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Etter salget 

i Brussel: 

Streik mot Okte husleier 
Krev bevilgning fra staten 
Leieboerne på Sogn og Krings jå trues i gjen av store cpkninger i 
husleiene . Hvis de nye l e tene bli r presset igjennom, vil en 
hybel på s tudentbyen koste 245- 2 6 5 kr . pr . mnd . Dette 
betyr at leiene har steget med over 3 0 o/o på 2 år. Samskip 
nadens langtidsbudsjett t r ekker opp den videre utviklinga: Om 
3-4 år kan en hybel koste nær me r e 500 kr. pr. mnd. ~ Leie
boerne har ikke råd ti l dette . Også i. Bergen og Trondheim 
stiger husl eiene. 

A RSAKENE TIL OKNINGENE NA 

For det fq>rste er cpkningene i flg . Arvid Sveen betinget av 
"Økte lcpnninger og sosia le utgifter (cpkt folketrygdavgi ft m.a.). 
cpkt pris på elektrisitet og telefon .• . • " (Universitas nr.15/16_ 
1971 . Kort og godt: Økningene er forårsaket av strukturrasjo-

Fortsatt side 3. 

lOT FORLOVELSESPA TA l 
»Dette er en god losning, kunne ikke skjule virke
men ikke tilfredstillende ligheten, og mens EEC
nok. Men det kan ingen byråkratiet drakk cham-

r.--· 

avtaler være for alle pagne, stemplet Norges 
parter,» sa ambassador Fiskarlag og bondeorg-
Sommerfeldt da han anisasjonene resultatet 
skulle presentere for- som et slag mot det 
handl ingsresultatet . norske folket. 
Men dette f låsete pratet 

Leder- side 2 

Lukking- side3 

Om SF-ledelsen 
og EEC-kampen 
-side 4 

LØGN ERNE OG FORHAND LI NGS 
RESULTATET 

" Den stcprste g lede ein kan ha , det er a 
gjera andr e g lad" , bur de Bra tte l i ha 
forta l t de t no r ske folket. For hand lings
res u l tatet i n neholder overhodet ingen 
varige særodninger, bare pene Purokrat
ord. De samme ord som Sør- Ita lia har 
få tt, og der b le det avfolking og rene u 
lands-ti l stander . Bratte li forsøkte des
perat å få en sukkerbit som kunne s tag
ge EEC- motstande r ne . Men etter et 
fullstendig knefall for imperialistene, 
har han nå bar e lcpgnene igjen t il fo l ket . 
Men de brukes da også til gagns . Tvert 
imot a lle r eali teter, og på tvers av 
fiskernes og bØndenes ti ll itsmenn , forte l
ler Bratteli , Wi lloch og Norges Industri
forbund at a l t har gått strå lende i 
Brus sel, at Norge har fått varige sær
ordninger . N å kan de forte lle at det e r 
he lheten som er det avgjØr ende, ikke 
detaljene . T idliger e har de understr eket 
gang på gang at vi måtte vente på for 
handlingsresu l tatet , og at de ikke var 
" forutinntat t" , s lik som EEC- mots tander
ne . Så seint som i desember kunne s tats
r å d Kleppe for te lle i Arbeider samfunnet 
at varige sær or dni nger var for<Jtsetningen 
for å underskrive forhandPngs resu l tate t . 

HVA GJØR EEC -TILHENGERNE 

Men nå k r yper ro ttene fr am fr a hol a s i ne. 
Europabevege lsens kampanje kjenner v i . 
La oss s e li t t på personene bak: Ti m 
Greve, mar kedsinfo r masjonssjef fo r re-

Forralerne som solgte Norge på billigsalg. 

g jerinqa , ansavrlig for " infor masjons"
b r osjyr e ne t i l UD . Guttornm Hansen, DNAs 
parlaMentariske leder , Knut Frydenlund , 
ONA, Reiu lf Steen, DNAs " c om ing man" , 
og HåKon L ie ( han sb ss i mot fol ket i 
30 å r, ) . A lle "vente - og- se"-fol ka . At 
det he le var e t narresp i ll for fol ket , 
det ser vi nå . 

Disse fo l ka e r mer e nn g r u nnfalske, de 
e r oqså a n ti - demok r atiske. l NRK for e 
går r ein sensur , knebling av fo lkets 
synspunkte r . Vi k jenner tilfe ller av p r o
g r am som e r fo r kaste t som "ik ke - ob
jektive". " Objektiv " er deri mot en serie 
i skolekringkast i nga, som forte Ile r at 
" EEC be ty r fr ed i Euro pa " . Om B r at
te l i undertegne r fo r l ove l se s pak ta den 22 . , 
går han fr ekt ut over Stor t ingets mandat. 
Samtidig pl anlegges et s torstil t angr e p 
på fol kets levekår. S ka t ten for 72 blir 
3 - 5 % hcpg r e e nn i fj or. NAF / LO vil 

ikke gi noen kompens asjon for dv r t i da. 
NAF sier " ingen Øking ved lønnsopp
g jøret", Aspeng r en m a ner ti l for sik
tighet. 
"DEMOKRATI ER DET V I V IL" _ 

A l t det te h indre r ikke B rat te li i å 
skr yte a v sitt e g e t demokratiske sinne
lag. Forlove lsespa kten som han vil 
tegne betyr a t i n gen l ove r e ll e r 
viktige beslutni n ge r )<. an f a t
tes ute n a t EE C har fått e t 
o r d med i l a get. 
Dette e r en dik tato r s hand l i ng . LO
pampEJne driver k lappja kt p å m edle m mer 
av A r beide r komi teen på arbe tds plass ene. 
Industr iminister L ied påstår a t de s om 
ikke er en ige i at vi cpkonomisk tjener 
på EEC , ikke er meni ngsber e t tiget. 
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DEN DEIVIJKRATISKE 
MASKEN REVNER 

ente-og-se-perioden er over. 

