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"den demokratiske
fascismen"

Revisj onistene med apen st^tte til gorilladiktaturet i Argentina.

NTB-bildet som a yslerer revisjonistenes legger.

Sa er sluttstrek satt for den
store innsamlinga til vart eget
rotasjonstrykkeri. Under ledelse
av AKP(m-I) har den kommu-
nistiske	 bevegelsen i Norge
gjennomfort et kjempeloft. Bare i
lopet av de siste 18 manedene har
det ialt blitt samla inn mer enn
5,5 millioner kroner! Kommu-
nister og andre progressive over
hele landet har lagt kreftene til
for a sikre dette flotte resultatet.

NKS hadde satt seg som mat a
samle inn 100 .000 kroner i den
siste etappen,	 og dette malet
overoppfylte vi. Ialt kom det inn
nesten 110 .000 kroner!

Idag star den nye rotasjons-

pressa pa plass,	 og dagsavisa
«Ktassekampen » skal trykkes pa
den. Men i tillegg til pressa har vi
ogsa fart et komplett moderne
offsettrykkeri, med setteri, repro-
avdeling og alt annet som herer
tit. I tida framover vil dette vaere
en'viktig ressurs, ikke bare for
kommunistene,	 men ogsa for
arbeidsfolk og andre som gar ut i
kamp, for progressive fronter og
folkelige organisasjoner.

Viktig er det ogsa at denne
store innsamlingskampanja for
tusenvis av progressive har vaert
en skole	 i nedvendigheten av
ekonomisk sjolberging. Langt
flere forstar idag den strategiske
betydninga av at et revolusjomert
parti er ekonomisk uavhengig av
borgerskapets stat, og at vi bare
har klassebevisste mennesker
over heie landet a stole pa.

	

Kampen for 	 styrte borger-
skapets diktatur vii ogsa bety nye
store ekonomiske loft i tida fram-
over. Na star vi loran et nytt Stor-
tingsvalg. Dette og andre opp-
gaver vil kreve ny innsats. Men vi
ser framtida trygt i mote. Rota-
sjonsinnsamlinga bar vist oss hva
som er mulig, og vil v cre en
lysende inspirasjon nar nye ut-
fordringer star foran oss!

a vandring
May-Lisbeth Myrhaug, har gaff

av fra stillingen som nestleder i
Norsk Studentunion. Arsaken er at
hun ikke lenger kan «forsvare a sta
som medlem av SV — et parti som
stadig vakler mellom a representere
et smaborgerlig og borgerlig klasse-
standpunkt i	 arbeiderklassen».
Dermed har to av SVs 5 medlem-
mer i Arbeidsutvalget i NSU meldt
seg ut pa kort tid.

Na ma ingen tro at dette er et ut-
trykk for at de studentfiendlige
pampene	 i NSU-ledelsen har
kommet pa bedre tanker. Arsaken
er snarere den at etterhvert som
stadig fler ayslorer SVs apent reak-
sjonaere politikk £eks. i streike-
stettearbeidet, blir det vanskeligere
for sanne opportunister a forsvare
dette partiet.

Myrhaugs utmeldelse fra SV be-
krefter dette fullt ut. I NSUs ar-
beidsutvalg har hun vaert en av dem
som mest konsekvent har start pa
student-	 og	 arbeiderfiendtlige
standpunkter. Hun stemte f.eks.
mot stotte til	 Zinken-arbeiderne
under streiken i Odda. Derfor er
det heller ikke overraskende at hun
na left fanner sin plass i «Kommu-
nistisk» Universitetslag!

Vi tar dette som en bekreftelse pa
KULs og SVs grunnleggende felles
karakter, at de begge er organisa-
sjoner som i marxistisk frakk sprer
borgerskapets interesser blant ung-
dom under utdanning.

Den fascistiske militaerjuntaen i
Argentina er en av USA-imperia-
lismens mest trofaste strttespillere.
Den er godt kjent bl.a. for drive
heksejakt pa chilenske flyktninger
som utleveres til Pinochet. I Argen-
tina demmes revolusjonaere til

Prins Juan Carlos og hans fas-
cistiske stettespillere i Spania
fiykter med rette marxist -leninis-
tene i PCE (ml). Av den grunn
publiserer den fascistiske pressa i
Spania med jevne mellomrom
meldinga om at PCE (ml) er opp-
lost. Hensikten er sjelsagt a
forvirre folk.

Na har disse legnaktige pa-
tanden ogsa fart vannb erere her i
landet. Ikke overraskende er det
ledende folk innafor SV som
sprer dem.

1. februar publiserer nemlig
SV-redaksjonen i «Universitas»,
studentavisa ved Universitetet i
Oslo, en artikkel om Spania. Det
heter der blant annet at PCE(ml)
«oppleste seg sjel i midten av

doden eller lange fergselsstraffer,
og juntaen stutter aktivt fascist
gruppa AAA som har «spesialisert»
seg pa a skyte ned progressive pa
apen gate. Utallige vitner kan for-
teller om brutal tortur og under-
trykking.

september».
Na er det langt fra nytt at slike

folk serverer legger om de
revolusjona're i andre land og om
den antifascistiske og anti-impe-
rialistiske kampen i verden. Vi
kjenner alle legnkampanja om
Kina og Chile. Hensikten er na
som for a bekjempe ei revolusjo-
naer linje, og a framstille ulike
revisjonistgrupper og sosialimpe-
rialismen som folkenes frigjerere.

Men i dette konkrete tilfelle er
det ekstra left a stikke hull pa
lognene deres. Den 17. januar i ar
publiserte nemlig Norsk Tele-
grambyra et bilde fra en illegal
demonstrasjon for leslatelse av
alle politiske fanger i Spania.
Demonstrasjonen ble holdt i

Juntaleder Vileda vil gjerne
framsta som «demokrat». Derfor er
13 politiske partier formelt dillatt»,
dog med den begrensning at de
ikke far drive politisk arbeid! Men
samtlige partier som kaller seg
«arbeiderpartier» o.l. er totalt
forbudt.

Nei, forresten, det finnes et unn-
tak: Det Moskvatro revisjonistpar-
tiet! Hvorfor fascistjuntaen gjer et
unntak for dette partiet, skjonner
en godt nar en	 herer disse
uttalelsene fra viseformannen i
revisjonistpartiets	 ungdomsfor-
bund, Eduardo Gotierrez:

«Fascismen, med ststte fra CIA
og monopolgruppene, forsaker a
gi verdensopinionen et forvrengt
bilde av Argentina. De snakker
om forbrytelser, totur, fenglinger
og andre grusomheter. Hensikten
er a skape en anarkistisk situa-
sjon som tvinger fram en solid
fascistisk regjering.»

Om militaerjuntaen og revisjo-
nistenes vei til frigjering for argen-
tinas folk, sier Gutierrez:

KArgentinas regjering tenderer
mot demokrati, mens den chilen-
ske innforer fascismen. Beviset er
at milittcrjuntaen i Buenos Aires
ikke har forbudt de politiske par-
tiene. De bestar, de fortsetter a
leve. De tretten viktigste (blant
dem oss) venter, selv na mens de
ikke utforer noe politiske arbeid,
pa det gunstigste oyeblikket for a
gjenoppta arbeidet. Det vii ikke
vare lenge.»

Nei, kanskje innser juntaen at
revisjonistene hrrer	 til de mest
konsekvente talsmennene for den
fascistiske undertrykkinga av ar-
beiderklassen og folket, og at de
derfor vi v^re best tjent med a
legalisere dem fullstendig. Tydelig-
vis er det i alle fall ikke
revisjonistene sjr l det star pa!

Madrid dagen for, dvs. 16.
januar. Og hva annet ser vi i
spissen for toget enn PCE(ml)s
transparent, mer enn tre maneder
etter at partiet i felge «Univeritas»
Me nedlagt!

For Juan Carlos og «Univeri-
tas»-redaksjonen er dette sikkert
spekelser ved heylys dag. For
dem som stetter det spanske
folkets kamp er det en ny
bekreftelse pa at kommunistene
spiller en aktiv rolle i den anti-
fascistiske kampen.

Avsler revisjonistenes legner i
det internasjonale solidaritets-
arbeidet. Styrk stetten til Spanias
folk!

«negativ
felelsesladning»

Dire tOr o e.
Det finnes mange mater a bort-

forklare hatet til arbeiderklassen
mot det kapitalistiske 	 systemet.
Nedenfor har vi saksa fra «Norsk
Hydro» som er organ for aksjona-
rer i bedriften ved samme navn.

Da direktrr ved Norsk Hydro blir
spurt om hvorfor ordet profitt ikke
er saerlig populaert, men snarere et
skjellsord kommer han med foig-
ende filologiske forklaring:

«sa pastaes ofte, men i virkelig-
heten tror jeg ikke det er sant.
Det som imidlertid er riktig er at
det gjennom en hundre ars tid
eller sa er innarbeidet i dette
ordet en hviss negativ felelses-
ladning. Dertil kommer at selve
ordet ikke klinger saerlig godt i
vart sprak. Det er et fremmed
ord. Pa engelsk hvor det holler
hjemme er «profit * mer neytralt, i
likhet med «overskudd» eller
Kfortjeneste» som er dekkende
norske ord.»

klassekamp
ved bridgebordet

Vi har med dette den store
gleden av a invitere vare lesere med
oss i bridgeselskap. Naermere be-
stemt hjemme hos finansmekler
Leon Bodd. Den i aften sa stralende
opplagte vert presenterer oss for
deltakerne i partyet: For a gjere det
mer «levende» for de gode borgere
rundt bordet fordelt seg pa to lag,
det «sosialistiske» anfort av nest-
formann i LO, snarlig tiltredende
arbeidsdirektrr Odd	 Heydahl,
videre tidligere industriminister,
styremedlem i div. statsmonopoler
Kjell holler, nyhetsredakter i
Arbeiderbladet Thor Bjurstrem
som sammen med redaktoren av
LO-organet «Fri Fagbevegelse»
Knut Ribu utgjor de «sosialistiske
to tredelene av selskapets propa-
gandaministerium.

Det «borgerlige» laget ledes av
verten sely, som uavbrutt skryter av
sin mulige parlamentskarriere, han
backes opp av formannen i
Dagbladets styre (avd. for prop. og
sensur), hoyesterettsadvokat Bjern
dalan, sennen til en gamma!
Kristelig Folkepartipolitiker — i
intim kontakt med heyere makter,
Jon Wikborg og sist men i sterk
ekspensjon, medlem i Garantiinsti-
tuttet for skip og borerigger,
hayesterettsadvokat 	 Christian
Haneborg.

Akk ... hva skulle man ha gjort
uten sine hobbies? Da fikk man vel
opprette enda et statlig rad av det
offisielle slaget, et rad for rask og
sleip nedlegging av streiker for
eksempel. For det var vart koselige
brigdelag som klarte a «lose» syke-
pleiernes streik pa en, i fr lge vart
propagandaministerium, sa «artig»
og .. »ukonvensjonell» mate i 1972.
Akk...

spokelser ved heylys dag
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HVA MA GRIS
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Abonnementspris kr. 20,- pr. ãr.
Ansvarlig:
Bernt Holtsmark

Trykt i offset hos A/S

Duplotrykk, Oslo.

De fleste steder blir del to tog 8. mars,
men bare ett av dem forsvarer kvin-
nenes interesser. Del andre toget mot-
arbeider den kampen kvinnene har reist
for sjolbestemt abort og daghjem, del
gar mot kvinners rett til arbeid, det for-
svarer den reaksjonaere ideologien om
at kvinner bare skal vaere opptatt av
kroppen sin og ikke av politikk og sam-
funn, del stutter ikke kvinnene i den 3.
verden pa deres egne vilkar, men opp-
fordrer dem i stedet tii a legge ned
vapnene i kampen mot imperialismen.

Bare 8. mars-gruppenes tog reiser
konsekvent kamp mot all kvinneunder-
trykking. Valget star ikke mellom to
bra tog 8. mars, men ett tog som frem-
mer kvinnenes interesser og et som gar
mot dem.

La oss belyse dette med noen enkelte
eksempler.

KVINNENE KREVER
SJOLBESTEMT

ABORT NA!

I over 60 ár har kvinnene sloss for,
sjelbestemt abort. Vi trenger ikke fort-
satt kamp, slik Bred og Roser i Trond-
heim har reist parole om, men sjel-
bestemt abort nä!

Sist saka var oppe i Stortinget lot SV
Otto Hauglin sette sin egen «samvittig-
het» over kvinnenes kra y . Det beste er a
fa stemmer fra bade tilhengere og mot-
stand ere!

Idag avviser DNA a to opp forslaget
pa nytt, mens SV ikke har gjort sjel-
bestemt abort til en av sine 6 «merke-

t saker» i valget og beholder den reserva-
sjonsretten Hauglin dekka seg bak.

Dette viser at vi kvinner ikke kan ap-
pellere til Stortings-partiene, at bare en
brei bevegelse bak sjelbestemt abort ná
pa kan gi resultater!

BARE GRATIS DAGHJEM
KAN GI OSS

RETT TIL ARBEID!

I Trondheim stiller Bred og Roser
parolen: «Barnehagetilbud til alle
barn». Ikke engang et ord om prisen! I
Oslo frister i alle fall Samarbeidstoget
med «Gratis barnehage til alle barn».
Men heller ikke dette er ei parole for
kvinnefrigjoring.

Barnehage og daghjem er nemlig to

vidt forskjellige ting, i felge den nye
barnehagelova som SV stemte for pa
Stortinget. I lova er «barnehage» felles-
betegnelsen pa alle slags tilbud: dagh-
jem, 4-6 timers barnehage, ulike kort-
tidstilbud, dagmamma osv.

Bare daghjem vil gjore det mulig for
kvinnene a delta pa lik linje med man-
nen i den samfunnsmessige produk-
sjonen, en viktig forutsetning for full
kvinnefrigjoring. Og bare gratis dag-
hjem vii gjore det til et reelt tilbud for
alle som trenger det.

De andre toga reiser paroler for dag-
hjemskampen som fortsatt vil lenke det
store flertallet av kvinner til huset!

RETT TIL ARBEID!
Grunnlaget for kvinnenes annen-

rangs stilling i samfunnet finner vi i at
vi holdes utafor deltagelse i den sam-
funnsmessige produksjonen. Verken
husmorlenn, deltidsarbeid eller deling
av husarbeidet kan fjerne kvinneunder-
trykkinga.

Bred og Rosers tog krever «lenna ar-
beid». Siken alt arbeid i produksjonen
allerede er lenna, ma dette v ere et krav
om husmorlenn. Det er et reaksjon^rt
kray . Husmorlenn kan aidri bli noe an-
net enn en symbolsk trygd som ytter-
ligere vii lenke kvinnene til hjemmet, og
som vil gjore det mindre «katastrofalt»

KVINNENE ER MOT
IMPERIALISMEN,

IKKE FOR DEN!

Enkelte steder hevder de som star bak
de alternative arrangementene at im-
perialisme ikke har noe med kvinne-
kamp a gjore. De vii nekte kvinnene a
reise kamp mot sin verste fiende, de un-
derslar at sá lenge det finnes imperia-
lisme vii	 det finnes kvinneunder-
trykking.

Men i Oslo har Bred og Roser og
Samarbeidstoget gatt lenger. Der stiller
de den	 apent	 pro-imperialistiske
parolen «Stans kapprustninga,— nei til
globalt sjelmord». Er det ikke som a
here herrene Bresjnev og Ford nar de
prover a lulle verden i sevn, mens de
sjel ruster	 som aidri for for a for-
bedrede en ny krig?

Anti-imperialister er mot imperia-
listenes opprustning, men ikke all opp-
rustning. Over hele verden styrker fri-
gjeringsbevegelsene sin kamp mot im-
perialismen. De har l ert at bare vaepna
kamp kan gi dem seier, og den opprust-
ninga de gjennomferer stutter vi ube-
tinga!

Samarbeidstogets parole angriper de
undertryktes v^pna kamp mot under-
trykkerne og markedsforer Fords og
Bresjnevs propaganda pa 8. mars!

BARE ETT TOG
FOR KVINNEFRIGJORING!

Disse eksemplene illusterer klart at
det bare gar et tog 8. mars som peker
fram mot full kvinnefrigjoring, og som
reiser de riktige parolene for kvinners
kamp idag. For oss som vil a yskaffe all
kvinneundertrykking kan det ikke v^re
tvil. Vi ma fylke oss under fanene i
8. marskomiteenes arrangementer over
hele landet. Vi ma to med oss vare
lokale krav slik at vi kan vise bredden i
kvinnenes kray.

Vi star ikke aleine. Over hele verden
gar kvinner sammen med oss, og kjem-
per sammen med oss. La oss gjore
rekkene breie og tette pa kvinnenes in-
ternasjonale kampdag!

BARE ETT TOG FOR nar kvinnearbeidsplasser legges ned.
Dette fordekte framstetet for et reak-

sjon^rt krav ma avvises!

still! purk,
slem purk . .

CARL GUSTAF UND STTT
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revolusjoneer linje. Det er nok a
nevne filmer som doe Hill, og
«Adalen -31». I sin siste film har
han bygd pa Sjowall og Wahlos
bok «Udyret fra Saffle». Dette
forfatterparet sprer, trass i visse
progressive trekk, revisjonistisk
ideologi, spesielt om politiet og
deres funksjon.

Derfor er det langt fra over-
raskende at NMannen pa taket»
ikke er blitt noen progressiv film.
Tydeligst viser det seg nettopp i
framstillinga av politiet. Som i de
fleste tradisjonelle «action*-filmer
er dovens voktere» de virkelige
heltene og folkets beskyttere, som
ogsa publikum tvinges til a holde
med.

Det formidlende trekket er
framstillingen av bakgrunnen for
den dramatiske skyteepisoden.
Det er politiet sjol som gis ansva-
ret for situasjonen som er
oppstatt: Det var politiet som tok

foreslar til slutt a sette inn ha^ren.
Liksom romanen sprer Filmen

et revisjonistisk syn pa politiet. I
filmens verden er ikke politiet et
profesjonelt og v^epna volds-
apparat til forsvar for utbyttin-
gen, men en etat der det foregar
kamp mellom to fraksjoner: de
maktglade, representert ved det
drepte «udyret » og hans disipler,
mot den trauste, saklige politi-
mann av hovedpersonen Becks

type. Dermed kan statens volds-
apparat skifte karakter dersom
det blir et stort nok antall
«progressive » politifolk.

Filmen er Kkritisk » til politiet,
men kritikken er av Dagblad-
typen — man syns det er for
jawlig at purken banker opp
uskyldige 13-cringer. Det er en
borgerlig film som ikke bidrar til
a ayslore politiet som en viktig del
av statens voldsapparat, heller
ikke evner den a forklare hvordan

glansbilde av
borgerdiktaturet

«Alle presidentens menu* er
Filmen om avdekkingen av
Watergate -saken. Watergate er
Det demokratiske partiets hoved-
kvarter i Washington. Saken, og
Filmen, begynner med et inn-
brudd her.

Under dekningen av rettsaken
mot de som ble arrestert for inn-
bruddet blir Washington Post-

en dramatisk og spennende jakt
etter lose trader — en jakt som til
slutt ender i Nixons avgang.

Filmen er dyktig laget. Spesielt
vellykket er opptakten hvor bare
reporternes handlinger blir vist,
tilskuerne holdes i 1`ke stor vill-
rede om motstandernes disposi-
sjoner som journalistene var det i
sin pressejakt. Sjol om resultatet
er kjent, vet de fleste lite om de-
taljene.

Filmen er en hyllest til det
borgerlige «demokrati », til «tryk-
kefriheten» og i buns og grunn til
den ene imperialistiske super-
makta, USA. Fordi: Nixon og
hans bande i det hvite hus fram-
sfflles som xavvikerne» som av-
slores av representantene for «det
virkelige USA*, redaktoren og
journalistene i Washington Post.
Det sies eksplisitt at det det
gjelder er forsvaret av USAs

Og igjen er det duket for «the
American Dream*: glansbildet
Jimmy Carter skal dekke til den
rattenskapen ved borgerdiktatu-
ret som toyt fram under Nixon.

«Alle presidentens menu* er en
viktig film for borgerskapet, i
Norge savel som i USA. At be-
stikkelser, underslag og oppkjop
er u u n g a el i g i et kapitalistisk
samfunn ma bortforklares. I
stedet ma det propaganderes at
pa bunnen er allting godt: Nar
Nixon er borte, er USA igjen
fredens, frihetens og demokrati-
ets bastion i verden.

Verdens folk kjenner «demo-
kratiets» glansbilder. De veit at
det mest glinsende av dem alle,
John F. Kennedy, bl.a. starta opp
folkemordet i Vietnam. Og de
veit at fø r de bar feid bort alle
glansbildene, bade dem som
messer Kfred og nedrustning» fra
Moskva og fra Washington saint
alle de andre — vii de matte tale
filmer som denne nettopp for at
de skal bli lurt bort fra a gjore
det.

