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STOTT HUSLEIESTREIKEN 
OVER 10 000 STUDENTER 
l HUSLEIESTREIK. 

De største studentaksjonene her i 
landet på svært mange år er nå i gang 
Over lO 000 studenter deltar til nå 
i husleiestreiker, og antallet bare 
stiger for hver dag.I Bergen,Tromsø, 
Ås,Sogndal,Bø;Halden,Lillehammer,og 
på Volda er det full eller delvis 
husleieboikott i gang.I Oslo er det 
foreløpig bare Sogn som har starta 
opp,men begrensa aksjoner ventes også 
her på andre studentbyer.IBodø,Hamar 
Levanger,Elverum,Nesna,Kristiansand 
og Molde er avstemminger i gang. 
Over hele landet har studenter valgt 
å vise regjeringa at grensa er nådd. 
De siste husleieøkingene har fått be
gret til å flyte over,og når begret 
først flyter over i studentkretser, 
da skummer det gjerne skikkelig. 

- I- t -i-H -egg ti-l disse huslei.eakajonene 
er det venta at et felles kontaktmøte 
for aksjonskomiteene for hele landet 
vil vedta en felles,landsomfattende 
aksjonsdag.Da vil det bli anledning 
også for de som ikke bor på studen~
byene til å markere at borteboerst1-

pendet heller ikke rekker til for dem 
I Oslo er en kjempedemonstra~jon for
an Stortinget en mulighet,men det er 
ingen grunn til å være tradisjonell 
nå!Her er det mange muligheter! 

REGJERINGA's FORSLAG 
LATTERLIG! 

Studentenes ·sterkeste kort nå er å l
age mest mulig offentlighet rundt ak
sjonene. Jo flere som får vite hva 
studenter faktisk har å rutte med, jo 
større støtte vil vi også få. 
Regjeringas siste utspill forandrer 
ikke noe som helst. 

Forslager er 50 kroner i reduksjon, og 
vil kun gjelde for de aller høyeste hus-
leiene. Etter all sannsynlighet får Oslo
studentene ingenting. Dessuten sies det 
ingenting om borteboerstipeqdet - studenter 
som_ ikke_ bo_r. på de be~rt~ st:uden:tbyen_e får 
O kompensasjon for prisstigning og real
"låns"-nedgang. Utspillet må slåes 
tilbake. 

•Stundentene på studentbyen h~r det 
sterkeste maktmiddelet å rette mot s-

taten, de kan bruke streikeformen 
at disse går foran i kampen kreve~ 
stor støtte fra de ikke-streikende -
kampen føres for alle studenter. 

AVVIS HETSEN FRA 
-- - - --- -

GRØNT GRAS/ MG 

~e konservative studentene har gjort 
det en kunne vente av dem.De har gått 
m~t alle aksjoner.Og Grønt Gras har 
gJort akkurat det samme som de konser 
vative:de har g~t~ mot alle aksjoner. 
I tillegg har disse to grupperingene 
på studentpolitikkens høyreside gått 
ut med helt bevisste løgner om at Sos 
Front og Progressiv Front heller ikke 
støtta husleieboikotten.Det var vel 
neppe så ~ange som beit på denne løgna 
m~n det s1er litt om hvor langt Finn 
S1mons~n & co nå er villige til å gå 
fo~ å 1~nynde seg hos Willoch.Det al
ler aller siste skjær av grasrottil- -
hørighet forsvinner fra en gruppe, 
når dens talsmenn går rundt på en stu
dentby der streik er vedtatt ved ur
avstemming, og oppfordrer folk til å 
ikke slutte opp om aksjonen. 

----------~---------------------------------------· 

Streiker studentene mot seg siøl? 
Husleiestreik rammer bare leiestreikene er en protest mot 
studentene sjøl. Dette er ho· at borteboerstipendet øker 
vedargumentasjonen når Høy· langt mindre enn husleiene og 
res studentorganisasjon, Nor· snart bare dekker halvparten 
ges Konservative Studentfor· .av de verste hybelprisene. Ak· 
bund (NKSF) går mot aksjon· sjonene er eksplisitt retta mot 
er. l en artikkel i Aftenpostens staten, både husleieøkningene 
kveldsutgave 30. januar utdy· og den manglende kompensa· 
per foreningas nestformann sjonen er statens ansvar. 
Anders Grindaker dette stand· panjonger aktivt bekjempa, I denne konflikten blir swm· 
punktet. Han hevder at stiftel· presse Staten til en ekstra· skipnadene og stiftelsene stå· 
sene og samskipnadene som · bevilgning som ga studente 7o/o ende i en mellomstilling. De 
eier studentbyene må ta opp a lønnsøkning». kan velge side. For Grindaker 
dyre lån mens aksjonene va· Også i 1980 hevda NKSF at er det en selvfølge at stiftelse· 
rer, som studentene seinere det var umulig å oppnå noe, ne velger statens side. Men et· 
må betale tilbake med ekstra det hadde aman" fått vite i tersom de største utgiftene for 
renter. Dessuten, hevder han, Stortingets Kirke· og under· en· studentby er renter og av· 
vet studentene at vi ikke opp· visningskomite. Et halvt år og drag til. den statlige Husban· 
når noe som helst. et par husleiestreiker seinere ken, kan sjølsagt utleierne so· 

Til det siste først: Det vet vi støtta en enstemmig kirke· lidarisere seg med studentene 
aldeles ikke. Vi vet tvert imot komite ekstrabevilgningen. og nekte å betale renter og av· 

t at husleieaskjanen i 1980 som Men stp,dentøkonomien har drag mens streiken varer. Sta· 
også Grindaker og hans kom· fortsatt å forverre seg og hus· ten går neppe konk pga. noen 

måneders forsinkelse i inn· 
betalingene. 