Staten har i lengre tid pr~d å holde 
~ voksende opinionen stangen ved å 
lansere parolen "vente-og-se". Den 
iflnSket stillhet og ro om sine for
beredelser som fq>rst og fremstcer 
blitt satt i verk gjennom struktur
rasjonalisering og ulike dyrtids
l'ramstq>t. F.eks. har de siste stats
budsjettene lagt grunnlaget for at det 
nå ramler gjennomsnittlig en bedrift 
pr. dag. 

Ved årsskiftet ble det klart at denne 
perioden er forbi, og det fullstend
ige knefallet for EEC-imperialismen 
lq>rdag morgen markerte det fore lØp-
tge klimakset i spillet om å selge Norge 
Norge. 
Nå satser regjeringa rubb og rake på å 
å tilfredsstille EEC-imperialistene; 
at den demokratiske masken 
sprekker får så heller være. 
Borgerlig-demokratiske prinsipper, 
som ethvert folks rett til selv å 

fremtid, 
rOr-

nå foretar seg i Brussel. Aldri 
i norsk historie etter krigen har 
spørsmålet om hvem statsmakta 
tjener vært stilt skarpere. TH og 
med et av de borgerlige partiene 
på Stortinget, Senterpartiet, har 
protestert mot den måten 
regjeringa har manipulert Stor
tinget på • --

Marxist-leninistene har alltid 
hevdet at det er monopol-borger
skapet som har makten i Norge, 
'09 at de utqJVer denne makten gjennom 
gjennom staten. Opportunister av 
diverse avskygninger har forsøkt å 
tnnbtlle folk at det ikke er slik; 
at det bare delvis er sant osv. 
Begivenhete~t siste har 
klarere enn mange ord vist hva som 
er reallteten i denne saka. For å 
tåkelegge kjensgjerningene prtpver 
monopol-børgerskapet å opprett-

elde "demokrati k """'••~""'" 

Det er ingen ttll'eldighet at det er 
sosial-demokratene som står t 
spissen for denne bevegelsen nn 
mot de rettighetene folket har til
kjempet seg. Ledende DNA
politikere har uttalt at samfunnet 
må få en ny struktur, og de har 
lang erfaring med dette arbeidet. 
I over 30 år har de sittet med 
statsmakta og kunnet etablere et 
godt utbygd nett av komiteer, 
styrer og råd i ttlknytning til stats
apparatet som skal forlike "arbeids
givernes ,arbeidstakernes og det 
offentliges interesser". Nøyaktig 
samme målsetting som Mussolini 
hadde for sin korporative stat. 

POLITISK ANGREP PÅ 
UNIV ERSITETET - LUKKING 
OG " FOLKEVALGT'' STYRE. 
Tendensene til korporativisering ser 

Vi er tilhengere av sovjet · 
demokratiet, a,· det arbeidende folks demokrati, det mest 
konsekvente demokrati i verden. !\.len i de kapitalistiske 
landene forsvarer vi og kommer vi til a forsvare hver tomme 

vi også på universitetet - i og med 
forslaget om et "Folkevalgt" organ. 

Ottesens rasjonaliseringsprogram ble 
slått tilbake, og studentene og 
lærerne har tatt opp kampen mot 
statens Økonomiske utpressings
politikk. Nå vil sosial-demokratene 
sikre seg direkte kontroll over 
universitetet. Et folkevalgt styre 
hadde selvsagt vært en god ting, 
i o vis det bare var folkets vilje som 
kom til uttrykk de~ sosial
demokratene er ute etter det 
motsatte: å sikre total og direkte 
innfl1;1telse over universitetet for 
monopolkapitalen, i strid med folkets 
og i strid med studentenes og 
lærernes interesser. 

Også i vår særegne kamp på 
universitetet, mot lukking, blir det 
altså et sp(/>rsmål om å forsvare 
borger l tg-demokratiske rettigheter, 
å forsvare den relative sjØlstendig
heten som universitetet ennå har. 
Ved å forsvare vår arbeidsplass 

vi det vanske for 

KAMPEN FOR KC'!IMI~~s 
OG MOT NYE' DVRTIDSFRAMSTØT 

Den prisstigninga som har rammet 
studentene er et resultat av den 
politikken staten Fører for å velte 
byrdene over på folket. Dette skjer 
dels ved en opptrapping av ;!1'ftidl, 
dels gjennom strukturrasJona 1ser ng. 
Samskipnaden vakler i dag under 
byrdene av den samme politikken 
som f(/>rer ti l at det nedlegges en 
bedrift pr. dag. Den eneste ansvarlige 
ansvarlige politikken l'or å sikre 
arbeidsplassene og forsvare 
studentenes er å kreve 

l'or det ~ Ilt vi i 
studentenes særegne kamp mot 
hAkktng. 
for det tre at reiser kampen 
l'or lån og nd som kompen-
sasjon sammen med alle andre 
utdanntngssC111-<ende. 

- for det fjerde at vi vtl kjempe 
som planlegges på huSleier og mat
priser. I forhold til kampen mot 
EEC og studentenes kamp mot 
lukking er kampen mot prisøknin
ger i dag underordnet. Situasjonen 
er ander ledes enn for ett år siden, 
i og med at våre studieplasser nå 
er i fare. 

