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aftenposten hyller «kul»
Som revolusjomere skal vi

vokte oss vel for it undervurdere
borgerskapet. Men allikevel ma
det were grunnlag fora stille et
lite sporsmilstegn ved oppmerk-
somheten til viktige deler av det.

I lengre tid har nemlig den Lille
revisjonistiske «KUL*-gruppa ved
Universitettet i Oslo framstilt
framstilt borgerskapet som pro-
gressivt, hetsa pit streikestotte-
bevegelsen, kallt EEC-kampen
reaksjonar osv. osv. Trass i dette
har hyllesten i borgerpressa vmrt
relativt lite omfattende. Som
kjent kan det were vanskelig
synes nir en liten.

Men nit ser det endelig ut til at
gjennombruddet har kommet, at
vennskapsbanda mellom de ulike
delene av borgerskapet endelig er
knyttet. Og hva var vel bedre
egnet til a akape dette gjennom-
bruddet enn nettopp kommu-
nazismen?

De siste minedene har «Kul*
nemlig brukt mye tid og spalte-
plass pa a frita borgerskapet for
ansvaret for fascismen og nazis-
men. «Smfiborgerlige bevegelser*

kaller «KUL* disse monolopenes
mest reaksjomere stormtropper. I
trad med dette benytter de ogsit
enhver anledning til a pipeke
«den grunnleggende identiteten*
mellom fascistene og «den sma-
borgerlige AKP-gruppen*.

En til de grader reaksjonler
politikk matte vinne gjenklang i
borgerskapet, og endelig, i Aften-
posten 4. mars far «KUL* bragt
sift reaksjonsere standpunkt ut til
hundretusener av nordmenn,
ikke bare nokernt referert, men
til og med med en erkltert hyllest
pa kjopet!

I en oppsummering av uka som
gikk, trekkes «KUL*s uttalelser
fram, og deretter heter det:

«Med andre ord - en hektisk
uke i den politiske sandkassen pa
Bindern. Hvor vi na far uventet
stotte i Wire bestrebelser pa a
sette likhetstegn mellom rode og
brune fascister.*

Vi gratulerer «KUL* med at de
endelig har oppnitdd kontakt, og
i Aftenposten spor en seg nok
med rette: Hva skal en med
venner Mir en har slike ofiender*?

problemer      

knute
pa tràden

utenomparlamentarisk
rbeid

Forsvarsdepartementet

UNDERDIREKTOR
til Personell- o9 organisasjons-
avdelingen.
Avdelingens arbeidsomritdeom-
fatter Forsvarets organisasjon,

ersonellplanlegging o9 behand-p
ling By saker i forbindelse med
forvaltning av befal 09 sivile. Til-
litsmannsordningen for verneplik-
tig pe

sordn
rsonell og samarbeidsut-

lgingen for ansatt sivilt og
va
militert Personel l borer under av
delingen. Forevrig omfatter avde-
lingens arbeidsomdide verneplikt,
utdanning, evinger, teTritorielle
spersmill, kystvakten og FN-
raker.

En gang i blant kaster de brave
representene pa Stortinget over-
bord alle sma uenigheter og
samler seg til felles praksis. Det
kan skje i en middag pa Slottet,
en gidstjeneste i Oslo Domkirke,
eller i dette tilfellet, i Storings-
representantenes itrlige skirenn.

Vi har vel alle mutt misnoyde
SV-ere som har klaget over at
deres representanter pa Tinget
deltar for lite i den utenomparla-
mentariske kampen. Bildet over
kan tyde pa at dette er i ferd med
a forandre seg. Det viser nemlig
SVs parlamentariske leder i en
ivrig diskusjon om hvilken
smorine som skal velees med en
representant for «den andre

pa kne for de
nye tsarene

SV har som kjent nylig avholdt
landsmote og der ble det ogsA fatta
vedtak om Sovjet. NA er det ikke
slik at SV ikke tidligere har uttalt
seg om dette. Allerede i det forrige
prinsipprogrammet skjonnmales en
av verdens storste undertrykker-
nasjoner som get land som har btutt
med kapitalismen» og «historisk
progressivt».

I det nye vedtaket, foreslätt av
den tidligere oNKP»-ere Rune
Fredh, «utdypes» dette. Om landet
der streikende arbeidere mates av
militxre tropper og dommes til
lange fengselsstraffer heter det na

hovedstromningen*, 	 Guttorm
Hansen. Lyttende i bakgrunnen
ser vi Kire Willoch.

I folge Aftenposten sto striden
forst og fremst om hvorvidt det
var mulig a smore med bare rodt,
eller om det var nodvendig a ti til
fiolett. Siden fiolett er en
blanding av rodt og Witt, skulle
vel dette passe godt for begge de
omtalt herrer.

Resultatet fra rennet kjenner vi
ikke, men hvis det gikk godt for
SVs representanter kan vi kan-
skje sa smitt vente oss en ny
strategi for sosialismen: Knus
borgerskapets representanter i
kamerslig kappestrid i skiloypa, i
stedet for i en sosialistisk revolu-
sjon!

at gterroren er ayskaffa og arbeider-
klassen har storre demokratiske
rettigheter». Ikke nok med det,
ifolge SV er arbeiderklassen i Sovjet
ogsA «sikret mot arbeidsloshet og
har en storre sosial trygghet enn
arbeiderklassen i de kapitalistiske
land».

Det fascisistiske diktaturet til de
nye tsarene framstilles som om
«byrAkratiet fortsatt har sterk
makt». Men i folge SV gAr det tyde-
ligvis den rette veien!

Alle progressive bur merke seg
denne Apne stotten til sosial-
imperialismen !

Under de kaotiske forholda
som oppsto da SVs nylig avholdte
landsmote gikk mot slutten, ble
det vedtatt et forslag som gikk
mot alle bevilgninger til militier-
apparatet i Norge.

Flertallet som sto bak vedtaket,
besto av en allianse av gammel-

pasifister og folk som vile tekkes
radikale studenter. Derfor sier
sjolsagt ikke vedtaket noe om at
arbeiderklassen og folket ma
basere seg pa folkevtepning.

Men vedtaket har allikevel vakt
sitpass mye oppsikt at det na skal
«tolkes* av landsstyret. De mest
itpne hoyreelementene i SV-

Per Kleppe.

Sondag 13. mars holdt finans-
minister Per Kleppe foredrag i
Rogaland Arbeiderpari. I dette
foredraget kalte han, i folge refe-
ratet i «Rogaland Avis* dagen
etter, det tilbudet NAF hadde
lagt fram i tariffoppgjoret for et
cprovokasjons-forslago.

Dette er sjolsagt en helt korrekt
karakteristikk etter som NAFs

kort og godt gar ut pa at
de ikke vil gi noe lonnstillegg i det
hele tatt! Men de som tro y at
Kleppe virkelig hadde gatt hardt
ut mot sine klassefrender pa
arbeidsgiversida, tar sjolsagt fell.

I ettermiddagsnummeret sam-
me dag kan nemlig «Aftenposten*
pa forste-sida kunngjore at
Kleppe var feilsitert. Det han
hadde sagt var at NAF foreslo
en «prolongasjon*, dvs. automa-
tisk forlengelse av den nitwerende
tariffavtalen.

Dermed hadde avisen oppklart
en misforstitelse som i folge dem
sjol «forte til knute pa traden
mellom Arbeidsgiverforeningen
og finansministeren i morgen-
timene idag*. Med andre ord, alt
er igjen ved det gamle, og det
utmerkede forholdet mellom
DNA-toppen og arbeidsgiverne er
gjenoppretta.

ledelsen gikk nemlig mot vedta-
kert, og da er det godt a ha et
landsstyre i ryggen som kan
«tolke* det slik disse folka onsker.

Et typisk uttrykk for den
gprinsippfastheten som Jigger bak
vedtaket, uttrykker nestleder
Froyn i siste «Ny Tid*. Da avisa
spor om han er misfornoyd med
vedtaket, svarer han:

deg har ikke store motforestil-
linger mot vedtaket, men det
reiser problemer, sterlig for
arbeidet i Storinget*.

Sa klart demonstreres det
sjelden at nfir revisjonisthovding-
ene tar stilling til en sak, er det
helt andre ting enn arbeider-
klassens interesser som Jigger til
grunn for vurderinga deres!

Et eksempel pa at vedtaket om fOrsvaret ikke stikker dypt. Faksimile fra annonse i
tNy tid, ei uke etter landsmotet.

Bresjnev har,iod grunn til a smile forney
over det vedtaket som ble fatta pa SVs
landsmate.
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HVA MA GJORES» er avisa til
Norges kommunistiske Student-
forbund.

