
N M A GRES 
L KAMP UNDER EDELSE AV ARBEIDERKLASSEN MOT MONOPOLKAPITALEN OG FOR SOSIALISMEN! TI 

AVISA TIL NORGES KOMMUNISTISKE STUDENTFORBUND, UNIVERSITETET I OSLO 10. ÅRG.  1975 

På landstinget i Norsk Student-
union slapp endeleg katta ut av 
sekken: Arbeiderfront(-75) forblir 
eit papirtog også i år. SV-fraksjonen 
fremja forslag om vilkårslaus til-
slutting til »arrangementer i de Fag- 
lige 	Samorganisasjoners 	regi». 
Viktigaste målsetjinga for 1. mai er, 
ifølgje SVar i diskusjonen, å få 
godkjent SV som likeverdig partnar 
til DNA i fagrørsla. 

Ikkje eingong hovudparolane i 
Bergen og Oslo — »Bergen by 
arbeiderstyrt på ny» og »Styrk det 
sosialistiske flertallet i Oslo» -- blei 
kritisert med eit ord. Det er 
tydelegvis full semje om valtog-
opplegget til DNA og godkjenning 
av DNA som »sosialistisk» partnar i 
kommunestyra. 

Kva slag »støtte til arbeider-
klassen» er det å gå i tog med 
LO-leiinga med Aspengren i 
spissen? Ikkje minst heismontørane 
og telefonsentrahnont ørane fekk 
merka kven sine ærend Regjeringa 
og LO-leiinga gjekk, press og truslar 
om tvungen voldgift var berre eit av 
midla. 

Snakk om »kamp mot statens 
utdanningspolitikk» blir tomme ord 
når ein samstundes går i tog med 
Bjartmar Gjerde som har stått i 
brodden for den student- og folke-
fiendlege utdanningspolitikken dei 
seinare åra og som administrerer 
utdanninga til kapitalens beste. 

I »marxismens» namn klarer SV 
meisterstykket å omfamne DNA og 
å avgrensa seg mot klassekamptoga 
til Fagleg 1. mai Front! 

Analysen som ligg bak parolen 
»Kamp mot all imperialisme --
kamp mot supermaktene USA og 
Sovjet» er »umarxistisk. Analysen av 
Sovjet mangler enhver bakgrunn i 
marxistisk 	analyse .... og 	ute- 
lukker således et samarbeid med de 
som legger marxismen til grunn for 
sin politikk, som f.eks. SV». Slik 
vrir ein seg altså unna sovjet-
spørsmålet også. Atte liner nedan-
for kjem den »marxistiske» konklu-
sjonen: einskap med DNA (utan 
vilkår) i Samorgregi, dvs. full aner-
kjenning av DNA som »sosialistisk 
likeverdig partner»! Opp mot dette 
stod den klassekamplina og den 
konsekvente 	anti-imperialistiske 
lina til Fagleg 1. mai Front som 
Progressiv Front fremja. SV-for-
slaget fekk 13 stemmer (vel halv- 
parten av SV sine eigne stemmer), 
Fagleg 1. mai Front 20, men begge 
blei nedstemt. 

Send støtte til 
Aksjonskomiteen ved 
Norsk Hammerverk, 

c/o Avd. 25 jern og met., 
tøkkeveien 17, 

4000 Stavanger. 
Eller postgiro nr. 3805173. 

17. aril 1975 vil gå inn i historia som 
den dagen da Kambodsja igjen ble fri-
gjort. 5 års blodig terrordiktatur fra 
Usa-imperialismen og fascismen ble 
knust - og 17. april skal bli huska. 
Den dagen er ett høydepunkt for anti-
imperialister verden over. Også på 
Blindern vaia det frie Kambodsjanske 
flagget for første gang mot den vår-
blå himmelen. 
"En svak nasjon kan nedkjempe en st-
erk nasjon, en liten nasjon kan ned-
kjempe et stort lands aggresjon, der-
som det bare våger å reise seg til 
kamp, gripe til våpen og ta sitt lan-
ds skjebne fast i sine hender. Det-
te er en av historias lover." 

Slik skriver Mao Tsetung i 20. 
mai erklærina fra 1970 der han un-
derstreker enheten mellom de tre 
indo - kinesiske folk og nødvendig-
heten av proletarisk internasjonal-
isme. 

LEVE 
det frie Kambodsja! 

år. Studentene tok viktige politiske 
initiativ som f.eks. prøveav-
stemninga og politiske streiker. 

ENHET 
STUDENTER — ARBEIDERE! 

Denne parola har stått sentralt på 
universitetet det siste året. De store 
streikekampene sist høst som heis- 
montører 	og 	telefonsentral- 
montører sto i spissen for, ble også 
en skikkelig manifestasjon av parola 
om enhet. Studentene samlet inn 
ti-tusenvis av kroner og deltok 
aktivt i det politiske støttearbeidet 
for de streikende. 

De streikende sjøl har uttrykt at 
støtta fra studentene var en svært 

LMAI FRONT-TOGA 

Men det betyr meir enn dette. Lat 
oss sjå litt på »Grunnlaget for vår 
deltaking 	 må være støtte til 
arbeiderklassens faglige og politiske 
krav, kamp mot imperial-
ismen ... Våre krav må være kamp 
mot den statlige utda n nings- 
politikken 	 

Kva slag »kamp mot imperial-
ismen» er det å gå i tog med 
DNA-regjeringa som nektar å aner-
kjenne PRR og GRUNK og dermed 
støttar USA-imperialismen og 
Quisling-regim'e i Saigon ? 