FORSVAR DE BORGERLIG-DEMO
KRATISKE" RETTIGHETENE 

NEI TIL SALG AV NORGE 

NEI TIL LUKKING 1 

KREV KOMPENSAS.JON I FORM 
AV LÅN OG STIPEND f 

SLÅ TILBAKE NYE' DVRTIDS
FRAMSTØT! 

av de borgerlig-demokratiske frihetene, som angripes av 
fascismen og den borgerlige reaksjon, fordi proletariatets 

klassekamp interesser krever dc ~D~If'JEI!J!D!iilli!IJI 

KR 1345.-. ET RIMELIG KRAV 
' l ,,,,,,,,,,,, l 

Statens dyrtidspolitikk har fØrt til grov 
forverring for studenter og andre grup
per de siste årene. Våren 70 reiste 
vi kamp mot denne politikken. Under 
Lå nekasseaks jonen og siden har vi gjort 
de s amme erfaringene som arbeider
klass en: Vi kommer på etterskudd når 
vi bare krever kompensasjon for pris
s tigninga. Vi taper, og staten tjener 
på en s lik linje. 

Samtidig s om vi gjennom kamp tilbake
vis er nye (/>konomiske byrder, 
m å vi kreve erstatning fra Staten i 
form av stipend for den p ri s s ti g -
ni n ga som reellt satte vår levestan
dard ned i 1971. 

Ut fra dette blir et rettferdig krav til 
Staten/Lånekassa kr. 1 2 55 , - pr. mnd. 
for 72/73. 4 O O , - skal utbetales som 
stipend. Dette bel(/>pet skal gi kompensa
sjon for priss tigninga i 1971 • 8 55 , -
skal utbetales som lån. Dette skal dekke 
produktivitets økninga siste år. I tillegg 
kommer den overf(/>rte forsørgers tønaden 
på kr. 9 O,- , som nå betales direk te 
ti l s tudenter under 25 å r. 
Til sa mmen m å vi alt så k reve 
1- r. 1345,- utbetalt pr. mnd. 

Våre rettferdige krav fra ifjor, s om var 
basert på udiskutabel prisstigning , var 
kr. 1120,-. Regjeringa svarte frekt m ed 
bare 1 000,- kr. Og det ti l tross for at 
sjØl statlige utvalg forsikra .om at vår~ 
krav var rettferdige . Mot vare krav pa 
1255,- foreslår Bratteli denne gangen 
kr. 1030,-. Når Bratteli. ikke vil gå 
hØyere, er det dels fordi studentene som 
andre deler av folket skal bære de byr-
dene norsk monopolkapital lettes for i 
en EEC-forberedende fase. Dels bruker 
staten Økonomisk press for å få rasjo
nalisert universitetet, - igjen til mono-

polkapitalens ferde l. 

Bare aksjoner kan for h ind r e yt t e r l i g 
e re forve r ring . Der som vi bare satser 
på at prisstigning bli.r kompenser t ved 
lån og stipend, er det uttrykk for illu-

SUF (m-l) avholdt i hØst sin 2 . kon
gress. c:et er gått to år siden den fØr
ste kongressen, dvs . det landsmøtet som 
slo fast at organisasjonen bygget på 
Marxismen-Leninismen- MAO Tsetungs 
tenkning . På den tida var SUF(m-1) 
den eneste konsoliderte , landsomfatt
ende m - l organisasjonen i landet . Dette 
medfØrte at SUF(m-1 ) måtte påta seg 
en rekke oppgaver som egentlig tilfaller 
et kommunistisk parti eller en parti
byggende organisasjon . Kongressen i hØst 
kunne slå fast at kampen for et kommu
nistisk parti har kommet over i en ny 
fase, i og med at MLG har utviklet 
seg til den leden de m-l organisa
sjonen, og i og med at nivået i m-l 
bevege l sen er hevet, og- ikke minst gjen
nom kampene mot Hovden-klikken. 
Kongressen slo derfor Først og fremst 
fast at SUF(m-l) nå skal utvikles 
til en kommunistisk masse
organisasjon for revolusjonær 
ung dom • Kongressen markerte på dene 
måten startskuddet for en omfattende 
omdanningsbevegelse i SUF(m-l) 
i tida som kommer. Dette innebærer 
ikke at m-l-bevegelsen nå "slapper 
av på krava" . Det betyr at vi nå har 
en s å sterk,bols jevisert kjerne at vi 
kan gå et skritt videre og danne et 
revolusjonært forbund for ungdoms
massene. 

Sentralt for ungdomsmassene står 
spØrsmålet om kampen mellom 
de to verdensanskuelsene. 
Som det ble uttrykt i hilsningnen 
fra MLG til kongressen: -
"· ..• Over 90% av ungdommen kom
mer fra de progressive og revolu
sjonære klassene, fra proletariatet 
og småborgerskapet. Ungdoms mas
sene Føler sj(/>1 på kroppen imperi
alismens og reaksjonens politiske, 
Økonomiske og kulturelle undertyk
kelse. På alle områder stilles ung
dommen overfor kampen mellom den 
borgerlige reaksjonære verdensansku
elsen og proletariatets verdensansku
else. Staten, monopolene og preste
skapet har i lang tid skjØnt ungdom-

I l l ,,,,,, i l l ,, , , ,,,, * * * 

s joner om at " Staten også står på vår 
side". NSU må vise at de ikke ligger un
der for denne illusjonen - konkret ved ak
tivt å støtte opp om de kampene mot hus
leieøkninger og kantineprisøkninger som 
m å komme. I dag s tå r NSU på et riktig 
krav til størrelsen av lån/ stipend-satse
ne. Marxist-leninistene på universitetet 
vil arbeide for at flest mulig står bak 
dette kravet om stipendkompensasjon for 
pris stigning a og lånekompensasjon 
for p p r o d u k t i v i t e t s Ø k n i n g a i 1 971 , 
samtidig som vi reiser kampen 
der det er mulig mot de pris
s tigingene som er varsla i 72. 