Som vanlig blir også de an· 
satte trukket inn som skrem· 
mepropaganda mot studente· 
ne. I Aftenposten mandag hev· 
der boligsjef Huitfeldt i Oslo at 
en total husleieboikott setter 
arbeidsplassene i fare. Til det· 
te er to ting å si: INGEN an· 
satte er blitt oppsagt eller per· -
mittert pga. husleiestreik noen 
gang. Det er aldri blitt annet 
enn trusler. For det andre er 
også dette et politisk valg fra 
samskipnadsledelsens side: 
Betale lønn til ansatte eller av· 
drag til staten. Hvis samskip· 
nadene velger å permittere 
ansatte, sier det mer om dem 
enn om de aksjonerende stu· 
dentene. 

l ~ 
------------------------------~----------~---------
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DUK's 
krav: 

Kortsiktige 
l. UUK krrvrr al dr nye reg· 

lenr for renln og :n·drag i 
Hushankrn ikkr m å innfn
rrs ul r n al d r O('ga li \'f.' 
konsekn·nsrne a,· dem 
kompcnscrrs for rleve r og 
st udenter. En slik kom
pr nsasjon må gje lde fra 
1.1.82. 

2. Rortl·hocrslipendcl m:i 
nkrs til kr. 6500 pr. å r. 
l>rlle m~i gjon•s gjddrndr 
fra 1.1.82 . 

Hrgrunnelsen for kra n·nr li
gcr i al husleien i dag O\'Cr

s lign i høy grad satsene for 
horlehocrstipl'nd, enkel le slc 
drr koslcr en cnkrH lnbcl 
dobhcll så tn)"c som del r~ får 
i bortl'hocrslipcnd . Horleho-

l 

crslipcnd r l skal d<'kkr mcr
ulgifl r nr ' 'rd å bo nlcnfor 
hjcmmr l, ng del nmfaltrr 
mer enn h:.rr husleie. 

Bo- og lrveknstnader okrr 
hvert å r med virkning l'n1 I.l . 
Oet briH ~•• studrntrr flh et 
halvt å r.s t•llersletJ . s idt•n lå n
og stipendsa tsrnr forst n.·gu
Jcrt.•s om hosten . Økning a,· 
hortrbnrrstipendt•l til hnstcn, 

fra 4880 til 5500 kro nrr . gir 
ikke kompens~1sjon fur hus
leicokningcne fra den dagen 
husleiene o ku. Octl r m~i gis i 
fo rm a,· st ipend nå. 

DE STREIKENDE TRENGER STØTTE 

Svært vik tig bl i r det nå i den nærmeste 
tida å vedta støtte til a ksjonene på 
alle all mø ter , fagut va l gs møter og i a n 
dre fora .D e nn e streiken er bare ett 
uttrykk for et problem som g jelder al l e 
studenter:lån og sti p end viser ing en 
som helst tegn til å føl g e infla sjo n en . 
DUK (De Utda nningssøkendes konta kt
komite,som omfa t t er SAMTLIGE interesse 
organisasjoner for fo lk'i videregående 
utdanning )har EN ST EMMI G vedta tt følg
ende krav : 

Langsiktige 
l. l "olgende punktrr må a\1-

klarcs fra sta tens !'lide: 

- Uva skal legges i hus
leicbcgretn•t '! 

- Hva skal en rcgnl' som 
rimelig hnutgift fur stu
dent / clc,·-holiger? 

- Grunnlagt>t for utreg
ningen av kostnadsnor
men må avklares . 

- Ordningen med statstil 
skudd ved by~ging av 
elev- og studenthuligcr 
må avkla res. 

I>issl' a \•kla ringcne bor 
komme i forbindelse med 
br ha ndling!'n av Sf.m . 124 
om \'!'lh·rd fnr e lev!'r og 
studenter, s to rtingsmel
dinga om studiefinansie
ring ng bnligml'ldinga. 

2. Stil)l'rulandclen må okes til 
40 J)rusrnl a v knslnads
nnrrnl'll. 

3. Unslultl' også til enslige 
dersom hnul~iftene unr
stigr r 20 prosen t a v inn
tekt ene/ kostn adsnormen. 

4. \'i krenr en tilbakebe ta
li ngsordning som sikrrr al 
tilbakehr tal ingsb)·rd r n står 
i et riml'l ig forhold til inn
lr kten. 
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