentlig fikk vi vel 
sett litt for lite fra institusjonen, 
men det er klart at doping og iso-
latbruk forekommer, og det 
temmelig mye. 

Ingeborg: En annen form for 
undertrykking som forekommer, 
men som vi ikke fikk se i filmen, 

-var den såkalte «terapien» der en 
utfører gratisarbeid for for-
skjellige bedrifter. En kan jo 
dessuten også bli tvangsmedisi-
nert uten å ane det sjøl, gjennom 
maten en spiser f.eks. 

Thorgeir: — Det med altfor 
mye bruk av medisiner stemmer 
nok, men jeg synes det er gærnt å 
si «bort med medisinene» — slik 
som de sier «bort med teknikken, 
det er den som har ødelagt alt». 
Det er ikke teknikken eller for 
den saks skyld medisinene i seg 
sjøl et er noe gærnt med, det er 
måten de blir brukt på. Det er 
klart det er en billig måte å stue 
bort arbeidskraft en ikke har 
bruk for ved å dope dem med 
medisiner! 
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«VINTERBARN» 
- åpen film fra kvinners lukkede verden 
Umulig. Helt umulig. Å 

sette ord på den voldsomme 
klumpen i magen som blei sit-
tende lenge etter at vi forlot 
verdenspremiCren på «Vinter-
barn». 

Dea Trier Mørchs roman 
som filmen er basert på teg-
ner til å bli den største danske 
roman-suksess på årtier. Et-
ter å ha sett instruktøren 
Astrid Henning Jensens fil-
matisering av boka, er det 
heller ikke tvil om at «Vinter-
barn» kommer til å fylle ki-
nosalene overalt hvor den blir 
satt opp. 

Filmen skildrer et tema 
som angår de fleste menne-
sker: ventingen på og forløs-
ningen av et barn. 

Den slipper oss inn i et liv 
mellom kvinner som til nå har 
vært et lukket land for menn 
(og kvinner som aldri har lig-
get på en fødeavdeling). 

«Vinterbarn» har blitt en 
kvinnefilm i den forstand at 
den «svømmer over» av kvin-

' ner. Kvinneansikter, kvinnek-
ropper og kvinnelig persona-
le. 

Med unntak av overlegen 
som er den som mest distan-
serer seg fra skjebnene til 
kvinnene på fødeavdelingen. 
Han har alltid dårlig tid, og 
korte upersonlige svar på det 
som for de vordende mødre er 
livsviktige spørsmål. 

Men mennene er også på 
andre måter med i filmen. De 
er i kvinnenes tanker. Er han 
tro, roter han og hvordan kla-
rer han økonomien? De er 
viktige for hun som ligger og 
føder og få ha mannen med 
seg. Og for henne som ligger 
alene og venter på en mann 
som kanskje aldri kommer. 

Vi møter kvinner fra for-
skjellige klasser, med ulike  

oppfatninger av samfunnet, 
kvinnens rolle og følelser 
rundt det å skulle føde. 

Men felles for dem alle er 
at de er innlagt fordi det har 
oppstått komplikasjoner un-
derveis i svangerskapet og 
mange av dem får barn som 
etter fødselen kommer på 
neo-natal avdelingen. Tittelen 
«Vinterbarn» refererer til 
barna som ligger på denne av-
delingen: gjennom glassruten 
sees det hemmelighetsfulle 
kuvøse-land. En slags forstu-
die til liv under observasjon. 
Vinterbarna. 

Gjennom samtaler mellom 
kvinnene i avdelingen får vi 
først og fremst et innblikk i 
hva de opplever ved å vente 
på et barn. Også et som kan-
skie ikke er fullt ut ønsket. Vi 
kommer nær disse kvinnene 
og føler fysisk med dem i den 
smerte og angst, sorg og glede  

som fyller dem. 
Men vi får også et bilde av 

deres liv utenfor sykehuset. 
Hva skjer med Yvonne som 
kommer hjem med enda et 
barn til to værelses-leiligheten 
hvor det på forhånd er tre 
barn? Hvordan skal det gå 
med tyrkiske Habiba og hen-
nes mann som tjener 25 kro-
ner timen. Og med henne som 
fødte et barn uten føtter? 