Bo	 Widerberg	 har	 tidligere
livet	 av	 geva'rmannens	 kone,	 100 politifolk daglig kan settes
onsket om hevn er derfor forstae- inn	 mot	 streikende	 brygge-

reporteren	 Bob	 Woodward	 grunnlov	 og	 USAs	 tradisjon.
(Robert Redford) klar over at 	 Nixon er smusset i den demokra-

laga flere filmer som under ei lig. Dessuten trappes	 kampen arbeidere, wens	 borgerskapet dette ikke er noe vanlig innbrudd. tiske	 maskinen	 — men	 se:
tynn progressiv maske, fremmer mot den enslige geveermannen roper om underbemanning og Sammen	 med	 Carl	 Bernstein	 «demokratiet» 	viser sin	 styrke
klassesamarbeid under og ei anti- opp dl det Iatterlige, politisjefen stadig hoyere bevilgninger. (Dustin Hoffman) begynner han nettopp ved a utskille smusset.
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Bryg ealbeidar: 'til < am: gjøres)):
«Hva ma gjoresH har yore og snakka med Audun Vangsnes,

bryggearbeidar og medlem av streikekomiteen under brygge-
arbeidarstreiken. Her legg han fram viktige roynsler fra strei-
ken. Bryggearbeidarane kjempa i tre veker mot reiarkapitalen,
politi, streikebryteri og sift eige forbund, og vann full siger.

<cDet var politiet som hjelpte streikebrytar-ane til a utfsre del skitne arbeidet sitt».
arbeidarfor nin a it erne ha alle	 g v gj	 -

s ^.
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STOTTEN HAR YORE
ENORM

Kva er dei viktigaste royns-
lene de gjorde under streiken?

Det som er viktigast etter
mitt syn er at vi har fatt sett stet-
ten blant vanlig arbeidsfolk, og
saerleg blant streikestrattekomite-
ane. Stratten har yore heilt enorm,
og hjelpt oss veldig mye. Det har
yore mykje stette mellom fag-
orienterte og, sa og seia over heile
landet.

STREIKESTOTTEKOMITE-
ANE KAN IKKJE
VURDERAST HØGT NOK

Det har yore retta emn del
harde atak mot . streikestotte-
komiteane, mellom anna fra folk
som Beier seg a stette dykk.
Kommentar?

Streikestettekomiteane —
utan dei kunne vi ikkje halde emn
streik i gang. Stette fra fagfore-
ningar, det er bra det og, men
stratten fra streikestrattekomiteane

under emn streik er det klart at ein
ma ha pengar, utan pengar kan
aldri emn streik klare a vare lenge.
^Utan rakonomisk ryggrad er du
heilt hjelpelaus, sa streikestotte-
komiteane, dei kan ikkje vurderast
jh gt nok. — Sjel om det er mange
^om freistar a rakke ned pa dei, sa
jer synet mitt at dei har gjort emn
^ colossal jobb.

^
— De vedtok da streiken var

1utt a bevilge 1000 kroner til
treikestottebevegelsens 	 Infor-

masjonskontor i Oslo?
Ja, og det er fullt ut fortent.
De fekk ogsa stette fra

atanlandske arbeidarar?

Vi fekk stette fra det svenske
havnarbeidarforbundet. Det var
emn kolossal stette. For havnar-
beidarforbundet organiserer 80%
av dei som er organisert mellom
bryggearbeidarane i Sverige. 20%
er organisert i LO, i transportar-
beiderforbundet. Men det gjeld
berre 2-3 havner, sa i praksis fekk
Yi stette fra alle havnearbeidarane i
Sverige, utanom desse.

^TORRE FORSTAELSE FOR
!iNDRE ARBEIDSFOLKS
KAMP NA

Streiken har styka solidari-
;eten i arbeidarklassen?

Ja, absolutt.
Vi har fatt meir forstaelse for

tndre arbeidsfolks kamp na, etter
it vi har 'ore i streik sjralve.
Vi har bevilga pengar til

lustadarbeidarane. Vi fekk 1000
goner fra dei med det same stei-
:en var tok til, og sa sende vi 2500
Toner tilbake eit par veker etter-
ia. Vi har og starta dei oppsagde
'ed Furuholmen i Tromso, med
usen kroner, og dei oppsagde

jentene ved Hestvik i Bergen.

FORBUNDET SOM AKTIVE
STREIKEBRYTARAR

Heilt kort, kva roynsler
gjorde de med forbundet dykkar,
Norsk Transportarbeidar-
forbund?

— Eg vii ikkje nemne det med
namn eingong. Dei dolka oss i ryg-
gen heilt fra streiken starta. Vi har
ikkje fatt noko stette derifra i det
heile tart. Det hadde eg ikkje yenta
heller. Det verste er at dei har gatt
ut mot dei andre havnearbeidarane
som har freista a state oss og.
Trakassert dei, truga med opp-
seiingar og rkonomisk ansvar, om
dei ste tta oss i kampen var og
nekta a to Oslo-last.

Sa forbundet star ikkje hegt i
kurs hos oss pa brygga. Tvert om.

POLITIET BERGA STREIKE-
BRYTERIET

Politiet verna om streike-
bryteriet?

Politiet var i aks'on heilt fra

fyrste dagen, tre veker i eitt sett.
Tykkjer du at de har h rt

noko om kva interesser politiet
tener?

Ja, det er jo berre emn
interesse, — det er eit klassepoliti.
Det er i praksis nok med emn
telefon fra eit rederi og politiet er
der i lø pet av emn fem minutters
tid.

De forte ein hard kamp
mot streikebryteriet?

S erlig pa Fred Olsen, Srr-
enga var det vanskelig a fa gjort
noko med streikebryteriet, for der
stenger dei portane, sa det er ikkje
rad a koma inn. Der har dei faste
truckforarar som er tilsette av
rederiet. Men slik som pa Ameni-
kalinjen, var det til og med folk
organisert i foreninga var som
gjorde streikebryteri. I enkelte til-
felle blei det gjort freistnaden pa a
kjore ned streikevaktene vane, rett
og slett pnrvd a to livet av folk. Dei
skydde ingenting for a fa lasta om-
bond, og saerleg pa eit par av bil-
batane var det grove tilfelle. Da vi
stilte med hundre mann pa Hjort-
neskaia for a sperre der, brukte
dei hundre politifolk for a greie a
fa spreidd oss.

Det som berga stneikebryteriet,
var politiet sin hjelp, for dersom
ikkje politiet hadde yore til stades,
hadde streikes yore 100%. Det van
politiet som hjelpte streikebrytar-
ane til a utfsre det skitne arbeidet
sift.

SAMHALD GAV SIGER
Kva var avgjerande for at

de kunne fora streiken fram fil
full siger?

Det var damhaldet, det at vi
eidde a halde sa • ass odt saman

heile tida og fa minst mogleg split-
tingsfreistnader. Det var litegrann
av det, men svaert lite. Og at vi
greidde a halda streikebryteriet pa
eit visst niva.

Kvifor boygde arbeids-
kjoparane av til slutt?

Dei skjona at dei ikkje kom
nokon veg. Dei kunne kanskje
klare a dra dot ut, men dei vine
ikkje klare a knekke oss, veit du.
Dei kunne dra dot ut em, to og tre
veker, men vi ville ha halde fram
med streiken til vi hadde vunne.
Om dot hadde yore emn manad eller
to, sa hadde ikkje dot spela nokon
tulle. Vi hadde halde pa heilt til vi
hadde fatt sigeren var. Vi vine
ikkje i det heile tatt ga med pa
noko kompremiss, vi ville ha den
gamle avtalen var attende.

Na da de har sigra, freister
enkelte a fa det dl som om det
var aktivitet i regjeringskorri-
dorane o.l. som gjorde at de vann
fram?

Det gamlestyret i Brygge-

det, det er jo alle 200 bryggear-
beidarane, som har statt saman
som vi har gjort og har halde stand
mot politi og streikebrytarar. sa
dot er ikkje noko einmannsverk
som har fatt arbeidsgjevarane til a
gje seg, det er samhaldet.

HELSING Tll STYRET I DET
NORSKE STUDENTER-
SAMFUNN

Etter at streiken var sluff,
sende de ogsa ei helsing til Raud
Front-styret i Studentersamfun-
net i Oslo?

Eg synes at dei to motene eg
var pa der oppe han yore alle
tiders. Og saerleg dot frrste, soli-
daritetsmratet for bryggearbeidar-
ane, som dot blei samla inn 50.000
kr. pa. Det var eit veldig godt
resultat, og ei giverglede eg ikkje
han sett maken til, over heile
planet.

Kva tykkjer du om parolen
einskap studentar-arbeidarar?

Eg liar ikkje tenkt sa mykje
over den, men e: vil seie at stu-

•;:.

dentane han yore allright for og eg,
men det er klart vi har gjort andre
kerdomar under streiken, som vi
kanskje ikke han tenkt pa fray.

Du var tilstades pa eit mote
i Studentersamfunnet om streike-
sabotasje og streikestottekomi-
tear, der fagleg leiar i SV, Bjorg-
ulv Froyn, var emn av innleiarane.
Har du kommentar til hans syn
pa streiken dykkar og streike-
stottekomiteane?

Han prata jo akkurat som
stortingsfolka gjen. Han prata
nesten em n time om ingenting, gjekk
rundt grauten og heldt seg ikkje til
saka i dot heile tatt. Men til slutt
vart han tvinga til a halde seg til dot
han skulle halde seg til, streike-
sabotasje og streikestrttekomitear,
og han hetsa jo dei til dei grader
som ikkje eg har hryrt maken til.

Men den gong Sporveien var i
streik, var han jo med og tok imot
stette fra dei, han ogsa!

Korleis har streiken yore
dekka i massemedia?

Det har yore bade og. Den

som han dekka streiken darlegast,
det syns eg saerleg har yore
Arbeidarbladet. Dei har dekka han
pa emn heilt feilaktig mate mange
gonger, og dekka han berre fra eit
synspunkt. Dei han teke mykje fra
arbeidsgjevarane, og lite fra oss. Og
dei har teke mykje ut av lause lufta,
utan a kontakte oss. Vi han sendt
pressemelding_til dei, men dei liar
omtrent ikkje tatt inn det emn gong.
Aftenposten har ,jo tatt sitt fra
Arbeidsgiverfoneningen, men en-
kelte aviser han dekka dot bra. Men
etter mi mening sa har verste avisen
yore Arbeidarbladet.

Eg kan to eit eksempel oppe fra
Tromso, eg var der oppe og pnovde
da a fa kontakt med <Nordlys», for
dei hadde skrive em n artikkel om at
vi ikkje ville to imot stratte eller
nokonting, fra noko hald. Dette
hadde dei gripe ut av lause lufta.
Da eg var der oppe freista eg a fa eit
intervju med dei, men dot nekta
dei. Og da veit du kva side dei stod
pa. Da vi var i Tromso blei vi nekta
adgang til a koma inn pa Tromso
mek. verksted. Der hadde styret
nekta, og klubbformannen der er jo
ein SV-ar. Det same skjedde pa ein
verkstad i Harstad. Der hadde dei
emn klubbformann som van tilsett pa
heiltid av bedniften, sa du kan
tenke deg sjral kon han stod. Han
van vel kjopt med hud og har.

KLASSEKAMPEN SIN
DEKNING GOD OG SAKLEG

Korleis tykkjer du Klasse-
kampen har dekt streiken?

Klassekampen han dekt strei-
ken pa emn sv^rt god mate. Klasse-
kampen han yore pa brygga heile
tida, og omtala streiken pa ein grei
og sakleg mate.

Abonnerer du pa Klasse-
kampen?

Ja, eg har abonnert na etter
streiken!

KAMPKRAFTA ER STYRKT!
Til sluff, Audun Vangsnes,

kva betydning vil streiken fa for
fagforeninga dykkar?

Vi han fatt et sterkere sam-
hold, og utad tnur eg dot liar ganske
mykje a seie, fordi dei han fatt
mykje sterkere respekt for oss na.
Arbeidsgjerarane kan ikkje gjera
akkurat dot dei vil med oss lenger,
for na veit dei at vi kan to igjen, sla

tilbake og sta sterkere pa knava
vane.

For har dei kunne gjere akkurat
dot som passer, na vil vi ikkje la oss
hundse lenger!

Pa sift siste streikemote
for for de gikk tilbake i
jobb med alle krav inn-
fridd, vedtok bryggear-
beiderne to viktige uttalel-
ser. De understreker for
det forste betydninga av
den permanente streike-
stottebevegelsen, og for det
andre at vi er kommet et
stykke pa vei i arbeidet
med a smi en virkelig
kampenhet mellom arbei-
dere og studenter.

hyllest til
streikestotte-
komiteene
4(1k streikende bryggearbeiderne

I Oslo takker for den solide inn-
sats store og sma streikestottekomi-
teer landet rundt har vist under
streika var.

Malretta og energisk innsamlig,
med garanterte ukebelop, har gift
oss den okonomiske trygghet som
er av alle storste betydning for
arbeidere i streik.

Vi takker samtidig for at streike-
stottekomiteene har hjulpet oss a
spre informasjon og kjennskap om
grunnlaget for streiken. Brygge-
arbeiderne i Oslo hiller dere, og
takker med a bevilge 1000 til
driften av Streikestottebevegelsens
Informasjonskontor i Oslo.*

... og styret
iDNS
aBryggearbeiderne i Oslo hiller

styret i Det norske Studentersam-
fund. Vi takker samtidig for alle
bidrag og innkomne penger fra
deres arrangementer. Studenter og
annen ungdom har vist oss stralen-
de eksempler pa aktivt a stette
arbeidsfolk i kamp.

Vi hiller dere enstemmig under
den korrekte parolen: Enhet
arbeidere-studenter!»

har yore av uvurderleg hjelp. For 	 —	 J

^.'

Audun Vangsnes:
«Dei som har cera for sigeren, det er alle 200 bryggearbeidarane, som har statt
saman og halde stand mot politi og streikebrytarar»

nos for at dei har fatt streiken ut av dentane har gjort ganske mykje for
verda. Men dei som har aera av arbeidsfolk. Eg har syns at stu-

^--.
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Den nye abortloven er verre enn den
gamle:

Abortsekende kvinner er fremdeles
prisgitt de enkelte nemnders moralske og
politiske syn.

Den direkte seknadsretten som liksom
skulle vaere et framskritt betyr i praksis
uthaling av saksgangen.

§ 14 - samvittighetsparagrafen - apner

for at helsepersonalet kan nekte a utfere/
delta i abortinngrep.

Abortklinikker presser abortsokende
ut av det offentlige helsestell og gjor dem
til en pariakaste.

Dette er noen av pastandene som
kommer fram i den samtalen HMG har
hatt om den nye abortloven med ei jente i
Kvinnefronten pa Universitetet i Oslo.

— Den nye abortloven fram-
stiles ofte som et framskritt i for-
hold til den gamle. Hva har du a
Si til det?

Elen: — Jeg mener tvert i mot.
Den «liberaliseringsloven» vi fikk i
1975 mangler riktignok ikke pa
store lofter: Kvinnene skulle fa lik
saksbehandling, sosiale indikasjo-
ner skulle vaere abortgrunn og
kvinnene kunne snake direkte til
nemndene. Men det har i praksis
vist seg at disse sakalte «forbedrin-
gene» har fort til en rekke forver-
ringer for abortsrkende kvinner.

NEMNDENE BESTEMMER
Det er fremdeles nemndene som

avgjer om ei kvinne skal innvilges
abort. Riktignok sa heer det i loven
at en evanskelig livssituasjon» er
abortgrunn. Men nar det er opp til
nemnda a vurdere hva som er en
vanskelig livssituasjon for den gra-

abortsoknaden mer effektiv og
saksgangen hurtigere. Fungerer
det silk?

Den: — I et Ostlandsfylke sokte
ei kvinne direkte til det sykehuset
hun sokna til. Sykehuset svarte at
de hadde sa mange soknader at de
ikke klarte Here. De sendte dertor
papirene videre til et sykehus i et
annet fylke. De tok bare imot anke-
saker, og soknaden ble sendt til-
bake til et annet sykehus i samme
fylke den kom ifra. Kvinna ble
gaende i det uvisse, og matte finne
seg i a bli kasteball mellom
nemnder som ikke har plikt til a gi
henne hjelp.

Dette er et eksempel pa at den
direkte soknadsretten ikke gjor
saksgangen hurtigere — snarere
tvert imot. De kvinner som benytter
den far ofte soknaden sin i retur
med beskjed om a oppsoke lege
forst: Slik blir sakene deres

utfore eller assistere ved abortinn-
grep!

— Har du noe eksemple pa
hvordan samvittighetsparagrafen

treffe, og det er kun sykehus som
har det utstyret som skal til ved an
eventuell blodoverfering.

Ei annen side ',ed abortklinik-

/

vide kvinna, sa kan vi ikke se pa
dette som et framskritt. Pa
samme mate som den gamle loven
fungerer den nye som en klar
klasselov! den fr rer til grov for-
skjellsbehandling bade okonomisk
og geografisk.

— I den nye loven star det at
kvinna kan sake direkte til
nemnda. Denne direkte seknads-
retten skulle gjore behandlinga av

forsinka, og det betyr mye nar en
har 3 mndrs. grensa hengende over
seg.

§ 14 - ABORTSØKENDE IKKE
RETT TIL BEHANDLING

§ 14 - den sakalte samvittighets-
paragrafen er etter min mening det
hardeste angrepet som rettes mot
kvinnene i den nye loven. Her blir
det slatt fast at ingen har plikt til a

har blitt brukt mot abortsek-
ende?

Elen: — Innen mars 1976 hadde
900 leger og sykepleiere skrevet
under pa at de ville nekte a vaere
med pa abortinngrep.

Minst 9 av sykehusene i landet
utforer idag ikke abort. Pa Tynset
har de tre sykepleierne som kan gi
narkose nekta a delta i abortinn-
gre. Det vil Si at disse tre alene kan
klare a stenge sykehuset for abort-
sokende!

Rana er et av de stedene som har
fart merke virkningen av samvittig-
hetsparagrafen. I september -75
kunne en lese i Rana-Blad at de
kvinner som hadde fatt innvilga
abort, kunne fa problemer med a fa
inngrepet gjort i Rana. Dette fordi
endel sykepleiere ved Rana sykehus
hadde fart medhold hos sosial-
ministeren til a nekte a bista ved
abortinngrepet av samvittighets-
grunner!

Ei kvinne med tre barn, som
samme sommer hadde nedkommet
med et tvillingpar som dude, ble pa
sensommeren gravid igjen. Hun
sokte abort og ble tre dager seinere
lagt inn pa Rana sykehus. Hun ble
undersokt, og regna med at inn-
grepet skulle skje dagen etter. Neste
dag far hun beskjed om at
inngrepet ikke kan finne sted,
nemnda godtar kun medisinske ar-
saker. Resultatet etter et degns
innleggelse var ayslag!

ABORTSOKENDE SOM
ANNENRANGSPARIENTER

Hva ser vi videre i den nye loven?
Jo, det apnes mulighet til a fa utfort
abort utenfor sykehus, pa egne
abortklinikker. Dette er et angrep
pa kvinners rett til helsemessig
forsvarlig behandling ved utforing
av abort. Komplikasjoner kan inn-

kene er at de stutter opp under
abortmotstandernes reaksjonxre
syn pa abortsokende som annen-
rangs pasienter som ikke har krav
pa den samme behandlinga som
andre. Abortsokende utstotes som
en slags pariakaste.

DNA & SV BEHANDLER
KVINNENE SOM STEMME-
KVEG

— Det er snart 100 ar siden
arbeiderkvinnene reiste kravet
om sjolbestemt abort. Hva mener
du vi kan la^re av abortkampen?

Elen: — Siden 1918 har abort-
saken vvert oppe pa Landskvinne-
nes mote i Arbeiderpartiet hvert ar.
Men til truss for at DNA bar hart
sjolbestemt abort pa program met i
alle disse ara, og sikra seg mange
kvinnestemmer pa det, har de ikke
innfridd dette valgloftet til kvin-
nene.

Nar SV ved stortingsvalget i -72
satte opp sjolbestemt abort som
merkesak, sikra de seg ogsa mange
kvinnestemmer. Mange kvinner
festa sin lit til at SV skulle skafte
dem det som DNA i mange ar
hadde lovt. Men kvinnene ble lurt
igjen? abortsaken viste seg a ikke
vaere noe annet enn valgflesk for
SV. For hvem har ansvar for at
]oven om sjolbestemt abort ikke ble
vedtatt? Jo, SV som ga Hauglin
reservasjonsrett allerede for han ble
nemonert. Og nar Hauglin hadde
sorget for a sabotere kvinnekravet,
stemte SV i neste omgang for den
loven vi har na — en forverring for
kvinnene!

Store ord om kvinnefrigjoring
kan ikke skjule at SV i praksis
saboterer kvinnenes kamp.