FUNK har kjempa etter disse prin-
sippene - folkekrigens prinsipper 
';ra 23. mars 1970. Da ble Kambod-
sjan Nasjonale Enhetsfront (FUNK) 
danna og Shianouk valgt til leder for 
denne fronten. Gjennom krigens 
første år ble to tredjedeler av Kam-
bodsja frigjort. Revolusjonære bas-
er ble oppretta. 
Seinere slo frigjøringshæren til-
bake omringningsaksjoner og "opp-
renskingsaksjoner" fra Lon Nol - 
*** * ** * * * * * * * ** * * 

EAKSJONÆRE PRO- hæren og invasjoner fra Saigon -
troppene. Ikke engang intens bom-
bing fra USA - imperialismen kl-
arte å kue motstanden. 
FUNKs initiativ på slagmarka for 
tsatte og for vel et år siden beg-
ynte innsirklinga av byene med 
basis i landsbygda. Og med off-
ensiven fra januar 1975 kom et 
kvalitativt nytt steg i frigjøringen 
Phom - Phen - troppene har lidd 
stadige militære nederlag. Døds-

* **** ** ** ** ** * ** 

kampens lengde har i stor grad 	STANS DEN R 
-  vært avhengig av ma'_ og anununi- PAGANDAOFFENSIVEN slik den 

sjonsforsyninger fra USA. Frejg- kommer til uttrykk i borgerlig pre- 
øringshæren har derimot lært å 	sse og i NRK. VGs pro-imperia- 

- kjempe samordna - ikke bare mili- listiske og pro-fascistiske karakter 
tært, men også ved å mobilisere kommer fram i sin fulle bredde. 
folket i de frigjorte områdene. 	Onsdag 16. april skrev avisa som 

Indokina trenger fortsatt økonomisk "ljuger mest":  
og politisk støtte-hva står i brenn- "1 million må dø?"(første side) 

punktet her hjemme? 	 -Det er grunn til å regne med 

1. STANS DEN REAKSJONÆRE 	blodbad hvis kommuniststyrkene tar 

PROPAGANDAOFFENSIVEN! 	tar Saigon...." 
********* ********* *************** * 

forts . s . 2. 

I5TOTT DE INDOKINESISKE FOLKA! 
STOTT HAMMERVERKARBEIDERNE! 

Klassekampen skjerpes. Streikekampene og forfølgelsen av progressive 
arbeidere, det siste året, er klare uttrykk for dette. Verdens folks 
kamp mot imperialisme og undertrykking er i framgang. Kambodsja 
er frigjort fra 5 års undertrykking og terror fra USA-imperialismen 
og Lon Nol klikken. Vietnams folk er i ferd med å ta det endelige 
oppgjøret med-Quisling-regimet i Saigon, USA-imperialismen kas-
tes på sjøen. Studentene har sin viktige plass i denne kampen' 
La dette og våre egne krav prege 1. mai 

Solidaritet med verdens under-
trykte folk er en sentral oppgave 
for progressive og står alltid sentralt 
i 1. mai feiringa. I Norge har 
studenter og intellektuelle alltid 
vært tidlig ute med solidaritets-
arbeid. I støttearbeidet for Indo-
Kinas folk var studentene en viktig 
drivkraft som styrket aktivismen i 
arbeidet på et tidlig tidspunkt. Slik 
er det også i dag. De progressive 
studentene tok et raskt initiativ i 
støtten til Chiles folk da fascistene 
tok makta der. 

Og det beste eksemplet: EEC-
kampen. Tusner av studenter deltok 
aktivt i motstandsarbeidet mot 
EEC-imperialismen gjennom et par 

SLUTT OPP OM FAGLIG 
forts. 

s. 2. 
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Under denne Vietnam-appellen forlot de reaksjonære salen 

SV I SPANN ME 
REAKSJONEN D  

Arbeiderbladet sin kommentar til folkets seier i 
Vietnam. Slike folk går SV sammen med 1. mai. 

soma ormarene renåt ne - 
over for å »ordne opp». Med seg 
hadde han en uttalelse fra forbunds-
styret der styret i avdeling 25. ble 
bedt om å holde seg unna saka for 
all framtid. Heretter var det 
forbundsstyret og klubbstyret som 
skulle ordne opp! Og ordnet opp 
gjorde Syristen. På bedriftsledelsens 
vilkår. De streikende fikk ikke 
engang være til stede under møtet 
mellom Syristen, klubbledelsen og 
disponenten. Telefonledningen ble 
til og med kutta over så de ikke 

folk utafor! Om kvelden fikk de 
besøk av bedriftsledelsen enkeltvis i 
et forsøk på å tvinge dem tilbake til 
arbeidet. 

Slik står saka nå. Hvordan den vil 
utvikle seg videre er uvisst. 
Arbeiderne er avhengig av støtte 
raskt for å kunne fortsette. Vi vil 
derfor oppfordre alle til snarest å 
vise avsky for bedriftsledelsens 
gangstermetoder 	og 	klasse- 
samarbeidsfolka i DNA sin åpne 
støtte til disse metodene. 

ewerlitetl forts  . 
skulle a mulig et til å kontakte 

• . 

Det er fortsatt mange som går rundt på Blindern med 
«Seier for FNL» på jakkeslaget. De har ingen unnskyldning 
for ikke å vite at de derved solidariserer seg med noen av de 
grusomste krigsforbrytelser vår verden har opplevet. Og den 
!eier  det nu ser ut som de skal få, er en seier farvet rød av 
blodet fra tusenvis av kvinner og barn nedslaktet på flukt 
fra sine hjem. En slik seier skal vi virkelig gratulere dem 
med! 	 JPC 

Slike folk foretrakk SV fram- 
for progressive i AU 	 

-2- 

1. MAI: forts. 
-...rundt 200.000 sørvietnamesereden ikke støtter de indo-kinesiske 
som alle oppholder seg i Saigon 	folkenes frigjøringskamp - men 

t står på kommunistenes dødslister.vertimot lar seg diktere av USA-
imperialismn. DNA-toppen -det er masseutryddelser i gang i 

forrå- 
de områdene som kommunistene der arbeiderklassens interesser 
har erobret i de nordlige områdeneogså i dette spørsmålet. For å  