Adresse:
Boks 2072, Griinerlokka, OSLO5
Postgiro 2.23.26.43.

t tkommer med 7 nu tnmer pr. ar.
H	 Anbsozhg

Berns	

n.eie. ntspris k r. 20,- pr. ar.A 

Trykt i offset hos A/S

Duplotrykk, Oslo.
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S. ilK ROSENBORG, PROGRESSIV
FAGKRITIKK

PAUL MAZURSKYi

NEXT sme
GREENWICH
*VILLAGE

BORGERSKAPET FRYKTER
1.MAI!
DAGEN HAR PERSPEKTIVER

De frykter ikke bare fordi denne dagen
representerer en massiv markering av krav
som truer deres egen profitt. De frykter
den fordi de veit at klassekamptogene, sjol
om det bare er i kims form, er et uttrykk
for den mektige enhetsfronten av arbei-
derklassen og dens allierte som en dag
kommer til a feie hele hele utbyttersam-
funnetderes overende og bygge et nytt-
sosialismen!

Borgerskapet har derfor med alle
midler forsokt a knekke denne rod kamp-
dagen, knekke dette samlingspunktet for
arbeidere og undertrykte i alle land. I
tider hvor borgerskapet har vwrt nodt til a
ty til apen terror og fascisme for a holde
seg ved makta har enhver progressiv mar-
kering pa denne dagen vwrt forbudt.

1. MAI HAR WERT MISBRUKT

I tider hvor borgerskapet har sittet tryg-
gere i salen, slik son] i Norge i femti-ara
og begynnelsen av 60-ara har borger-
skapet forsokt a befri denne dagen for
dens innhold - kampen mot utbytting og
undertrykking. Gjennom sitt redskap -
sosialdemokratiet - klarte borgerskapet .i
mange ara gjore. 1. mai til en dag i klas-
sesamarbeidets tjeneste.

Heller ikke dette er noe nytt i 1. mais
historie - helt fra dagen blei innstifta har
det stall en innbitt kamp mellom ei linje
for klassekamp eller ei linje for klassesam-
arbeid 1. mai.

KLASSEKAMPTOGA I VEKST

Da Rod Arbeiderfront blei arrangert for
&Este gang 1. mai 1968, var dette det
forste forsoket pa artier pa a gjenreise 1.

mai som arbeiderklassens kampdag
Norge. Siden den gang har klassekamp-
togene vwrt pa offensiven og i-fjor samlet
Faglig 1. mai-front 10.000 til demonstra-
sjon i Oslo og 23.000 i demonstrasjonstog

eller meter over hele landet.
Faglig 1. mai-front 1977 folger opp

denne kamptradisjonen. Grunnlaget for
toget tar opp i seg arbeiderklassens
viktigste krav Det gar mot klassesam-

arbeid, mot lonnsnedslag, suspensjoner og
politiske oppsigelser.

Det retter seg mot all imperialisme,
spesielt mot de imperialistiske super-
maktene USA og Sovjet. Det stotter den
vaepna frigjoringskampen i den tredje
verden. Det reiser paroler mot nazismen
og fascismen. Det gar mot all kvinne-
undertrykking.
Det peker pa det felles male - et sosia-
listisk Norge.

DET GAR FLERE TOG

Men heller ikke i ar blir Faglig 1. mai-
front det eneste toget. For det forste har vi
Samorg.-togene. Dette er tog hvor DNA
de fleste stedene sitter med bikta og begge
endene. DNA's mal med 1. mai er helt
klart. De skal vxre et ledd i partiets valg-
kamp fram mot Stortingsvalget. A ga i
dette toget vil vxre a stotte DNA's
politikk - en politikk som pa alle punkter
er et angrep pfi arbeidsfolk.

Det vil vxre en stotte til en politikk for
lonnsnedslag gjennom kombioppgjoret.

Det vil vaere en stotte til en politikk for
suspensjoner og politiske oppsigelser av
progressive og revolusjonxre arbeidere.
Det vil vxre a stotte en politikk for USA-
imperialismen • og mot den vwpna fri-
gjoringskampen i den tredje verden, mot
kvinnefrigjoring og mot sosialismen.

A ga i Samorg.-toget vil vxre en stotte
til borgerskapets viktigste politiske red-
skap fora holde arbeiderklassen nede.

HVA SA MED SV?

Hva med SV? Hva vil de gjore i ar?
Som vi veit har SV noksa konsekvent
slutta seg til det reaksjonxre Samorg.-
toget og gall side om side med Aspengren,
Thorvald Karlsen & Co. I ar er det
imiderltid forelopig «brudd» mellom SV
og DNA nar det gjelder 1. mai i Oslo og
SV har annonsert eget tog.

Hva var grunnlaget for dette «bruddet»?
Var det et brudd med DNA's konsekvent
reaksjonxre politikk? Pa ingen mate. SV
godtok DNA's hovedparole «Fortsatt

arbeiderstyre og A-regjering», de godtok
Odvar Nordli som hovedtaler. Ulempen
var bare at DNA ville gjore 1. mai til et
valgshow for seg sjol utelukkende, uten
ville gi SV/0NKP» en aldri sa liten
i(valgape11# en gang.

Det er ingen grunn til a utelukke at
partene kan komme til ny «forstaelse» for
1. mai, men tbrelopig ser det ut til a bli
eget SV-tog i Oslo. Hvordan det blir
utover landet vil sikkert variere alt etter
styrkeforholdet mellom SV/«NKP» og
DNA.

IKKE KLASSEKAMPTOG
Men sjol om det skulle bli eget SV-tog

noen steder - vil det	 vxre noen
klassekamptog? Vil det vxre noe
alternativ til Faglig 1. mai-front? Nei, det
vil ikke det. Et SV-tog vil ikke rette seg
not DNA/LO-ledelsens klassesamarbeid.
Tvert i mot, SV's leder,	 Berge	 Furre
uttalte etter landsmotet at fortsatt A-
regjering var et viktig mal for partiet.

Et SV-tog vil ikke innebxre noen stotte
til arbeidsfolks streikekamp. Tvert i mot,
SV-Iedelsen har som linje a bekjempe
streikestottearbeidet, de gikk mot stelae til
linjegodsstreika, streika 	 ved	 Norsk
Champingnon og Hustadstreika. 	 I det
store og det hele har SV-Iedelsen vxrt en
konsekvent del av streikesabotasjebevegel-
sen.

Et SV-tog vil ikke innebere noen kamp
mot den imperialistiske supermakta
Sovjet. Landsmotevedtaket 	 til SV som
framstiller det som om «arbeiderklassen i
Sovjet deler makta med byrakratiet» i et
land hvor arbeiderklassen er underlagt et
blodig, fascistisk diktatur og hvor streiker
motes med militxre tropper, arresta-
sjoner og tortur sier mer enn nok om den
saken.

SV's svik pa Stortinget nar det gjelder
kravet om sjolbestemt abort kommer ogsa
i sitt rette lys nar vi veit at den samme
auglin som gikk not dette kravet pa SV's
landsmote ble valgt til nestleder i partiet.

Derofr er det viktig a sla fast. Uansett
ov SV velger a lage valgtog aleine eller
sammen med DNA, det gar bare ett
klassekamptog - Faglig 1. mai-front 1977.

Scenen er Grenwich Village
anno 1953. Dit kommer en ung
mann med ambisjoner. Ambisjo-
ner om a leve livet og bli oppdaget
som skuespiller. Disse to tinga
samt forholdet til mora er det
filmen handler om.

Og sjolsagt er dette et takk-
nemlig utgangspunkt for a lage et
soft og romantisk verk bygd pa
myten om den «frie» og rodvins-
drikkende «kunstneren».

De fleste har etter hvert blitt
klar over at den fattige og sultne,
men «frie» kunstneren er en
skikkelse borgelige hoder spinner
heltemyter om for a slippe a innfri
krava om skikkelig betaling for de
produktene de skaper.

Greenwich Village er sjolve in-
karnasjonen av det borgerlige
bohem-miljoet. Bade for og etter
-53 som filmen skildrer, har det

svirra stakkarer rundt der pa
leiting etter sjela si. Mange
tragiske figurer som har latt seg
lokke av de borgerlige bohem-
mytene har ikke bare hatt the
Village som next stop, men ogsa
som siste stoppested. I dette miljot
finner en ogsa de kyniske svind-
lerne som bl.a. blir verdensberomt
for a snekre «frogjorte» romaner
om sift fargerike kunstnerliv»,
som vaskesedlene pleier si. Mitt
tips er at denne filmens regissor.
Paul Mazursky nettopp er en sann

fYr.
Sant nok har filmen enkelte for-

sonende trekk. Den viser oss per-
soner som sikkert er typiske nok:
Skuespilleren som havner som
Brando-kopi i Hollywood, den
«gode mor» personlig, som vil ruge
pa sonnen in sa lenge hun lever,
psykopaten som tar livet sift en
gang hver uke og som til slutt
klarer det, den odyptfolende» for-
fatteren som er en kynisk kjonns-
fascist osv. osv.