Vi ma kreve at love om
sjolbestemt abort fremmes i neste.
stortingsperiode, og at det ikke gis'
reservasjonsrett. Men vi kan ikke
lenger stole pa at partiene skal
skaffe oss sjolbestemt abort. Vi har
lost at kampen bare kan vinnes
gjennom at vi er mange som organi-
serer oss og slags kravet gjennom.
Den forste provekluten pa styrken
var blir 8. mars. Til dere som er for
sjolbestemt abort, og som er lei ay a
vente pa at kravet skal innfris vil jeg
Si: Bli med a reis abortkampen i 8.
mars gruppene! Slutt opp om
parola: Sjolbestemt abort na! i 8.
mars komiteens tog!

SjeIbestemt

Kamplinja er i framgang pa laeresteder
over hele landet. Et av uttrykka for dette
er at stadig Here leieekinger pa student-
heimer og studentbyer metes med kamp
og husleiestreik. I eyeblikket pager det
bl.a. husleiestreiker i Bergen og Be i
Telemark.

KHva ma gjeres* vil i tida framover
felge opp de ulike husleieaksjonene blant
de utdanningssekende. Samtidig vil vi
bringe fram de erf aringene som blir
fiesta, og trekke fram laerdommer fra tid-
ligere husleiestreiker.

HUS
LEIE
STREI

Elevene pa Telemark Distrikts-
hegskole i Be er henvist dl to
studentheimer, Grivi og Gull-
bring. Begge drives av en sjnl-
stendig stiftelse, der bl.a. den
lokale ordforeren sitter i styret.

Fra 1.1. okte stiftelsen hybel-
leia fra kr. 300,- til kr. 370,- pr.

S maned. Styret hevda at dette var
regnskapsmessig nodvendig, men
nekta samtidig a legge fram regn-
skapet!

Studentene kunne sjelsagt ikke
godta denne kraftige leieekinga,
og vedtok a mete den med bus-
leiestreik. Idag pager denne
kampen for fuit.

STUDENTHEIMANE TJENER
BORGERSKAPET!

Studentheimene er gpd forret-
ning for borgerskapet i Be.
Gullbring studentheim ble bygd
vegg i vegg med Be hotell, og ved
tomtevalget ble det understreka
at dette skjedde for a to hensyn til
hotellets behov for utvida drift i
sommersesongen. Idag leier
hotellet studentheimen i 2 mane-
der hver sommer for kr. 40.000,-.
Dette betyr at hotelier betaler kr.

Studentene ved Fantoft stu-

dentby i Bergen har vedtatt hus-
leiestreik fra 1. februar. De
nekter a godta en leieeking pa
henholdsvis kr. 15,- og kr. 30,- for
hybler og leiigheter. Deane
okinga vil bety at en hybel koster
kr. 320,- pr. maned, mens
dubtetter og leiligheter vil variere
mellom kr. 540,- og 570,- pr.
maned.

INGEN LEIEØKING!
Leieokinga ble matt av brei

motstand blant beboerne, og en
uraystemning viste at over 70% av
dem slutta opp om en husleie-
aksjon. Pa allmotet som tiilslutt
vedtok streik, stemte bare en mot.

Det viktigste kravet til student-
ene pa Fantoft er: Ingen leie-
eking! Det innlysende rettferdige
i dette kravet viser seg ikke minst

278,- pr. maned for en hybel,
nesten 100 kroner mindre enn det
studentene ma ut med!

Hotellets dognpris er 70
kroner. Med 7 dagers belegg er
alto det hotellet betaler for en
hybel i to maneder tjent inn.
Resultatet er sjelsagt stor profitt!
for hotellet.
KRISTEN PENSJONATKJEDE

Den andre studentheimen,
Grivi, er pa direkte billigsalg i
sommermanedene. Den leies ut
til den kristne pensjonatkjeden
Williams as. For hver hybel
slipper Williams as unna med kr.
45,- pr. maned!

Studentene er bundet til 10-
maneders kontrakter, sjol om de
fleste av dem bare bruker hybelen
9 maneder i aret. Det finnes
eksempler pa at Williams as bar
leid ut hybler, wens studentene
enna betaler leie, og pa at hyblene
ikke har veert klare for innflytting
nar studentene kommer tilbake
om hosten.

Studentene i Be har na reist
kamp mot leieekinga og krever at
stiftelsens styre skal omgjere ved-
taket. Stott dem i kampen!

ved at borteboerstipendet icing
ikke engang dekker leiene, mens
det egentlig ogsa skal dekke
andre merutgifter ved a bo borte.

GAMMEL LEIE NA, — OPP-
TRAPPING SEINERE!

Inntil videre vetaler studentene
pa Fantoft gammel leie, men
dersom dette ikke gir resultater
skal det seinere vurderes opp-
trapping av akjonen.

Dette viser at Fantoft -beboerne
bar baert av tidligere husleiestri-
ker blant ungdom under utdan-
ning. Nettopp en planmessig opp-
trapping som hindrer fienden i a
legge opp en utmattingstaktikk,
er nodvendig for a na resultater.

«Hva ma gores vil i neste
nummer bringe en stor reportasje
fra husleiestreiken i Bergen. Stott
studentene pa Fantoft studentby!

.. og i Bergen
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- KiasselDampen skal
ikke bli ei <<supple tftf•

y

I tida framover ma 1^ssa1get holdes oppe, men verving av
abonnenter ma komme t f^rste rekke.

NEDERLAG FOR
DE KONSERVATIVE

Resultatet var en stor seier for
studentene pa fakultetet i kam-
pen mot gjennomforinga av
statsdiktatet, og det var et svien-
de nederlag frrst og fremst for
DKSF. Dagcne for aystemninga
hadde de drevet en hektisk kam-
panje for a fa studentene til a

STATSDIKTATET VIL
FJERNE SMAKRETSENE

Uraystemninga var ei opp-
felging av den reaksjonarre valg-

ordninga	 som ble vedtatt	 sist
host. Formalet med denne ord-
ninga er fertt og fremst a sikre
staten lojale student-represen-
tanter og hindre grunnplankon-
trollen over representantene. I
trad med dette legger valgord-.
ninga i praksis ned forbud mot
enmanns-kretser der	 represen-
tantene velges fra et fag og kan
stilles til ansvar overfor studen-
tene pa faget pa allmrter.

Staten/Kollegiet ensker strrst
mulig kretser: Hele HF en krets,
hele Sven krets osv 	  Valg	 et-
ter en slik ordning	 kan	 bare
blinreine partivalg der det uor-
ganiserte	 studentflertallet	 blir
spilt utover sidelinja. Represen-
tantene blir ikke lenger aysvarlig
overfor studentene pa faget, de
representerer bare seg sjsi og det
partiet de stilte til	 valg	 for.
Faggruppene vii ikke lenger kun-
ne binde representantene sine til
a fore fram saker de mener er
viktige.	 Representanter	 kan
heller ikke kastes om valgleftene
brytes.

HF: EN PROVEKLUT
FOR STATEN

Staten vii ha vekk alle en-
manns-kretser, men i denne om-
gangen var det bare HF som fikk
ordre om a holde uraystemning.
HF er blinka ut som proveklut.
Derfor var det av stor betydning
ikke bare for studentene pa HF,
men ogsa pa resten av universi-
tetet at Storkretsen blei slatt til-
bake. Na vii det bli vanskeligere
a fjerne enmannskretser pa an-
dre fakultet, sjel om statsdik-
tatet gir Kollegiet «rett» til a
tvinge gjennom storkretser.

Vi ma aldri la dette skje og her
som i andre saker er det var egen
kamp og mobilisering som
avgjer. Vi ma fortsatt stn pa at
det er studentene i den enkelte
krets og ingen andre som kan
avgjore hvordan valgene skal
gjennomferes. Vi ma reise kam-
pen overtait der gjennomferinga
av statsdiktatet bryter med de
reglene studentene sjri har ved-
tatt.

Et slag i trynet
pa DKSF

I slutten av januar var det ura ystemning pa
Historisk-Filosofisk institutt ved Universitet i Oslo.
Avstemninga gjaldt kretsinndelinga for valgene til
Studentradet og Fakultetsradet. I 1972 blei det ved
uraystemning vedtatt at fakultetet skulle vaere delt i
7 kretser. Opp mot dette hadde DKSF og Sosialistisk
Offensiv stilt forslag om a gjere HF til en stor-krets.

Tre kretser — Nordisk, Historie og Chateau Neuf
— stemte for a opprettholde den gamle ordninga.
Totalt for fakultetet blei det ogsa flertall for 7-krets-
ordninga. (694 mot 554 stemmer).

sveige stor-kretsen. Sin vane tro
prsvde de a gjere a ystemninga til
et valg for eller imot AKP(ml) og
spydde ut logn pa logn om «ml-
manipulasjoner»
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Pa to og et halvt ar har medlemmer og sympatisorer av
P(m-1) samla inn over 5,5 millioner kroner til dagsavisa.

Det sier en del av hva folk er i stand til nar de blir mobilisert
politisk. Klassekampen starta som ei manedsavis for 8 ãr sia
med et opplag pa 2.500. Om en maned er den dagsavis, og
opplaget nã er rundt 30.000. Ingen ville vet vaga a sP ei sit
rask utvikling da Klassekampen kom ut forste gangen.

Det er et medtem av Klassekampen redaksjon som sier
dette til «Hva ma gjores i innspurten for dagsavisa kommer ut.

Hva med Ny Tids pastander
om at dagsavisa star i fare for a
bli utsatt?

Vi har allerede svart pa det i
Klassekampen. For det ferste er det
klart at vi kommer til a ná malset-
tinga nar det gjelder verving av
abonnenter. For det andre ville vi
ikke fastsatt datoen dersom vi ikke
yille veee sikre pa a klare det. Vi
driver ikke eventyrpolitikk. Det
eneste som kan hindre dagsavisa i a
komme ut pa lovlig vis 1. april er at
den blir forbudt. Dagsavisa kom-

mer — det veit borgerskapet, sjel
om de og revisjonistene intenst
ansker noe annet.

DAGSAVISA - RESULTAT AV
EN RIKTIG POLITIKK

— Denne store framgangen pa sa
kort tid skyldes at avisa er organ for
et kommunistisk parti, et parti som
har forsvart marxismen-leninins-
men mot revisjonismen, et parti
som liar fort en politikk i arbeider-
klassens tjeneste. Samtidig er det
viktig a huske pa at AKP(m-1) er en
del av en ny internasjonal kommu-
nistisk bevegelse. Etter at kommu-
nistpartiene i Kina og Albania

starta oppgjrret med Krustsjov-
revisjonistene etter kontrarevolu-
sjonen i 1956, har det grodd fram
en ny, internasjonal kommunistisk
bevegelse som omfatter alle ver-
densdeler, og som begynner a fa
stor internasjonal betydning. Klas-
sekampen blir £eks. ikke den ferste
kommunistiske dagsavisa utenfor
de sosialistiske landa. I Frankrike
gir marxist-leninistene ut dagsavis
pa tross av at partiet er forbudt.

VI STOLER PA MASSENE
— Ei kommunistisk avis forliter

seg ikke bare pa en handfull
«profesjonelle». Framgangen til
dagsavisa vii stn og falle pa om vi
klarer a mobilisere arbeiderklassen
og de breie laga av arbeidsfolk til
bade a skrive i avisa, til a spre avisa,
til a verve stadig nye abonnenter til
avisa. Det hjelper heller ikke hvor
«faglig* dyktige de som lager avisa
er, dersom den degenererer til a bli
ei revisjonistisk avis. Nar «NKP*s
avisa «Friheten» i dag er ei ukeavis
pa 6.000 i opplag, trass i at den
etter krigen var den sterste dags-
avisa i Norge med et opplag pa over

100.000, nytter det ikke a skylde pa
«anti-kommunisme» for a forklare
tilbakegangen. Det skyldes at
«NKP» er blitt et borgerlig, pro-
imperialistisk parti, et parti arhei-
derklassen vender ryggen til.

ARBEIDERKLASSENS
HOVEDAVIS

— Mange ser kanskje pa
dagsavisa Klassekampen som ei
«supplements -avis *, ei avis i
tillegg til de borgerlige dags-

avisene. Hva sier du til det?
— Dagsavisa Klassekampen skal

bli arbeiderkiassens hovedavis. Pa
den ene sida betyr det at den skal
verve ei politisk allsidig avis i enda
sterre grad enn for. Vi vii ikke
konkurrere med borgerpressa i
sensasjonsjournalistikk. Nar vi
skriver om ulykker, er det fordi de
som alle andre foreteelser i sam-
funnet har klassekarakter. Vi vii
aldri dekke slike raker pa samme
mate som borgerpressa. Det
viktigste for oss er a forklare hvor-
for ting skjer.

Pa den andre sida kan ei 8 siders
avis ikke dekke alt som skjer. Og vi

vii absolutt ikke bli et annonse-
organ prisgitt stat og monopol-
kapital. Likevel sier vi at Klasse-
kampen skal bli arbeidsfolks
hovedavis. I Klassekampen er hver
side fylt med stoff arbeidsfolk
trenger. Skreller du bort en del
«service»-stoff i ei borgerlig avis,
star det ikke noe der som arbeids-
folk ikke kan verve foruten. Ta
bryggestreiken i Oslo. Vi delte ut
avisa til bryggearbeiderne under
hele streiken. Den blei revet bort.

Hvorfor? Fordi avisa var den eneste
som skildra streiken fra arbeider-
nes synspunkt. For dem var vi
savisst ikke noe «supplement» til
VG eller Dagbladet. Eller to
ungdommen pa Stovner i Oslo. De
fleste hadde knapt hurt om avisa
for kampen mot det reaksjonaere
vaktkorpset starta. De tok med seg
bunker av avisa og delte den ut i
skoleklassene, til foreldre osv. For
dem var Klassekampen hovedavisa,
den avisa som tok deres stand-
punkt.

BEKJEMP DEN
REAKSJONEERE STUDENT-
HETSEN

Trenger studentene Klasse-
kampen?

Borgerskapet og de moderne
revisjonistene far ikke ofte nok pa-

staff at AKP(m-1) er et «student-
parti». Men AKP(m-1) er et arbei-
derparti. Som et kommunistisk
arbeiderparti stetter vi studentenes
interessekamp, og AKP(m-1) har et
sterkt kommunistisk studentfor-
bund.

Vi skal merke oss at det i dag
ferst og fremst er SV-ledelsen og
«NKP» som gar i spissen for stu-
denthetsen, som har overtatt DNAs
mile pa universitetene. Nat SVs
faglige leder Bjerguly Froyn fra
talerstolen i DNS raljerer over «sjel-
proletariserte studenter, er det
ikke bare komisk, ettersom han sjel
er en tidligere, medisinerstudent.
Han frlger opp en svart og
reaksjonaer tradisjon. Studenthets
og hets mot intellektuelle har i
historia ofte kjennetegna politiske
bevegelser av bruneste merke.

STYRK DEN PROGRESSIVE
STUDENTBEVEGELSEN

Det er viktig at vi i dag har en
sterk prograssiv studentbevegelse.
Det er viktig at vi har en progressiv

studentbevegelse som slass mot
imperialisme og fascisme i stedet
for a stette den.

Fordi AKP(m-1) er et kommu-
nistisk parti, og Klassekampen ei
kommunistisk avis, ensker vi a
styrke alliansen mellom studenter
og arbeidere, og vi onsker a utbre
kommunisme blant studenter. Ikke
pa nce annet sted enn universiteter
og hegskoler blir folk proppa sa
Tulle med falsk «marxisme*.

— Klassekampen som dagsavis
ma de det som ei viktig oppgave a
to opp studentenes krav, stette
kampen, og ayslere den reaksjo-
naere pastanden at om denne
kampen star i motstrid til interes-
sene til resten av det arbeidende
folket. Denne pastanden er de
moderne revisjonistene i dag de
ivrigste til a fremme. Klassekam-
pen skal bli ei avis som studenter
ikke kan verve foruten. Tegn abon-
nement pa dagsavisa dersom du
ikke allerede har gjort det — very
venner og studiekamerater som
abonnenter pa dagsavisa ná!

/
I

men ts-avis>>!
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STYRK STREIKESTØTTE-
KOMITEENE!

Bjerguly Froyn i aksjon.

Viktig seieri Tromsø !I
Den kampen studentene i Tromso har

reist mot suspensjonen av en student-
representant fra Budsjettutvalget i Sam-
skipnaden har gift store resultater. Stu-
dentene har statt samla pa ei kamplinje,
gjennomfert militante aksjoner og ikke
latt seg splitte.

Da ledelsen for Universitetet og Sam-
;kipnaden tilslutt innkalte politi for a

:j erne studenter som nektet a forlate et
mete i hovedstyret i Samskipnaden, lot
ikke studentene seg knekke. Vert imot;
stetten til kravet om at suspensjonen
skulle oppheves fikk enda breiere stette.
Samla har studentene forsvart student-
representantens rett og plikt til a orien-
tere de som har valgt ham om planlagte
f orverringsf ramstet.

L,rdag 29 e januar var det duket til
stormlte i Det Norske Studentersam-
fund. « Streikestette eller streikesabota-
sje?N var motetittelen. Den ene innlederen
var Hans Sekse, tidligere f ormann i f ag-
foreninga pa Zinken i Odda. Den andre
var Bjorgulv Froyn, SVs nyvalgte faglige
leder.

Storsalen i Chateau Neuf var fylt til
siste plass, og alle fikk en kveld de seint
vii glemme. rerik splittelse

i Kristiansand
I slutten av januar broyt endel ledende SV -ere ut av, streike- ,

stottekomiteen pa laererskolen i Kristiansand. Seinere har de
danna sin egen KstreikestottefrontN. Handlingsforlepet og
Kfrontem s plattform ayslerer usedvanlig klart at det ikke er
annet enn en lokal avdeling av den landsomf attende streike-
sabotasjebevegelsen vi her har sett fodselen til.

1
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FROYN I LEVERAAS
FOTSPOR

Hovedinnledninga til Froyn var
et sammenhengende rabiat angrep
pa streikestettekomiteene. «En
viktig brikke i sosialdemokratiets
bevisste spill for a hindre en
progressiv utvikling i arbeider-
klassen», kalte han dem bl.a. Inn-
ledninga var totalt blotta for kon-
krete eksempler som kunne gi de
grove pastandene han sale fram
noen som heist gjennomslagskraft.

Men i likhet med DNA sekretaer

Leveraas hevda ogsa Froyn at han
kjmpet for en hederlig sak. I felge
ham var det nemlig slik at streike-
stettekomiteenes arbeide	 svekka
stettearbeidet innafos fagbevegel-
sen! Heller ikke dette fant han det
naedvendig a begrunne. «Som
sosialister ma vi ofre all oppmerk-
somhet pa a utvikle stetten i
klassen sjel», messet han.

Hvor alvorlig dette var ment
kom klart fram i debatten. Froyn
sitter sjel som formann i et fag-
foreningsstyre som enna ikke, etter
over 3 ukers streik, hadde fatt ut
stettelister til bryggearbeiderne
blant de ansatte. Pa direkte fore-
spersel om streikestettekomiteens
lister kunne brukes til styret fikk
ut finger'n, svarte han «nei»!

Innledninga fikk umiddelbart en
av bryggearbeiderne til a tegne seg
og utbryte at dette var noe av det
verste han hadde hert, og at han
yille ha seg frabedt den hetsen mot
stettekomiteene som Froyn server-
te. «Froyn snakker fint om a styrke
solidariteten i «klassen», men for
oss ville det i alle fall vaere bra om
han kunne legge ut til det er gjort,
ayslutta han.

STREIKESABOTiRENE
TONER FLAGG

valget av Bjerguly Froyn som en
av innlederne var langt fra tilfel-
dig. Kort tid for jul fikk han
«aeren» av a tale for en forsamling
bedriftsledere i Bergen. Og han ga
dem virkelig valuta for reisepeng-
ene ved a rette ville angrep mot
streikestettekomiteens 	 arbeid.
«Aftenposten» syntes dette var sa
godt sagt at de kort og godt gjenga
angrepa i sin helhet pa ferstesida
dagen etter.

Pa DNS-motet forte Froyn sin
praksis som streikesaboter videre
med glans. Han behevde ikke

engang vente til hovedpunktet for
anledningen bed seg!

MOT STOTTE TIL HUSTAD-
arbeiderne

Styret hadde invitert en av de
streikende ved Hustad & Co. i
Trondheim til motet, og salen
hilste henne spontant med staende
applaus. Bare 2 av de nesten 1100
ble rolig sittende. Den ene var
Bjerguly Froyn. Den andre var
Morten Jorgensen, nyvalgt leder
for SV pa Universitetet!

Etter at Hustad-arbeideren had-
de fortalt om den harde og viktige
kampen de sto oppe i, ble en
stetteresolusjon tatt opp til aystem-
ning. Steffen var overveldende.
Bare en person rakte handa i v^ret
da metelederen sa «mob. Denne
ene personen var Morten Jorgen-
sen. Hvis noen dermed skulle tro at
Froyn stemte for stette, tar de sjel-
sagt feil. Han hadde ikke kjept
medlemskort og hadde dermed
ikke stemmerett!