_ tvinge fram anerkjennelse av PRR Vgs kilde er imperialisten Schles 
inger, USAs forsvarsminister. Han og GRUC må vi lage en kraftig  
Hans kilde er CIA. Vi trenger ike massebevegelse i NOrge:politisk 
kommentere kildenes troverdighet press ved å ta krav om anerkjen- 

For det andre har vi sta- nelse i masseorganisasjoner, på 
tens og monopolborgerskapets 	allmøter, få fart i underskrifts- 
fremste talerør, NRK. Nyhets- kamnanien som er i gang og øko-

dekninga har en slik karakter at til PRR og GRUNC. 
vi lenge trodde det var papirmaj- 
oren fra Morgenbladet som hadde - Sosialdemokratiets støtte er et dir 
søkt seg over og fått ansvaret for ekte angrep på det indokinesiske 
å dekke Indo-Kina i NRK. Radio/ folket. Arbeidernes Internasjonale 
fjernsyn sender ut budskapet om stættekomite er CIA-infiltrert, og 
".... enorm panikk der kommu - komiteen gir like mye hjelp til beg-
niststyrkene rykker fram" , "fo- ge sider. Det betyr at sosialdemokr 
1k flykter på grunn av tidligere atene samler inn støtte til det hel/ 
kommunistmassakre" og løgn - halv fascistiske LO i Saigon, som 
propagandaen forsetter og fort- igjen er ei støtte til Thieu-regjer- 

inga. Thieu-regjeringa har snart 
setter. Kjell Gjøstein Resi er 	ikke kontroll over mer enn Saigon 
sannsynligvis en av de verste 	med fprsteder. Denne regjeringa 
løgnerne. Tidligere var han red- er en kreftbyll, som må fjernes. 
aktør av Orientering, nå er han Pasienten har ikke videre godt av 
høgre - Sver og det kan virke somat man pakker operasjonskniven 
han er kanditat til utenriksmed - inn i bomull. Hver krone som blir 
arbeiderjobben i Morgenbladet. sendt til Saigon bety ei forlenging 

av den allerede dødsdømte regjer- 
SOSIALDEMOKRATIETS POLI- ingas liv. 
TIKK - EN NASJONAL SKAM! 	Sosialdemokratiets såkalte 
En stadig sterkere opinion i 	humanisme og objektivitet er ei 
Norge krever anerkjennelse av  tilsløring og et fordekt, reaksjonært 
regjeringene i Vietnam og Kam- angrep på det Vietnamesiske folk-
bodsja, PRR og GRUNC. At DNA-et. 
regjeringa ikke går til dette skr- SEND PENGER DIREKTE TIL 
ittet er et entydig uttrykk for at PRR OG GRUNC ! '. 

Kambodsja forts. 
viktig grunn til at de kunne holde 
ut kampen mot sosialdemokrater og 
monopolkapital, og da studentene 
på studentbyene gikk til husleie- 
streik, 	kom 	telefonsentral- 
montørene med en støtteuttalelse 
samt tusen kroner. 

KAMP MOT STATENS 
UTDANNINGSPOLITIKK! 

I dag står studentene overfor 
harde rasjonaliseringsframstøt fra 
statens side på utdanningsfronten. 
Denne kampen blir langvarig, og det 
er en viktig oppgave i klassekampen 
studentene har tatt på seg ved å 
reise krav og paroler mot den folke-
fiendtlige utdanningspolitikken til 
DNA-regjeringa. Som progressive på  

universitetet blir det vår oppgave å 
vise 1. mai at mange studenter er 
villig til å føre denne oppgaven 
videre, gjennom å mobilisere under 
paroler som nettopp tar utgangs-
punkt i studentkampen det siste 
året. Derfor — studenter slutt opp 
om faglig 1. maifront. 

1. mai er 
arbeiderklassens kampdag og den er 
en gradmåler på nivået i klasse-
kampen og klassenes gjensidige 
styrkeforhold. I denne sammenheng 
hører studentene hjemme som en 
gruppe som ved mange anledninger 
har vist seg å være en kraft i 
klassekampen i Norge. 

SLUTT OPP OM FAGLIG 1. MAI-
FRONT — 75! 

Også i år sikra SV seg fleirtal i 
Arbeidsutvalet i NSU ved hjelp av 
hestehandel med dei konservative 
og den ytters reaksjonære Jon 
Petter Collet. I NSU-leiinga sit no: 4 
SVarar, ein lojal uavhengig, ein 
reaksjonær og ein frå Progressiv 
Front. 

Dette fell godt inn i tradisjonen 
reaksjonære og sosialdemokratiske 
studentpampar har opparbeida i 
NSU. Sjøl dei mest halsbrekkande 
kompromissa med reaksjonen er 
ikkje for skitne for å halde på »regje-
rings»posisjonen og for å skvisa 
kommunistar og andre progressive 
ut av leiinga. Progressiv Front har 
teke avstand frå slik hestehandel og 
stiller parolen »aktivistane i leiinga 
for NSU»! 

Jon Petter Collet som SV stemte 
inn i AU, er redaktør av Minerva, 

Fram til landstinget var det ut-
arbeida fire framlegg til prinsipp-
program for NSU. Progressiv Front 
stilte på eit program som byggjer på 
dei røynslene studentrørsla har 
gjort dei seinaste åra. I dette fram-
legget tek ein klårt standpunkt til at 
det er monopolkapitalen og staten 
som står bak åtaka på den høgre 
utdanninga og studentane, stikk 
ikkje under ein stol at DNA-leiinga 
står i brodden for å gjennomføra 
åtaka, ein står på konsekvent anti-
imperialisme, ein står for konse-
kvent støtte til arbeidsfolk i streik, 
ein har som mål å gjera NSU til ein 
kamporganisasjon osb. 