Men sjol om filmen skildrer
miljoet pa en sansynlig mate betyr
det ikke at den ayslorer det. Tvert

I 1953 LYTTET MAN PA
RADIO, MUTE JAll OG
BRUKTE ALPELUER. DET

VAR EN bEILIG TID.

om gir det bildet av bohem-
kunstneren et visst seriost anstrok.
«En glimrende film sier Dag-
bladet - og dermed kan en vel sla
fast at Mazursky har lykkes i
filme det liberale borgerskapets
kunstnerideal, han som ikke krever
mer enn a fa drikke og knulle .. .

Putt heller penga i Raud Front
sangbok, utgitt pa Oktober forlag,
koster ca. to kinobilletter!

Pa historisk institutt i
Oslo har det de to siste
semestrene wed mulig
here lift historie isteden-
for det vanlige pensumet.
Endel progressive hoved-
fagstudenter har tact ini-
tiativet til fipne seminarer
om forskjellige temaer, og
oppslutninga viser at det
er stort behov for slike
tiltak.

Forelopig har to temaer blitt tall
opp. I forrige semester om arsakene
til 2. verdenskrig og krigen i Norge.

I dette, forskjellige sider ved Sovjets
moderne historie - fra revolusjon til
kontrarevolusjon.

Det er to grunnertil at
studentene valgte a starte med disse
sakene. For det forste fordi bade
siste verdenskrigen og Sovjets
sosialistiske epoke brakte erfarin-
ger som er helt nodvendige for oss
som i dagens verden og dagens

Norge slass for sosialismen. For det
andre fordi dette er omrader av
pensum som til de grader er
forvrengt og forfalska. F.eks. har
den reaksjonxre anti-kommunisten
Jogn Sannes blitt satt til a forelese
om Sovjets politiske historie fra
1917. Det trengs alternativer til

slikt, mange studenter onsker slike
alternativer pa tross av eksamens-
presset, og slike Alone seminarer er
en mate a gjore det pd.

Erfaringene er som sagt bare
gode, det er ingen grunn for andre
progressive studenter til a nole med
a sette igang liknende tiltak. Ta
utgangspunkt i konkrete problem-
stillinger og sett igang. Dersom
noen tror at USV med alt pratet sitt
om fagkritikk kommer til a gjore
det, ma de tenke om igjen. For ung-
revisjonistene innebxrer fagkritikk
i beste fall «elite»-diskusjoner mel-
lom ebbingister. I fleste fall er det
bare prat fora avlede studentene
interessekamp.
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kronikk
blir Angola oversvommet av qsivile»
kubanske qrfidgivere» og qeksperter» fra
Sovjet og de osteuropeiske landa.

MPLA-regjeringa legger ogsfi Angola
spent for utbytting fra de vestlige kapi-
talistiske landa.

Den herskende klassen i Angola snak-
ker om at de «bygger sosialismen i lan-
det. Virkeligheten er en helt annen.
Angola er underlagt imperialismen, den
statskapitalistiske sektoren i Angola
vokser og arbeidere som deltar i mlov-
lige» streiker blir domt til mellom 2 og 8
firs opphold i straffearbeidsleire.

Under den reaksjoncere borgekrigen. som forst og fremst sosialimperialismen
provoserte fram, slo den kommunistiske verdensbevegelsen fast, at denne krigen aldri
kunne fore ftigjoring for Angolas folk. Den seinere utviklinga har fullt ut belcrefta
dette.

For et fir sida r
satt i Angola. I
vant MPLA avgj
over de to andre
nene, FNLA og U
mere borgerkri
organisasjonene
imperialistmakt

Hva er situasj
Sosial-imperiali
Angola er ik
kubanske leies
det og er nodv
kunne opprett

An
HA
TR
M

Under borgerkrigen brukte MPLA
og Sovjet truselen fra rasistregimet i
Sor-Afrika for a legitimere den
kubanske invasjonen. Seinere har
det blitt klarlagt at dette var en
bluff satt i scene for a dekke over
den sosialimperialistiske interven-
sjonen i Angola. Beslutninga om
den kubanske invasjonen skjedde i
mai/juni 1975, store kubanske
troppestyrker ble transportert til
Angola via Kongo-Brazaville tid-
ig i september, og forst 25. oktober
kom den sor-afrikanske invasjonen.

MPLA SAMARBEIDER MED
SOR-AFRIKA

Etter at MPLA med kubansk
stotte, hadde seira militaert, tok det
ikke lang tid for MPLA-regjeringa

kom til enighet med Vorsters rasist-
regime.

I april 1976 forte MPLA og re-
presentanter for de kubanske leie-
troppene forhandlinger med Sor-
Afrika i Ochikango (pa grensa mel-
lom Angola og Namibia). Allerede
20. mars 1976 sendte politbyraet i
MPLA ut ei erklaering om at kraft-
verket i Cunene «kulle fortsette a
fungere normalt til fordel for
broderfolket i Namibia (Diario de
Luanda, 20. mars 1976). Kraft-
verket i Cunene ligger pa grensa
mellom Angola og Namibia og
leverer elektrisk haft, ikke til
broderfolket i Namibia», men til

de sor-afrikanske rasitene som hol-
der Namibia okkupert.

Etter at MPLA konsoliderte kon-

trollen i Angola, har svxrt fa uten-
landske selskaper blitt nasjonali-
sert. I tida etter februar 1976 har
stort sett bare kapitalistke foretak
drevet av den portugisiske koloni-
makta blitt overtatt av staten i
Angola.

Heller ikke sor-afrikansk kapital
i Angola har blitt nasjonalisert.
Gruve-selskapet DIAMANG eies av
sor-afrikansk og britisk kapital.
DIAMANG har lenge drevet gruve-
drift etter diamanter i Angola, og
etter MPLAs maktovertaking til-
bor det konsesjonene sine til

MPLA-regjeringa mot a ga sam-
men med staten om diamantutvin-
ninga i framtida.

MPLAs svar var	 bevilge 8-9
millioner kroner pr. maned i
subsidier til DIAMANG for «a sikre
arbeidsplassene», som det offisielt
het (Der Spiegel 19.	 juli 1976).
Ellers er organiseringa av driften av
DIAMANGs diamantgruver akku-
rat som for, bortsett fra at jobben
med undertrykke arbeiderne er
overfort fra DIAMANGs private
«sikkerhetsstyrker» til MPLAs trop-
per.

SOVJETS ØKONOMISKE
PLYNDRING

Sosialimperialismens interesser i
Angola er ikke bare a skaffe seg
militaer kontroll, men ogsa okono-
miske fordeler.

Vat-en 1976 ble 5000 tonn av
kaffehosten i	 Angola sendt til
Sovjet pa kubanske skip. Prisen var
180 escudos pr. arroba (som er 15
kg), bare 38 prosent av prisen pa
verdensmarkedet, som pa den tida
varierte mellom 467 og 472 escudos
pr. arroba. MPLA-regjeringa sikra
seg ogsa profitt pa handelen ved
tvinge bondene til selge kaffen til
staten for bare 97,5 escudos pr.
arroba.	 (Vanguardia Operaria -
illegal avis utgitt i Luanda - nr. 1 og
2, 1976).

Men kaffehosten i Angola i 1976
ble sterkt forsinka fordi plantasje-
arbeiderne nektet a arbeide under
kubanske oppsynsmenn. Ogsd i

andre sektorer har sosialimperia-
listiske «radgivere» etablert seg i

kom m a nd oposisjonen e.
Den belgiske avisa Clarte et

L'Exploite (nr. 149 - 1976) skriver
at sovjetiske «radgivere» na admini-
strerer en rekke gruver og fabrikker
i Angola og om et anlegg for fiske-
foredling med	 sovjetisk direktor.
Under ham jobber det 60 kubanske
teknikere, mens angolesiske ar-
beidere gjor alt kroppsarbeidet pa
fabrikken.
BORGERSKAPETS
DIKTATUR I ANGOLA

«Vi bygger et sosialistisk sam-
funn med massenes stotte», sier
Angolas	 statsminister Lopo de
Nascimento i et intervju i Diario de
Luanda 6. april 1976. I virkelig-
heten er det et kapitalistisk sam-
funn med borgerskapets diktatur
over proletariatet og det arbeidende
folket som bygges opp i Angola.

MPLA skryter av at arbeiderne
kontrollerer fabrikkene gjennom de
sakalte arbeiderkomiteene. Franske
journalister besokte i fjor en stor
kaffeplantasje som formelt sett er
eid av statsselskapet CADA. De
fant at	 plantasjen fortsatt ble
administrert av selskapet Espiroto
Santo (Den Hellige And) som etter
nasjonaliseringene i Portugal na
har sine storste eiendommer i
Angola og Brasil. «Arbeider-komi-
teene? De er bare et radgivende
organ,» svarte den administrerende
direktoren, og la til at «ledelsens
makt er intakt».