Dette opptrinnet vakte stor opp-

merksomhet i salen. To tilstede-
werende bryggearbeidere tegna seg
spontant til dagsorden og gikk
hardt ut mot Froyn og Jorgensen.
Bryggearbeiderne hadde nemlig
sjel gitt full stette til Hustad-ar-
beiderne og bevilga kr. 2.500,- til
kampen deres samme dag.

OGSA KUL AVSLORT
Ogsa et medlem av KULs

moderorganisasjon, «Kommunist-
isk Arbeiderforbund», Tor Larsen
vakte oppmerksomhet. Klarere enn
mange andre klarte han a vise at
bak det tynne belegget av rode
fraser disse folka omgir seg med,
ligger den samme reaksjona re
revisjonismen som SV forfekter.

Etter a ha liret av seg en reble
om «AKPs smaborgerlige legali-
sme» osv. fikk han svar pa tiltale.
En annen ansatt pa samme ar-
beidsplass kunne fortelle at Larsen
pa siste fagforeningsmete hadde
stemt mot et forslag om at alle
faglige tillitsmenn skulle sta i
produksjon minst 3 maneder pr.
ár og mot at klubben skulle melde
seg ut av Vennskapssambandet
Norge-Sovjet!

Larsens svar pa dette var at han
fant det tvilsomt at «saker som var
interne for arbeiderklassen skulle

tas opp i smaborgerlige fora! For-
evrig mente han kravet om ar-
beidsplikt for tillitsmenn var «illu-
sorisk».

Motet var en stor seier for alle
som ensker et sterkt streikestatte-
arbeid blant ungdom under ut-
danning. Ikke minst ble det under-
streka ved at det, mens diskusjo-
nen foregikk, ble samla inn mer
enn 15.000 kr. til bryggearbeider-
nes kamp.

Styrk kampen mot streikesabo-
tasjebevegelsen! Bli med i streike-
stettekomiteene!

I den seinere tida har Here fram-
tredende SV-ere, som £eks. Bjerg-
ulf Froyn og Hans Ebbing, retta
rabiate angrep mot den perma-
nente streikestettebevegelsen. Sjel
om argumentene som brukes
varierer floe, er konklusjonen den
samme: Permanente streikestette-
komiteer er en styggedom som
snarest ber bort!

Denne konklusjonen star i
direkte motstrid til de uttalelsene
som arbeidere i streik sjel har
kommet med de siste ara. Streiken-
de arbeidere, enten de har befunnet
seg pa Hammerverket, pa Zinken i
Odda eller pa brygga i Oslo, har
alle understreka streikestettekomi-
teenes betydning.

SV-ledelsen har ogsa sine lepe-
gutter pa lokalplanet. Pa kerer-
skolen i Kristiansand har SV-ere i
stedet for a fortsette arbeidet i
streikestettekomiteen, splitta ut og
danna en egen «streikestettefront».

«Virkeligheten» denne komiteen
skal jobbe innafor beskrives for-
evrig slik i ferste setninga i platt-
forma dens: «Arbeiderklassen er

SUSPENSJONEN OPPHEVA!

Den ferste seieren studentene
oppnadde, var at suspensjonen
bare ble gjort gyldig for ett mete i
utvalget. Studentrepresentanten er
na altsa fullverdig medlem av
utvalget igjen.

Men etter nyttar har en ny sak
vist at studentene har vunnet fram
i kampen mot palagt taushetsplikt.
Samtidig demonstrerer den at
Samskipnadsledelsens politikk ma
metes med nye harde aksjoner for
a unnga drastisk forverring av stu-
dentenes kar.

KONTORSJEFEN SOM BLE
DIREKTOR

Ved arsskiftet fikk Studentsam-
skipnaden i Tromso en tilleggsbe-

idag oppsplitta og svekka (!).» sa
felger endel ailment prat, ispedd
enkelte radikale fraser, men til sluff
slippes da endelig katta ut av
sekken. I nest siste setning heter det
nemlig:

«Oppretting av fond i forbindelse
med stettearbeidet utenfor fagbe-
vegelsen kan virke lammende pa
arbeidet med a seke stette til kon-
flikter innafor arbeiderklassen».
Hvem det skulle «lamme» sies det
ikke noe om, men vi kan vel alle ha
vare mistanker. Nar det gjelder de
folka vi tenker pa er de forresten
sterkt «lamma» allerede!

A ga mot streikestatte overhodet
pa kerestedene er ikke mulig hvis
en vii framsta som progressiv. Der-
for ma lokale SV-pamper velge en
noen annen taktikk enn deres for-
bilder pa partikontor og Stortings-
korridorer. Men hensikten og malet
er det samme: De ensker seg sa fa
streiker, og derfor ogsa sa lite
streikestettearbeid, som mulig.
Arbeidere i streik hester nemlig
laerdommer, og dette ferer til at
mange av dem etter streiken star pa
ei klassekamplinje. Ei slik linje

vilgning pa 100.000 kr. fra staten.
40.000 kr. var bundet til bestemte
formal, mens de resterende 60.000
kunne disponeres fritt av styret.

Her var det sjelsagt mange
muligheter. F.eks. yille 60.000 kr.
bety at husleiene pa samtlige
studenthybler kunne reduseres
med kr. 5,- pr. maned i 1977, i
stedet for at husleia skal eke med
kr. 10,- pr. maned, slik budsjett;
forslaget na legger opp til.

Men nar flertallets reaksjonaere
hoder ble lagt i blot, ble resultatet
sjelsagt et helt annet. Det de kom
ut med var en vurdering om at en
«sa stor bedrift» bare kunne ledes
av en «direkter» og at kontorsjefen
dertor skulle fa denne a3refulle
tittelen og samtidg fa et lennspa-
legg pa ... 60.000 kr.!

bryter fullstendig med de borger-
lige arbeiderpartienes reformiske
vei til sosialismen, og med deres
linje for dagskampen.

Pa kerestedene er SV-ledelsens
metode kort skissert denne: Bryt
ferst ut av streikestettekomiteen,
dann egne komiteer pa et sekterisk
og arbeider-foraktlig grunnlag slik
at faerrest mulig blir med, kall de
permanente streikestettekomiteene
for «underbruk», «politisk misbruk»
osv. Og sist, men ikke minst: Gjer
minst mulig!

Fra Oslo og Bergen kjenner vi
godt til denne typen «stettekomi-
teer». I Bergen diskuteres det enna
om «Streikestettefronten» til SV og
KUL fikk opp en eller ingen stands
i lopet av hele Bryggestreika! Den
tilsvarende komiteen i Oslo klarte i
lepet av hele streiken i Odda a fa
sendt opp kr. 316,80!

Eksemplet fra Kristiansand viser
at dette er ei landsomfattende linje
fra SV-ledelsens side. Alle som
virkelig stetter arbeidsfolk i streik
ma mote slike angrep med a slutte
opp om og styrke de permanente
streikestettekomiteene !

«DET HJELPER IKKE
LIKEVEL!»

Studentrepresentantene protest-
erte sjelsagt heylydt pa dette reak-
sjonaere forslaget, og orienterte
umiddelbart sine medstudenter
slik at det kunne reises kamp mot
det. Denne kampen er na igang.

Pa neste styremete spurte sa
studentene om de na yille bli sus-
pendert for det de hadde gjort.
Universitetsdirekterens sukkende
svar var: «Nei, det hjelper jo ikke
likevel!».

Studentene i Tromso har der-
med slatt tilbake et grovt angrep
pa en av de utdanningssekendes
viktigste dekomkratsiek rettig-
heter. tires enhetlige og militante
aksjoner viler vei for andre!

STRE IKE
SABO
MED
NEDE!

TØRENE
BUKSA

p	
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C.J. Hambro legger ned grunnsteinen i 1963. Del er illustrerende for uplan-
eggingau at grunnsteinen i dag ligger utafor Huset!

1953: DNS nedsetter en «Hus-
;omite » bestaende av folk som
Jan P. Syse, Trygve de Lange,
tnders Jahre m.fl.

1963: Gardselskapet tStuden-
:ersamfundets Hus A/L» stiftes.
Det er i dag eieren av Chateau
veuf.

1965: Et kostnadsoverslag leg-
;es fram pa 11 mill.

1966: Nytt kostnadsoverslag pa
14,5 mill. Det Kvedtas» av en
ekstraordinaer generalforsamling
som ikke er beslutningsdyktig.

1967: Kostnadsoverslaget er nit

17 mill. Borgerne Nygaard og
Heidel i Okonomistyret i DNS
selger sift eget konkursfirma A/S
Duel! til DNS - v/ekonomistyret.
Tap for DNS: ca. 1/2 mill.

1968: Staten ayslar it dekke
halvparten av utgiftene til huset,
men Syse & Co. fortsetter
uanfekta med planene sine.

1969: Huskomiteen godtar et
anbud pa 19,5 mill. Bygginga
starter uten godkjenning fra
DNS. DNS sine aksjer i A/S Sfu-
dentkro Kselges» til A/L Studen-
tersamfundets hus over hodet pa

DNS-medlemmene.
1971: Chateau Neuf ferdig - til

en byggesum pa neer 30 mill.
1971-1977: Huset vakler fra

krise ti! krise p.g.a. de enorme
rentene og avdraga. Som en felge
av dette far DNS skrudd ned inn-
tektene sine fra huset: 1 mill. i
1971,100.000 i 1976.

1977: 2 mill. av lana forfaller til
betaling, og det fins det ikke dek-
ning for. DNS star i fare for it bli
kasta ut av det som skulle vtere
dets eget hus.

«Det ferste glass 01 i Chateau Neuf», et bilde som sier mye om for hvem Huset
ble bygd. Fra venstre: Anders Jahre, Jan P. Syse, Rolf Stranger, Trygve de
Lange

CHATEAU NEUF

et hus der
borgerskapet
har makta!

Det Norske Studentersamfund under Rod Fronts
ledelse meter angrep pa to fronter. Dels rettes angrepet
inn pa styrevalget - slik vi sá det da borgerskapet
investerte i den svaere «Fei dem ut*-kampanja til DKSF
i 1974. Et annet, og mindre kjent angrepsmal er Stu-
dentersamfundets okonomi. Fra 1970 til i dag har
borgerskapet greid a senke inntektene til DNS fra
Chateau Neuf fra 1 mill. til ca. 100.000 under paskudd
av i sikre drifta i huset. DNS har sjol skutt inn ca. 4,4
mill. til husbygginga. Na trues DNS med utkasting fra
huset.

FORSVAR INTERESSENE
TIL DNS

Siden det altsa i hovedsak er et
politisk angrep mot DNS vi er vitne
til, ma kampen reiser for a sikre
rettighetene til DNS i huset. Det
betyr rett til a holde mater i Stor-
salen og Kjellern som i dag, gratis
kontor- og metelokaler for styrer,
utvalg og administrasjon. Og det
betyr krav om tilbakebetaling av de
4,4 mill. som DNS har ytt til huset.

Dette er politiske rettigheter som

Borgerskapet har i alle ar hatt
makta i Chateau Neuf. Det er ar-
saka til at de har kunnet ture
fram som de ville.

Syse og hans folk rana til seg
kontrollen over byggekomiteen og
gjorde det umulig for studentene
a kontrollere utviklinga. Huset
blei bygd for a dekke borger-
skapets behov. Det skulle ha et
kjempehus for universitetet og
likeens en sva'r konsertsal. Syse
har sjel sammenlikna huset med
Grieghallen i Bergen og Konsert-
huset i Oslo. Derfor kosta huset
tre ganger sit mye som planlagt.
Byggesummen pa 30 mill. skaffa
Syse & Co. til veie ved private
Ian. Men verken byggesummen

eller finansieringsmaten var noen
gang godkjent av medlemmene i
DNS.

Etter hvert skulle lana betales
tilbake. Det ferte bLa. til at DNS
bare fikk bruke storsalen 24 av
arets 350 utleiedager. Inntektene
sank fra 1 mill. i 1971 til 100.000 i
1976. Da Red Front i 1969 vant
styrevalget, solgte med en gang
den borgerlige ledelsen i ekono-
mistyret DNS sine aksjer i A/S
Studentkro for den nette sum av
8.000 kroner! Det gjaldt sjelsagt is
hindre at den ratne Krodrifta
skulle komme under kontrollen
til preogressive og bli omlagt.

Siden DNS ikke kontrollerer
virksomheten i Chateau Neuf, har

det aldri va^rt annet em,
profittjag som har veert rettesnora
i virksomheten. Studentene tilbys
el og diskotek sa de kan betale de
sva're renteutgiftene i huset samt
en haug med personlige hono-
rarer til borgerne. Advokatene
Thune og paulsen tok f.eks. ut
honorarer pa over 200.000 pa
samme tid som de reduserte
DNS-inntektene drastisk. Direk-
sjonen i Studentkro dro til
England og kjepte uspiselig pizza
for en 60.000 kroner. Den matte
tas av spisekartet — og ligger i
dag og opptar fryseriplass mens
man venter pa at et eller annet
skal skje ...

VANVIDDETS HISTORIKK1 -
Frl jul i fjor slo Aftenposten stort

opp at Chateau Neuf sto foran kon-
kurs eller tvangsauksjon. Dette
skyldtes to Ian for forfalt: ett til
Meieribrukets Pensjonskasse og ett
til Storebrand. Andelslaget (gard-
selskapet som driver huset) skylder
fortsatt disse pengene. Alt avhenger
av nar de to kreditorene vii sM til.

Andelslaget har srkt staten om
penger for a dekke denne gjelda.
Men Staten har sagt nei. Den sier
bare at Chateau Neuf ber bevares
for <student og universitetsinteres-
ser». Med dette mener staten at
huset br r overfrres til Universite-
tet eller Samskipnaden ved at
staten kjeper det — og at DNS skal
ut, eller miste de rettighetene det
har i dag. M.a.o.! Det er DNS som
blir ramma uansett om det er staten
som tar over — eller det er de
privatkapitalistiske	 kreditorene

som sender huset til tvangsauksjon
for a fa lana tilbakebetalt.
ALLE ANGREP RETTA
MOT DNS

Det er left a lese ut av Chateau
Neufs historie at det er DNS alle
angrep retter seg mot — fdra save!
staten som private kreditorer og de
borgerne som i dag sitter i ledelsen
for huset. I det minste er de enige
om en ting: Det er DNS som skal gi
avkall pa rettigheter og inntekter,
ja ti! slutt pa sin eksistens innafor
dette husets vegger.

Hovedgrunnen til dette er den
politiske linje som DNS LEDES
El'1 ER. Re Front i DNS har fart i
stand arrangementer og aksjoner i
Chateau Neuf som arbeiderklassen
og den revolusjonaere bevegelsen
har hart enorm nytte ay. Og desto
starre hat har dette vakt i borger-
skapet.

bare kan sikres gjennom str tte fra
studentene. Malsettinga ma ikke
vaere a slass for a Kredde Chateau
Neuf» i sin alminnelighet. Borger-
skapet forseker a framstille det
sann nettopp for a redde den
kapitalistiske virksomheten i huset
(Kjellerdrifta, konsertutleia osv.).
Hensikten med det er a lede opp-
merksomheten bort fra DNS sine
interesser og lette muligheten til a
kaste ut DNS.

I kampen mot konkurstrusselen i
1974 var ikke kommunistene flinke
nok til a framheve dette. Idag leg-
ger vi vekta pa den politiske betyd-
ninga det har at DNS far v2ere i
Chateau Neuf. Samtidig ma det
mobiliseres bredt rundt de krava
DNS har: mote- og kontorlokaler,
inntekter og fastholdning av
Chateau Neufs formal: a vaere
Studentsamfundets hus.

FRA UNDERSKRIFTS-
KAMPANJE TIL
OKKUPASJON

Ei underskriftskampanje for
disse krava er satt i gang av akono-
mistyret i DNS. Den fortjener all
stette. Fa vedtatt stetteresolusjoner
i andre student- og elevsamfunn!
Men det er langfra nok. Vi vi! ogsa
gjere det Mart at det kan bli nd-
vendig a forsvare DNS sine interes-
ser i huset med sterkere midler,
med okkupasjon for a hindre ut-
kasting.

Dette er ei politisk linje for
kampen om Chateau Neuf som
tjener arbeiderklassen og flertallet
av studentenes interesser. Borgere
og byrakrater pa universitetet og
andre steder vii sikkert penske ut
andre Klure» lrsninger — for a
«redde Chateau Neuf», som de sier.
Ingen ber feste lit til sant. Det skal
bare bidra til a presse DNS ut. Og
det vi! vi aldri godta!

;1
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Rengjeringsarbeiderne har samla sat! fram krav om forbedringer av lenns- og
µ^N

arbeidsforholda.

F ormannen i
I styret Andelslaget Studenter-
samfundets Hus, og dermed den
direkte ansvarlige for arbeidsfor-
holda i «bedriften», er den ikke
ukjente Jan P. Syse. Han er for-
mann i Oslo Heyre, stortings-
mann og ansatt hos skipsreder
W ilhelmsen.

Som styreformann har Syre en
arlig godtgjorelse pa mellom kr.
15.000 og kr. 20.000. Men disse
«smapengene» pleier han ikke
engang vanligvis is heve! Innafor

borgerskapet er tydeligvis trang
okonomi et fullstendig ukjent
begrep.

I Hoyres program heter det
vakkert at fremmedarbeidere ma
fa samme behandling som norske
arbeidere. Syses egen praksis
tyder pa at diskrimineringa skal
«fjernes » ved at hverken norske
eller utenlandske arbeidere far
arbeidskontrakter, ulykkesfor-
sikring eller skikkelig Tenn!

Jan P. Syse er tidligere pamp i DNS. Her i sentrum for
styret varen 1953.

Foig med!
Da KHva ma gjores» gikk i

trykken hadde arbeidsgiverne
enna ikke tatt stilling til krava til
de 6 rengjnringsarbeiderne. Men
uttalelser fra et enkeltmedlem i
styret viser at det er all grunn til a
folge nnye med i tida framover.

I folge ham foreligger det
nemlig en innstilling; om at ren-
gjoringsarbeiderne skal overferes

til AS Studentkro. Dermed vil de
omfattes av en kollektiv ulykkes-
forsikring. Men til gjengjeld skal
de lennes etter Hotell- og restau-
rantarbeiderforbundets tariff for
rengjoring. Dette vil for det ferste
bety at de gar kraftig ned  i lenn,
og dessuten at et lonnstillegg de
skal ha 1. mai blir utsatt til 1.
november.

Oppdrag pa 4 
Aruerds-/
fond-
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Gjennom Andelslaget Studentersam-
fundets Hus har borgerskapet sikra seg
makta i Chateau Neuf. Et av de mange
uttrykk for dette er de groteske arbeids-
forholda som tilbys de ansatte rengj, -
ringsarbeiderne.

Ialt seks fremmedarbeidere er ansatt
pa vilkar som ikke kan karakteriseres
som annet enn slavekontrakter. Lenge
har de funnet seg i uretten, men na har de
reist krav om konkrete forbedringer.

«Hva ma gj,res» har snakket med 5 av
de seks rengjeringsarbeiderne, Abdu,
Khushi og Abdul fra Pakistan, Kolbjorn
fra USA og Tanas fra Jugoslavia.

Fremmedarbeidere i Chateau Neuf:

1 
v

^^ HAA ^I

4TTNOK!

ANSATT UTEN ARBEIDS-
KONTRAKT

— Hva slags arbeid er det
egentlig dere utfnrer?

Abdul: — Vi gjor mye forskjel-
lig. Hovedarbeidet vart er vanlig
rengjoring av Storsalen, Kjeller'n
og hele forste etasje i Chateau Neuf.
Skjont, vanlig og vanlig. Etter en
kveld da Storsalen har v2ert full og
festen i Kjeller'n har pagatt utover
natta, er det vel knapt nie hus i
Norge det er mer a to fatt pa enn
her.

Men i tillegg til dette ma vi ogsa
rydde, vaske vinduene utvendig og
innvendig, utfore mindre repara-

UtfyIIes av
	 Tilsatc

arbe ds-
givPren	 Dato

sjoner, make sno, klippe grassplen,
feie plassen foran huset og en rekke
andre saker.

— Men dette er da langt mer
omfattende oppgaver enn det som
vanligvis kalles «rengjoring».

Abdu: —Ja, det er det. Da vi ble
ansatt ble det sagt at vi var «ren-
gjoringsarbeidere». Men allerede
etter et par uker ble vi «bedt om» a
ogsa utfure andre ting. Etter hvert
har det stadig oket pa.

Sjol om vi flere ganger har bedt
om skriftelige arbeidskontrakter
har vi ikke fatt det. Na hevder

driftssjefen i Andelslaget at vi ble
ansatt for rengjoring og forefallen-
de arbeid», men det er lett a bevise
at det ikke er sant.