Opp mot dette stod framlegg frå 
dei konservative (ville innsnevra 

SV stemte altså inn Collet, som 
berre kan fungera som lakei for 
monopolkapitalen, berre for å sikra 
seg sjøl pampeverv! Alle prinsipp 
og studentane sine interesser blei 
hivd på partisjåvinismens alter. 

arbeidet til reine studentsaker); SV 
i NSU/AU stod på eit tannlaust, 
sosialde mokratisk, høgre manifest 
(ikkje eit ord om DNA, monopol-
kapitalen, staten, eit vassent »inter-
nasjonalt program», istadenfor å 
føra kamp skal ein »arbeide for å 
sikre», »spre forståelse for» osv.); og 
eit frase-»revolusjonært» framlegg 
frå Tromsø-delegatene (med »klasse-
analyse» av studentane der mono-
polborgarborn blir vispa saman med 
arbeidarborn til eit pr. definisjon 
ikkje-revolusjonært, diffust mellom-
lag, framlegget seier ingenting om 
stat og monopolkapital, DNA-
leiinga fell heller ikkje inn i 
»perspektivet», i kvinnepolitikken 
må »krav med overskridende 
element fremmes» osv.) 

Men SV var ikkje nøgd med dette, 
dei kravde også å få peika ut kven 
frå Progressiv Front som skulle sitja 
der, for einkvar pris skulle Lillan 
Heen haldast utanfor. Kvifor? Jau, 
fordi ho har stått i spissen for 
kampen mot SV sine feilaktige liner 
i NSU m.a. då SV gjekk mot at 
NSU skulle ta opp kampen mot 
Pedagogiske Høgskular sist haust, 
mot den byråkratiske tradisjonen 
med isolert byråkratliv i Løkke-
veien 7, har stilt seg i spissen for 
masseaksjonar og massekonferansar 
på Universitetet og instituttet sitt 
mot St. meld. 17 og den nye 
Universitetslova i Oslo osv. »Av-
byråkratiser NSU» er ein viktig 
parole Progressiv Front har stilt —
vi treng ingen organisasjon med 
studentpampar som brukar 780 000 
kr. i året til papir, frimerke og 
administrasjon vi ser lite att av! 
Reaksjonen på landstinget på dei 
utkjøra leiande SVarar kom med 
mot Lillan Heen, var så klar at dei 
til slutt måtte godta at ho blei valt 
inn i AU. 

DANN 
STØTTEKOMITEER 

FOR HAMMERVERK.  
ARBEIDERNE 

RASKT' 

og prinsipp- 
Slik stod altså linene før lands-

tinget. Det tok mindre enn ein dag 
før dei to siste framlegga var sam-
ordna i eit kompromiss, dei »revolu-
sjonære» frasene blei blanda med 
sosialdemokrati og reformisme. 
Dette blei framstilt som prinsipp, i 
røynda er det eit døme på yttarste 
prinsippløyse og opportunisme. To 
døme: I det første SV-framlegget 
heiter det: »NSU må . . . arbeide for 
at forskningen skal bli et redskap 
for arbeidere, fiskere og små-
brukere.» I kompromisset er det 
blitt til: »NSU må arbeide for for-
skning i arbeiderklassens interesse.» 
For tre stemmer (Tromsø-
delegatane) på landstinget i NSU, 
ofrar SV gladeleg småbrukarane og 
fiskarane! ! ! ! 
Neste døme er frå avsnittet om 

der han kjører hatske åtak på dei 
husleigestreikande, han skuldar 
FNL for massemord i Vietnam og 
er ein reaksjonær av verste merke. 
Han er ein splittelsesmakar som 
stod i brodden for forsøket på 
splitte Norges Gymnasiastsamband 
ved å danna utbrytarorganisasjon. 
Både i politikk og framtredelses-
form er han eit spøkelse frå tida før 
parlamentarismen blei innførd. 
Slike folk treng vi ikkje i leiinga for 
interesseorganisasjonane våre. Vi 
veit frå før at dei i beste fall berre 
vil sabotera kampen vi fører. 

Prinsipprogram.. 
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Det var også fremme et forslag 
om at NSU skulle støtte kravet fra 
nattevaktene i Oslo om å bli gjenn-
innsatt i sine stillinger på sine egne 
premisser. Dette klarte også et fler-
tall i SV-gruppa å forhindre at ble 
vedtatt. De prøvde tvertimot å få 
vedtatt et forslag der det het at 
leieboerutvalget og styret måtte av-
gjøre om nattevaktene skulle gjen-
innsettes. 

SV — støtte til 
arbeiderklassen kamp 

i ord, men ikke i praksis: 

Progressiv Front fremma forslag 
om støtte-resolusjon til de oppsagte 
arbeiderne ved Hammerverket i 
Stavanger. Enheten om dette ved-
taket var stor, ikke engang de 
reaksjonære våget å støtte den råtne 
politikken til bedriftsledelsen og 
høyre-sosialdemokratiet i denne 
saka. 

SV-gruppa på landstinget gjorde 
derimot et stort nummer av at de 
ville henge »under arbeiderklassens 
ledelse» bak parolen »enhet 
studenter — arbeidere», men dette 
ble nedstemt. Progressiv Front gikk 
mot dette, da den mener at et slikt 
vedtak i NSU ikke ville ha noe 

innhold. En slik parole skiller på 
ingen måte mellom de som virkelig 
vil stille seg under arbeiderklassens 
ledelse og de som ser fagforenings-
byråkrati og LO-ledelsen som 
arbeiderklassen. SVs holdning på 
landstinget er det beste bevis for 
dette, med den prinsippløse en-
heten de vil ha med DNA i Samorg.-
arrangementene. 

I dette tilfellet ville parolen bare 
bli et fikenblad for SV som ønsker 
å skjule sin råtne høyre-politikk —
at de ikke i praksis støtter de som 
virkelig tar opp kampen innafor 
fagbevegelsen. 