Ny prisøkning på kantina l 

"Studentenes organisasjon", Sam
s kipnaden, lanserer et nytt "velderds
tiltak" for oss f.o.m. 1 • februar: 
12-13% økning på kantineprisene. 
Vi har måttet betale en lang rekke 
slike prisØkninger de siste 2-3 å ra. 
Samtidig har kvalitete n på maten blitt 
s tadig dårligere , og pors jonene min
dre enn Før. 

De ansatte i kantinene og på kjØkkenet 
Får . har~ere arbeidsforhold p. g. a. ras jo
nahsertng og underkapasitet. og arbeids 
plassene deres blir us ikre. De trues 
a': p;r':'i~teringer, fordi bedriften "gå r 
sa darhg • Men hvem er det som avgjØr 
om Samskipnaden skal gå godt eller då rlig , 
om det ikke er staten som skrur 
bevilgningene av og på? 

For å trygge de ansattes arbeidsplasser og 
forsvare studentenes levestandard, må 
staten bevilge tilstrekkelig penger direkte 
til S amskipnaden . Det kreves et t i llegg 
på anslagsvis 1 ,2- 1 ,3 millioner k r oner 
for å få budsjettet til å balansere . Dette 
må være vårt krav. 

mens betydning. !-"ra vi ligger i vogga 
forsøker de å innpode sitt reaksjonære 
livssyn. Fra vi begynner på skolen 1 
læres vi opp til individualisme og kar
rieredyrking i stedet for kameratskap 
og solidaritet. Storborgerskapet dyrker 
forskjeller og karakterer, setter indi
videts interesser foran kollektivets, pre
ker respekt for statsansatte autoriteter. 
Et revolusjonært, kommunistisk ung
domsforbund må slåss mot dette livs
synet. Det må sjØl innpode den komm
unistiske verdensanskuelsen ,der koll
ektivets interesser veier mer enn indi
videts interesser, der karrierisme er
stattes med solidaritet, og reaksjonære 
autoriteter med demokratisk autoritet 
og sentralisme. 11 

Ved siden av å kjempe for ungdommens 
daglige interesser, må vi videreutvikle 
arbeidet vårt når det gjelder å slå til
bake slik reaksjonær innflytelse og frem
me den kommunistiske verdensanskuelsen. 

Kongressen kunne summere opp viktige 
~rfaringer som SUF(m-1) har hentet 
ved å kaste seg ut i ungdoms
massenes kamp . 
Erfaringene viser at SUF(ml) har styr
ket seg gjennom kampen . 
Det ble kraftig understreket at det er 
absolutt nødvendig å bek j e m p e og 
slå tilbake revisjonistiske og 
reformistiske ideer som SF/
NKP-ledelsen prøver å inn-
p o de i u n g do ms m as sene , og som 
i virkeligheten vil Føre folkets kamp på 
avveier . 

Kongressen valgte ny sentralkommite 
e t ter grundige kadervurderinger. G jes
ter fra m-l-organisasjonene i Sverige , 
Danmark og Finnland og en delegasjon fr a 
Arbeidets ungdom i Albania var tilstede på 
Kongressen. 

Kongressen ble gjennomført i en atmos
fære av entusiasme over de store resul
tatene som var nå dd og perspektivene for den 
for den videre kampen. De legatene kunne 
s lå fast at "Aldri har nivået i m-l-be
vegelsen vært hØyere enn nå" • 
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NEI TIL 
LUKKING 

V~ HAR '5?TUASio..USt<J 
Ur\JDJ;;::R Fu.Ll- K'o~~ol.-1-
HI:::'RR 1'\of.-'<KiS ·o,<.JS
Mt=.D.l.J~M ! 

ALLE UT TIL KAMP. • • • 
I "Arbeiderbladet" og Aftenposten kommer 
nesten bare EEC-tilhengerne til De har 
startet krig mot folkets synspunkter og 
interesser. Det borgerlige demokratiet 
begynner å knake i sammenf<Pyningene. 

lNlTIATIVET ER AVGJØRENDE 

EEC-tilhengerne er ,;okruppellq>se •• De har 
enorme ressurs ser a ta av. A ga over 
til å bli "snille" EEC-motstandere i 
denne situasjonen er vanvidd. Spørsmå
let vi må stille er hvordan vi skal vin
ne denne kampen. All historisk erfaring 
viser at den som gir fra seg initiativet, 
samtidig legger hodet på blokken. 
LØgnerne, utbytterne og forræderne har 
erklært krig. Skal vi da bli mindre 
militante ? 

Fortsatt fra forsida 

SjØlsagt skal vi ikke det . Onsdag 1 9. 
arrangerer Arbeiderkomiteen mot EEC 
og dyrtid aksjonsdag mot EEC. Mange 
steder er det vedtatt å streike og ak
sjonere denne dagen. (Se liste et a nnet 
sted i OPPBRUDD.) På universitetet 
venter vi det vil bli vedtatt streik på 
en rekke institutter. Denne streiken er 
av enorm betydning. I hØst blei den 
Første prøveavstemninga holdt, på fil o
sofisk institutt. Kontaktutva lget i FB 
hadde da bare hån til overs for oen 
slags "studenteri". I dag vokser kravet 
om uravstemning i LO . Streiken den 
19. er en opptrapping - det kan bl i 
den stormen som en gang for alle 
setter kroken på døra for Brattelis 
planer. 