NEKTA ULYKKES-
FORSIKRING

— Har dere andre ,eksempler
pa groteske forhold?

Kushi: — Det a vaske vinduene
utvendig er en farlig jobb. Blant
annet ma vi henge utvendig hoyt
oppe pa veggen i et spinkelt stillas.

For at familiene vare skulle klare
seg om vi falt ned, har vi bedt om at
Andelslaget tegner en ulykkesfor-
sikring for sine ansatte. Dette har
ikke blitt innfridd.

Tansa: — Et ekstra grotesk
eksempel synes jeg det var da en av
oss matte stovsuge, vaske og skifte
dekk pa bilen til driftssjefen.

ARBEID 4 AV 6 HELGER
— Hvordan er arbeidstida

deres?

Abdu: — Pa vanlige hverdager
jobber vi fra 07.00 til 14.30. Dess-
uten jobber vi annen hver lordag og
sondag fra 07.00-12.00. Denne ar-
beidsrytmen gar uavbrutt hele aret,
uten spesielle tillegg for de fleste
hoytider og andre helligdager. For

dette far vi kr. 4.005,- i maneden,
etter den siste lunnsjusteringen.

Det som i praksis er overtid pa
samme jobb, regnes i stedet som
arbeid for Studentkro i stedet for
Andelslaget. Dermed blir det en
«annen jobb» og de slipper unna
skikkelig overtidsbetaling. 30 kr.
pr. time far vi for dette arbeidet, og
det har ikke vaert justert pa 2 ar.

Ialt kan det bli mye overtid. Itjor
var en av oss oppe i nesten 300
timer.

Khushi: —I tillegg til det som na
er nevnt har vi ogsa en oppgave som
vaktmenn for huset hver sjette
lordag og sondag fra 12.00-17.00.
For dette har vi kr. 350,- pr. helg.
Samla jobber vi altsa 4 helger av 6,
sjol om en ser bort fra oevrtida.

Da vi fikk denne oppgaven, ble
det sagt at det var en «enkel og
behagelig sak», der vi bl.a. kunne
lese det meste av tida. Men ogsa
under disse vaktene har vi blitt
palagt andre oppgaver, som f.eks. a
feie foran huset.

DISKRIMINERES FORDI VI
ER FREMMEDARBEIDERE

— Dette var mye a holde styr
pa, men dere kan kanskje gore
det enklere for folk ved a fortelle
hva dere tjente ialt ifjor?

Tanas: — I 1976 fikk jeg brutto

utbetalt 47.000 kr. fra Andelslaget
og 8.600 fra Studentkro.

Khushi: — For meg var tallene
henholdsvis 47.000 kr. og 6.000 kr.

Kolbjorn: — Jeg er rengjerings-
leder og tjener 5.000 kr. mer enn de
uvrige fast.

Tansa: — Kolbjorn fikk en over-
ordna stilling, sjol om han ikke ble
ansatt forst. Grunnen er at han er
fra USA. Ikke misforsta, vi krever
ikke at Kolbjorn skal ned i lonn.
Hele denne saken illustrerer at vi
alle som fremmedarbeidere diskri-
mineres grovt, men at vi som
kommer fra land i den 3. verden er
spesielt utsatt.

Kolbjorn: — Det er jeg enig i.
Det er illustrerende at to av oss,
som har henholdsvis 6 og 8 ars
praksis fra dette yrket, ikke har fatt
et ore ekstra av den grunn.

NA l3AR VI KREVD
FORBEDRINGER

— Dere har godtatt disse for-
holda lenge, men nit har dere
krevd forbedringer?

Kolbjorn: — Ja, vi forlangte et
mute med representanter for
Andelslaget og AS Studentkro. Der
satte vi fram fire krav: Arbeids-
kontrakt, ulykkesforsikring, at
arbeidet skulle innskrenkes til
vanlig rengjoring og hoyere lunn. Vi
ble lovet svar innen 14 dager.

Tansa: — Dette er det verste
stedet jeg har arbeidet til na, og
disse krava ma innfris. Rod Front
har sagt de vii to opp stotte til oss i
Studentersamfundet, og det synes
vi er bra. Vi haper at alle studenter
stutter krava ware aktivt slik at vi
kan na resultater.

Arbeidtt tar tll
	

1 1kks tllatt

i+

Bevis for at det er arbeiderne, og ikke ledelsen i Andelslaget som snakker sans:
Et brevkort fra arbeidskontoret til en av de ansatte slar klart fast at arbeidet
som skal utferes er «rengjering».
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A nekte kvinnene retten til a blande seg
opp i enhver kamp, er a holde kvinnene til-
bake fra full politisk deltaking — det er en
kvinneundertrykkende handling.

Revisjonistene i SV-ledelsen nekter kvin-
nene a to opp kampen mot imperialismen. De
hevder at imperialismen ikke har noe med
kvinnesak a gjore og forsaker konsekvent a
tilsiore imperialismens karakter. Pa denne
maten blir revisjonistenes mal a knuse den
progressive kvinnebevegelsens kamp for full
kvinnefrigjoring.

KVINNER I FOLKEH<EREN

Levende som vinden. De er tapre og stas&ige med sine lange geva3rer
oAr de fOrste fiammene av morgen blafrer over øvetsesfeket
Disse Kinas d0tre har tusen nye tanker
De efsker ikke den rode feststasen tenger, de elsker sine uniformer

Mao Zedoty 1491.
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im ' erialisme finnes det
kvinneundertr kkin!'!))
Da kampene sto pa det hardeste i Liba-

non i host sendte Palestinakomiteen et
helseteam bestaende av to personer ned
dit for a arbeide direkte under PLO. Eld-
bjorg Holte var den ene av dem. Hun er
hjelpepleier og arbeider pa Ulleval Syke-
hus i Oslo. KHva ma gjoresN har hatt en
prat med henne om 8. mars.

— Enkelte hevder at det a to
stilling til imperialismen ikke har
noe med kvinnesak a gjere — hva
er din reaksjon pa det?

— Jeg mener det er en selvfelge
for oss kvinner her i Norge at vi i
tillegg til de andre kampsakene slar
fast var solidaritet med kvinnene
ellers i verden — mot det de sjel
mener er deres verste fiende ogsa
som kvinner, nemlig imperialismen.
Ikke minst viktig mener jeg det er a
sla fast dette pa kvinnenes inter-
nasjonale kampdag, 8. mars.

FORUTSETNING FOR
KVINNEFRIGJORING

PLOs utsending pa kvinnekon-
feransen i Mexico i 1975, Isan
Abdul Mali, formulerte seg sann:

KDe palestinske kvinnene vet at de
aldri kan frigjere seg sá lenge deres
hjemland ikke er frigjort.H Og hvor-
for er det sann at frigjering av
kvinnen er utenkelig for nasjonene
er frigjort fra imperialismen? Ja,
fordi imperialismen er det hryeste
stadium av kapitalismen og der-
med den mest utvikla formen for
privateiendom — og vi vet at det er
privateiendommen som danner
selve grunnlaget for kvinneunder-
trykkinga ved a forvise kvinnens
arbeid og kvinnen.sjrI til de bakre
rekker. Nar Palestina liksom de
andre undertrykte nasjonene er be-
fridd fra imperialismen, da er et
viktig utgangspunkt lagt for a
bryte ned kvinneundertrykkinga,
ferst da er det mulig a rive ned

alle forhold som Stenger en fra a
kunne ayskaffe kvinneundertryk-
kinga hundre prosent.

MOT IMPERIALISMEN
FRA FORSTE STUND!

Men kvinnene sitter ikke
rolig a venter til imperialismen er
slatt?

Nei! De veit at ingen frigjr-
ringskamp vil kunne seire dersom
den ene halvparten i folket holdes i
passivitet. De palestinske kvinnene,
for eksempel, avholdt sin fmrste
demonstrasjon allerede i 1917 retta
mot Balfour-deklarasjonen, som
gikk ut pa a danne et jedisk «nasjo-
nalhjem» i Palestina.

De dannet sin ferste kvinneorga-
nisasjon i 1921 og 1929 sammen-
kalte de den ferste kvinnekongres-
sen, hvor det deltok 300 kvinner fra
hele Palestina. Pa denne kongres-
sen vedtok de resolusjoner mot
sionistenes forsek pa a snik-
okkupere Palestina og de protest-
erte i Jerusalems gater mot den
britiske imperialismens mandat-
pol itikk.

Motstanden mot imperialismen
gikk over til geriljakrig allerede i
30-ara, Here av kvinnene deltok i
denne, mens andre dyrket jorda og

srrget for det ekonomiske grunn-
laget for motstanden. Helt fra
ferste gang imperialismen viste seg
i Palestina, har de palestinske kvin-
nene sett pa kampen mot den som
sin fremste oppgave.

— Har det skjedd noen for-
andring i de palestinske kvin-
nenes stilling gjennom at de del-
tar aktivt i kampen mot Imperia-

lismen?
— Gjennom deltakelse i kampen,

pa mange forskjellige omrader, er
de i ferd med a overbevise bade seg
sjr l og mennene om at de er nod-
vendige, at kampenm ikke kan
seire uten dem. Det har foregatt
mang en hard diskusjon i palestin-

ske familier nar ungjenter har insi-
stert pa a to frivillig sykehustjene-
ste for eksempel. Ved a delta i
kampen mot imperialismen, retter
de palestinske kvinnene hele tida
harde slag mot alle ideer om at de
er sekundaere vesener. Jeg mener
det er riktig a betrakte dette som
viktige bidrag til dere frigjering
som kvinner.

KVINNEARBEIDET I
FRIGJORINGSKAMPEN

— Hvordan foregar det organi-
serte kvinnearbeidet i den pale-
stinske frigjeringskampen?

— Det viktigste vapenet i kam-
pen mot sionismen og imperialis-
men, for a kunne frigjore hjem-
landet sift og opprette en fri og
demokratisk stat der, det er PLO —
frigjoringsorganisasjonen.	 Men
samtidig med at PLO ble dannet i
1%5, ble det tidligere kvinnefor-
bundet omdannet til den`Palestin-
ske kvinneunionen. Den er en del
av PLO og har som malsetting a
mobilisere kvinnene sosialt, okono-
misk, politick og kulturelt. Kvinne-
unionen organiserer bLa. under-
visning og informasjonskampanjer
bade i og utenfor flyktningeleirene,
de arrangerer_ treningssentra i
leirene for at kvinnene der skal ha
mulighet for a arbeide og forsorge
familien, de driver politisk skoler-
ing av kvinnene og de har startet
treningsleire for a utdanne kvin-
nene til militsen. I hest dannet de
palestisnek kvinnene sift 	 ferste
kvinnekompani, en del av det som
etter hvert skal bli en hel kvinne-
brigade. I seg sjol er militaer del-
talekse et helt underordna spors-
mal, ogsa de sionistiske og falangist-
iske kvinnene deltar i militaere styr-
ker, men i motsetning til de pale-
stinske kvinnene, deltar disse kvin-
nene i en kamp for fortsatt nasjonal
undertrykking og for fortsatt
undertrykking av kvinnen, bade de
palestisnske og seg sjel.

De som hevder at det a to stilling
til imperialismen ikke er kvinnesak
tar fell — der som en ikke er villig
til a to stilling mot imperialismen
tar en i virkeligheten ikke stilling
for frigjoring av kvinnen, hverken i
den 3. verden eller i de imperialist-
iske landene sjel!  

((Sà ene detfinnes  

Bi/det: Eldbjerg Holle
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Revisjonistenes kvinnpolitikk
en øtte til imperialismen

STOTTE TIL
FRIGJORINGSKAMPENE

Etter den 2. verdenskrigen
organiserte millioner av kvinner
fra en rekke land seg i «Kvin-
nenes Demokratiske Verdensfor-
bund», en organisasjon som
klart og tydelig understreka at
kampen mot imperialismen og
fascismen i verden ogsa var kvin-
nenes sak. De nasjonale fri-
gjeringsbevegelsene ble sett pa
som en forutsetning for a kunne
knuse fienden, og stetten til
kvinnenes og folkenes fri-
gjeringskamp i Afrika, Asia og
Latin-Amerika var en sentral del
i kvinneorganisasjonens arbeid.
Den internasjonale kvinnekamp-
dagen, som blei feira ffrste gang
8. mars 1945, var gjennom
mange ãr prega av en massiv
stette til frigjeringskampene i

den 3. verden. Kvinnene var en
virkelig kraft i den imperia-
listiske	 og	 anti-fascistiske
bevegelsen!

STOTTE TIL
IMPERIALISMEN

Hva skjedde sä? Jo, i takt med
forandringene i	 Sovjet, gjen-
nomgikk «Kvinnenes Demo-
kratiske Verdensforbund» en de-
generering og overgang til kon-
trarevolusjon og moderne revi-
sjonisme. Representantene fra
Sovjet hevdet at «kvinner vet
ikke hva imperialismen er», at
«imperialismen er et altfor ab-
strakt begrep», at «kampen mot
imperialismen holder kvinnene
borte fra deltakelse i forbundet».

Revisjonistene i forbunds-
ledelsen stilte	 na parolene:
«fredelig sameksistns» og <<stans

opprustninga».	 Under	 disse
ropene forsr kte de a knuse den
revolusjon^re kampen til de un-
dertrykte folkene, lede kvinnene
til a nedlegge kampen og a fa
dem til a tro at kamp mot im-
perialismen ikke er kvinnesak.

SV-LEDELSEN I
SAMME LOYPA!

Virker dette kjent? Ja — nfy-
aktig det samme herer vi i dag av
representanter fra	 SV-ledelsen.
Under a ysnittet <<stett kvinner i
alle land» fra SVs hefte om kvin-
nepolitikk,	 heter	 det:	 <<Fri-
gjr ring, likeverd, framsteg betyr
noe for kvinner verden over. Den
internasjonale maktstrukturen
holder kvinnene i den fattige ver-
den i menneskekrenkende kar. I
den rike verden skjer overfor-
bruk av ressurser, mens folk i
den fattige verden	 sulter ihjel.
Det er s^rlig kvinner og barn
som lider av dette. Vi ma fa en
fullstendig	 omfordeling	 av
godene og ressursene for a skape
en mer rettferdig og global for-
deling. Dette vil ferst og fremst
stftte kvinner og barn i de fattige
land. SV ma arbeide for a skape
en langt starre forstaelse og inn-
sikt i kvinners kar verden over.»

Med andre ord: Ikke ett ord
om nedvendigheten av kvinnenes
deltakelse i kampen mot deres
verste fiende — imperialismen.
<<Internasjonale	 maktstruktur»
er bare en tilslering og bortfor-
klaring av imperialismen. Det er

ord som blir brukt for for sk-
jule at de to	 imperialistiske
supermaktene USA og Sovjet ut-
bytter og	 undertrykker store
deler av verdens	 folk. Revi-
sjonistene i SV vil videre «skape
forstaelse og innsikt i kvinnenes
kar verden over». Det som er
viktig nã er a gi en sterk og en-
tydig stette til de kvinnene som
kjemper i frigjeringsbevegelsene
verden over.

JA TIL IMPERIALISMEN
— NEI TIL MANNEN ...

	

Erkl eringen	 fra	 Mexico-
konferansen slo fast at kvinner
savel som menn ma delta i kam-
pen mot imperialisme og frem-
medherredemme for a ná fram
til frigjering. Til dette sier Torild
Skard (Orientering 25/75): <<...
det kan bemerkes at man i er=
kleringen er mer opptatt av det
urettferdige verdenssystemet enn
av den urett	 mannssamfunnet
(og mennene) begar mot kvinner
i hvert enkelt land.»

Parolen om <<stotte til under-
trykte kvinner i alle land» betyr
altsa at revisjonistene holder
kvinnene unna kampen mot im-
perialismen.	 Kvinnenes pro-
blemer skal utelukkende dreie
seg om <<den uretten mannssam-
funnet og mennene begar». Helt
I trad med analysa om arbeids-
delinga .mellom	 kjennene som
grunnlag	 for	 kvinneunder-
trykking, mener SV at kvinnene

skal rette kampen mot mennene i
stedet for sine virkelige fiender.

REVISJONISTENES
KVINNEPOLITIKK

Revisjonistene i SV har
forradt de progressive kvinne-
massene. De gar imot den rett-
ferdige kampen som kvinnene
over hele verden forer for hele
folkets frigjoring. De hevder at
kampen mot imperialistisk un-
dertrykking er for vanskelig for
kvinner — at vi kvinner er til for
a skape fred og forsoning
mellom landene uten a to stilling
til hvem som er den imperia-
listiske angriperen og hvem som
blir angrepet. Revisjonistenes
kvinnepolitikk er derfor en stotte
til imperialismen generelt og en
eksplisitt stotte til Sovjetimperia-
lismen. Parolene om fred og ned-
rustning er tatt rett ut av munnen
pa Bresjnev. Samtidig vet vi at de
russiske kvinnene i dag sendes
tilbake til hjemmene og at Sov-

jet-regjeringa propaganderer for
dette som <<et framskritt» (kvin-
nene <<slipper» det samfunns-
messige arbeidet!) Det	 revisjo-
nistiske kvinnesynet kommer til
uttrykk gjennom den stadig mer
omfattende bruken av kvinner i
sovjetisk porno og reklame.

NODVENDIG A SLASS
MOT IMPERIALISMEN

Revisjonistene er imot full fri-
gjoring av kvinnene, og en mate
a holde dem nede pa er a nekte
dem a reise kamp mot kvinne-
undertrykkinga der den finnes.
SV, som kaller seg et sosialistisk
parti, gar her i landet i spissen
for a hindre kvinnene i a slass
mot imperialismen. Dette reak-
sjon^re kvinnesynet ville fore til
ei	 nederlagsl8nje i	 kvinne-
kampen. Det er helt nedvendig
for kvinnene a slass mot imperia-
lismen — det er en forutsetning
for sosialismen og for full fri-
gjoring av kvinnen.
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Bjorn Stenmark

Vi har egne krav
Ogsa for oss studenter er 1.-mai

en viktig dag. Den dagen skal vi
vise var solidaritet med arbeids-
folk og andre i Norge og resten av
verden. Men vi skal ogsa reise
vare egne kray.

Nar studentene stiller krav og
reiser kamp for sine interesser, er
det staten og borgerskapet som er
fienden. Derfor ma vi finne var
naturlige plass i kampfronten 1.
mai.

Under disse linjene Finner du
endel paroler vi i NKS mener er
sentrale i mobiliseringa av

ungdom under utdanning 1. mal
Men disse parolene ma i tilleg

konkritiseres til egne lokal
paroler pa hvert herested, hvei
institutt og hvert fagtrinn.

For oss er det ikke minst vikti
at 1. mai-bevegelsen forer me
seg ekt oppslutning om i
kamplinje i interessekampen, o
brei enighet om viktige kami
saker.

Dette kan vi bare oppna hvis i
starter arbeidet na! Dann Fagli
1. mai Front komiteer raskt! B
med i mobiliseringa!

NEI TIL STATSDIKTERTE VALGREGLER -
GRASROTA SKAL BESTEM E!

FULL RETT TIL POLITISK ARBEID - NEI TIL
TVANGSREGLEMENTER OG YRKESFORBUD

KAMP MOT GJELDSPLYNDRINGA --- RENTA
NED, STIPENDET OAP!

MOT BOLIGDYRTIDA MED HUSLEIESTREIK!

FORSVAR FAGUTDANNINGA - KAMP MOT
STUDIERASJONALISERING!

ENHET STUDENTER-ARBEIDERE!

t f

FC SVAR O	 RBEt1 '
FOKET5 INTERESSER MOT
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Torsdag 10. februar blei Faglig 1. maifront i Oslo stifta pa et
mote i Samfunnssalen. Bjorn Stenmark som leda motet holdt
apningsapellen der grunnlaget for fronten hovedparolene i

toget	 blei lest opp og mutt med stor entusiasme fra den
stappfulle salen.

I apellen la Stenmark vekt pa at det bare f inns et alternativ
for progressive 1. mai. De ma slutte opp om det eneste toget

scam er tufta pa klassekampens grunn. Og det eneste demon
strasjonstoget som gjor det er toget til Faglig 1. maifront.

Fra aret som gikk vil Bjorn Stenmark huskes som en av dE

tre sorn blei suspendert fra Norsk Tjenestemannslag da de ikke
ville undertegne ei loialitetserklaering til NTL-ledelsen. Etter
motet hadde « Hva ma gjeres» en prat med Bjorn Stenmark,

REIS KAMP MOT ALL
IMPERIALISME

Siden 1. mai 1889 har arbeider-
klassen verden over demonstrert
for krava sine 1. mai. Den gangen
var det kravet om atte timers dag
som sto sentralt. Hvilke paroler er
det viktig at vi reiser pa 1. mai i
ar?

—Hvis vi ikke knuser imperialis-
men vii aldri arbeiderklassen to
makta. Derfor er det viktig at vi
reiser paroler mot all imperialisme.
Spesielt mot de to supermaktene
USA og Sovjet. Vi ma sla fast at
Svalbard er norsk land og avvise
den agressive politikken Sovjet
forer pa Svalbard og ellers i
Barentshavet.