At denne parolen for SV bare er 
ei frase uten reelt innhold, kom 
klart fram da det skulle bevilges 
penger til de oppsagtes kamp. Etter 
at det var bevilget 4000 til Vietnam 
sto det igjen 1000 kr. på bevilgnings-
ramma. Progressiv Front fore—
slo å bevilge 500 til opplysnings-
utvalget om IEA og 500 til 
arbeiderne. SV-gruppa gikk samlet 
mot dette, og stemte for 1000 kr. 
til IEA og 0 kr. til de oppsagte. At 
initiativtakerne til opplysnings-
utvalget hadde satset sparepengene 
sine, telte mer for SV enn støtte til 
arbeidere i kamp. Venstrefraser i 
ord, men høyre i handling ser ut til 
å bli et slags varemerke for SV. 

To liner 
Landstinget (LT) var ein siger for 

dei linene og prinsippa Progressiv 
Front kjempar for. LT uttrykte klår 
støtte til dei kjempande folka i 
Kambodsja og Vietnam — forslaget 
om støtte til revisjonistane sin 
splittelsesaksjon blei trekt attende. 
LT avviste kontant SV-forslaget om 
klassesamarbeid 1. mai. LT tok klår 
avstand frå dei politiske opp-
seiingane i Stavanger, og politisk 
forfølgjing av arbeidarar. LT avviste 
også sosialdemokrati og frase-
politikk som rettesnor for NSU. LT 
viste på ny at vi må intensivera 
kampen for å setja aktivistane i 
leiinga for NSU. På landstinget leid 
denne lina nederlag mot heste- 

handel og partisjåvinisme. Denne 
reaksjonære tradisjonen må vi ta 
kampen opp mot. SV har no hatt 
fleirtal i fleire år i NSU-leiinga. Det 
er enno ikkje noko teikn til at dei 
vil bryta med denne lina som dei 
reaksjonære og sosialdemokratane 
alltid har stått for. 

LT synte at berre på dei sakene 
der det er masserørsle kan NSU i 
dag pressast til å ta rette stand-
punkt. Skal NSU bli ein kamp-
organisasjon er det naudsynleg å 
gjera Progressiv Front til ein slag-
kraftig interessekampfront. 

Prat, stensilering og byråkrati vil 
vera kjennemerke på NSU heilt til 
vi set aktivistar i leiinga. 
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INISUs 
ianclist'n 

Landstinget 	ble 	ei 	kraftig 
markering av den sterke solidari-
teten med folkene i Indokina i 
studentbevegelsen. Landsmøtet ble 
åpnet med at en representant fra 
PRR-kontoret holdt en appell. 
Landstinget mottok representanten 
med stående applaus. Bare de 
reaksjonære ble sittende, og 
markerte at de har valgt USAs og 
Thieus side. Seinere marsjerte stor-
parten av de reaksjonære delegatene 
ut, mens landstinget sang Gia'i 
Phong. De reaksjonære ble full-
stendig isolert i sine forsøk på å 
hindre ei klar støtte til PRR og 
GRUNK. Sjøl om de bare i tve-
tydige formuleringer åpent torde å 
kjøre fram støtte til fascisten Thieu, 
var det åpenbart at deres forsøk på 
å få bevilget penger til Røde Kors-
aksjonen, hadde til hensikt å støtte 
opp om Saigon-regimets bruk av 
tvangsevakuerte flyktninger som 
skjold i kampen. 

Progressiv Front foreslo at Lands-
tinget skulle vedta å bevilge mat-
pengene til PRR og GRUNK slik at 
delegatene betalte maten sjøl. Dette 
ble vedtatt med stort flertall, men 
mot de reaksjonæres stormende 
protester. Seinere forsøkte de 
reaksjonære ei rekke ganger å boi-
kotte dette vedtaket. 

SV hadde igjen fremma støtte til 
den Moskva-ledete innsamlingen til 
Van Troy-skolen i Vietnam, men 
stemninga på landstinget var så 
kraftig for direkte støtte til PRR og 
GRUNK at dette splittelsesforslaget 
ble trukket. Ei stor seier for en-
heten i støttearbeidet, som bør 
følges opp av SV overalt. 

Støtte til husleiestreikene 

Progressiv Front fremma forslag 
der det heter at husleiestreikene i dag 
er det viktigste organiserte uttrykket 
for studentenes motstand mot 
statens studie-finansieringspolitikk 
og politikk overfor samskipnadene. I 
forslaget, som ble vedtatt, blir det 
videre slått fast at det ikke må rettes 
represalier mot de streikende, og at 
purrebrev og utkastningstrusler er å 
regne som represalier. 

Men SV viste igjen at de ikke kan 
støtte grupper i kamp på deres egne 
premisser. De nekta å støtte et 
vedtak som klart slo fast at det må 
være representanter for streike-
komiteene, og ikke NSU som for-
handler med staten om krava de 
streikende har reist, hvis da ikke de 
streikende sjøl ønsker at NSU skal 
forhandle. 	 Folkene i indo-Kina fikk bred støtte på landstinget. 

løyse 
kvinnepolitikken. I SV-framlegget 
les vi at kvinna ved å bli utdanna på 
eit borgarleg universitet, langt på 
veg vil kunna bli frigjort. Dette 
skuldast at ho »kan gjennom sin 
utdanning bli istand til å forsørge 
seg sjøl og dermed bli økonomisk 
uavhengig av mannen». Kva så med 
kvinner i produksjonen? Dette er 
ikkje anna enn borgarleg frigjering 
og akademisk hovmod. I kompro-
misset er dette bytt ut med ein 
masse »analyse» som konkluderer 
med at kvinnekampen berre kan 
førast på uttrykt sosialistisk grunn-
lag. 

Dette er opportunisme av reinaste 
slag. Men det hjelper lite, høgrelina 
i politikken (jfr. 1. mai) let seg 
ikkje løyna av eit knippe med 
fraser. 