MPLA-regjeringa har vedtatt en
lov som gir fra 2 til 8 firs straffe-
arbeid for «okonomisk sabotasje».
Ifolge ei erklxring om loven som
ble offentliggjort i Diario da Repu-
blica, 5. juli	 1976 «omfatter be-
grepet okonomisk sabotasje alle
aktiviteter som kan hindre gjen-
nonforingen av den revolusjonere
prosess pa den nasjonale okono-
miens omrade». A «Lamme okono-
rniske foretak gjennom streiker som
fagforeningene ikke har tatt initia-
tibet	 er et av eksemplene som
gis pa «Sabotasjehandlinger».
MPLA-SOLDATER MOT
STREIKENDE ARBEIDERE
MPLA har Ott i spissen for a knuse
arbeiderklassens kamp mot det
borgerlige diktaturet og den sovje-
tiske sosialimperialismen.

I februar 1975 (mens de tre fri-
gjoringsorganisasjonene dannet ei
fellesregjering) gikk MPLA i
spissen for	 sende tropper mot
streikende havnearbeidere i Lobito.

Seinere har bolgen va «ulovlige»
streiker	 bare okt. I mai 1975
streiket havnearbeiderne i Luanda.
I januar 1976 matte MPLA-regje-
ringa sjol innromme at streiker
blant Ixrere, elektrikere, sjukhus-
personell, mekanikere og funksjo-
nxrer hadde lammet alle service-
nwringer i Quibala og distriktene
rundt denne byen.

Varen 1976 var det omfattende
streiker i de statlige bedriftene Siga
og Textang innafor sisal- og tekstil-

produksjon. (Washington Post 2.
juli 1976).

ARBEIDERKLASSEN REISER
KAMPEN

De omfattende streikene er bare
ett uttrykk for den kampen
arbeiderklassen om andre lag av
folket er i ferd med reise i Angola
mot det borgerlige diktaturet og
sosialimperialismen. Det har vxrt
omfattende demonstrasjoner mot
dyrtida og mangelen pa nodven-
dige dagligvarer. En del varer som
fortsatt kan skaffes har etter hvert
sa dyre at vanlige folk ikke har rad
til	 kjope dent Samtidig som
prisene stiger har regjeinga innfort
lonnsstopp (Diario de Luanda, 5.
juli 1976) fordi lonningene ikke
har svart til produktivitetsutviklin-
gen og dermed bidratt til inflasjo-
nen»	 (utallelse fra davxrende
finansminister David Machade,
sitert fra Lisboa-avisa Luta Popular
6. juli 1976).

Ogsa kampen for de borgerlig-
demokratiske rettighetene blir or-
ganisert. Etter at MPLA vant
militaer kontroll over Luanda
stengte de flere opposisjonelle
aviser	 og radiostasjonen Qudia
Baguela. Etter dette siste over-
grepet demonstrerte 600 arbeidere
og studenter illegalt i Luanda.

MPLAs BRUTALE
UNDERTRYKKING

MPLA har gaff til rasende an-
grep pa arbeiderklassen og andre
som organiserer kampen mot det
borgerlige diktaturet og mot sosial-
imperialismen. Streikende arbeid-
ere blir omtalt som oforrxdre»,
«sabotorer» og «agenter for imperia-
listisk kolonialisme».

En rekke progressive, ogsa
tidligere aktivister i MPLA, har
blitt kasta i fengsel. I april 1976
arresterte det hemmelige politiet,
DISA, over 100 medlemmer og
ledere Ira gruppa Revolta Aetiva (ei
utbrytergruppe fra MPLA).

MPLA tar i bruk tortur not
fengslede progressive. Hittil er
minst to slike tilfeller blitt ayslort,
Joao	 Baptista og Gentil Viana.
(Kilden for disse opplysningene er
Lisboaavisa Bandeira Vermelha).

Sikkerhetsagenter fra Cuba star
sentralt i arbeidet med a bygge opp
voldsapparatet i Angola. 1. mai i
fjor ble dette klart demonstrert: «I
Luanda var kubanske sikkerhets-
agenter synlige overalt under
paraden 1. mai mens de instruerte
sine angolesiske kolleger i metoder
for a to seg av store menneske-
mengder». (David Ottaway i The
Guardian, 6. juni 1976).

Politisjefen i Angola heter Andre
Petroff. Han var i fjor pa studietur i
utlandet for a here seg teknikk,
«organisasjonsprinsipper og ideolo-
gi». To an de landa han besokte var
Italia og DDR.

SAMMENFATNING
Det angolesiske folket er idag

underlagt det brutale diktaturet til
sosialimperialismen og deres innen-
landske stottestpillere. Utviklinga
sjol har fullt ut bekrefta det kom-
munister og andre anti-imperialis-
ter tidligere hevda, at den reaksjo-
nwre borgerkrigen aldri kunne fore
frigjoring for arbeiderklassen og
folket i Angola.

Nar SV og andre revisjonister i
Norge idag framstiller Angola som
et land der sosialismen bygges, av-
slorer de seg nok en gang som
stottespillere for sosialimperialis-
men og svikere av Angolas folk.

Alle anti-imperialister ma ayslore
disse lognene og fortsatt mobilisere
stotte til den kampen folket i
Angola fewer mot utenlandske og
innenlandske undertrykkere. Med
vapen i hand kasta dette folket
portugiserne pa havet, med vapen i
hand skal de ogsa vinne full fri-
gjoring og uavhengighet.

aste borgerkrigen fort-
februar og mars 1976
orende militrere seire
frigjoringsorganisasjo-

NITA. I denne reaksjo-
en stotta alle de tre
seg pfi utenlandske

er.
onen i dag, ett fir seinere?
smens intervensjon i

ke slutt. Rundt 10.000
oldater star fortsatt i lan-
endige for at MPLA skal

holde kontrollen. Samtidig
•

Bola idag:
RD UNDER-
YKKING,MEN

OTSTANDEN
OKSER
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NORSK IMPERIALISME I
SAMENES LAND

Den norske imperialismens
plyndring av naturressurser i
Finnmark fortsatte utover arhund-
ref og den fortsette enna. I brenn-
punkt de siste ara har . vwrt
muligheten for a utvinne elektrisitet
i stor mâlestokk gjennom a regulere
Altavassdraget, noe som bl.e. ville
ha lagt samebygda Masi under
vann. Dette har matt kraftig
motstand, fra samene forst og
fremst, inen ogsa fra den norske
arbeiderklassen.

En av de tinga som har kjenne-
tegna de norske industrielle fore-
taka i Finnmark, er at de i minimal
grad har gift arbeidsplasser til den
samiske befolkninga. Arbeidsstok-
ken har forst og fremst bestatt av
norske fagarheidere utenfra.

Et av de groveste eksemplene pa
dette er Bieddjovagge Grube. Store
kobberforekomster blei funnet av
en del samer en gang pa femtitallet.
Disse blei kjopt opp for slikk og
ingenting av en spekulant ved navn
Holmboe fra Tromso. Holmboe
solgte i sin tur bergrettighetene til
staten for 1,3 mill. kroner.

Det blir hoykonjunktur for
kobber i 1966 og staten overlater
rettighetene til A/S Bleikvassli

NASJONAL
UNDERTRYKKING

Ingen kan vel vxre i tvil om at
samene utgjor et historisk oppstatt
og varig fellesskap med basis i felles
sprák, territorium, okonomisk liv
og psykisk egenart, og at dette
kommer til uttrykk i felles kultur -
at samene utgjor en nasjon..

Som vi har pdvist har denne
nasjonen i arhundrer blitt plyndra
for sine viktigste naturressurser og
fatt sift eget okonomiske liv sterkt
hemma av den norske imperialis-
men. Ogsa spraklig og kulturelt har
de vlitt sterkt undertrykt, bl.a. sa er
det forslaget til ny reindriftslov som
regjeringa har arbeidet med i 17 at-
enná ikke blitt oversatt til samisk,
det blir den forste nar den er
vedtatt! Folk som skriver brev til
ligningskontoret i en av de storste
samekommunene i landet pa
morsmalet sitt - samisk, far brevet i
retur med paskriften: «Skriv pa
norsk!»

Samer som gjor bruk av de
rettene reindriftsloven gir dem til
jakt, fangst og fiske i sitt reinbeite-
distrikt blir arrestert av vaktstyrker
med bikkjer, blir anklaga for tjuv-
fiske og anmeldt til politiet som
ilegget bot. Atpatil blir de beskyldt
for vandalisme!

Gruber som setter i gang anleggs-
arbeidet med en anleggskapital pa
35 mill. kroner. Det virkelig beteg-
nende ved denne historia er at 30 av
disse millionene fikk selskapet
pressa til seg fra Distriktenes Ut-
byggingsfond som ga lan og
garantier «i betraktning av den
betydning tiltaket vil kunne fA for
et distrikt med ganske spesielle
nxringsproblemer», som de sa.

Hva skjedde? Jo - den lokale be-
folkninga, samer, fikk 15 jobber a
sass om, til de resterende 87
jobbene importerte selskapet er-
faren arbeidskraft utenfra.