Det er og viktig a understreke
viktigheten av den parola som
stutter samefolkets kamp mot
nasjonal undertrykking av den
norske imperialismen.

Vi ma vise stotten var til frigjor-
ingskampene i den tredje verden. I
dag er det kampen i Azania,
Namibia og Zimbabwe som er i
brennpunktet. Folkene der kjemper
en hard og militant kamp for frihet
og trenger var stotte og solidaritet.
Vi har ogsa mye og laere av disse
folkenes tapperhet.

KJEMP MOT ALT KLASSE-
SAMARBEID

Her hjemme har ogsa klasse-
kampen skjerpa seg de siste ara.
Arbeiderklassen ligger i stadig
hardere kamper med monopol-
kapital og svikere i egne rekker. Vi
vil bruke 1. mai til a reise paroler
som oppsummerer og peker videre i
den kampen vi forer mot kapitalen
og arbeideraristokratiet i DNA/
LO-toppen. Vi vii reise paroler som

klassekampen som virkelig pagar i
samfunnet og den utbyttinga og
undertrykkinga arbeidsfolk virkelig
er utsatt for.

Vi ma propagandere en riktig
politikk som gir folk den kamp-
erfaring som skal til for a vinne over
fienden — staten og kapitalistene.

ENHET ARBEIDERE —
STUDENTER

— Hvorfor skal studentene ga i
FFF-toget?

Det er viktig at studentene har
kontakt med arbeiderbevegelsen og
forstar arbeiderklassens plass i
historia. Hvis de far denne
farstaelsen kan de v^re en aktiv
stotte i arbeiderklassens kamp.
Universiteter og hoyskoler har vtert
utklekkingsanstalter for kapitalens
medlopere. Hvis ikke studentene
utvikler en riktig forstaelse av
arbeiderklassen kan de left fungere
som undertrykkere i sine framtidige
jobber.

Arbeiderklassen ma alliere seg
med andre grupper i samfunnet
som studenter og smabender.
Arbeiderklassen kan ikke aleine nã
fram til maget. Derfor er det viktig
at studentene viser solidariteten
med arbeiderklassen ved a slutte
opp om FFF.

Stotte fra studentene betyr ogsa
at arbeiderklassen stutter student-
ene i deres kamp. Enhet og
solidaritet er ei nodvendig styrking
i kampen mot felles fiender.

SV TENKER PARTI-
TAKTIKK PA 1. MAI

— Det ser ut til at SV vi lage
egne tog i ãr. Hva betyr dette
skifte i linje fra ifjor?

pa overflaten kan det se ut
som om SV er fornaermet for at de
ikke fpr hovedtaleren, men den
virkelige grunnen stikker nok
dypere enn som sa. Etter valget om
EEC hadde SV ganske stor opp-
slutning blant arbeidsfolk Mange
trodde at SV ville tjene deres inte-

resser. Etterhvert er det butt
tydeligere at forskjellen knapt nok
finnes pa papiret. For a gjenn-
erobre alle de tapte stemmene siden
1973 trenger SV desperat til en
«faglig profil» som «skiller dem fra
DNA. Eget SV-tog pa 1. mai ma
sees i sammenheng med at SV
febrilsk prover a skape en slik
«venstre-profil» for valget i host.
Det ville bli for kompromiterende i
et valgar at Nordli og Furre gikk
hand i hand pa gata 1. mai!
FFF ER DEMOKRATI I
PRAKSIS

Motstandere har alltid
provd a fa det til a se ut som om
FFF er partitoget til AKP)ml).

For det forste er det forbudt
med partiseksjoner og paroler som
tjener bestemte partier i toget. Det
er i trad med ideologien til AKP at
de arbeider i et fronttog og den
enorme oppsluttinga om toget over
hele landet ifjor borger ogsa for at
det ikke er snakk om et sekterisk
partitog. Det er forste gang jeg
slutter opp om toget og sa vidt jeg
kan se er det et demokrati i praksis.
Alle enkeltpersoner og grupper kan
slutte seg til toget og lage egne
paroler bare disse ikke strider med
hovedparolene for toget. Dessuten
trenger ikke de som slutter seg til
toget to stilling til alle hoved-
parolene. Dette er en garanti for
brei og demokratisk oppslutning
om toget.

Et FFF-tog blir ikke et fronttog
uten at mange er med pa a bygge
det opp. Vi ma starte tidlig fordi
toget virkelig skal bli et resultat av
den enkeltes innsats. Dette er en
demokratisk linje som skaper
innsatsvilje og arbeidslyst. For-
beredelsene til 1. mai-toget burde
arbeides med hele aret slik at togets
innhold og grunnlag er lik den
kampen som er butt fort apret
gjennom. 1. mai skal vaere et Bevis
pa den kampen som er fort og et
varsku om den kampen vi vil fore i
framtida.

En fullpakket sal sluttet entusiastisk opp om stiftinga av Faglig I. maifroi
Bilde viser et kulturinnslag av visegruppa «Stormsvalene».

maner til kamp mot klassesamar-
beidet og til kamp for a gjore fag-
foreningene til kamporganisasjoner
som tjener medlemmenes interes-
ser.

Hva ma vi legge vekt pa i
arbeidet for 1. mai og hvorfor
starte forberedelsene alt ná?

PROPAGANDER ARBEIDS-
FOLKS KAMP

Vi ma legge vekt pa a
mobilisere til toget ut fra parola
Enhet pa klassekampens grunn. Vi
ma fortelle om de kampene arbei-
deme har staff oppe i de siste ara.
Vi ma propagandere at den
samarbeidsmodellen DNA/LO og
SV-ledelsen star for er a skjule den
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issen for det chilenske
of fascismen.
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Chile idag:

MOTSTANDEN
VOKSER

EDENFRA r

Solidaritetskomiteen for Chile har satt bulletinen » med en chilensk ung-
.	 1	 Mrevisjonist som tok a ystand fra mot-
e gang ei kampanje som kalles K100•0Wstandskomitene!

kr. tiI motstandskomiteene. Kampauja INNSAMLINGA TIL CHILE-

ar to formal: a fortelle om kampen som AKSJONEN: HVOR GAR

iles folk forer mot sine undertrykkere. PENGA?
Chileaksjonen stutter i hovedsaidere skal kampanja skaff

f
e penger tll Unidad Popular. De inviterer topp

nne kampen ved a gl 100.000 kr. tllledere i UP til Norge for

k

ay
o	 . informere om hva som skjer i Chile.
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'A ER MOTSTANDS-

^MITEENE?

Motstandskomiteer er en felles
betegnelse pa de komitene som
dannes i fabrikker, boligomrader,
skoler, pa landsbygda osv. Disse
har hryst forskjellige navn som
patriotiske komiteer, fabrikk-komi-
teer, motstandskomiteer.

Enkelte komiteer kan bygge pa
samme politiske plattform dersom
det er folk fra samme politiske
gruppering som er initiativtakere
og ledende i komiteene. «Frente del
pueblo» f.eks. bestar av motstands-
komiteer som godkjenner FP's
minimumsprogram. Som regel har
ikke disse komiteene i dag noen
uttrykt politiske plattform utover
det a arbeide for a styrte juntaen.

Det viktige ved motstandskomi-
teene er at de er uttrykk for de
kreftene i Chile som kjemper mot
juntaen, de er grunnplansorganise-
ringa for arbeiderkiassens og andre
gruppers kamp mot fascismen.

Komiteene har i dag ingen felles
ledelse og ofte knapt nok kontaki
med hverandre.

Flere politiske organisasjoner
som PCR (det marxist-leninistiske
partiet i Chile), MAPU, MIR,
Sosialistpartiets Koordineringsrac'
og Kristne Venstre stutter og jobber
i motstandskomiteene.

Det eneste partiet som uttrykke-
lig har tart aystand fra motstands-
komiteene er revisjonistpartiet,
Partido Communista. De gar inn
for a gjenreise Unidad Popular som
sammen med Frei's Kristelig
Demokratiske parti skal srrge for
at juntan skiftes ut. PC overordner
boikott fra utlandet som vapn mot
juntaen. Dette setter de over den
kampen som fares i Chile. UP gjen-
reisinga har vaert et utenlands-
fenomen. Bortsett fra grunnplanet i
revisjonistpartiet og ststtespillerne
deres i MAPU-OC, har ikke grunn-
planet i Chile akseptert ny-dan-
ninga av UP. Derfor er UP et
prosjekt pa topp-plan mellom
revisjonister og endel andre tidlig-
ere topp-politikere.

CHILEAKSJONEN STHTTER

IKKE MOTSTANDS-

KOMITEENE

Splittelsesorganisasjonen til de
norske revisjonistene, Chileaksjo-
nen, felger lojalt sine chilenske
andsbredre. Derfor har ikke Chile-
aksjonen kommet med noen stette
til motstandskomiteene. Den eneste
gangen de har nevnt motstands-
komiteene var i et intervju i «Chile-

pengene sondes	 en o
Havanna og fordeles slik: 24% ti
PC, revisjonistpartiet.

24% til PS, sosialistoartiets ledel
se i utlandet som ikke stutter mot
standskomiteene.

10% til Partido Radical, et sosia
demokratisk parti.

8% til MAPU.
8% til MAPU-OC.
8% til Kristne Venstre.
8%til MIR.
Dvs. at bare 24 av de penga som

Chileaksjonen samler inn gar ti
partier eller deler av partier son
stutter motstandskampen i Chile
som stutter motstandskomiteene!

Hele 24% gar til det partiet so
apent tar aystand fra motstands
komiteene, revisjonistpartiet.

Hvordan mener sa revisjonisten^
at juntaen skal styrtes? Mot linja ti
motstandskomiteene som sier a
fascismen bare kan styrtes gjennom
den kampen som fares i Chile, set
ter revisjonistene	 boikott fr;
utlandet som det viktigste. I tillegp
satser de hardt pa at presiden
Carter skal presse Pinochet til a g;
ay. Er det denne «motstandskam
pen» Chileaksjonen mener vi ska
stette?

Dere som ensker a st yrte mot
standskampen i Chile mot Pino
chet-juntaen og for at det chilensk^
folket skal fa makta i landet sift: li
oss gjennomfrre kampanja «1
tusen kroner til motstandskomi
tene» raskt! La oss	 overoppfyllf
kampanja!

star 1 De sier at de samler inn penger til

kamp motstandskampen i Chile, men
tilt..+.-.t
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REVISJONISTENE I CHILE

SABOTERER KAMPEN

Landsmotet i FR viste:
S
kampen mot
storlingsmelding13r

Fir kamplina fra aksjonane i haust vidare
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— Vedtaket pa Landsmetet til FR om St .m. 13 er ei AVVIS NEDERLAGSLINA —
line for a leggje ned kampen. Den avgaende formannen TRAPP OPP KAMPEN MOT

og SV-ar Knut Kjelstadli gjekk i brodden for a ga mot MELDINGA

to av dei viktigaste parolane for denne kampen. Hovud- SV-leiarane har i heile haust

kravet deira er na a fa meldingaa O	 i Storm et 
((sa vore mots p, heilt ay aksjonar og

g	 PP	 kamp,g	 aktiv	 p, heilt fra dei lanserte
snart som mogleg^, grunngjevinga	 er ((de gode parola om a «kreve klarhet» og
muligheter for a fa fleirtal mot prinsippene i m eldinga» «vente til vi har fart klart svar».

Gjennom landsmetevedtaket sprei-
er dei aktivt dei same illusjonane
om Stortinget som Hauglin varen
-75. Doi hevdar at studentar kan
ikkje streika og at aksjonane berre
blir	 «perspektivlrs aksjonsisme»
om ikkje alle innafor helse- og
sosialutdanninga er med.

SV STEMTE FOR DH-
SYSTEMET!

I Stortingstidende nr. 39 (74/75)
kan vi lese: «Komiteens innstilling
bifaltes enstemmig». Korkje SV
eller andre pa Stortinget statta

SV-LEIARANE FSRER
STUDENTANE BAK LYSET

SV-leiarane serverer den same
visa som dei gjorde for Stortings-
melding 17 om det ny Distrikts-
hegskulesystemet skulle opp i Stor-
tinget. hauglin uttala dá til DH-
studentane Si avis:

deg tror vi vil fa et forholdsvis
lett spill i Stortinget fordi regjerin-
gen vanskelig kan to en krise pa en
skolesak. Venstre, Kristelig Folke-
parti, Senterpartiet star sannsyn-
ligvis pa linje med Sosialistisk
Valgforbund i Stortinget i denne
saka, mens Arbeiderpartiet star
samlet pa StorLmeld..17. Det
spennende er Høyre, men det ser
ut som om partiet vil ga imot».

Korleis gjekk det sa?

Vedtaket som vart gjort pa
Landsmetet i interesseorganisasjo-
nen for sosialskulestudentane om
Stortingsmelding 13 er ei line for a
leggja ned kampen:

Med SV i spissen gjekk
landsmrtet imot to av dei viktiga-
ste parolane for kampen: «Nei til
DH-systemet» og «Avvis heile St.m.
13».

— A fa meldinga opp i Stortin-
get sa snart som mogleg blir gjort
til eit hovudkray. Grunnen er «de
gode mulighetene for a fa flertall
mot prinsippene i meldinga.

«Aksjonsplanen» som ferst
blei lansert var «en aksjonsdag
innen 15. marsh. Dette blei endra
til «en aksjonsuke i mars » for at
denne opne lina for a trappa ned
kampen mot meldinga ikkje skulle
bli fullstendig avkledd.

Det var formannen i det av-
gaande sentralstyret, Knut Kjel-
stadli som la fram denne lina.

meldinga og DH-systemet!

FOR ELLER MOT DH-
SYSTEMET - EIT N1KKEL-
SPØRSMAL

Dersom sosialskulane og dei
andre utdanningane i helse- og
sosialsektoren blir innlemma i DH-
systemet vil det fore til: saman-
slaing av ulike yrkesutdanningar,
fellesferelesningar og felles grunn-
utdanning for ulike fag, faerre
kerarar i hove til studenttalet, kort
grunnutdanning med omskole-
ringskurs, praksis sannsynlegvis
som turnusteneste etter utdan-
ninga . .. Heile utdanninga skal
dikterast gjennom dei nye regio-
nale styra der fleirtalet represente-
rer stat, fylke eller bedriftsleiingar.
Studentrepresentantane, som er i
mindretal saman med laerarane,
skal godkjennast av departemen-
tet! Billeg og fleksibel arbeidskraft
er malet til Staten.
SV ER FOR DH-SYSTEMET!

Her er nokre dome: SV stemte
for pa Stortinget. I Oslo Faglege
Samorganisasjon stemte SV saman
med DNA for St.m. 17 (varen -75).
Pa konferansen for utdannings-
sekjande i haust, sa leiaren i DH-
studentane sin interesseorganisa-
sjon (SV-ar) at vi alle i realiteten	 SLUTT OPP OM AKSJONS-
var innafor DH-systemet, at, vi 	 KOMITEANE!
matte leggja ned kampen og	 Gjennom den sentrale aksjons-
konsentrera oss om fagkritikk. 	 komiteen i Oslo er det blir sendt
Han fekk stette fra Morten	 ut framlegg om hovudparolar for
Jorgensen (formann i Universitetet	 aksjonane i var. Dess parolane
SV i Oslo og studentrepresentant i	 avviser Stortingsmeldinga, seier
SV sift faglege utval). Pa lands- 	 klart nei til DH-systemet, gar inn
motet i FR gjekk SV mot a stilla 	 for sjelvstendige helse- og sosial-
parolen «Nei til DH-systemet». I 	 skular — mot innlemming av
gruppediskusjonane hevda kjend	 desse skulane i DH-systemet, og
SV-ar at «DH-systemet var emn	 mot snikinnføring av skular i
praktisk realitet som vi ikkje 	 DH-systemet.
kunne gjera noko med og at opp-	 Vidare blir det gjort framlegg
gava ná er a paverka innafra».	 om aksjonsveke 20.-25. mars

Dette er apen sabotasje av det	 med minst to dagars politisk
som er hovudsaka i kampen sosial- 	 demonstrasjonsstreik. Bruk reyn-
studentane forer i dag: For sjoly-	 slene fra dei vellukka aksjonane i
stendige skular, — mot innlem- 	 haust. Fram for slagkraftige
ming i DH-systemet.	 aksjonar!

krava fra studentane om a avvisa

BETRE REPRESENTANTAR

FOR BORGARSKAPET ENN
BORGARSKAPET SJOLV

Raynslene om St.m. 17 og St.m.
13 viser tydeleg av SV er eit
borgarleg parti som er for
DH-systemet. SV-leiarane har synt
seg aeeir dugande enn Kjely
Egeland og Torbjrrn Mork til a
motarbeida og sabotera kampen til
studentar og herarar. (Sja Hva Ma
gjeres nr. 1/77 ogsa). Nar Mork
seier meldinga er bra er det fa som
trur han. Nar SV seier: «Ta det
med ro, alt gar bra i Stortinget» og
samstundes seier at dei er mot
meldinga, er det enno mange som
trur del. Resultatet er det same,
kampen blir nedlagt. Det er dette
Lenin meiner nar han seier at dei
borgarlege arbeidarparti er betre
representantar for borgarskapet
enn borgarskapet sjely.
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Et re aksjonaert kvinnesyn har sterke tradisjoner blast borgerlige stu-
denter. Her ser vi konservative studenter i Stockholm more seg.
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Hvordan er studentjenter undertrykt? Hva ma gjøres har
stilt dettespørsmälet til tre jenter som er aktive i 8. mars grup-
per pa larestedene.

— Hva synes dere om parole-
gmmnlaget som 8. mars -komiteen
har lagt fram?

Bent: — Jeg synes plattforma er
veldig bra. Den retter slaget mot
alle former for kvinneundertryk-
king. Toget reiser den grunnleggen-
de parola «Rett til arbeid» — Kvin-
nene kan jo ikke oppna frigjrring
sa lenge de holdes utafor det sam-
funnsmessige arbeidet og lenkes til
kjrkkenbenken. «Gratis daghjem
til alle barns og «6 mndr. svanger-
skapspermisjon med full lrnn» er
forutsetninger for at kvinner skal
ha rett til arbeid. Med parola
«Kamp mot bruk av kvinnene som
salgsvare» retter vi et slag mot den
ekstreme degraderinga av kvinnene
i reklame, porno og prostitusjon.
Alt dette er krav som tusenvis av
kvinner slutter opp om.

ET SVIK A IKKE REISE
DAMPEN MOT
IMPERIALISMEN

Twid: — Vi ma huske at 8. mars
er den internasjonale kvinnedagen.
Pa kvinnekonferansen i Mexico i
-75 sa kvinnene fra den 3. verden
det slik: «Den viktigste maten vi
kan kjempe for kvinnefrigjoring pa,
er gjennom a delta i den kampen
som vare folk firer mot omperialis-
men». Pa den internasjonal kvinne-
dag ville det vare et svik om vi ikke
tok stilling for denne kampen.

Kristin: — Men imperialismen
undertrykker ikke bare kvinnene i
den 3. verden. Den er ogsa var
fiende her i Norge. Tenk f.eks. pa
Askim gummivarefabrikk som ble
flytta til Malaysia fordi det var
billigere arbeidskraft og rastoffer
der. Mange jenter mista jobbene
sine uten sjanser til a fa seg annet
arbeid der de bor. Nar kvinner i den
3. verden slags mot det imperialist-
iske sytemet, sa slags de ogsa mot
var fiende.

Bent: — ogsa pa en annen mate
er dette kamp mot kvinneunder-

trykking i Norge. Nar Torild Skard
sa hanlig kritiserte kvinnene fra
den 3. verden som «bare ville
snakke om imperialismen og ikke
om kvinnesak», sa er dette en fly
versjon av det reaksjonaere synet at
kvinner ikke skal beskjeftige seg
med annet enn hjem, barn og
mann. Annet er for vanskelig for
henne. Dette godtar vi ikke.
Kampen var gjelder jo full deltakel-
se pa alle omrader av samfunns-
livet. Dessuten, kvinner forstar godt
hva imperialisme og fascisme er.
Hva gjorde f.eks. kvinnene i Norge
under den tyske okkupasjonen?
Hva gjorde kvinnene i Vietnam og
Kampuchea? Og hva gjrr de kvin-
nelige studentene i Soweto? Det er
ikke snakk om at de star pa gata og
ser pa at de mannlige studentene
slags mot fascismen der.

KVINNER HAR IKKE RETT
TIL UTDANNING

— Dere driver 8. mars arbeid
pa larestedene. Hvordan mener
dere at studentjenter er under-
trykt?