Det er nå få dager igjen til I. mai. En I. mai som landet over 
vil gjøre sitt til å gjenreise dagen som arbeiderklassens kampdag. 
og som gir lyse perspektiver på utviklinga av klassekampen i tida 
framover. Men en del steder vil I. mai bli markert på andre og 
lite oppløftende måter. Her vil dagen bli forsøkt arrangert på 
klassesamarbeidets og klassesvikets grunn, ikke på klasse-
kampens. Her går det gamle og det nye sosialdemokratiet, DNA 
og SV, sammen om tannløse valgtog som gir konsekvent støtte 
til regjeringas reaksjonære politikk. Om vi hadde sagt etter 
stortingsvalget at SV ville komme til å markere dagen på denne 
måten, med åpen støtte til ei regjering som konsekvent støtter 
USA-imperialismen, som gjør sitt ytterste for å knekke arbeids-
folk i streik og som gjennomfører en folkefiendtlig utdannings-
politikk, ville vi blitt kalt for løgnere. Historia har imidlertid vist 
noe annet. Bare 9 måneder etter valget gikk SV sammen med 
Bratteli og Aspengren. Den linja er fortsatt i år, i om mulig en 
enda verre utgave. Valgparoler som passer som hånd i hanske 
inn i DNAs valgkampopplegg står i sentrum. »Bergen by —
arbeiderstyrt på ny» er et eksempel. Vi skal i denne artikkelen ta 
for oss SVs linje for 1. mai, og vise at det som i dag skjer ikke er 
et resultat av tilfeldigheter, men av den opportunistiske og 
sosialdemokratiske ideologien som SV renner over av. 

Da kommunistene startet arbeidet med å gjenreise I. mai som 
arbeiderklassens kampdag, hadde DNA så og si hatt monopol på 
feiringa av dagen de siste tjue åra. Et monopol de hadde brukt 
til å ta fra I. mai-dagen ethvert klasseinnhold, og gjort den til en 
generalprøve for sang og musikkorpsene foran 17. mai. SF 
hadde riktignok gjort enkelte spredte forsøk på å stille opp et 
slags alternativ, men det var nærmest et slags venstre-sosial-
demokratisk korrektiv til høyresosialdemokratiet å regne. Opp-
slutningen ble da også deretter. 

I begynnelsen av 70-åra begynte så den nye kommunistiske 
bevegelsen arbeidet for å gjenreise I. mai. Oppslutninga og 
antallet tog økte fra år til år, og utkonkurrerte mange steder 
DNA og Samorg. Mens SF hadde holdt seg til kulturradikale 
arrangement der hovedparola var »Snart kommer revolusjonen —
heng deg på» og anarkistene deltok med »Spy i stemmeurnene», 
tok de nye arrangementene utgangspunkt i klassekampens 
behov. 6000 deltok i Rød Arbeiderfront-toget i Oslo i 72, og 
over 12 000 deltok i Folkebevegelsens anti-EEC tog. Det 
sistnevnte toget sluttet både SF og NKP opp om. 

Etter folkeavstemninga var behovet for enhet på venstresida, 
og presset fra grunnplanet for å oppnå en slik enhet enormt. For 

opportunister var det i virkeligheten umulig å ikke bøye seg for 
det. Sjøl om mye rart skjedde under forhandlingene, SV nektet 
blant anna både å ha med seksjoner og lokale paroler, så bie 
enheten et faktum. Over 10 000 deltok. Men vaklinga og de 
klare utslaga av anti-kommunisme som vi ser i dag i S V, ga seg 
utslag allerede i 73. I Bergen ble det brudd i forhandlingene. 
Rune Fredh, nå sekretær i SV, uttalte til Klassekampen etter 
bruddet at det ikke var aktuelt at SV ble noen hale på Samorgs 
tog. Historia etterpå har vist at det ikke bare var aktuelt, det er 
et faktum. I dag går SV og DNA i Bergen sammen bak parola: 
»Bergen by, arbeiderstyrt på ny». 

Allerede i 73, få måneder etter folkeavstemninga der DNA 
blottstilte seg fullstendig, så vi altså tendenser til det som skulle 
slå ut i full blomst i 74. Da ble knefallet for DNA og 
klassesamarbeidet fullstendiggjort ved Ragnar Kalheims prome-
nade ved siden av Aspengren gjennom Oslos gater. Men det 
skjedde først etter ei forhistorie som klarla for alle hvor det bar 
med SV. Etter å ha brutt forhandlingene med Samorg. tidlig på 
vinteren, gikk de i forhandlinger med Faglig I. maifront. Det 
kom fram til enighet om et tog med reservasjonsrett og 
seksjoner. Med paroler som rettet seg mot DNA/LO-ledelsens 
klassesamarbeid, og ikke minst, det ble enighet om en parole 
som forlangte frihet for det tsjekkoslovakiske folket, dersom de 
fagforeningene som sluttet opp om toget godtok den. Etterpå 
brøt SV protokollen. Tsjekkoslovakia-parolen kunne ikke god-
tas under noen omstendighet sjøl om den skulle bli godkjent i 
fagforeningene. Dessuten hadde ledende SV-ere ved flere anled-
ninger uttrykt misnøye med at parolene rettet seg mot 
DNA/LO-toppen. Grunnen til at SV brøt var altså for det første 
at den ikke kunne godta paroler som rettet seg mot supermakta 
Sovjet sin imperialistiske politikk. Og dernest at de ikke kunne 
godta paroler som rettet seg mot DNA/LO-toppens klassefor-
ræderi. En klarere manifestasjon av hva SV egentlig innebar for 
noe »nytt» i norsk politikk, kan man vanskelig tenke seg. 

I år er SVs linje på I. maispørsmålet om mulig et enda verre 
knefall for DNA og LO-toppen. Enheten de to imellom er ikke 
bare en enhet på feilaktig politikk, det er prinsippløs enhet fra 
SV sin side. Flere steder har faktisk SV gått i spissen for paroler 
som impliserer at DNA er et sosialistisk parti, at DNA-styre er 
»arbeiderstyre» og at LO-ledelsen taler arbeidsfolks sak. 