Streik mot akte husleier. ... 

naliseringa- av statens EEC-politikk. Den 
andre hovedgrunnen for Økningene er som 
mel og rot i Samskipnaden: Sterk vekst i 
byråkratiet ,svikt i EDB-anlegget som 
fØrte til at flere folk måtte ansettes, og 
andre "uheldige disposisjoner". 

STATEN OG DNA-PAMPENE GAMBLER 
MED ARBEIDSPLASSENE 

Staten driver en politikk som kan fcpre 
til "svenske tilstander" for studentene og 
de ansatte i samskipnaden:Studentboligene 
og maten på kantinene blir så dyre at 
studentene må scpke a,ndre steder . Dermed 
vi L Samskipnadens inntekter synke . Dess
uten prøver nå staten å tvinge fram luk
king ved Universitetet i Oslo ,noe som 
også vil bety færre studenter og mindre 
inntekter for Samskipnaden. Resultatet 
blir:Fare for permitteringer i Samskip
naden - rasjonalisering for de gjenværende 
ansatte (unntatt pampene ,naturligvis) 
og nedskjæring på ytelsene til studentene . 
Enkelte pamper i Samskipnaden hevder nå 
med rette at også deres bedrif rammes a, 
krisa i kapitalismen. Det sentrale spørs 
måletblir da: Når krisa intensiveres ,er 
det da studentene eller staten so skal 
betale for å trygge arbeidsplassene? 
Samskipnaden er, tross sine særegen
heter,en st atsbedrift .Dens midler er 
offentlige midler ,og styrerepresentan
tene er juridisk ansvarlig overfor staten. 
Er det studentene som skal subsidiere 
statens bedrift ,når den går dårlig? 

Spørsmålet om permitteringer eller 
konkurs i Samskipnaden er et politisk 
spørsmål ,som staten kan avgjøre ut fra 
taktiske hensyn. Når f.eks. studentene tar 
opp kampen mot Økte husleier og kan
tinepriser , kan det passe å trekke fram 
konkurstrusselen ,og si at det er studen 
tenes skyld. P å den måten kan pampene 
forsøke å sette studentene og de ansatte 
opp mot hverandre. 

AVVIS DNA-PAMPENES SPLITT OG 
HERSK - TAKTIKK • 

F ort s a t t fra forsid a 

STREIK FOR DIREKTE BEVILGNING! 

Når vi kjemper mot Økte husleier må vi 
derfor kreve Økte bevilgninger f1•a staten 
til å dekke boligavdelingens underskudd. 
Bare dette vil kunne trygge arbeidsplass
ene samtidig som vi unngår husleieØking. 
Samtidig vil det være et slag mot statens 
EEC-forberedelser. Kravet blir derfor: 
Ekstrabevilgning på 1 • 71 mi Il ioner kr. 
En husleiestreik for dette kravet tar 
ikke sikte på å knekke Samskipnaden 
økonomisk , men å tving: staten ti l for 
han dl ingsbordet, hvor bade le1eboerne 
Samskipnaden og de ansatte kan delta. 

Det har vært hevdet noen rare argumenter 
mot husleiestreik .fra enkelte som kaller 
seg progressive. 
Et av disse er: "En streik på studentbyen 
er usolidarisk, fordi ikke alle utdannings
søkende får nyte godt av resultatet. Dess 
uten er leieboerne på studentbyene privi
l tgerte. "Hv a er dette ,annet enn en ny 
variant av LOs velbrukte linje for "soli
darisk l ønnsoppgjør"? "Det finnes alltid 
noen som har det verre enn deg ,derfor 
må du ikke kjempe for dine krav." Dette 
er splitt og hersk - taktikken ,en tvangs
trøye som LO har forsøkt å legge på 
arbeiderne i alle år . 
En annen variant er: "Vi må gjerne ha 
husleiestreik.,men kravet må være kom-i 
pensasjon via lån/stipend, i stedet for å 
stoppe husleieØkinga." Til dette er det å 
si :Studentene har kjempet for k ompensa
sjon i mange semester. Men i dag ligger vi 
langt under statens egne beregninger for 
lån og stipend. Erfaringa viser ganske 
enkelt at v i aldri oppnår noen reel kom
pensasjon, fordi vi blir liggende på 
etterskudd i forhold til prisene. Statens 
og DNA-ledelsens linje er klar:Gjennom 
dyrtida skal studentene tvinges til å ta 
jobb ved siden av studiene . Heltids 
studenten er avlegs. 

KAMP MOT ØKTE HUSLEIER- KREV 
BEVILGNING FRA STATEN. 

ENHET STUDENTER -ANSATTE. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En ting kan vi sla fast nar det gjelder 
behandlinga av lukkingssaka: Aldri har 
byrakratiet fungert mer effektivt! Mens 
studentene var pa juleferie, la Kolle
giet opp planen for lukking av HF, SV 
og Jus. 17 .desember - altså to dager 
etter semesterslutt - sender Kolle-
giet saka nedover til fakultetsrådene. 

Og før studentene har kommet igang 

Men når det er sprengt allerede, -
hevder noen - må if<ke lukking være den 
eneste Løs ningen ? Er ikke universite
tet i Oslo for stort til at det kan bl i et 
godt arbeidsmiljØ og trivsel der ? Bør 
vi ikke lukke i Oslo og bygge ut de andre 
universitetene, og på den måten bekjempe 
sentraliseringa ? 

La oss for det fØrste slå fast at lukking ikke 
vil lØse noen problemer for oss som stu
derer nå. Hvis "adgangsreguleringen" 
skal være eneste middel vil det i beste 
fall gå atskillige år fØr plassmangelen 
etc. blir bedre. Det eneste ·som bidrar 
til at studentantallet reduseres vil være 
den gruppen studenter som ta eksamen 
og forsvinner fra universitetet. 