Enden pa historia er at malm-
forekomstene tok sluff etter ca. 10
at-. Etter 10 ars skyhogt drifts-
tempo og tilsvarende profitt blei
virksomheten nedlagt!

FAGLIG 1. MAI-FRONT
STOTTER SAMENES KAMP

Dette er kun eksempler pa den
undertrykkinga den samiske nasjo-
nen er utsatt for. Hvordan skal
progressive forholde seg til denne
undertrykkinga? Lenin har sagt:
«Den er ikke marxist, ja ikke en-
gang demokrat, som ikke anerkjen-
ner og forsvarer nasjonens og
sprakenes likestilling, som ikke
kjemper mot enhver nasjonal
undertrykkelse eller ulikhet. Dette
er det ingen tvil om.»

Faglig 1. mai-front har vedtatt
folgende parole som en av hoved-
parolene: «Stott samenes kamp mot
nasjonal undertrykking!» Faglig 1.
mai-front gar med dette i spissen
fora smi enhet mellom de under-
trykte samene og det norske
arbeidende folket. Alle progressive
bar slutte opp om denne parola og
om Faglig 1. mai-front!

undertrykt av norsk
imperialisme.

Samene er et av nordkalottens urfolk.
I arhundre etter firhundre" bebodde et
omrfide som strakte seg langs kysten fra
Nord-Trondelag i sor til Kvitsjoen i nord-
ost. Inne i landet strakte det seg sa langt
sor so til Engerdal. De siste tre-fire av
disse hundrefira har samefolket vmrt ut-
satt for en brutal kolonial undertrykking
av de maktene som har delt dette
omrfidet mellom seg. I dag forer det
moderne borgerskapet i disse statene
denne politikken videre.

Faglig 1. mai-front 1977 har reist
kamp mot denne undertrykkinga og ved-
tatt som hovedparole: «Stott samenes
kamp mot nasjonal undertrykking!*

Dette er en viktig parole for elle
progressive!

Samene

KOLONIAL UTPLYNDRING
Utplyndring av naturressurser,

barcle skatter, brutale embetsmenn
Dg traktater som splitta beiteom-
fade opp etter landegrenser - dette
hadde samene slass i mot i arhund-
rer. Men undertrykkinga skulle
komme til a bli hardere. I slutten av
Jet nittende arhundre og ved inn-
gangen til det tjuende, ekspanderte
ien norske kapitalismen sterkt, og
med den behova for markeder og
ivarekilder.

Den utviklinga ble imidlertid
iindra av at den norske nasjonen
far undertrykt av den svenske
;taten, det pagikk derfor en hard og
-ettferdig kamp for a utskille Norge
;om en selvstendig nasjonalstat.
Denne nasjonale bevegelsen retta sg
ogsa innover med sikte pa a sikre
ijemmemarkedet og ravarekilder

konkurransen med andre
iasjonalstater. Parallelt med den
3kende virksomheten med a
itvinne de rike jernmalmfore-
comstene i Finnmark, fant det
lerfor sted en «fornorsknings-
Drosess» - den samiske nasjonen
matte holdes nede til fordel for
lorsk okonomi, norsk kultur og
iorsk sprak.

3EHOV FOR «NORSK
iATIONALFOLELSE*

Selv om det opp igjennom hele
let nittende arhundre fant sted en
narkant tilflytting av nordmenn
;orfra var nordmennene forst
)mkring arhundreskiftet kommet i
unapt flertall i Finnmark. Dette var
olk som flytta fra hale-foydale hus-
nannskar i Sor-Norge til den
lorske kapitalismens ekspensjon
nnafor bergverk, fiske og jordbruk
den nordlige landsdelen. For a

rygge et nasjonalt usikkert, men
)konomisk viktig omrade ble de
lorske innflytterne nasjonale privi-
egier pa en rekke omrader.

Under Karlstad-forhandlingene i
1905 uttrykte tidligere handels-
ninister Benjamin Vogt denne
)olitikken skin: «Det var et livs-
porsmal at skabe en jordbrugende

1 a I saves
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EI ANNERLEDES AVIS 	 BYGD PA PROGRESSIVE
Dagsavisa «Klassekampen» skil- INNSATS

ler seg klart fra alle andre dags-	 Men ikke bare innholdsmessig
aviser i Norge. Bare «Klassekam- skiller avisa seg fra de ovrige
pen» bringer sammheten om de avisene. Som den eneste dagsavisa i
kampene arbeidsfolk og andre landet er «Klassekampen» helt uav-
grupper forer. Bare denne avisa hengig av statsstotte. Hele oppbyg-
bringer stoff om krigsrustinga og ginga av avisa har vxrt basert pa
den verdensomspennende under- stotten fra arbeidsfolk og andre
trykkinga til de imperialistiske prograssive over hele landet. Sist sa
supermakteene USA og Sovjet. 	 vi et lysende eksempel pa dette i

Bare «Klassekampen» spres dag- den seierrike kampanja for a verve,
lig den vitenskaplige sosialismen til dagsavis-abbonenter.
titusener av lesere. Bare denne	 Uavhengighet av borgerskapets
avisa slat- fast at bare en sosialistisk	 stat er en forutsetning for ei avis
revolusjon i Norge kan fjerne ut-	 som star pa ei revolusjonxr linje,
byttinga og undertrykkinga til 	 men det betyr ogsa en utfordring:
borgerskapet.	 Dagsavisas eksistens er helt avhen-

.
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gig av at folk trenger den, at den a verve abbonenter.
virkelig forsvarer arbeidsfolks og 	 Endel kjenner avisa, men ville
andre undertryktes interesser.	 vente a se til dagsavisa ligger pa

bordet. Na er den her, og den er sjol
AVISA MA UT TIL MANGE!	 en bekreftelse pa at en bar

Vi i «Hva ma gjores» er over- abbonere na!
bevist om at «Klassekampen», med	 Kort sagt: Na ma dagsavisa
aktiv sterile fra alle revolusjonxre brukes málretta for a verve enna
og andre kampinnstilte, fyller og flere abonnenter, og gjennom det
fortsatt vil fylle disse krava. Men trygge avisas okonomiske ryggrad
ikke alle som trenger dagsavisa er og legge grunnlag for nye utvidel-
enige med oss i det. I alle fall er det ser,
mange som burde lese «Klasse-	 For bare kr. 34 far en dagsavisa
kampen» hver dag som enna ikke er en hel maned, og ved a abonnere nP"
abbonenter.	 far en bl.a. nyhetene om mobili-

De fleste av disse er ikke spurt, seringa til 1. mai over hele landet.
og kjenner ikke avisa. Dette ma	 Dagsavisa er kommet. La dot
bety at alle venner av «Klassekam- vxre en inspirasjon til a na ut til
pen aktivt fortsetter arbeidet med mange nye abonnenter og lesere!

5

norsk befolkning nordpaa - men en
stor lappetrafikk var en vwsentlig
hindring herfor. Wn national
befolkning - en befolkning of
norske jordbrugere, der ved sin
nxring var knyttet til bostedet og
som hadde en utprxget national-
folelse, var det beste vxrm mot
faren fra ost.»

En rekke lover om reindrifta
understreker denne nasjonalistiske
politikken til det norske borger-
skapet, det nyetablerte norske jord-
bruket ble gift klare privilegier
framfor samenes tradisjonelle jakt
og reindrift. Typisk var en lov som
kom i 1902, «Reglement om salg av
statens jord i Finnmark» - den
forbad rett og slett jordsalg til folk
som ikke snakka norsk! Denne
loven gjaldt helt fram til 1%5.
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SKJØNNMALING AV VOLDS-
APPARATET

Da politiromanene blei servert i

Norge midt i 60-dra, med Sjovall &
Wallop (S&W) som de viktigste
forfatterne, blei det for mange det
forste motet med «realistiske»

tredve-ara, de beste skrevet av
Dashiell Hammet og Raymond
Chandler. Bade Hammet og
Chandlers baker er na lettere a fa
tak i. De er billigst og best a lese
pa engelsk, men er ogsa oversatt til
norsk.

heten, symptomer pa et sykt sam-
funnssystem i oppratning.

#EN VILL OG UBEREGNELIG
SKIFTENØKKEL*

Privatdetektiven bruker da ogsa
metoder som var helt ukjente i kri-
minallitteraturen fra for. Na var det
ikke mye snakk om den elegante,
engelske adelsmann som pa bak-
grunn av et merkelig sammentreff
og sin umatelige innteligens finner
ut at det er butleren som har
myrdet den rike onkelen. Tvert-
imot. Hammetts fast «privat-eye*,
Sam Spade sier: «Min mate a etter-
forske pa era kaste en vill og ube-
regnelig skiftenokkel inn i maskine-
riet - og vente og se hva som
kommer ut nar det eksploderer.»

Forfatterne av de hardkokte
kriminalromanene hadde som regel
en slags sosial bevissthet om det
samfunnet de levde i, sjol om den
var ulik fra forfatter til forfatter.
Hammet var erklwrt kommunist,
og blei fengsla i McCharty-tida.
Raymond Chandler var ogsa kritisk
om ikke sa bevisst som Hammet.