Kristin: — Bent trakk fram
«Rett til arbeid» som ei s erskilt
viktig parole. Kvinner har ingen
silk rett i dag. De lenkes til
hjemmet, og skyves ut og inn av

Kristin

arbeidsmarkedet i takt med kapita-
lens behov for arbeidskraft. De
brukes som reservearbeidskraft.
Dette gjelder ogsa akademiske
jenter — ogsa de er annenrangs
arbeidskraft. Vi har vanskeligere
for a fa jobber enn menn. Vi tilbys
darligere lenns- og arbeidsforhold
enn menn. Og vi twinges til a to
ansvaret for hjem og barn.

Na nar den akademiske arbeids-
losheten skjerpes vil dette bli enda
tydeligere. Jentene vil skremmes fra
a skaffe seg en utdannelse. Slik ser
vi at fordi vi ikke har rett til arbeid
sa har vi heller ikke rett til utdan-
ning.

Bent: Jeg er enig med Kristin i at
vi ikke har rett til utdanning i dag.
Hvorfor er det bare ca. halvparten
av de kvinnelig^estudentene som
fullforer utdanninga si? Og hvorfor
tar jenter vanligvis kortere utdan-
ning enn gutter? Fordi de er dum-
mere? Eller kanskje fordi de er mer
opptatt av «de nacre ting» enn
menn? Slik snakker de som
forsvarer tingenes tilstand. For de
som undersrker virkeligheten	 er
ikke arsakene vanskelige a fa rye
pa. Jeg vil nevne tre grunner som
jeg mener er viktige: jenter har ikke
rett til sjel a bestemme nar de skal
ha barn! vi har ikke sjalbestemt
abort. Mangelen pa daghjem gjrr
at det nesten er umulig a studere
samtidig som en har barn. Sist,
men ikke minst viktig, sa hindres
mange jenter fra a to seg en skikke-
lig utdannelse p.g.a. den kvinne-
fiendtlige ideologien som sier at
kvinnas arbeid bare er et tilskudd
til mannens! hun trenger ikke for-
berede seg pa a vare hovedforsr

.
	r-

ger.

336 DAGHEMSPLASSER PA
6000 UNGER!

Kristin:_ &ii Det Bent sier om
daghjem er veldig viktig. Det er
nesten umulig a studere samtidig
som en har barn. For det frrste sa
er det fryktelig vanskelig a fa dag-

hjemsplass. Pa Universitetet i Oslo
er det 336 daghjemsplasser og de
skal 6000 unger konkurrere om!

Bent: — pa skolen min, sosial-
skolen pa Okern, er daghjemssitua-
sjonen enda mer grotesk. P.g.a. den
heye gjennomsnittsalderen pa sko-
len, sa er det nesten en unge pr.
student. Men ikke en eneste dag-
hjemsplass!

Turid: — For de som er sa
heldige a «fa» daghjemsplass sa er
apningstidene et stort problem. Jeg
synes det ei venninne sa om den
tida hun gikk pa Universitetet er
illustredende: Det hun huska best
var at hun nesten aldri hadde
undervisning, fordi undervisnings-
tida var lagt utafor apningstida pa
daghjemmet hvor ungen hennes
var.

Pa jus sa vet jeg f.eks. at viktige
eksamensmonduksjoner	 der
eksamensstoff blir gjennomgatt
legges til ettermiddagen, altsa
utafor daghjemmets apningstid, et
semester og i apningstida et annet
semester. Det betyr at mange ma
utsette eksamen et semester.

Bent: — Vi studentjenter blir
ogsa diskriminert av de reglene som
hjelder for Lanekassa. Pa sosial-
skolen er det mange jenter som er
over 30 ar. P.g.a. at de har stifta
familie og fatt unger sa har de ikke
kommet i gang fir med utdannel-
sen. De hindres i a sta ekonomisk
uavhengig av den de er gift med pa
mange mater. De som er passert 30
far ikke grunnstipend. Er mannen i
arbeid sa far de ikke borteboer-
stipend. Mange far heller ikke Ian
p.g.a. mannens inntekt og formue.

KREV BARSELPENGER!
Kristin: — Ogsa pa andre mater

legger Lanekassa hindringer i veien
for at jenter som bar eller skal ha
barn kan fullfere utdanninga si. Vi
studentjenter har f.eks. ikke krav
pa barselpenger. Graviditet er
ingen godtatt grunn for a avbryte
studiet, dvs. at du ikke har krav pa

ekstra Ian nar du blir gravid. For ei
venninne av meg ferte det til at hun
matte to eksamen i det semesteret
hun fikk unge. Hun turde ikke to
sjansen pa noe annet, ettersom hun
visst at hun ikke ville fa noe ekstra
Ian. Ungen tok mesteparten av tida
hennes, og det forte til at hun fikk
3.5 til eksamen. Og hva slags jobb
far du med det?

Bent nevnte mangelen pa sjel-
bestemt abort som en av grunnenen
til at jenter avbryter utdanninga.
Jeg vil feye til darlig prevensjons-
veiledning og darlig veiledning om
hva du skal gjere for a sake abort.
Pa Universitetet i' Oslo er det et
elendig tilbud pa dette omradet. Vi
har ett helsesenter som skal betjene
alle studenter og ansatte pa
samtlige heyskoler i hele Olso. Her

hvor det gar mange tusen jenter

finnes det ikke en eneste gynekolog!
I for host skulle jeg sette inn
spiralen. Jeg kom i november og
fikk time farst i februar!

Personalet pa helsesenteret Bier
til jenter fra 8. mars komiteen som
har v ert og snakka med dem at de
fleste som gar pa helsesenteret er
jenter, og at de fleste gar der fordi
de trenger prevensjon, hjelp til a fa
abort eller de har underlivssykdom-
mer. Et viktig krav for oss jenter pa
Universitetet 8. mars blir derfor
opprettelse av gynekologstilling pa
helsesenteret.

Turid

KVINNENE €GLEMT» I
HISTORIEPENSUMET

— 8. mars plattforma reiser.
kamp mot alle former for kvinne-
undertrykking. Hva med pen-
sumet deres, sprer ikke det ofte et
reaksjonart kvinnesyn?

Kristin: — Jo, absolutt. Pa
historie kommer det til uttrykk ved
at kvinner ikke er nevnt i det hele
tatt! Etter a ha lest pensun sitter en
igjen med et inntrykk av at kvinner
aldri har utretta noe viktig. Slik
bygger pensum opp under kvinnas
annenrangs rolle i samfunnet.

Kvinnefronten pa historie sa det
som en viktig oppgave a forandre'
pa dette, og etter mye jobbing fikk
vi pressa igjennom et saeremne i
kvinnehistorie som er eksamens-
godkjent. Dette s eremnet har fatt
kjempeoppslutning blant student-
ene. Men dette semesteret er
undervisninga i emnet kutta ut.
Dvs. det samme som at kvinne-
emnet i praksis er skjevet ut. I 8.
mars-gruppa har vi diskutert dette
og vi vil mobilisere mange for a sla
dette angrepet tilbake. Vi krever
fortsatt undervisning i kvinne
emnet!

Bent: — Pa psykologi, det faget
jeg tok for jeg begynte pa sosial-
skolen, blir det spredd mye tvilsom
«vitenskap» om kvinner. Det viktig-
ste ideologiske redskapet som
brukes for a hindre kvinner fra a
stille krav om deltakelse i arbeids-
og samfunnsliv er «Myten om den
gode mor». Psykologien har bidratt
flittig til a bygge opp under denne
myten: barnet trenger en person, og
denne personen ma vare kvinnen.
En norsk barnepsykolog, A.-M.
Duve, skriver f.eks. i boka «Barnets
forste levear» (1972): «Like lite som
han (faren) kan fode barn — like
lite er det han gift a vare barnets
tidligste tilknytningsobjekt».

Psykologien har ogsa vart ivrig
etter a vise hvor skadelig det er for
sma unger a vare pa daghjem.

Det er selvfelgelig alle jenters
plikt a gi denne ideologien et
skikkelig skudd for baugen, men
jeg vi loppfprdre jenter som
studerer psykologi om a ga i
spissen for dette 8. mars.

ikke rett til
utdanning !"

Foreidre og ansatte:

NEI TIL

KOMMUNA L

OYERTA GEL SE!
Era punktdemonstrasjonen Progressiv Front arrangerte IS. februar til stette
for aksjonen.

Oslo Kommune ensker a
overta de daghjemma Student-
samskipnaden i Oslo driver.
Siden slutten av oktober har det
pagatt forhandlinger om dette.

Kommunal overtagelse vil bety
en kraftig forverring for bade de
ansatte, foreldrene og ungene.
Konkret vil kommunen redusere
bemanninga pa hver avdeling fra
3 til 2, og de som dermed blir
«overfledige* skal sies opp. De
ansatte vil samtidig bli nekta a
benytte seg av de velferdstilbuda
Samskipnaden driver, og de vil fa
redusert sommerferien sin med 2
uker. Kommunen vil ogsa tvinge
gjennom en kristen formalspara-
graf i daghjemma.

Dette har sjelssagt mutt sterk
motstand blant de ansatte. 109 og

105 ansatte har skrevet under pa
en protest mot forhandlingene
som pagar, og slatt fast at de ikke
godtar kommunal overtagelse. De
har massiv stette fra foreldrene i
ryggen.

Ogsa et medlemsmete i studen-
tersamfundet i oslo har vedtatt
full stotte til aksjonen. Under
debatten i forbindelse med dette,
kalte forevrig «K»UL den kampen
de ansatte bar reist for «en kamp
for a forsvare privilegier»!

Foreldrene har na sjel sail
igang ei underskriftskampanje
mot kommunal overtagelse. Dess-
uten har Progressiv Front ved
Universitetet i Oslo arrangert en
punktdemonstrasjon til stette for
krava. Det blir sikkert flere aksjo-
ner i tida framover. Stott dem!
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Vi kommunister hevder at sosialismen
er en forutsetning for full frigjoring av
kvinnene. Men for mange er dette bare
en pastand som ikke kan begrunnes.
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Herskerklassens private eien-
domsrett til produksjonsmidlene er
grunniaget for all undertrykking,
ogsa kvinneundertrykkinga. I slave-
samfunnet var slavekvinnene dob-
belt undertrykt av slaveeierne. De
ble £eks. grovt seksuelt utnytta av
(sin herre». Kapitalismen (opp-
fant» ikke den sa:regne kvinne-
undertrykkinga. Men den hersken-
de klassen, borgerskapet, har for-
statt a utnytte ideologien fra det
gamle patriarkalske samfunnet til a
undertrykke kvinnene ogsa som
kjenn.

KAPITALISMEN UNDER -
TRYKKER KVINNENE SOM
KJONN OG KLASSE

Kapitalismen har gift kvinne-
undertrykkinga sin egen form.
Kvinnene i de kapitalistiske land-
ene blir f.eks. ikke utnytta seksuelt
pa samme mate som i slavesamfun-
net. Ikke desto mindre har kapita-
lismen gjort kvinnekroppen til en
salgsvare, pornografi er blitt masse-
produksjon, prostitusjon er blitt en
industri. Ogsa pa dette omradet er
det profitt a hente for borgerskapet.
Samtidig fremmer denne groteske
seksuelle utnyttinga et reaksjonart
kvinnesyn. Det er en del av borger-
skapets kvinneideologi som har en
hensikt: A fa bade menn og kvinner
til a godta at hele kvinnekjennet er
mindreverdig.

Monopolkapitalen er tjent med a

undertrykke kvinnene dobbelt.
Kvinnene har ikke virkelig rett til
arbeid. Langt over halvparten av
kvinnene deltar ikke i den sam-
funnsmessige produksjonen. Sam-
tidig rnsker 70-80% av dem arbeid
utafor hjemmet.

Flertallet av kvinnene er satt
utafor den samfunnsmessige pro-
duksjonen. Samtidig fyller kvin-
nene kapitalismens behov for en
stabil og billig arbeidskraftreserve.
Denne arbeidskraftreserven er
stabil fordi kvinnens arbeid ikke er
annet enn tilskudd til mannens.
Hennes hovedfunksjon er a to seg
av familie og unger. De utbyttende
klassene har opp gjennom historia
lenket kvinnene til husslaveriet og
arbeidet i familien. Det herskende
kvinnesynet hevder at kvinnene
som deltar i produksjonen er
priviligerte, og dette synet har gjort
det mulig a nekte 50% av befolk-
ninga arbeid uten at de under-
trykte klassene har gjort opprer.

Det er ogsa billig for det kapi-
listiske samfunnet a holde kvinnene
som reservearme. Vi far Mare at:
(Kvinnene er slett ikke Karbeids-
lese» nar de ikke far jobb. Tvert i
mot fyller de en enormt viktig
funksjon, husmoryrket har stor
verdi.» Og hun kan permitteres
uten lrnn og her slett ikke krav pa
arbeidsleshetstrygd.

Kapitalismens dobbelte unddr-
trykking av kvinnene star fast enten
hun deltar i produksjonen eller

Etter den sosialistiske revolusjonen i Kina har kvinnene fatt full rett til arheid.
Del omfatter ogsa arbeid i yrker som vanligvis betraktes som «mannsarbeid».
Her ser vi kvinner ansatt i bygge- og anleggsbransjen i arbeid i Peking.

I denne artikkelen finner du svaret pa
hvorfor det er slik, og eksempler pa hva
den sosialistiske revolusjonen konkret
betyr for kvinnene.

Kvinneidealet for revolusjonen, «Miss Shanghai 1946». Konkurransen skulle
frambringe penger til de lidende i den omfattende hungersneden del are!.

ikke. I begge tilfelle har kvinnene
en mindreverdig og 2. rangs rolle i
samfunnet og familien. Arbeidet
hennes er bare tilskudd til man-
nens, lenna hennes presses lavere,
og uansett ma hun bare hoved-
ansvaret for ungene og arbeidet
innafor familien.

BARE SOAILISMEN KAN
FRIGJØRE KVINNEN

Det er to viktige forutsetninger
for full frigjrring av kvinnen, den
private eiendomsretten over pro-
duksjonsmidlene ma a yskaffes, og
kvinnen ma sikres rett til likeverdig
deltaking i den samfunnsmessige
produksjonen. Drivkrafta i kapita-
lismen er a produsere for maksimal
profitt. Dette er uforenlig med a
sysselsette hele befolkninga, og gjer
det ogsa umulig med samfunns-
messig ansvar for ungene.

Bare sosialismen kan sikre alle
retten til arbeid, ogsa kvinnene.
Under sosialismen er det arbeider-
klassen som har herredemmet over
produksjonsmidlene.	 Privateien-
dommen og den private tilegnelsen
er ayskaffa, og maler for all pro-
duksjon er a tilfredsstille folkets be-
hov, materielt, sosialt, kulturelt osv.

Kvinnene utgjr r halve befolk-
ninga, og det er umulig a bygge
sosialismen uten at de blir frigjort
til samfunnsmessig arbeid og like-

verdig politisk og sosial deltaking.
Framgang og utvikling for kvin-
nene betyr framgang og utvikling
for soaialismen. Under kapitalis-
men er enhver framgang og
utvikling for kvinnene en trusel mot
kapitalismen.

Millioner av undertrykte kvinner
har trukket denne lardommen. De
har stall og star sammen med sine
menn og sloss mot imperialismen
med vapen i hand. Det gjorde
kvinnene i Kina og Albania, i
Vietnam og Kampuchva, og det
gjrr kvinnene i den 3. verden i dag.
I kampen for den sosialistiske revo-
lusjonen er det et spersmal om seier
eller nederlag om kvinnene blir
mobilisert eller ikke. Lenin under-
streka dette da han sa: (Erfaringa
fra alle frigjeringsbevegelser har
visst at seieren i revilusjonen er
avhengig av graden av deltaking i
den fra kvinnens side. » Det er ikke
bare slik at de undertrykte
kvinnene trenger revolusjonen.
Revolusjonen trenger ogsa dem.

BORGERSKAPET FRYKTER
KVINNEKAMPEN

Dette har og klassefienden for-
statt. Borgerskapet prover pa alle
mater a utnytte den saeregne kvin-
neundertrykkinga til a gjr re
kvinnene til en strtte for seg. Bor-
gerskapet forsrker a lesrive kvinne-

spersmalet fra klasseundertryk-
kinga. Kvinnekonferansen i Mexico
ble ifelge Toril Skard «edelagt»
fordi kvinneundertrykkinga ble
blanda sammen med politikk. De
samme klassekreftene kaller det
«splittelse» nar kvinnene 8. mars
reiser kampen mot imperialisme og
fascisme.

Pa samme vis forseker borger-
skapet a bekjempe sannheten om at
sosialismen er forutsetninga for
frigjeringa. De forseker a framstille
de enorme framskrittene for kvin-
nene i de sosialistiske landa som
sma og betydningslese. Sosialismen
gir ikke kvinnen noen «garantier»,
og de griper fatt i metafysiske for-
klaringer som skal «bevise» at
kvinnen under sosialismen er
(ekstremt undertrykt» fordi sam-
funnet er (kjrnnslest»(!). Dette er
sjr lsagt grov og reaksjona:r for-
vrengning av forholda i de sosia-
listiske landa.

TREKK LIERDOMMEN FRA
DE SOSIALISTISKE LANDA

I Albania deltok 7000 kvinner
aktivt i frigjr ringskrigen. Dette i
seg sjel var en stor seier for den
albanske kvinnen. Kvinnene had-
de pa den tida ingen rettigheter.
Fienden gjorde iherdige forsek pa
a splitte kvinnen fra den aktive
frigjrringsfronten ved a kjare
fram feydale ideer om kvinnene.
Derfor var det en hard kamp for
alle disse kvinnene a vage a
kjmpe for sosialismen. Det var
seieren i frigjeringskampen som
la grunnlaget for kvinnefrigjer-
inga i Kina og Albania. Med ett
slag fikk hun formell og juridisk
likestilling.

I Kina og Albania ble sa
kampen reist for kvinnenes
deltaking i den samfunnsmessige
produksjonen. Dette er en forut-
setning for full frigjering av
kvinnen, og et prinsipp i

marxismen-leninismen. (Salenge
kvinnen sysler med husarbeid, vii
stillinga deres fortsatt vaere inn-
skrenka. For a oppna full fri-
gjereing av kvinnene og gje re
dem virkelig likeverdige med
menn, ma vi ha en samfunns-
rkonomi, og kvinnene ma delta i
det allmenne produktive arbei-
det. Da vii kvinnene fa den
samme stillinga som mennene.»
Lenin om kvinnefrigjsring i 1919.

KKP og liar vist dette i praksis
ved a gá i spissen for a sikre
kvinnene retten til samfunnsmessig
arbeid. I 1938 deltok bare 668
albanske kvinner i den samfunns-
messige produksjonen. I dag utgjer
kvinnene omlag 50% av det totale
antallet arbeidere i byene og pa
landsbygda.

Ide sosialistiske landa har alle
kvinnene virkelig rett til arbeid. De
spiller ikke lenger en 2. rangs rolle i
den samfunnsmessige produksjo-
nen. Kvinnene er frigjort fra hus-
slaveriet og ansvaret for barna. I de
kapitalistiske landa er kvinnene
lenka til husarbeidet og barer
hovedansvaret for barna uansett
om de har arbeid utafor hjemmet
eller ikke. Under sosialismen har
samfunnet ansvaret for barneom-
sorgen. Dette har ogsa enorm be-
tydning for styrkinga og utviklinga
av sosialismen. Den samfunnsmes-
sige oppdragelsen av ungen er ei
forutsetning for a bekjempe borger-
lig innflytelse over ungene.

I Kina og Albania har kvinnene
retten til arbeid, de er frigjort for
mye av det private arbeidet. Men
betyr dette at det ikke fins kvinne-
undertrykking? Nei, sjelsagt ikke.
Det mangler enda en del pa at
kvinnene er likeverdige med
mannen i alle sammenhenger og
under alle forhold. I tusener av ar
er kvinnen blir gjort mindreverdige,
og det pagar stadig en kamp mot de
reaksjon ere restene av kvinne-
fiendtlig ideologi og politikk, mot
inngrodde vaner og tradisjoner.
Denne kampen er en del av Masse-
kampen under sosialismen, en
kamp mellom borgerlig og proleta
ideologi. Den historiske forskjellen
for kvinnene bestar i at de for ferste
gang har statsmakta i ryggen i
denne kampen og at de har en like-
verdig r konomisk posisjon a fer-
kampen fra.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012



i
y

sy

Y:

15

SV-PAMP SVEItTER
STUDENTENE BLANT
FAGORGANISERTE!

SV-pampene i ledelsen for Norsk Student-
union har med rette Mitt ankalga for a sabo-
tere og motarbeide interessekampen blant
studentene. «Ikke reis kamp mot dyrtida og
annen forverring. Bare fagkritikk kan s,kape
enhet med arbeiderklassen», har vaert gjen-
nomgangsmelodien.

Nylig hendte det noe som med uvanlig
tydelighet ayslorte at dette utelukkende er
tomt prat!

«VAR>> REPRESENTANT! 	 <<NOTATET>> MA TREKKES
TILBAKE!