For det andre vil lukking fØr eller senere 
dra med seg fastere regulering innenfor 
de enkelte studiene, faste fagkombinasjo
ne r etc. , hvis den skal ha noen hensikt. 
P oenget for staten er jo at "for mange" 
studerer i forhold til bevilgningene på 
de enkelte fagene, og da kan man ikke 
la folk få skifte studium eller kombinere 
som de selv vil. For det tredje vil 
selvsagt lukking av Oslo fØre til Økt 
tilstrømnning ved andre universiteter 
med påfØlgende lukking der og . 

Vi vet at staten ønsker politisk kontroll 
over hele utdanningsverke t for å kunne 
legge opp utdanninga etter monopol
kapitalens behov , og for å få flest mulig 
gjennom dene utdanninga til lavest mulig 
pris . For å nå dette måle t bruke r den 
en rekke forskjellige metoder , a lt e t ter 
hvor dan situasjonen er . I Tromsø forsøker 
den å. gjennomføre r asjona liseringen fØr 
undervisn i nqen er startet . 
I Oslo har den pr\bvd Ottosenkomiteen, 
men har seiner e gått over til en a nnen 
taktikk: 
a) nekte bevilgninger til nødvendig utbyg

ging. 
b) gjøre situas j onen uholdbar for studen

te r og lære r e 

c) skyve den upopu lære avgjør e l sen som 
det er å lukke universitetet over på 
Stortinget, som igjen har spilt ballen 

< over til universitetets egne or ganer, 
kollegium og fakultetsråd. 

igjen skal første fakultetsrådsmøte 
holdes (26/1) 
Dette forsøket pa a kuppe gjennom 
saka er en apen provokasjon mot stud
entene. Lukkingsframstøtet utgjør det 
viktigste særegne framstøtet mot 
studentene na, som det er av avgjør
ende betydning a slå tilbake. Verken 
lærere eller studenter er tjent med 
lukkinr 

Den uholdbare arbeidssituasjonen er ikke 
noen naturnødvendighet som fØlger med 
" store enheter" eller noe vi opplever 
fordi teknokrater og byrålrater plutselig 
har mistet grepet om'utviklinga" og 
planlegginga. Den er et resultat av sta
tens bevisste politikk. Staten soiller 
kynisk på den umulige situasjone for å 
splitte lærere og studenter og få univer
sitetet til å lukke seg selv. Staten har 
skapt en krise for å tilrane seg re s ten 
av den politiske makta over universite
tene. Vi ønsker å bevare det selvstyret 
vi tross alt har over arbeidsplassen vår. 

Vi vet at det kan bli et godt arbeidsmiljØ 
i Oslo, selv om vi er mange her. San: tid
ig krever vi u t by g g i n g av den 
andre univers i teten e i raskere 
tempo enn det skjer i dag. Det er ingen 
motsigelse mellom kravet om at staten 
selv må lØse den krisa den har fått i 
s tand i Oslo, og kravet om at den sam
tidig må bygge ut i Bergen , Trondeheim 
og Tromsø. 

Å stille utbygging av Tromsø opp mot 
økte bevilgninger til Oslo, er å snu saka 
fullatendig på hodet. Hvordan skulle 
lukking i Oslo komme utbygginga i 
Tromsø til gode ? Som vi har påpekt 
ovenfor vil tver t imot lukking av Oslo f<Pr 
eller sener·e t r ekke med seg lukking av 
Tromsø . 

• Å innbille seg at sosialdemokratenes 
planer om lukking av Oslo vil føre til 
distriktsutbygging og desentra
lisering i Nord-Norge, i og med at 
Tromscp bygges ut, er utillatelig blåcpyd. 
Vi kjenner til hvilken politikk sosial
demokratene fibrer når det gjelder disse 
spørs må lene. 

Lukking utgjØr a l tså ingen løsning, hver
ken på de problemene studenter og lære
re står oppe i ved Universitetet I Oslo, 
eller som et ledd i distriktspolitikken. 
Å hevde noe slikt er å kaste folk blår 
i øynene og unnlate å ta opp den virkelige 
årsaken til den vanskelige situasjonen: 
Statens politikk . 

STUDENTSAMSKIPNADEN l OSLO 

. l . 

. l . 

. l . 

ETABLERT VED LOV AV 16. JUNI 1139 

STUDE•NTENES VELFER O SORGANISASJON VED 

UNIVERSITETET OG HØGSKOLENE l OSLO 

UNIVERSITETSSENTRET 
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T• l•fon: 466880 

Banksjef H. Furuholmen 
Christiania 3nnr Of Kreditkas sP 
St ortorvet 7 
Oslo l OSLO , 9. desember 1971 
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Under henvisninn til dape ns telefonsamtale tillater jeR me~ 
med ce t te j overs ende fØlgende dokumenter til informasjon: 

l. 

2 ' 

3. 

LI • 

Referat frn eks traordi nært ~~ te 
s tyre ons~ n ~ 8~ desember 1 971 

~ tudents a mskipnaden 

Si rkulære fr a de f c norganisert e tillitsmenn til de 
ansatte i ~ tudentsamski nnacen i Os lo 