For oss kommunister er ikke det å gå i Samorg-tog en 
prinsippsak. Vi har deltatt i Samorg-arrangementer flere steder 
rundt omkring i landet. Det er politikken i slike tog som er det 
avgjørende. Det SV imidlertid gjør er å gå i samarbeid med de 
største klasseforræderne i DNA/LO-toppen på et grunnlag som 
bare tjener til å skape illusjoner om deres virkelige rolle. Vi vil 
oppfordre folk til å lese artikkelen om Hammerverksaka et 
annet sted i denne avisa, og dermed se hva denne rollen virkelig 
er. Og så se vedtaket som SV foreslo på NSUs landsting om 
deltakelse i I. mai-arrangementene i lys av det. Det skulle gjøre 
det klart for alle at SV ikke skyr noe middel for å opprettholde 
sin rolle som et regjeringsparti uten ministrer! 

SV OG  
LTIA1  
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MELD DEG PÅ SOMMERLEIR: 

Styrk  
studentenes  
kamp I 

Støtt arbeiderne ved 
Hammerverket! 

Fra aksjonen til arbeiderne 
Ved A/S Norsk Hammerverk i 

Stavanger har vi fått et nytt 
eksempel på overgrep mot progres-
sive fra bedriftsledelsens side. Dette 
tilfellet føyer seg pent inn i rekka 
av et tyvetall andre politiske opp-
sigelser vi har hatt det siste året, 
viser til fulle at arbeidskjøperne 
ikke skyr noe middel for å kvitte 
seg med progressive. Bakgrunnen 
for det som nå skjer i Stavanger er 
følgende: 

En tidligere student hadde tatt 
seg jobb ved Hammerverket. Ved 
ansettelsen sa han klart fra at han 
kom til å arbeide ved bedriften 
minst et år, hvis han trivdes, på 
ubestemt tid. En time før påske-
ferien begynte, og bare en dag før 

ved Hammerverket. 
prøvetida var over, fikk han så 
beskjed om at han var sparket. 
Grunn for oppsigelsen ble ikke gitt i 
det hele tatt. Oppsigelse uten grunn 
i prøvetida er forbudt etter en lov 
om arbeidervern som kom 7. mars i 
år. Da bedriftsledelsen som ble 
tvunget til å uttale seg om opp-
sigelsen, var begrunnelsen at han 
ikke passet inn i miljøet, bla. fordi 
han ikke smilte til disponenten 
under samtaler! Det var alt 
bedriftsledelsen hadde å vise til. 

Arbeiderne reagerte raskt. 14 
mann gikk til sit-down-streik like 
etter at arbeidet var i gang igjen 
etter påskeferien. Det var da 
tingene virkelig begynte å rulle. 
Klubbstyret stilte seg helt på 

bedriftsledelsens side. Klubbfor-
mannen, medlem av styret i 
Stavanger Arbeiderparti, gjorde sitt 
ytterste for å knekke aksjonen. 
Rogalands Avis skrev 5. april 
»Bedriften er tilfeldigvis utvalgt av 
de venstrevridde kreftene til å gå ut 
i konflikt. Dette må stanses.» Ingen 
tvil om hvor DNA står, med andre 
ord! At det er klassesamarbeids-
menn på det aller, aller verste som 
her er i sving forteller det faktum at 
klubbledelsen på egen hånd, uten så 
mye som å informere medlemmene, 
hadde inngått en avtale med 
bedriftsledelsen om at folk kunne 
bli sparket fra bedriften uten 
grunn! Altså på egen hånd opphevd 
en paragraf i arbeidervernloven! 

Avdelingsstyret i jern og met. 
støtter imidlertid streika. Medlems-
møtet i avdelinga vedtok en støtte-
resolusjon til de streikende med 
aklamasjon. Da forbundsledelsen i 
jern og met. fikk greie på at 

avdelingsstyret hadde vedtatt å c\? 
følge opp vedtaket fra medlems- 1)  
møtet og fortsette støtten til de 
streikende, reagerte det raskt. cf; 
Sekretær 	Syristen, 	klasse- 1".. 
samarbeidsmann av samme kaliber 2 

Sam.org  mot 
venstre i Bergen 
SV i Bergen og også 
USV har sluttet seg til 
sam.org-toget. Motset- 

Ilingene 1 samorg. vil 
komme tram ved at 
man har tre hovedtale-
re: AP, uavh., og SV. 
Studentene vil marke-
re kampen mot den 
statlige utdannings-
politikken i toget. 
Faglig 1. mai-Front 
stiller eget tog. 

SV i Trondheim har 
sammen med USV slut-
tet seg til sam.org.. 
toget. Etter hard kamp 
måtte man godta paro-
len • For et styrket Gosi- 

alistisk flertall 1 Tro-
ndhel • 

V bar rettet skarp kri. 
tikk mot parolen og el-
lers kritisert Arbeider-
partiet lor dette bevis-
ste forsøk på splittelse. 
Studentene vil marke-
re kamp mot statens 
utdanningspolitikk og 
st.m. 17 i toget. 
Faglig I. mal-Front ar-
rangerer eget tog. 

Enhet og kamp 
SV i Tromsø har sluttet 
seg til sam.org.-toget. 
Toget markerer et poli- 

tisk innhold på klar 
dritt bort fra den sosi-
aldemokratiske klasse-
samarbeldsideologien. 
USV slutter seg til to-
get med markering av 
kampen mot M.m. 17. 
Faglig 1. mai-Front 
stiller eget tog. 

STUDENT FORUM 
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Hvordan sammenfattet Marx, 
Engels, Lenin og andre kommun-
ister sitt syn på staten, på 
demokrati og diktatur? Spørsmålet 
er blant flere viktige spørsmål som 
reiser seg når borgerskapet annet-
hvert år nedlegger millioner av 
kroner og bruker mye av masse-
mediaenes plass til å tilsløre sitt 
diktatur over dem i Norge som 
skaper 	verdiene. 	Valgshowet 
svinger. Igjen skal det arbeidende 
folket få uttale seg om hvilket av de 
borgerlige partiene som dominerer i 
kommunestyrer og på fylkestinget 
de foretrekker, - hvordan de 
»velger» å bli undertrykt. 