Vi treffer kvinner som aldri 
har møtt hverandre før, og 
hvis veier kommer til å skilles 
etter utskrivelsen. 

Under disse omstendighete-
ne oppstår det et fellesskap 
som ikke kan beskrives med 
et mer dekkende ord enn sø-
stersolidaritet. 

Hvis du ikke har lest boka 
så gjør det, og sørg for å få 
billett til filmen! 

Jenny Jaeger 

Tor Esaissen: 
DNA de virkelige kriminelle! 

— De virkelige kriminelle er regjeringa, de 
som styrer og bevarer det etablerte systemet. 
Det er Tor Esaissen som sier dette til Hva Må 
Gjøres under en samtale vi hadde med ham 
om utstillingen av fangearbeider i Unge 
Kunstneres Samfunn i Oslo. Utstillingen som 
har pågått fra 7. og varer til 24. september, 
viser tegninger, malerier og trearbeider laget 
av fanger på Fengselssykehuset ved Oslo 
Krestfengsel. 

Tor Esaissen med en modell av Oslo Kretsfengsels luftegårder, hentet fra utstillingen »Fangeliv». 

Disse arbeidene er laget i løpet 
av en periode på fem måneder 
fra januar i år, da Esaissen var 
ansatt som arbeidsterapeut ved 
Fengselssykehuset. — Jeg kom 
imidlertid på litt for god fot med 
de innsatte og var i for stor 
opposisjon til de ansatte, så jeg 
ble oppsagt etter fem måneder, 
forteller Esaissen. 

— Men du ble altså mottatt 
med åpne armer da du skulle be-
gynne der? 

-- Det var så som så med det, 
det første jeg fikk høre da jeg be- 
gynte, var at jeg måtte lære meg 
peddik, broderi og veving. Etter 
å ha holdt på med det i tre uker, 
visste jeg i alle fall hva jeg ikke 
ville sette de innsatte til! Jeg var 
så lei og forbannet av dette idiot- 
arbeidet hver ettermiddag jeg 
gikk hjem, at jeg tenkte det vel 
måtte være enda verre for dem' 
som var syke og skulle ha den-
slags som såkalt «terapi». 

— Fikk du materiale til å prø-
ve noe nytt? 

— Joda, jeg gikk til material-
forvalteren og fikk malingsspann 
og masse papir. Men etter ei uke 
var det jo slutt på det, og da jeg 
kom tilbake for å få mer, ble han 
helt himmelfallen. Da var det å 
gå gangen om fengslets ledelse 
med svar om at budsjettet dess- 
verre var sprengt — jeg kunne ik- 
ke få mer. Men det kunne jeg jo 
ikke slå meg til ro med, så jeg be- 
gynte å lete litt på egen hånd. På 
snekkerverkstedet så jeg masse 
avkapp og fikk beskjed om at det 
kunne je bare ta, for det skulle 
allikevel bare brennes opp. Og 
slik begynte altså arbeidet med 

treskulpturene. 
Og disse skulpturene er det 

blitt en god del av etter hvert, 
mange av dem minner sterkt om 
vakttårn og sperringer, og en av 
dem er en tro kopi av luftegården 
for varetektsfanger. Den viser i 
hvilke omgivelser de varetekts-
innsatte får tilbringe den eneste 
timen i døgnet de ikke er isolert: 
En lang gang med trange båser 
plassert oppe på taket i Oslo 
Kretsfengsel. Her skal du gå 
rundt en time for å lufte, det ene-
ste du ser er høye murer og en 
flik av himmel gjennom nettin-
gen. 

— Men tilbake til det du sa om 
regjeringen som de virkelig 
kriminelle — hva mente du 
egentlig med det? 

— Jo, ta nå for eksempel den 
nye kriminalmeldinga — det er 
ord, ord og atter ord, de later 
som om de gir visse innrømelser 
med tompratet sitt, samtidig som 
de f.eks. nå i Oslo bygger et nytt, 
kjempesvært politihus. 