O~prop fra fanll R 5 tudentfront 

~ - ir k ul.err. fra Tilli.tsr1annsutvalPe t i Studentsam
skipnaden i •Js lo 

2om nevnt for Dem i telefonen er Studentsamskipnacens styre OR 
ad mi.nistrasjon forb e rpc• nJ at de beR i venheter det er referert 
til i vedlapte dokume1.tcl ka n " i s~r utsl.ar, vis-a-vis Stude ntsan 
:; !d •ma den s f rretninrsforb i. ndelser. P i denne ba}· prunn f inner 
" c r - ~ er ri>t r at leaelsen i Christianil P.ank op. Kreditkasse sor 
Stu .le ntsarr.sk nnadens lla nkforbi Nie lse er or; entert. 
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HVEM SKREMMES AV EEC MOTSTANDEN :J • 
7. desember var det en demonstrasjon 
i Oslo mot imperialisthØvdingen Kosy
gin som var på besøk. Lede l sen i 
Universitetet SF fant ikke å kunne 
tiltre denne anti-imperialistiske demon
strasjonen. Argumentasjonen de fØrte 
for dette standpunktet var mildelst talt 
merkelig. I lØpesedlene sine sa de fØl
gende: 
De var enige i at Sovjet-Russland i dag 
er et by r åkratisk-kapitalistisk diktatur, 
og at landet fcprer en imperialistisk uten
rikspolitikk. Konklusjonen deres var 
(sitat): 

"Universitetet SF vil på denne bakgrunn 
genrelt ikke ha sterke politiske grunner til 
ikke å ta del i en demonstrasjon mot 
Kosygin ." 

HvilKe grunner var det da til at de ikke 
gikk med? USF-ledelsen sjcpl sier i en 
lcppeseddel at det var fordi demonstrasjonen 
nen etter deres skjcpnn ikke vi Ile få 
masseoppslutning, og fordi poli
tikken ikke var godt nok begrunnet ute 
blant folk p å forhånd ~ 

innbyggere som har den laves te pol i
tiske deltakelse og den laveste interesse 
for pol i tikk?" 

Vi er enige med Orientering i at disse to 
spcprsmå lene bcpr lcpses, men det er fe i l 
å legge opp politikken bare etter dette, 
s om Orientering gjcpr. F olkeavstemminga 
og de såkalte marginalgruppene er ikke de 
eneste og heller ikke de vik tt g ste sa-t 
kene for EEC-motstanden i dag . Viktigere 
er en politisk s tre i k mot EEC, og å mobil i 
sere arbeiderklassen til å gå i spissen for ' 
kampen • For bare på denne måten kan 
motstanden bli sterk nok til å seire . Alt 
annet vi l være forræderi mot folket - å 
lure folket ut i nederlag. 

Orientering skriver derimot : 

"Det er for det fcprste rimelig å tro at de 
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Vi må spcprre: er det ikke nettopp en stor 
del av poenget me~ en demonstrasjon at den 
skal bidra ti l å "''orklare politikken og 
skape masseoppslutning? 

fleste former for "militant kamp" mot EEC•------------------_:_:_.=...:::..:.; ________________________ -J 

Men ledelsen i Universitetet SF sitter på 
gjerdet og venter på masseoppslutning, 
og tcpr ikke være blant dem s om står fram 
for å kjempe gjennom en sak. I s tedet 
dilter de etter og kommer med sur kri
tikk og mistenke li.ggjcpring av m-l 'erne. 

Dette er rein halehengspolitikk, en oppor
tunistisk praksis som gjcpr SF /S FU-lederne 
udugelige til å lede folkets kamp . 

Direkte reaksjonært er det når det hele 
systematiseres til ff1 linje: "Vi må ikke 
kjempe", og propaganderes i stor måle
stokk . Da blir det et angrep på fol
kets kamp. 

Dette ble gjort i julenummeret av Orien
tering: En stor artikkel under headingen 
"Scpkelys på Norge og EEC:, En halv million 
har ennå ikke tatt standpunkt; Hvem er 
de , hvordan kan de nåes?" 

tro l tg vi l virke mot sin hensikt. Dette 
gjelder ikke bare sufferi i forskjellige vari
anter ,men også andre propaganda-opplegg 
utenfor Folkebevegelsen s om er i. emning 
og som til og med enkelte SF-ere er enga
sjert i, som f.eks. ulike " kvinneaksjoner" 
i nyfeministisk •regi." 

Og videre: "Den militante kampen styrker 
de allerede troende i troen, samtidig som 
den blokkerer kontakten med de marginale 
gruppene s om blir utslagsgivende ved 
folkeavstemmingen." 

"Heller ikke massemcpter eller stcprr e 
demonstrasjoner er egentlig egnet til 
å trekke de mest isolerte og passive 
delene av befol kningen over på progressiv e 
standpunkter." 

Artikkelen reiser til og med tvil om ver
dien av det store folketoget mot EEC 7 . 
juni i fjor~ 

Kort oppsummert blir da artikkelens 
Artikkelen stiller premissene for " vi må ikke bidrag til EEC-motstanden fcplgende : 
kjempe" -linja (sitat): 

1) "På hvilken måte bcpr agitasjonen mot 
EEC legges opp, .. .. dersom målet er 
flest mulige stemmer mot EEC ved 
folkeavstemmingen. • .. " 

- Den stiller folkeavstemminga s om eneste .
mål og bryr seg ikke om hvordan kampen 
mot EEC skal vinnes ~ 

- Den s ier ingenting om hvordan vi skal 
bekjempe EEC, men tvert om at vi 
ikke må kjempe . 