Pfiska star for dora - en tid da mange
leser kriminalromaner. Liksom all annen
litteratur er heller ikke kriminalromaner
losrevet fra klassekampen. I Norge er
politiromanene cpit vei ut* til fordel for
den hardkokte skolen innafor kriminal-
litteraturen. Den hardkokte skolen opp-
sto i 19340-firas USA, samtidig med
okonomiske kriser og massearbeidslos-
het. «Hva ma gjores* har sett mermere pa
denne retningen.

Den hardkokte
skolen i krim'en:

«.. en vill og ubereg-
nelig skiftenokkel inn
maskineriet» •

kriminalromaner. Disse to fikk ord
pa seg for a vafre progressive, bl.a.
fordi de gjennom a vise sentral-
dirigeringa av det svenske politiet
ogsA fortalte om den okende fasci-
s-cringa.

Etterhvert begynte stadig flere A
forsta at S&W ved a sette politi-
folk som helter faktisk bidro til en
sterk skjonnmaling av politiet.
Dessuten var det alternativet S&W
la opp til langt fra noe sosialistisk
alternativ. Nei, S&Ws evangelium
var en pupulistisk idealisme hvor
«tilbake til naturen og glade dager»
var

S&W er medlemmer av VPK,
det svenske revisjonistpartiet. I dag
'lingerer bokene deres som bor-
gerlig	 underholdningslitteratur
mynta pa progressive lesere.

Men gjennom kontakten med
S&Ws kriminalromaner var det
mange av oss som fikk mersmak
pa realistisk kriminallitteratur.
Sokelyset blei snudd mot inspira-
sjonskildene til S&W - som var de
hardkokte kriminalromanene fra

DETEKTIVEN TIL ANGREP
PA BORGERSKAPET

Den hardkokte oprivat eye»-de-
tektiven blei forst presentert i det
amerikanske kriminalmahasinet
«Black Mask» hvor Hammet og
Chandler skreiv noveller sammen
med mange andre. I og med
Hammets romandebut i 1929 med
«Red Harvest begynte genren vir-
kelig a blomstre. «Red Harvest
kom ut samme ar som det store
borskrakket i New York. I USA var
det altsa okonomiske kriser, masse-
arbeidsloshet, store streiker og
demonstrasjoner. Inn i denne virke-
ligheten gikk «privat eye»-detekti-
ven til angrep pA det borgerlige
samfunn.

Aldri hadde kriminiallitteraturen
framvist en sann helt for! En privat-
detiv som slags mot organisert for-
brytervirksomhet og korrupte poli-
tikere, og som like gjerne blir
banka opp av purken som av for-
bryterne. Og aldri hadde noen for i
kriminallitteraturen turt a si hva
kriminalitet og vold er i virkelig-

han sa at kriminallitteraturen ma
omhandle virkelige mennesker i en
virkelig verden. Og akkurat det gjor
vel de hardkokte kriminalroman-
ene bedre enn de fleste andre
romaner, krim eller annet.

KRITISK GJENOMLESING
De hardkokte kriminalromanene

skildrer det kapitalistiske samfun-
net i oppratning. Derfor er de ogsd
verdt en kritisk gjennomlesning.
Men hovedsvakheten til disse
kriminalromanene er at de aldri
har et uttrykt, sosialistisk perspek-
tiv. Arbeiderklassen blir aldri
beskrevet som den drivende krafta i
samfunnet, men bare som en
undertrykt og fattig bybefolkning
som ikke har noe a stifle opp mot
mafia og brutale politifolk.

Likevel. Det er snart paske, og
hvis du allerede har lest Jon
Michelets Jernkorset/Kapitlet som
ble vekk - sa kan vi trygt anbefale
en kritisk gjennomlesning av
Hammett og Chandlers kriminal-
romaner.

THE
THI
MAN;
DASHIELL
HAMMETT

GLIG
1. MAI FRONT
BREDT
KLASSEKAMPTOG

Hvorfor legger AKP(m-l) sit
mye arbeid i a mobilisere til klas-
sekamptoget 1. mai?

— Svaret finner vi bl.a. i historia.

Forste gang 1. mai ble feira var i
1890. Over hele Europa og i Nord-
Amerika var det demonstrasjoner
og streiker for et felles klassekrav: 8
timersdagen. Friedrich Engels slo
fast at dette gjorde den gamle
parola fra Det kommunistiske
Manifest, «Arbeidere i alle land,
foren dere*, til virkelighet. Siden da
har 1. mai vacrt en samlende
demonstrasjonsdag for arbeidere og
undertrykte over hele verden.
Gjennom a reise sine viktigste
okonomiske og politiske krav og
vise internasjonal solidaritet blir
proletariatets	 klassevisshet	 og
kampene sterkere. Faglig 1. mai-
front er et direkte uttrykk for denne
stolte tradisjonen.

Hva slags tradisjon er det da
at Sam.orgs tog representerer?

— Forsoket pa a lamme og lik-
videre arbeiderklassens kampdag
innafra. I den forste tida 1. mai ble
feira forsokte borgerskapet sjolsagt
a kbekke arbeidernes kampvilje
med void og undertrykking. For a
kunne demonstrere ble det organi-
sert «ulovlige» streiker. Brutal
politimakt ble satt inn fora stoppe
toga. I mange land er dette fortsatt

situasjonen. Men i stadig tlere land
matte borgerskapet resignere, de-
monstrasjonene var kommet for a
bli. Mange plasser ble 1. mai of-
fentlig hoytidsdag, som i Norge.

Derfor matte taktikken skifte.
Endel av det apne borgerskapet har
sjolsagt fortsatt 	 med barnslig-
reaksjonxre protester, de brenner
brAte i hagen, snakker om
'arbeidets dag',	 det er vel ogsA
den eneste gangen i aret de klyper
neven i fysisk	 arbeid. Men
hovedtaktikken matte bli en annen,
a to festninga innafra, med byra-
kratkapitalistene i DNA-ledelsen
som trojansk hest.

Konsekvensene sa vi lenge for
siste verdenskrig, og i etterkrigs-
tida blei forfallet fullstendig apen-
lyst. I stedet for internasjonal soli-
daritet ble 1. mai-toga ei monstring
for NATO og USA-imperialismen.
Istedet for a uttrykke arbeider-
klassens krav og kamp, ble togene
et redskap for klassesamarbeids-
ideologi og angrep pa streikeretten.

Da vi marxist-leninister fra 1968/
69 av gikk i spissen for a mobili-
sere til Rod Arbeiderfront, seinere
Faglig 1. mai-front, sa gjenreiste vi
ogsa klasseinnholdet i mai-dagen.

— Og i den borgerlige pressa,
fra Aftenposten til Friheten og Ny

Tid, skrikes det da opp om at
Faglig 1. mai-front er et «AKP-
tog*.

— Det har de hylt i alle ar, uten
at det har hjulpet dem noe. Alle,
ogsa revisjonistene, veit at Faglig 1.

foran 1. mai
mai-front er et enhetstog og den
eneste virkelige massemonstringa.
Deres problem er at stadig flere
klassebevisste arbeidere og andre
progressive ikke biter pa den
primitive anti-kommunismen. De
ser at AKP(m-1), i motsetning til
DNA, NKP og SV-ledelsen, virkelig
kjemper for enhet pa klassekamp-
ens grunn. Vart partis line er a

Allern

arbeide for et bredt klassekamptog,
vi onsker ikke a erstatte denne
monstringa med et partiarrange-
ment.

Se pa opplegget i Oslo iar, med
sprekken i Oslo samorg. Der stotta
revisjonistene hovedparola om

DNA-regjering, men onska «Enhet i
kampen for arbeidermakt» i tillegg.
Pa Svein Christiansens forslag ble
dette akseptert. Da trakk de seg
likevel, fordi DNA ikke gadd gi
noen konsesjon med kvinneappell
fra NKP. Poenget er sjolsagt at revi-
sjonistene ikke vager a sta uten en
egen rust pa talerstolen i et valgAr.
Borgerlig valgpropaganda er da
hovedopplegget for Sam.org ., og vil
bli det om SV/NKP far til a lage sin
egen «sosialistiske markering».

Mot denne hoyreopportunistiske
stortingsvalgpolitikken star Faglig
1. mai-front som et samlende klas-
sekamptog sterkere enn noen gang
for. Ogsa iar vil dette vxre det
eneste alternativet for de av Leks.
SV's sympatisorer som onsker a
demonstrere for arbeiderklassens
interesser 1. mai.

4.111•••

Hva er din kommentar til
#KUL*-propagandaen om 4(smit-
borgertoga* 1. mai?