- Ja, denne kolossen kommer 
vel neppe til å resultere i at færre 
blir satt i fengsel, men allikevel: 
De fleste vil jo mene at om en fyr 
slår ned ei gammel dame og stje-
ler trygda hennes, så bør det rea-
geres mot ham på en eller annen 
måte? 

— Det er sant nok, sier Esais-
sen tenksomt — det er vanskelig 
å vite hva man skal svare til slikt. 
Men jeg vet i alle fall en ting —
det hjelper ikke å sperre ham in-
ne på ei celle — det blir han i 
hvert fall farlig av. Man han må 
tas hånd om på en eller annen 
måte. Og nøkkelordet for meg 
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«MVA tg GJØRES 
HVA MÅ GJØRES» er avisa til 
Norges Kommunistiske Student-
forbund. 

Adresse: 
Boks 2072, Griinerlekka, OSLOS 
Postgiro 2.23.26.43. 

i 

I. , tkommer med 7 nummer pr. år. 
Abonnementspris kr. 20,- pr. år. 

Navn: 	 

Adresse: 	 

Postnr. og sted: Her ser en det berømte atomkraftverket i Barsebåck. 

MÅ  GJØRES BOKS 2072, GRUNERLØKKA, OSLO 5 

hadde følgende ruteplan: Fre-
dag: Lyderslev — Køge = 23 
km. Lørdag: Køge — Ishøy = 24 
km og søndag: Ishøy — Køben-
havn = 20 km. Tilsammen skul-
le de tøffeste gå 77 km på tre da-
ger! 

Heldigvis var «marchen» lagt 
opp som en rullende snøball (og 
rulle gjorde den!) Det var mobili-
sert sterkt på at folk skulle til-
slutte seg når som helst under-
veis. 

Trass i regn og jævlig vind var 
humøret på topp. På rasteplasse-
ne var det f-esk musikk og livlig 
ringdans. Selvfølgelig var det 
særga godt for mat og drikke 
(danskene drikker mye øl), sa-
maritervogner (som bl.a. pleide 
ømme føtter), toaletter, infor-
masjonssentra pluss en hel del 
vakter. 

Det var tydelig at kjerna i de-
monstrasjonen, de som hadde 
gått langt, var godt sammensvei-
set og på den måten bidro til å 
styrke stemningen. Alle «nye» 
demonstranter ble ønsket hjerte-
lig velkommen. 

Vår «snøball» hadde startet 
opp med 500 deltakere og endte i 
København 30 000 mennesker 

Bildet viser en av de mange rastene underveis i marsjen Stevns — København. 

"Hva skal vekk? BarsebRek! 
Hva skal hm? Sol og vind !s. 

For noen uker siden fikk vi en 
løpeseddel stukket i handa — der 
sto det blant annet: 

NORDISK AKSJON 
MOT ATOMKRAFT 

Denne aksjonen består i år av 
lokale marsjer og møter på 5 ste-
der i Sverige, og 2 steder i Dan-
mark. Alle disse støttes av 00A i 
Danmark, Miljøforbundet i Sve-
rige og Aksjon mot atomkraft i 
Norge (AMA). 

De siste to årene har den nor-
diske fellesdemonstrasjon bestått 
av en 20 km lang marsj mot 
atomkraftverket Barsebåck som 
ligger i Sverige 20 km nord for 
Malmø, og også kun 20 km fra 
København. Det første året var 
det med 6000 og i fjor nærmere 
20 000. 

I Sverige blir kun lørdag 
26. august brukt, mens danskene 
arrangerer to marsjer som vil 
strekke seg over 3-4 dager. I 
Danmark vil marsjene starte på 
aktuelle byggeplasser for atomk-
raftverk og bil gå til nærmeste 
storby, mens i Sverige blir det de-
monstrasjon mot allerede eksi-
sterende atomkraftverk. 