2) "Hvordan skal vi nå ut til de av landets - Den går ut fra at folk som ikke har tatt 
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= = Britiske s-tudenter forsvarer 
-= • 

SID Ø demokratiske rettigheter 
;fllllllllllllllllllllllll 

Omkring 450 000 universitets- og c oll
ege-studenter i mer enn 20 byer t Stor
britannia holdt 8 . desember en lands
omfattende aksjonsdag mot regjeringens 
forscpk på å presse igjennom begrens
ninger av studentenes pol i tiske aktivi
tet . Aksjonene var r ettet mot myndig
hetenes forscpk på å kontrollere og 
blande seg bort t. student-organisasjon
enes cpkonomi, og mot at det utarbeides 
bestemmelser som innskrenker student
enes demokratiske rettigheter. 
Rundt 95% av universitets- og college
studentene fra hele Storbritannia del
tok i denne massekampen som er den 
~tcprste britiske studenter har gjennom
fcprt i de senere år. 
I London ble -det gjennomfcprt streiker 
ved London School of Economics og 
andre universiteter . Studentene m ar
sjerte til undervisningsdepartementet 
mens de bar plakater og transparen
ter med slagord m ot at studentenes 
deltakelse i sosiale aktiviteter skulle 
begrenses. 
I Manchester marsjerte ca . 1 O 000 
studenter i et 3 km. langt demon
strasjonstog og holdt et mcpte etter-
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på . Demonstrantene avleverte e t pro
testbrev til de kommunale myndigheter. 
I Newcastle demonstrerte om lag 5000 
studenter. 
I Liverpool holdt ca . 4000 en demo n
strasjon og et mcpte . Talerne på mcptet 
understrekte at studentene var fast be
stemt på å fortsette kampen mot myn
dighetenes politikk for å begrense stu
dentenes rettigheter. 
I Glasgow, Edinburgh, Dundee og andre 
byer i Skottland ble det holdt omfattende 
protestaksjoner, noe som har vært s jel
den å se i de senere å r. I hver av byene 
deltok flere tusene studenter. I Glasgow 
s luttet en del arbeidere fra skipsverft og 
andre bedrifter seg til de demonstrerende 
studentene for å vise sin solidaritet med 
studentenes kamp . 
Liknende demonstrasjoner ble arrangert 
av studentene i Swansea, Wales og i 
Belfast, Nord-Irland. 
Den landsomfattende aksjonsdagen 8. 
desember var den tredje s torstilte 
aksjonen de britiske studentene har 
gjennomfcprt siden begynnelsen av nov
ember. 

endelig standpunkt til EEC er "apatiske" 
og "isolerte og passive". 

- Den kostruerer en teori om at "kampen 
kan skremme margi.nalgruppene"- det vil 
si, at "folkets kamp kan S kremme folket"\ 

Til dette svarer vi: 

-En avleder kampen når en forliter 
seg på parlamentariske midler, som ei 
folkeavstemming er . Det er uansvarlig 
overfor folket. 

-Det er også uansvarlig å ville "dempe" 
folkets kamp nettopp i det cpyeblikket da 
EEC-tilhengerne trapper opp sin kamp 
mot Folkets interesser. EEC-imperia-
l i s te ne og deres medsammensvorne i 
Norge skyr· ingen midler for å nå sitt må l. 

- De siste åra har det norske folket sterkere 
enn på lenge vist at det ikke er apatisk, 
men fullt av kampvilje . 

- Det er ikke folket som blir skremt av 
fol kets kamper, men monopolkapitalP
og"d81 s komite Bratte li-regjerin\.. . . 
Enheten i folket har blitt styr ka 
gjennom kampene. 

Det er ut fra dette Arbeiderkomiteen mot 
EEC og Dyrtid har tatt initativet ti l aksjons
dag onsdag 1 9. januar. Det er ncpdvendi.g 
å intensivere kampen kraftig for å slå 
tilbake Bratteli-regjeringas forscpk på å 
selge Norge, og Europabevegelsens kom 
mende propaganda-offensiv. Vi kan allerede 
nå s lå fast at aksjonsdagen den 19. vil 
få bred oppslutning, bl.a. er det klart 
at det vil bli arrangert streiker på en rekke 
skoler og undervisningsinstitusjoner. 
Vi har god tro på at det store flertall av 
SF U-medlemmer vil s lutte opp om disse. 

Vi har f.eks. ikke kunnet oppdrive en eneste 
SFU-er som har vært enig i. Orientering
artikke len . Dessuten vet vi a t Steinar 
Stjerncp, sentrals tyremedlem i SFU, på 
!bosi.alskolen har stq>ttet vedtaket om strei.k. 
Likeledes ser vi. det som et godt tegn at 
SFU deltar i opplegget av Folkebevegelsens 
faglige konferanse, som vi tror vil ha en 
viktig betydning nå r det gjelder å mobilisere 
arbeiderklassen mot EEC. Vi håper at 
ledelsen i SF /SFU kvitte r seg med all 
den baktunghet og alle ideer om "Vi må 
ikke kjempe" og kaster seg inn i det norske 
folkets kamp mot EEC. 
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Aksjons 
døgen 

Forberedelsene ti l aksjonsdagen 
onsdag 19 . har kommet godt igang . 
Som et eksempel kan det nevnes at 
ved 8 s k o l e r i Oslo har 
elevene vedtatt å streike for kor
tere eller lengre tid. Det ventes 
liknende tilak ved minst 7 skoler 
t~l. 

Likedan er det ventet vedtak om 

streik ved 4 - 5 institutter på 

U n i v e r s i t e t e t. 

Det er foreøpig anmeldt 4 lokal

demonstrasjoner i og omkring Oslo, 

i tillegg ti l det store fakkeltoget 

om kvelden den 19 . 

Høy aktivitet og stor framgang for 

underskri~tskampanjen overalt . 

PROVE 
AVSTEM 
NINGER 

TOTALOVERSIKT 
Det foreligger fullstendige tall 

fra i alt J5 avstemninger. 
Antall avgitte stemmer : 704) . 
Deltakingsprosent : 79 ,8 . 
For fullt medl.skap i EEC : 11,5 % 
Mot " : 70 ,7 % 
Vet ikke: 17,8 % 
Her er ikke medregnet Fiskarbladets 
avstemning blant sine l esere . 
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