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AT DU TØR DEI;
EINAR FØRDE!
Forslaget til budsjett for skoleverket for 1981 er ikke et av de vanlige,dårlige budsjettene.
I år er det ekstra ille! DNA-politikernes løfter om lik rett til utdanning er bløff når
elevene og deres foreldre må ut med store summer for en utdanning,når fylkene ikke får
penger til å bygge ut nok elev- og lærlingeplasser,når standarden i ungdomsskolen går
ned på grunn av for få rammetimer.Dette er å slå handa av ungdommen!

SE OPP FOR ULF I FÅREKLÆR
Regjeringas renteforslag er ikke slått tilbake. Etter alle protestene ser det ut til at forslaget
om renter i studietida ble for drbyt og blir trukket. Men Ulf Sand har aldri firt på utgangspunktet: at Lånekassa ikke kan låne ut så mye penger som den gjør nå. Førde har t.o.m.
va- t så frekk å invitere elevorganisasjonene med på å finne ut hvordan nedskjæringen skal
skje. Men det fins ingen annen løsning enn at utlånet fra Lånekassa-øker når det blir flere
elever og studenter.Ellers blir det ingen lik rett til utdanning.Dette må være kravet i aksjonene i dag, og derfor har elevene og studentene helt rett i aksjonen.

STATSBUDSJETTET ER MYE MER
•

Renta på studielån skal opp for 3. gang på tre år. Bevilgninga til behovsprbvde stipend er
redusert. Elever og studenter stiller svært dårlia når de nå Skal være med på prisstigning og
avgiftssjokk uten skattelettelser og med dårligere lån og stipend.

•

Rammetimetallet i ungdomsskolen skal kuttes ned on små videregående skoler får også
problemer med for få rammetimer. NGS' krav om 125 rammetimer i almennfaglig studieretning må fremmes igjen. Elevene må støtte lærernes aksjoner.

•

Bevilgningene til nynorske lærebøker går ned til 15,5 mill.

•

Fylkene får ikke mer penger å rutte med til neste år, og allerede nå forberedes drastiske
nedskjæringer i flere fylker. Følg med!
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HVOR SKAL PENGENE TAS FRA?
For det første er det ikke spørsmål om mer penger til skolen. Det er staten som tar fra
elevene rettigheter og goder de har idag. Kravene er reine forsvarskrav.
For det andre så fins det penger.Men staten vil heller bruke dem til enorme investeringer
i oljeboring og petrokjemisk industri fordi det gir profitt. Skoler og sjukehus er ikke
»lønnsomme» nok på kort sikt.Derfor tar staten nå fra disse sektorene og hjelper de store
fabrikkeierne og monopolindustriene i steden.Slik styrer den etter kapitalismens interesser
HØYRE OG ARBEIDERPARTIET -SAMME POLITIKK
Unge Høyreledelsen vil framstille aksjonen i dag som en kamp mot Arbeiderpartistyret.
Det har de rett i.Men samtidig sier de at alt blir forandret bar vi får en Høyreregjering til
høsten. I Oslo, der Høyre har flertall i bystyret ser vi akkurat den samme politikken: skolen
får mindre penger og 7 skoler skal legges ned! Både Høyre og Arbeiderpartiet vil styre på
kapitalismens premisser og vi har en borgerlig regjering uansett om den heter Høyre eller DNA.
NORGES GYMNASIASTSAMBAND MÅ BLI EN KAMPORGANISASJON.
På det siste landsmøtet i NGS var det mange høytflyvende programdiskusjoner. Det ble
vedtatt at NGS ikke skulle stille krav til skolens innhold som krevde mer penger fra staten.
Mange Unge Høyrefolk er imot streiker og aksjoner for elevkrav.Nå fremmer NGS krav som
om mere penger til skolen og lager streik i tre timer. Bra! Men NGS kan ikke stanse med
denne ene markeringen. På landsmøtet må aksjonene følges opp med diskusjoner om hva
elevene skal gjøre for å få kravene innfridd. På hver enkelt skole må interessekampen komme
ut av dvalen. Vi i Rød Ungdom oppfordrer til å styrke elevrådene og danne basisgrupper
e.l. på skolene. For det er bare elevene sjøl som kan forsvare sine interesser, ingen andre
gjør det for dem.
Aksjonene idag må fortsette til renteforslaget er trukket tilbake for godt og den må føres
videre når fylkes- og kommunebudsjettene kommer.
BLI MED I RØD UNGDOM
Nå har du lest litt om vårt syn på statsbudsjettet og aksjonene 29. oktober. Rød Ungdom
ønsker å forsvare elevenes interesser ved å være aktive i elevkampen på skolene.
Vi diskuterer hvorfor det blir nedskjæringer og annen skolepolitikk. Vi arbeider aktivt
med solidaritetsarbeid med Eritrea og Afghanisatn. I Rød Ungdom kan du også lære
om marxistisk teori.
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