UMrag fra
^ brevet:

Vi trykker her utdrag fra brevet som Lane-
assens Tjenestema^nslag, LTL, sendte til

DUK og DUKs unerorganisasjoner.
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Har du hrrt om DUK? Hvis
ikke, er det langt fra over-
raskende. DUK, eller De Ut-
danningssskendes	 Kontaktut-
valg som det egentlig heter, er et
fellesorgan for de fleste inter-
esseorganisasjonene for ungdom
under utdanning.

Behovet for et slikt organ er
stort, ikke minst for a styrke en-
heten mellom ulike grupper ut-
danningssskende. Men i dag
fungerer DUK i all hovedsak
som et byrakratisk organ, og en
hovedgrunn til dette er nettopp
NSUs framtredene posisjon.

Men DUK gjor da noe, og i
dette konkrete tilfellet hadde
DUK fatt en representant i
<styringsgruppen» som skal vur-
dere organiseringa	 av Statens
Lanekasse for Utdanning. Staten
sysler nemlig med planer om en
storstilt rasjonaliering av lane-
kassa, ikke til beste for de ut-
danningssekende og de ansatte,
men til beste for statskassa.

<<Var>> representant i styrings-
gruppa er Per Telhaug, et kjent
SV-medlem og mangearig inne-
haver av ulike pampever y i NSU.
Og ingen skal i alle fall kunne an-
klage han for ha noe s^rlig til
overs for grasrota verken blant

studentene eller i fagbevegelsen.
Dette er <ekspert-arbeid>> har

han sikkert tenkt, og i stille av-
sondret ro har han utarbeidet sitt
eget lille <<notat>> som han seinere
la fram i DUKs navn. A kon-
sultere medlemsorganisasjonene
i DUK eller de ansatte i lanekassa
har tydeligvis v^rt helt uned-
vendig. Sannsynligvis har han
vel ment at de evrige byrakratene
i styringsgruppa har gitt ham op-
plysninger nok.

SPLITTER STUDENTER
OG FAGORGANISERTE!

De ansatte i lanekassa har
lenge gjennom fagforeninga ar-
beidet med planene om omorga-
nisering. De har stilt en rekke
krav som er i bade de ansattes og
de utdanningssokendes inter-
esser. De har understreka betyd-
ningen av at de	 ansatte og
studentene star sammen.

Telhaugs <<notat>> er et .pent
han mot de ansatte i lanekassa,
et glanseksempel pa hvordan en
skal splitte studenter og fagorga-
niserte. Han stotter ikke et eneste
av de ansattes rettferdige krav,
og presterer samtidig a ga apent
mot flere av de viktigste. At han
gjor det pa vegne av DUK, og
dermed de fleste studenter og
skoleelever, gjor sjelsagt det hele
enda verre!

Som svar pa «notatet» fra Tel-
haug har Tjenestemannslaget i
lanekassa sendt et brev til DUK
og til medlemsorganisasjonene.
De ansatte har «med meget stor
skuffelse>>	 mottatt notatet fra
Telhaug, heter det, og DUK opp-
fordres til a trekke notatet til-
bake.

Brevet, som er gjengitt i ut-
drag et annet sted pa denne sida,
viser forovrig klart at Telhaugs
linje er mot savel de ansattes som
studentenes interesser.

Yrkesskoleelevenes og Laer-
lingenes	 interesseorganisasjon

l

reagerte raskt pa brevet, og opp-
fordret de favrige medlemsorga-
nisasjonene i DUK til a to av-
stand fra Telhaugs notat, trekke
det tilbake og statte de krava de
ansatte i lanekassa har reist.

DUK skal ha opp saka pa
fellesmete 1. mars. Progressive
kan bare godta at alle disse krava
innfris. Samtidig er saka en ny
paminnelse om at vi trenger in-
teresseorganisasjoner 	 og tillits-
menn som virkelig slass for de
utdanningssekendes	 interesser
og som str tter parola: <<Enhet
studenter-arbeidere! >>
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«LTL har saerlig merket segat
DUKs representan( bar foreslatt
utflytting av L*nekassens hoved-
kontor td Kris* ansand S, og at
de ansattes fl!t#epllkt ikke m i

. r.okkes ved.

0 LTL velger a tro at DUKS
xpresentant har hat( liters eller
ingen kjennskap til de ansattes
forhold da notatet We ut-
arbeidet.>>

<<Ved a gã inn for utflytting av
Lanekass>Tto og ved a gjlre bruk
av flytteplitten, vil ca. 304 men-
nesker bit revel opp fra sitt
milj, . Ansatte vii mat te flytte fra
.venner, barn fra skole og
kamerater.

I de severe är har del vaert
stadig stsrre forstaelse for krave(
om at arbeidsplassene skal ligge
der hvor folk bor, og ikke at folk
skal matte rives opp Ira sine
miljaer og flytte mot sin vilje nar
makthaverne onsker a fl y tte ar-
beidsplassene.

l)ette er et naturlig ()g sjolsagt
kra y . lkke minst de utdannings-
SE)keilcle har ' cart oppttt av det-
le, og v art snare til a gi utirykk
:Ur  sin solidaritet med folk .som
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OATO	 PALPPIE
NUMMER	 .	 RENTER

2437.65
975.06
9Z4,CN

Tabellene over og under disse
linjene Bier mye om nodvendigheten
av a reise kamp for bedre de
utdanningssekendes lakonomiske
situasjon. «Nedbetalingsplaners he-
ter de, og det er sjelsagt Statens
lanekasse for utdanning som har
laga dem. Tabellen over gjelder et
studielan pa kr. 30.000, mens den
under gjelder et pa kr. 40.000.

Hva viser sá disse tabellene? For
det forste viser de at tilbakebeta-
lingstida for de to lana henholdsvis
er 25 ar og 25,5 ar. Men de viser
ogsa at i lø pet av denne tida har vi
betalt tilbake mer enn dobbelt sá

tvangsflyttes fra site hjemsteder
p.g.a. at jobben flyttes.

Derfor er det med star for
undrinp at vi, de ansatte i Lane-'.
kassen, som befinner oss i en slik
situasjon, konstaterer at DUKs
representanter gar i €remste
rekke Want dem som ivrer for en
utflytting av Lanekassen.

Vi spsr derfor om dette er
DUKs holdning til dette spars-:
malet som berefrer var hvssitua
sjon pa en sa alvorlig mate. For
oss er dette et sporsmal om soIi
dantet, og svaert vktig for a f{
en naermere avklaring pa var ar-
beidssituasjon>>

<<Vi vii ogsa nevne at Lane
kassen er en typisk kvinne-;-
arbeidsplass. Et stort antall av'
kvinnene er rundt 50 ar. Dersom"
Stortinget falger DUKs mad om
utstrakt bruk av F.DB og at II
teplikten oppretthvldes, vil disse
kvinnene ha store vanskeligheter>
med a fa seg ny jobb.>>

«l Tl. vii tilslutt understreke at
do forslag som DUKs represen
lant kommer med, rammer de'
s^akesle gruppene i Lanekassen,
og spestel*vInnene.>)
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lye som det vi engang lante!
Pa et lan pa kr. 30.000 paleper

det ialt kr. 33.546,09 i renter. Ialt
tilbakebetales alts. kr . 63.546,09!
For et lan pa 40.000 kr. blir rentene
kr. 45.202,86, slik at samle inn-
betaling blir kr. 85.202,86.

Mange utdanningssnkende vii
ende opp med langt storre lan enn
dette. For dem blir situasjonen
enn. verre.

Bare vi sjel kan forandre disse
forholda. Sluff opp om kampen for
en bedre studenakonomi, stoat
krava om hoyere stipend og lavere
rente!
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De ansatte i lanekassebygget pa okern i Oslo har bitten fatt erfare at ogsa
blant dem som kaller seg <rmarxister>> finnes det studentrepresentanter som set-
ter arbeidsfolks krav og interesser i bakerste rekke.
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Silk fordoble
lanekassa
lânet ditt!
STATENS LANEKASSE FOR UTDAN`l1NG
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DENNE NEDBETALINGSOV r "SIKT FO RUTSETTER UENORET RENTESOTS OG TERMINBELRP.

5140E55 LANEKASSF. FOR UTDANNING

Rr PEGNING AV F R E M TIDIG NED9E rA L1NG FOR LBPENP,I

0	 1.07.76	 0,00	 40000.00
1	 1.10.77	 3750,20	 1700.00	 1550,20	 0,00	 40000.00
2	 1.04.78	 1300,08	 1700.00	 1150,28	 0.00	 40000.00

1.10.78	 1300. p08	 1700.00	 750,36	 0.00	 00
^ S^ IT 

- 	 209.76	 209,76	 0.03	 1490,24	 4964,16
48	 1.04.01	 161.34	 161,34	 0.00	 1538,66	 3425,50
49	 1.10.01	 111.30	 111,30	 0,00	 1588.70	 1836,80
50	 1.04.02	 59,70	 59,70	 0.00	 1640,30	 196.50
51	 1.10.02	 6,36	 6,36	 0.00	 196,50	 0.00

45202,66 •	40000,00•

DENNF NEOBETALINGSOVERSIKT F OR UTSETTER UENORET RENTESATS OG TERMINBELAP.
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FIRERBANDEN":

àndsbrodre pa
ytterste,Nho

«Gnisten» nr. 1-77 inne-
holder en tosiders oppromt
hyllest til de kinesiske rene-
gatene. <Det er nettopp teore-
tiske skrifter fra deres hand ...
som har anvist retningen for den
praktiske fornyelse av marx-
ismen de kinesiske kommu-
nistene inntil nylig har statt for.»
En slik hyllest er aldri blitt for-
mann Mao Tsetung eller Chou
En-lai til del fra «KUL>>s side.
Den stiles i sit t retie lys, nar
«KUL» samtidig avviser den rik-
tige tesen om at <<Mao Tsetungs
tenkning er marxismen-lenin-
ismen i var tid>> som et produkt
av Lin Piaos forvrengninger av
partilinja. «KUL» har aldri aner-
kjent formann Mao Tsetungs
videreutvikling av marxismen-
len

Massemete kritiserer u4-banden».

nismen.

MA 	 BOKS 2072, GRUNERLOKKA, OSLO 5

BORGERLIGE
SPEKULASJONER

Hele «KUL»-gruppas artikkel
er et tynt oppkok av den borger-
ige pressas spekulasjoner. Alt
ved nyttarstider kunne «KUL»
synge unisont med «Aften-
posten» om at «det synes hevet
over tvil at det bare er et spers-
mal om tid for det kinesiske
borgerskaps fremste represen-
tant — Teng Hsiao-ping —
bringes til makten av den.
'moderate' Hua Kuo-feng.» Det
eneste som er her er «hevet over
tvil» er at KUL trur det som star
i borgerlige aviser.

«KUL» trur ogsa de borgerlige
avisene nar de skriver at «opp-
gjsret» med «de fire» etter Maos
dod betegnet en borgerlig flsys
angrep pa en revolusjonarr linje i

partiet». Dette er a si at borger-
skapet har tatt makta i Kinas
Kommunistiske Parti — at det er

skjedd kontrarevolusjon — uten
a vage a si det rett ut. For a «be-
legge» disse forvrevlete borger-
lige spekulasjonene kan ikke
«KUL»-gruppa henvise til noen
kinesiske kilder og er henvist til
udokumentert mumling om at de
«nye makthaverne» har lansert
en linje for forsert ekonomisk

vekst i Kina, for a omdanne Kina
til en 'stormakt' i lepet av en ti-
arsperiode og for a 'skape kom-
munismen som et resultat av pro-
duksjonsvekst', som det na of-
fisielt heter.» «KUL»-gruppa
bruker hermetegn pa orda «stor-
makt» og «skape kommunismen
som et resultat av produksjons-
vekst» for a gi inntrykk av at

lederne av KKP noen gang har
sagt noe slikt. Disse «sitatene» er
simpel forfalskning og intet an-
net.

«MASSENE MERKER
IKKE FORSKJELL>»

For	 a	 bortforklare	 «4-
bandens» apenbare isolasjon og
de kinesiske folkemassenes apen-
bare stette til partiledelsen	 og
formann Hua Kuo-feng kaster
«KUL»	 skitt pa de kinesiske
folkemassene og fradsmmer
dem all politisk dsmmekraft.
Om del	 heltemodige kinesiske
folket som har gjennomfsrt en
seierrik kulturrevolusjon og tall-
rike store	 linjekamper	 kan
«KUL»-gruppa skittviktig 	 for-
telle oss: «... det er langt fra noe

flertall av Kinas millionmasser
som vet hva ved personen Mao
Tsetung og hans tenkning som er
verd a beundre og holde i hevd.
Det er fullt mulig for nye makt-
havere a skifte politisk kurs uten
at andre enn de mest klassebe-
visste arbeiderne i fsrste omgang
skjsnner det.»

Dette er ikke bare en bl^rete
bakvaskelse av de kinsiske folke-
massene, .men dessuten ganske
tapelig. Skulle ikke de kinesiske
folkemassene evne a oppdage en
kontrarevolusjon?	 (hens
«KUL» i Norge i sin klarsynthet
skjsnner det hele!) Skulle ikke de
kinesiske massene etter 	 kultur-
revolusjonen og studiet av Soy-
jets erfaringer v^re langt bedre
rusta til a ayslere en kontra-
revolusjon enn de russiske

massene — som gi	 ti spontane
streiker og protestdemonstra-
sjoner umiddelbart etter Krust-
sjovs kupp pa den 20. kon-
gressen i SUKP? «KUL»-gruppa
kaster skitt pa	 massene for a
bortforklare	 at	 4-banden
mangler enhver massestrtte.

OMFATTENDE POLITISK
KRITIKK

	

«KUL»-gruppa	 stoler	 pa
borgerpressa og refererer ikke et
ord av den omfattende politiske
kritikk som er lagt fram mot de
fire gjennom kinesiske nyhets-
media. Vi kan her bare to et par
punkter.

Av kritikken gar det fram at 4-
gjengen gjennom	 sitt herre-
demme over viktige propaganda-
og nyhetsmedia	 systematisk
kjerte ut	 en	 fraksjonell av-
vikende innretting i den riktige
kampanja mot Teng Hsiao-ping
og heyretendensen han sto for.
4-banden prsvde a dreie kam-
panja mot «hoyrevinden» til a
bli ei kampanje retta mot tier-
tallet av den ledende kaderen i
partiet, og saerlig mot Chou En-
lai. De stilte parola om a «styrte
alle» istedenfor	 parola om	 a
isolere og a yslsre	 de	 fatallige
heyre-elementene.

4-banden	 prsvde ogsa a	 gi
kampanja mot Teng ei feilaktig
teoretisk innretting. Istedetfor a
holde fast ved Mao Tsetungs lin-
je med a gripe uklassekampen
som nskkelleddet»	 ville	 4-
banden stilte «anti-empirisme»
som nskkelleddet. Som linje for
kampen mot hsyrevinden var
dette en apen revisjonistisk for-
vanskning. Tilmed som linje for
teorien og filosofien var den feil
og i strid med Mao Tsetungs
tenknin g _	 som	 systematisk
betoner nsdvendigheten av alit Id
a slass bade mot empirisme og
dogmatisme. Mao Tsetung traff
spikeren pa hodet da han sa at
kritikerne av empirismen sjsl var
empirister.

I linja for den	 sosialistiske
oppbygginga av skonomien av-
vek 4-banden fra Jinja med a
«gripe revolusjonen og stimulere
produksjonen». De snakka bare
om «revolusjonen» men var helt
uinteressert i a stimulere produk-
sjonen og bedre massenes leve-
forhold. De anklaget alle som
gikk inn for a utvikle produk-
sjonen for a vane tilhengere av
den revisjonistiske «teorien om
produktivkreftene». De fremma
slagord av typen	 «heller	 et
sosialistisk tog som kommer for
seint enn et kapitalistisk tog i
rute» — slagord som i virkelig-
heten angrep alle bestrebelser pa
a utvikle produksjonen og styrke
skonomien.

4-banden tok utgangspunkt i
Maos riktige kritikk av den revi-
sjonistiske	 linja	 med a «pro-
dusere seg inn i kommunismen».
Mao slar fast at det er nrdvendig
a revolusjonere produksjonsfor-
holda og overbygninga — bade
for a kunne opprettholde et pro-
letarisk diktatur og for a utvikle
produksjonen. Produktivkrefter
og produksjonsforhold utgjer
basis for den sosialistiske staten.
Uten produktivkrefter kan det
ikke fins	 produksjonsforhold.
Uten utvikling	 av	 produktiv-
kreftene er det fullstendig umulig
a revolusjonere produksjonsfor-
holda fra Kinas tilbakeliggende
halvfoydale forhold for revolu-
sjonen til	 kommunisme. Mao
Tsetung beskriver	 forholdet
mellom produktivkrefter og pro-
duksjonsforhold	 nsye i «Om
motsigelsen»:

aDet er riktig at produktiv-
kreftene,	 praksis	 og den
akonomiske basis ailment spiller
den viktigste og	 avgjerende
rollen. Den som fornekter dette
er ikke materialist. Men det ma
ogsa erkjennes at slike Sider som
produksjonsforholdene, teorien
og overbygningen under visee vil-
kar framtrer i den viktigste og
avgj.rende rollen. Nar det ikke
lenger er mulig for produktiv-
kreftene a utvikle seg uten en
forandring	 I produksjonsfor-
holdene, spiller forandringa -'v
produksjonsforholdene ' a ,n
viktigste og avgjerende rollen.»
(Skrifter I utvalg, Oktober, side
85.)

«KUL», derimot, er inspirert
av 4-banden og snakker om «a g;
omveltningen av produksjons-
forholdene	 absolutt	 prioritet
overfor utviklinga av produktiv-
kreftene...» A snakke om a gi
den ene sida i en motsigelse «ab-
solutt prioritet» er metafysikk av
reineste vann. A benekte produk-
tivkreftenes betydning for pro-
duksjonsforhQ das	 revolusjo-
nering er pur idealisme. Meta-
fysikerne	 og	 idealistene
«KUL» -gruppa er i sannhet tro
elever av 4-banden!

Kritikken	 av	 4-banden om-
fatter en serie	 andre punkter
— bl.a.	 utenrikspolitikken,
kulturen og undervisninga, jord-
brukspolitikken, den personlige
livsstilen osv. Alle som er serissl
interessert i	 a studere begiven-
hetene i Kina er henvist til a
studere det materiale kineserne
sjel gir ut. «Gnisten» og «KUL»
serverer bare et bleknet referat
av CIA-spekulasjonene i «New
York Times», og de som vii
studere borgerskapets	 bilde a'
Kina finner det bedre hos opp-
haysmennene enn hos etter-
plaprerne.

Fjale

EI UUNN-

VJERUG BOK!
Mange har ventet pa AKP(ml)s nye

prinsipprogram, som ble vedtatt pa
partiets 2. landsmete i november i fjor.
Na foreligger det i bokform, sammen
med partiets vedtekter. Boka er pa dreye
200 sider og koster bare 20 kr. Et kort
forelepig gjennomsyn bekrefter fullt ut at
dette er ei bok alle progressive ikke kan
klare seg uten.

l .	 .	 i.

EI VIKTIG DOKUMENT
Et kommunistisk partis prin-

sipprogram er et viktig doku-
ment. Det gir uttrykk for den
konkrete anvendelsen av marxis-
men-leninismen pa de seeregne
forholda i hvert enkelt land.

Derfor er AKP(ml)s prinsipp-
program ei sammenfatning av de
oppgavene vi ma lore pa veien til
et sosialistisk, Norge, og de ram-
mene vi skal arbeide innafor.

SJU HOVEDAVSNITT
Prinsipprogrammet inneholder

sju hovedaysnitt. Det ferste tar
for seg det kommunistiske par-
tiet, og legger spesiell vekt pa hva
som skiller det ut fra de ulike

borgerlige partiene.
Deretter felger aysnitta om

imperialismen og den proletari-
ske verdensrevolusjonen, kiasse-
kampen i Norge og kampen mot
opportunismen. Disse aysnitta
behandler bl.a. kommunistenes
holdning til en 3. verdenskrig,
klasseanalysa av det norske sam-
funnet og en grundig analyse av
opportunismen i arbeiderbevegel-
sen.

De siste aysnitta omhandler
kommunistenes syn pa de kamp-
ene arbeiderklassen og folket

forer under kapitalismen, den
sosialistiske revolusjonen og prin-
sippa vi ma holde fast pa for a
sikre at et sosialistisk Norge

.- . -	 '---	 -

engang nar fram til det klasselese
samfunn, kommunismen.

STUDER OG SPRE
PROGRAMMET!

Denne korte gjennomgangen
viser at dette er et dokument som
ma studeres av alle progressive, ei
bok en Ui stadighet vil ha bruk
for i den politiske kampen og som
en stadig vii vende tiibake til.

Derfor oppfordrer vi alle
progressive, ikke bare til a
studere programmet sjel, men dl
aktivt a spre det til andre.

Det nye prinsipprogrammet er
et kvasst vapen i kampen mot
klassefienden. La oss sikre at
mange tar det i bruk!
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