«KUU> og deres allierte i
Hovden-gruppa er ei lita, kontra-
revolusjonxr revisjonist-sekt som
aldri vil kunne steitte et klasse-
kamptog 1. mai. Ta deres politikk i
det nasjonale sporsmal, der de
hetser mot EEC-kampen, stotter
Sovjets anneksjonspolitikk pa Sval-
bard, kort sagt forer en reindyrka
trotskistisk linje som for i historia
forte den 04. internasjonalens»
tilhengere ut i reindyrka quisling-
politikk. Ta deres ratne bakholds-
angrep pa Champignon-arbeider-

universitetene og hoyere lxresteder.
Men jeg vil si at det de siste toga
har gaff fierre studenter i klasse-
kamptoga enn det som burde va2re
!nag. Mens den faglige seksjonen
har okt fra ar til ar, siste ar ogsd
med et gjennombrudd blant frem-
medarbeiderne i Oslo, sa kan ikke
det samme sies om oppslutninga fra
lxrestedene. Hvorfor?

Jeg trur at det de seinere Ara har
veert en for snever og sekterisk inn-
retting pa mobiliseringsopplegget.
Malsettinga ma vxre at 1.
mai-aktivistene i brei malestokk
kontakter og diskuterer med
progressive studenter, oppsoker
dem, svarer pa tvil og sporsmal, for-
klarer betydninga av a ga i toget.
Det er ikke nok a sette opp noen
stands og plakater. Hvor har det
blitt av konfrontasjonene med
opportunistene? Ikke noe er sa
Ixrerikt for folk som a fa falske
«sosialistero og «kommunister» av-
skirt i friluft. Vil de ikke, sa dra
dem med, oppsok dem, polemiser
mot dem pa stands, veggaviser og
mater.

En siste ting er lokale paroler.
Har ikke studentene okonomiske
og politiske interesser a forsvare
mot staten og monopolkapitalen?
Sa formuler dem i krav og paroler!
Organiser gjerne aktivitetsmoter
som sjol diskuterer og utformer
dem. Gjennom a slutte opp om
Faglig 1. mai-fronts tog vil progres-
sive studenter knytte seg til det
klassebevisste og kjempende prole-
tariat, slutter Sigurd Allern.

1. mai nwrmer seg. Hvilket tog skal
du slutte opp om? Det er et viktig spors-
mal for alle progressive og et mine som
Ira tas opp i fagforeninger og klubber, i
beboerforeninger og studentersamfunn.
To alternativer og linjer star skarpt mot
hverandre. Det ene er klassekamptoget,
Faglig 1. mai-front. Det andre er

nes streik, med moralisering over at
arbeiderne ikke hadde overlatt saka
til Skedsmo Samorg! «KUL» vifter
med det rode flagget for a angripe
det rode flagget, de er provokatorer
som bar holdes lengst mulig unna
enhver klassekampdemonstrasjon.

Hvilken rolle kan student-
ene spille i 1. mai-mobiliseringa?

Foran Rod Arbeiderfront-
toget i 1969 husker jeg debatten i
DNS om 1. mai som et vannskille i
studentbevegelsen. For forste gang
ble det et nodvendig og skarpt
brudd, med marxist-leninistene og
virkelig progressive pa den ene sida
og en allianse av studentpamper fra
SF, studentvenstrelaget og DNA pa
den andre. Etter den 1. mai debat-
ten apna en fyr som Andreas
Hompland knapt nok sin munn
mer i DNS, siden har han mimra
anti-kommunismen sin fram fra
asylet i Dagbladets spalter. Den
varen kom ogsa Universitas for
forste, og forelopig siste gang, med
et 1. mai-nummer som forsvarte
arbeiderklassens interesser. Stu-
dentaristokratiet, med Arvid Sveen
i spissen, forsokte forgjeves a fa det
inndratt, men Universitas pa ble
delt ut i masseopplag pa gata. Sant
viser betydninga studentbevegelsen
kan ha.

Det er en sjolsagt sak at hoved-
mobiliseringa til toget ikke er pa

klassesamarbeidstoget i Samorgs og
DNA-pampenes regi, evt. supplert med
et sferskilt SV-arrangement.

For a klargjere kommunistenes syn pa
dette og betydninga av 1. mai-arbeidet .,

a4har Hva Ma Gjeres intervjuet Sigurd
Allern fra AKP(m-1).
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Tusenvis av lokalkomiteer er ryggraden i Faglig 1. mai Front. Bare gjennom en
omfattende mobilisering overalt der folk ferdes, kan vi sikre enner en seier for klasse-
kamptoga.

Is*

1 Tii LUKKINC,

IOLOGI HOVENAG

n
mkt K blEVILGNINCENE

komiteer i arbeid for trekke sfi mange
studenter som mulig med i klassekamp-
toget. .11va Ma Gjereso har tatt en prat
med endel medlemmer i komiteen pa
Nordisk institutt for here hva de har
gjort av erfaringer sa langt.

1. mai-aktivister
pa nordisk i Oslo:

Arbeidet med a skape et slagkraftig og
stort Faglig 1. mai-front tog har starta
over hele landet. Ogsa pa universitetene
og de heyere lxrestedene er arbeidet i
gang. Pa de aller fleste fagene pa
Univer- sitetet i Oslo er det lokale

«Lag en

Det store flertallet av unge under ut-
danning er undertrykt av staten og
borgerskapet. I dette finner vi grunn-
laget for at studentene med full rett kan
reise egne krav 1. mai.

Ungdom under utdanning

Reis egne krav

lokalkomiteenitp 1. mail.

I hvert hull»
KNYTT STUDIENE TIL
PRAKSIS!

Det er over en og en halv
mined til 1. mai, likevel har dere
starta arbeidet. Hvorfor det?

Steinar: Faglig 1. mai Front er
ikke bare en arrangementskomite.
Vi vil ha igang en politisk masse-
bevegelse fram til 1. mai. Diskusjo-
ner pa parolegrunnlaget er nesten
like viktig som det	 i gatene
sjolve dagen.

"Rya slags erfaringer har
dere i komiteen si langt? Har
dere noen tips om hvordan andre
burde organisere seg?

Jan: Vi har blitt enige om at det
er lurt a ha korte, effektive komite-
moter som tar opp de motsigelsene
vi har matt nat. vi er ute a pro-
panganderer	 politikken	 var. Vi
pleier a ta en runde hvor vi opp-
summerer erfaringene fra arbeidet.
Samtidig tar vi sikte pa at disse
motene skal virke til a konsolidere
oss pa politikken, slik at vi blir i
stand til	 jobbe bedre som
aktivister.

— Pi hvilken mate driver dere
studier?

Steinar: En mate er	 bruke et
fastere opplegg med innledning
osv. pa et konkret sporsmal. En
annen mate er	 diskutere ting
etter hvert som vi mister dem hos

de folka vi snakker med. Vi har
valgt den siste metoden som den
viktigste, men vi starta opp med en
diskusjon om Svalbard, som vi
regner med vil bli en av de sakene

som blir mye diskutert her	 pa
universitetet.

STUDENTENE MA STILLE
MED EGNE PAROLER 1. MAI

Jan: Vi	 hadde ogsa en bra
diskusjon om lokale paroler. Der
fikk vi sporsmâlet om studentene
har rett til	 stille egne kray. Det er
viktig	 gjennomslag pa at vi
har det, for det finner enkelte som
sprer ideen om at studentene er en
priviligert gruppe som ikke har
egne interesser forsvare.

— Hva slags krav og paroler
stiller dere pi instituttet deres?

Jan: Vi har ikke diskutert det
fullt ut og vedtatt endelige paroler,
men nar vi prata om det i gruppa
mi kom vi frem til endel konkrete
saker.

Mette: Gjennom lanekassa retter
staten !Id harde angrep	 pa
studentene pa vart fakultet. Fra na
av skal det ikke bli mulig	 ta
grunnfag pa tre semester, fordi vi
bare skal	 Ian for to.

Denne saka er viktig for norsk-
studentene og ma taes opp nar vi
diskuterer parolene nxrmere. Det
er viktig at vi tar fram slike saker
som angar alle studentene	 pa
faget. Vi ma ikke falle i fellen med
a lage oppkonstruerte skrivebords-
paroler.

Harald: Na er det slik at for ga
opp til hovedfag ma alle ta for-
beredende prover i latin. Dette er
en sak folk er forbanna pa, og som
vi ma reise kamp mot.

EN KOMITE I HVERT HULL
Dere har Belt komiteen.

Hva er fordelen med det?
Harald: Vi folger parolen om

(en komite i hvert hull»...Fordelen
med dette er at vi minsker det
byrakratiske arbeidet og at vi blir
bedre i stand til na ut til folk pa
instituttet. Delinga etter fagtrinn
betyr at vi lettere kan folge opp
forskjellige grupper, forelesnings-
rekker osv.

Dere har fitt en del navn
pi lister allerede.

Hvilke fordeler er det med
arbeide med lister?

Steinar: En ting er at vi far over-
sikt over hvordan vi ligger an i
arbeidet. Viktigere er det at listene
er en god grunn til diskutere med
folk. Nar folk skriver seg pa, tar de
et politisk standpunkt som er mer
bindende, og det er gode mulig-
heter for a verve dem som
aktivister.