Vi er motstander av atomkraft 
— og blei interessert. Etter en 
sjekk på vår egen økonomi og 
diskusjon om viktigheten av in-
ternasjonal solidaritet, bestemte 
vi oss for å dra. 

AMA hadde virkelig lagt sin 
sjel i å arrangere transporten av 
de norske deltakerne på en bra 
måte. De hadde til og med gjort 
det mulig å rekke Kalvøy-
festivalen for dem som måtte øn-
ske det. 

Det var kanskje litt skuffende 
at så få nordmenn benyttet seg 
av den fine sjansen AMA hadde 
gitt dem til å kjempe mot atomk-
raft i Norden. Det var imidlertid 
en oppmuntring at flesteparten 
av de norske demonstrantene 
deltok både i Sverige og i Dan-
mark. På det meste var vi en 
70-80 deltakere herfra. 

I Sverige deltok vi i marsjen 
mot Barsebåck, atomkraftverket 
helt på sydspissen av landet. 
Marsjen startet i LOddekbping. 
Her var vi ca. 60 norske demon-
stranter og 2000 totalt. 

Stemningen var stor blant 
marsjdeltakerne, men ikke like 
positiv blant tilskuerne som sto 
og så på. Vi merket at atomk- 

raftspørsmålet var et ladet tema i 
Sverige. Vi festet oss særlig ved 
en parole som lød: «Bedre radio-
aktiv enn kommunist»! Vi følte 
oss litt skuffa over denne reak-
sjonen, men trøstet oss med at de 
nok var lite representative for 
Sveriges befolkning. Det ble oss 
fortalt at mange av dem som har 
eiendommer i nærheten av atom-
verkene, var redde for at tomte-
ne deres ville bli verdiløse om det 
ble konstatert at det var skadelig 
å bo så nærme et atomverk. Der-
for ønska de ingen spørsmål-
stegn ved atomkraften ... 

Av parolene våre var det spe-
sielt en som stakk seg ut: «Hva 
skal vekk? Barsebåck! Hva skal 
inn? Sol og vind!» Og skjelden 
har vel et demonstrasjonstog fått 
slik «vind i seglene» — sterk vind 
og strålende sol var nettopp hva 
værgudene kunne by oss. 

Selve Barsebåck-verket ligger 
et steinkast fra havet (og bare 2 
mil fra København) — omringet 
av store jorder. Det var derfor 
relativt få tilskuere på den 10 km 
lange strekningen vi gikk. Pres-
sefolk så vi også lite til. 

Vi spurte noen svenske med-
demonstranter om det var noen  

vits i denne demonstrasjonen når 
det var så få som så den. Jo —
mente de fleste, demonstrasjo-
nen hjalp til å lage blest om sa-
ken og legge press på regjerin-
gen. 

Etappen i Sverige ble avsluttet 
med mat, appeller, musikk og til-
løp til dans. 

Marsjen til Barsebåck ble kan-
skje ikke den knallstarten vi kan-
skje hadde håpet innerst inne —
fortsettelsen som de danske 
atom-motstanderne sto for ble 
imidlertid forrykende: godt hu- 

mør, godt organisering og plan-
legging, og framfor alt et veldig 
godt forhold til tilskuerne. 

Det var to marsjer i Danmark. 
En i Nord-Jylland (som vi under-
veis fikk høre hadde samlet 10-
15 000 demonstranter) og den vi 
var med i: ATOMKRAFT-
MARCHEN STEVNS — KØ-
BENHA VN. 

Det eksisterer ingen atomk-
raftverk i Danmark, de stedene 
demonstrasjonen ble lagt til er 
imidlertid aktuelle byggeplasser. 

Marsjen Stevns — København 
• 

stor — alle demonstrasjonene til-
sammen: omkring 55 000! 

Danskene satte tydelig pris på 
at vi hadde kommet den lange 
veien for å vise vår solidaritet 
med anti-atomkampen der. Dette 
skulle de ikke glemme, sa de, vi 
kunne vente deres støtte til kam-
pen mot atomkraftverk i Norge 
6g! 

Hvor mange skal vi bli neste 
år? 

Julius 
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