Rød Valgallianse reiser kamp for 
å avsløre det falske borgerlige 
demokratiet. Først når flertallet har 
tatt makta, når de kan undertrykke 
dem som vil gi den tilbake til 
kapitalistene, - først da er det 
arbeidende folket fritt til å kvitte 
seg med utbytting og under-
trykking. 

På NKS' sommerleirer i år blir 
dette et hovedtema vi vil bruke en 
god del tid til å diskutere. Det er ei 
forutsetting for å lage revolusjon i 
Norge at mange kjenner den 
komministiske 	statsteorien. 

Gjennom forhåndsstudier, grundige 
diskusjoner på leirene i grupper, på 
veggaviser, i leiravisa, - og uformelt 
gjennom kulturen vil mange flere 
bli bedre i stand til å lage 
revolusjon. Dette er ikke minst 
viktig nå som den moderne 
revisjonismen innafor SV turer fram 
med sitt forræderiske prat om 
fredelig, parlamentarisk overgang til 
sosialismen. Ei linje som er 
uforenlig med marxismen, og som 
burde være død og begravet i og 
med erfaringene fra Chile. Like fullt 
er SV-ledelsen i stand til å fortsette 
å sette denne nederlagslinja ut i 
livet, og i samme slengen kalle seg 
marxister og revolusjonære. 

Den store frammarsjen for de 
indokinesiske folkene forrykker 
styrkeforholdet mellom de revolu-
sjonære og de reaksjonære kreftene 
i verden. Proletarisk internasjonal-
isme er en grunnpilar i revolu-
sjonæren kamper verden over. Det 
er viktig nå å diskutere verdens-
situasjonen for å styrke vårt anti-
imperialistiske arbeid. Vi reiser 
problemene: Er det fare for krig i 
Europa? Supermaktenes inndeling 
av verden seg imellom, rivalisering 
og enheten mellom USA og Sovjet. 

Hva er hovedlinjene for sosialistiske 
staters internasjonale kamp for 
verdensrevolusjonen? 	Gjennom 
studier av imperialismen og studier 
av den konkrete virkeligheten skal 
sommerleirene sikre ennå flere 
virkelige antiimperialister blant 
studentene. I dag er det bare 
kommunistene og våre venner som 
ikke støtter seg på en av super-
maktene i kampen mot den andre! 

Mellom diskusjonsdagene blir det 
idrettsdager og aksjonsdager ute i 
distriktet. Og hele tiden blir det 
skikkelig tid til å bade, drive idrett, 
lage kultur, delta i veggavisdebatten 
og bli kjent med folk fra andre 
plasser, med annen bakgrunn og 
andre erfaringer. Leiren skal styrke 
enheten i den revolusjonære 
bevegelsen, og som en del av det 
kameratskapet og den kollektive 
stilen. 

For foreldre med barn og andre 
som ikke kan ligge i telt, er det  

innendørs 	tomannsrom 	på 
Tromøya. Ellers ligger resten i telt, 
både på Håøya og på Tromøya. 
Begge steder er det skikkelig gode 
bademuligheter og god plass. Begge 
leirene har lege og gode sanitære 
forhold. Det blir barnehager for 
ungene under innledninger og 
gruppediskusjonene som ifjor. 
Tromøya ligger utenfor Arendal og 
Håøya i Oslofjorden. Begge leirene 
arrangeres i tidsrommet 10 - 17 
august. 

Meld deg på raskt, det er viktig 
for dem som legger opp leiren å ha 
påmelding tidlig. Til deg som lurer 
og er usikker - snakk med folk som 
var der ifjor, og meld deg på. I 
midten av mai kommer et hefte i 
salg som bringer grundig studie-
materiale for de som vil forberede 
seg godt og på den måten få størst 
mulig utbytte av leiren. 

STYRK DEN REVOLUSJONÆRE 
STUDENTBEVEGELSEN - DRA 
PÅ NKS' SOMMERLEIR! 

MELD DEG PÅ SOMMERLEIR 

HÅØYA VED OSLO : 9. - 16. august 
TROMØYA VED ARENDAL: 10. - 17. august. 
KIRKSÆT ERØRA VED TRONDHEIM:10. -17.august. 
HERDLA VED BERGEN: 27. j - 3. august. 
KVA LØ YA(STRØ MSBUKTA) VED TROMSØ :3. -10. august. 
KONTAKT NKS LOKALT - ELLER SEND PÅMELDING 
TIL NKS SENTRALT: BOKS 5628 BRISKEBY OSLO 2 

■ 

STUDENTFORUM MED: 
Falsk og løgnaktig reportasje om 1.mai. Ikkje eit ord er 
nemt om kva Fagleg 1.mai Front verkeleg står for. 3/4 
side er via : SV sin "harde kamp" mot valparolen "For 
et styrket sosialistisk flertall i Trondheim" og SV sin 
skarpe kritikk som ikkje har ført fram. Vidare om Sam-
org toget i Tromsø som er " på klar drift bort fra den 
sosialdemokratiske klassesamarbeidsidelogien" - ik-
kje eit ord om kva slags drift dette er. 

Resten er eit forsøk på å hindra studentane i å gå 
saman med alle dei som verkeleg står på klassekamp-
lina både i og utafor fagrørsla. SV går viljug med på 
å mobilisera studentane til DNA sine reaksjonære val-
tog under parolen : " Styrk det sosialistiske flertallet." 
På samorgarrangementet i Oslo(som SV stiller med- 
lemmene fritt overfor 	'.), skal ordførerkandidaten 
til DNA og SV sin daglege leiar Roald Halvorsen, 
halda hovudtalane. 

VIS DENNE LINA 
RYGGEN 1. MAI 

HVA MA GJØRES 
Organ for Norges Kommunistiske 
Studentforbund. 
Ansvarlig: Bernt Hbltlfigric 
Postboks 5628, BnakAbv 
Oslo 2 
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