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Arbeidsfolk må støtte
skoleelevenes kamp
Elevene har sjøl gått til kamp mot innføringa av fascistiske reglementer i skolen.
På flere skoler har de gått til opprør,
streiket, arrangert underskriftsaksjoner,
hengt opp plakater osv. Noen steder har de
også skapt kamporganisasjoner for med større styrke å kunne føre fram sine krav.
Denne kampen må alle progressive støtte
helhjerta opp om.
Lærerne har ingen interesse av kadaverdisiplin i skolen. Den bringer dem bare i et
kunstig motsetningsforhold til elevene, og
gjør det vanskeligere for dem på en effektiv måte å føre fram sin egen kamp.
Studenter står også i kamp med departementet, som vil undergrave deres stilling. Derfor bør de utnytte sin friere stilling til
å støtte sine yngre og mer undertrykte
kamerater, skoleelevene, og smi en sterk
felles front med dem.
Det arbeidende folket - industriarbeidere,
fiskere, småbrukere og andre - har interesse av å beskytte sin ungdom på skolebenken. Arbeidsfolk må ikke la seg lure av
klassefienden til å gå mot skoleelevene,
men må aktivt støtte dem. Skoleelevene må
kjempe for å oppnå enhet med arbeidsfolk.

Bare når folket sjøl tar makta over hele
samfunnet og innfører sosialismen, kan det
gjøre slutt på all undertrykkelse. Da tar
også folket makta over skolen og innfører
sitt eget demokrati der.

ELEVER !
SLUTT REKKENE
FASTERE SAMMEN
- ORGANISER DERE!

KJEMP MOT
FASCISMEN
I SKOLEN!

ARBEIDERE!
STØTT
ELEVENES KAMP!

Men også før dette kan skje, må folket stå
i stadig kamp for å hindre at dets stilling
blir ennå mer undergravd. Folket må organisere aeg og forberede seg på kamp.
I dag må skoleelever, lærere, studenter og
arbeidere forene seg, til felles kamp mot
felles fiender.
Trykt i offset hos
A/S PROTRYKK

Utgitt av Sosialistisk Ungdomsforbund
Boks 6159, Oslo 6
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TVERS IGJENNOM LOV TIL SEIER
Skolestyret i Oslo
vil knuse EU
Med Departementet og Gymnasrådet i ryggen
går skolestyret i Oslo nå til åpen kamp
mot Elevutvalget for Oslo og omegn (EU).
EU er et fellesutvalg for alle elevene
ved de høyere skolene i Oslo. I ukevis har
skolemyndighetene prøvd med utilbørlig
press for å tvinge EU til å bli skolemyndighetenes redskap overfor elevene. Det
har ikke lykkes, og nå blir EU rett og
slett kastet ut av kontorene sine, bevilgningene blir trukket tilbake, og
skolestyret holder en pressekonferanse
hvor de forsøker seg med alle slags krumspring for å rettferdiggjøre sine handlinger.
Hvorfor går skolestyret til et sånt skritt?
Er Elevutvalget noen "kamporganisasjon"?
Nei,slett ikke. Elevutvalget er et serviceorgan for elevrådene på de forskjellige
skolene og har til oppgave å yte teknisk
hjelp til disse. Når elevene på flere og
flere skoler yter besluttsom motstand mot
den stadig hardere tilstramming av elevenes menings-, ytrings- og organisasjonsfrihet er det Elevutvalgets plikt å bistå
dette elevflertallet med teknisk hjelp
o.l. EU, som i mange år var et byråkratisk
organ som førte fram skolemyndighetenes og
statens krav til elevene, er blitt tvunget
av utviklinga til å omvurdere sitt standpunkt og hjelpe til med å framføre elevenes krav overfor skolemyndighetene.Denne
endringa i EUs karakter ser skolemyndighetene som en trussel mot sitt enevelde.
Derfor må EU knuses. Dette viser at Departementet og Oslo skolestyre ikke vil
innrømme elevene de mest elementære,borgerlig-demokratiske rettigheter.

Departementet

innfører fascismen

Tiltaka mot Elevutvalget er ingen isolert Oslo-sak. Over hele landet foregår
det nå en rask undergraving av de , vesie

rettighetene som fantes for elevene. Departementet står bak og fører tilsyn med
dette undergravingsarbeidet. Departementsfolka er statens tro tjenere. Staten, det
er kapitaleiernes stat. Det er kapitaleierne som har makta i Norge, og da særlig
de virkelig store sammenslutningene, monopolkapitalen. Monopolkapitalen vil at arbeiderne skal være lydige lønnsslaver som
lar seg utpresse og utnytte uten å forsvare sine rettigheter. De bruker staten
som sitt maktapparat for å frata arbeiderne mulighetene til å kjempe for sine
interesser, og til å oppdra lydige undersåtter gjennom skolen. Dagens elever er
morgendagens arbeidere. Når elevene reiser
seg mot skolesystemet, strammer derfor
monopolkapitalen sitt grep om skolen, og
undertrykker elevene hardere.
Monopolkapitalens tro tjenere i stat og
kommune, folk som Bondevik og Seim, er
flinke til å utmale sine ønsker om demokrati i skolen. Men nettopp disse folka er
det som innfører sensur av skoleavisene og
som binder elevrådene med et utall av paragrafer til å danse etter skoleledelsens
pipe (og forøvrig bare pusle med bagateller som skolegensere og skirenn). Med det
nye reglementet om "ungdomsorganisasjonenes virksomhet i skolen" har de sørget
for å få direkte kontroll med all organisert elevvirksomhet. Fra nå av må alle elevgrupper godkjennes av skoleledelsen før
de får starte virksomheten, og erfaringene har allerede vist at dermed er den siste rest av elevenes organisasjonsfrihet
borte. Samtidig er det satt forbud mot underskriftskampanjer, utdeling av løpesedler, oppsetting av veggaviser og liknende
former for meiningsytringer. Dette og de
andre reglementene brukes som våpen retta
mot progressive elever: Dersom høyreelesenter og skoleledelsens løpegutter bryter
reglementet, får reglementet vile, men når
elevene organiserer seg til forsvar for
sine interesser fins det alltid en paragraf som kan tas i bruk.

Alle borgerlige partier
bekjemper skoleelevene
Tiltaka mot skoleelevene blir leda av Departementet, med Bondevik i spissen. Han
har støtte av de andre borgerlige regjeringspartiene, som for lengst er avslørt
som elevenes fiender.
Den kommunale skolebyråkratklikken i Oslo,
som vil knuse Elevutvalget, er leda av den
framtredende arbeiderpartimannen Hjalmar
Seim. Dette, pluss det stadige gnålet i
AP-pressa om at elevene må underkaste seg
de reglene som skolemyndighetene til en
hver tid måtte finne det for godt å vedta,
viser klart at det borgerlige DNA også er
elevenes fiende.
I Oslo skolestyre raste Magne Skrindo fra
SF mot EU og det han kalte EUs "skjulte
trusler" om "udemokratiske virkemidler".
SF ville alikevel forsøke å redde seg i
land som "skoleelevenes parti". Etter mye
om og men ga de til slutt EU en viss støtSUF har hele tida gitt elevene kompromissløs støtte.
Borgerskapet og skolemyndighetene, som
fullstendig har tapt ansikt blant elevene,
forsøker nå å redde situasjonen ved å hevde at elevenes opprør kommer av at SUF
"infiltrerer" i skolene. Men elevene, som
nå har tatt opp kampen for sine interesser,
gjennomskuer løgnene om at de blir manipulert av SUF. Løgnene og bakvaskelsene kan
bare bidra til at skolemyndighetene taper
ytterligere terreng. Borgerpartienes og
skolebyråkratenes kamp mot elevene, og samtidig deres hets mot SUF - dette viser
klart hvem som er elevenes venner og hvem
som er deres fiender.