LEGG VEKT PA DET
ØKONOMISKE ARBEIDET

— Er det andre ting dere synes
det er viktig fortelle om?

Jan: Jeg vil understreke den
maten vi driver det okonomiske
arbeidet pd. Vi mener det er viktig
a samle innpenger til de lokale
komiteene sa de blir sjolberga
okonomiske enheter.

HMG: Hva bruker dere
penger til?

Steinar: Vi har bygd en stand
som kosta en del. Seinere kommer
det utgifter til lopesedler, papir til
veggaviser, transparentstoff osv.

Vi bygger pa tidligere erfaringer
som sier at hvis vi ikke tar det
okonomiske arbeidet alvorlig, kan
det ende med at utgiftene blir
dekka fra lommer.

For is fa inn penga har vi tenkt
holde en fest nar det nxrmer seg 1.
mai. Vi ber ogsa tenkt arrangere
kakelotteri eller noe sant. Sd driver
vi selvfolgelig med regular inn-
samling fra folk som stutter Faglig
1. mai Front.

Harald: Jeg synes det er viktig a
understreke at vi bygger pa
prinsippet om vxre sjolberga. Vi
far ikke penger av noen andre og
vil Keller ikke ha det.

Okonomien skal sikres gjennom
politisk forstaelse. Vi stoler pa oss
sjol og de folka som skal ga
sammen med oss. Det kommer til

ga bra.

POLITISK OG ØKONOMISK
UNDERTRYKKING

Flertallet av studentene er
undertrykt save] politisk som
olconomisk. Idag opplever vi ikke
minst den politiske undertrykkinga
gjennom ulike angrep pa vare
demokratiske rettigheter. Borger-
skapet frykter en kjempende
studentbevegelse, og vi knekke
kampen gjennom yrkesforbund,
disiplinxrdomstoler, knebling av
allmerter og pa andre mater.

Samtidig vil staten presse gjen-
nom en omfattende rasjonalisering
av all utdanning, og innfore et
utdanningssystem som fullt ut
fyller monopolkapitalens behov.
Konsekvensen for studentene er
hardere arbeidspress, mer stress og

Ogsci i err skal studentseksjonene i Faglig 1.

personlige tragedier og rasering av
fagutdanninga pa en rekke om-
rider.

Ogsa pa det okonomiske omrade
rettes det harde angrep mot oss.
Prisene pa kantiner og hybler
stiger raskt, stipendandelen syn-
ker, gjeldsbyrda raker. Pa dette om-
radet er det hardeste angrepet uten
tvil det nye forslaget til stonads-
system i lanekassa. Dette vil
omtrent fjerne alt som heter
stipend for de fleste av oss fra
78/79.

KAMPEN MOT DETTE ER
RETTFERDIG

Alle disse angrepa har matt mot-
stand blant studentene, og den
kampen som er reist er dypt rett-

ferdig. Den star ikke i motstrid til
verken arbeiderklassens eller andre
undertrykte interesser.

Vi ma se 1. mai som en viktig
anledning til a sláss for 'stare egne
krav, og samtidig vise at vi har
felles fiende med arbeiderklassen
og andre grupper, og at vi finner
var plass i kampfronten mot denne
fienden.

TUSENER BAK PAROLENE
Pa 1. mai-dagen ma tusenvis av

studenter over hele landet samles
bak paroler som fordommer de
statsdikterte balgreglene, som kre-
ver rett til fritt politisk arbeid pa
lwrestedene og som krever en skik-

mai Front bli store og slagkraftige.

kelig studentokonomi. Vi ma reise
kamp mot boligdyrtida og forsvare
fagutdanninga. Samtidig ma vi
understreke nodvendigheten av
enhet med arbeiderklassen.

Faglig 1. mai Front er alltid
pega av lokale paroler. Ogsa pa
kerestedene er dette viktig. Pa
hvert institutt, i hver klasse ma det
reises diskusjoner om lokale kray.
Sammen med arbeidsfolk og andre
skal vi rette en knytta neve mot
klassefienden 1. mai, men denne
neven skal ha mangre fingre!

UNDER LEDELSE AV
ARBEIDERKLASSEN

Faglig 1. mai Front er en brei

enhetsfront med sosialismen som
langsiktig mal. Den politiske inn-
rettinga tar utgangspunkt i arbei-
derklassens interesser, og det
klassebevisste og kampvillige pro-
letariatet utgjor kjerna i toget.

Men for arbeiderklassen er det
av avgjorende betydning at det
evner is samle andre undertrykte
rundt seg. Lenin sier om dette:

(Mens borgerskapet splitter og
pulveriserer bondene og alle sma-
borgerlige lag, slutter proletariatet
dem sammen, forener og organi-
serer dem».

Nettopp dette opplever vi
praksis 1. mai. Ved is slutte opp
om Faglig 1. mai Front viser vi

studetnter at vi star enhetlig med
kampvillige arbeidere. Ved is

fremme vare egne rettferdige krav
mot borgerskapet og staten, viser
vi ogsa at denne enheten er vokst
fram av grunnleggende felles
interesser.

Ogsa i ar vil det dukke opp folk,
spesielt ledende SV-ere pa Ixre-
stedene, som hevder at vi ikke skal
fremme egne krav, og at
underordne seg arbeiderklassen
betyr a underordne seg klasse-
samarbeidslinja til ledelsen i DNA,
LO, SV og oNKP». La oss samla
avvise den forakten disse folka
viser bide for arbeiderklassen og
for vare egne kray.

Vi skal sloss for at flest mulig
stutter opp om hele det politiske
grunnlaget til Faglig 1. mai Front,
men vi skal ogsp sloss for at 1. mai
1977 betyr en kraftig styrking av
var egen interessekamp!
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Kampen mot det nye stonadssystemet
er allerede igang. Gjennom vedtak pa
sitt landsmote har lwrerskolestudentene
stilt seg i spissen. Den 13. mars demon-
strerte elever fra Sagene lwrerskole uta-
for lfinekassebygget. .Avvis det nye sto-
nadssystemeb► og 4<Full stone til de

ansattes kravo var de viktigste parolene.
landslaget for norske laererstudenteri

har tatt initiativ til en landsomfattendel
aksjonsdag mot forslaget 31. mars.
Denne bor fa brei oppslutning, ogsfi fra
elever og studenter i andre skoleslag.

Hva
dette konkret vil bety for ulike
stonadsbelop tram& av :

Mulig stOnadsbelOp Stipend Stipendandel i % Mulig lán

10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
21.000
22.000
23.000
24.000
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000

0
150
300
450
600
750

1.250
1.750
2.400
3.200
4.000
4.400
4.800
5.200
5.600
6.000
6.400
6.800
7.200
7.600
8.000

0
1.4
2.5
3.5
4.3
5
7.8

10.3	 .
13.3
16.8
20.0
21.0
21.8
22.6
23.3
24.0
24.6
25.2
25.7
26.2
26.7

10.000
10.850
11.700
12.550
13.400
14.250
14.750
15.250
15.600
15.800
16.000
16.600
17.200
17.800
18.400
19.000
19.600
20.200
20.800
21.400
22.000

Enslig hjsmmeboer
Enslig borteboer
fra Kirkenes

Gift.	 Fra Oslo
Ektefelle student.
Ingen inntekt 1 barn

Gift.	 Fra Oslo
Ektefelle tjener	 kr.	 5000,-
pr. end.	 1 barn

Netto
totalstOnad Stipend

Netto
totalstc'nad Stipend

Netto
totalstOnad Stipend

Netto
totalstOnad Stipend

63514230 635 21420 4570 19990 3990 14230
.

14230

"

1000	 20420 4000 19990 4000 18520 1000

Nytt system:

Dagens system
Regler 1976-77

...^ tta nr. .

AV LA "

Ei statlig nedsatt arbeidsgruppe har
lengre tid arbeidet med t forslag til et
helt nytt stonadssystem for statens lane-
kasse. Arbeidet har stort sett foregfitt i
aysondret ro, og ikke engang «de
utdanningssokendes representanto i ar-
beidsgruppa, SV-eren Olav Versto, har
funnet det nodvendig a orientere stu-
dentene om det som foregikk.

Na foreligger arbeidsgruppas endelige

forslag, og vi skjonner godt den taus-
heten arbeidet har vwrt omgitt med.
Forslaget representerer nemlig et kraftig
angrep, bade pfi studentenes okonomi,
og pfi le ansatte i lfinekassa.

For staten haster det tydelig a ffi dette
igjennom. Konkret er onsket at det nye
systemet skal tas i bruk allerede for
undervisningsfiret 1978/79. A stikke
kjepper i hjula for disse planene blir en

viktig oppgave for ungdom under ut-
danning i tida som kommer. Vi ma stfi
sammen om a slfi Bette reaksjonwre
angrepet tilbake, og samtidig bygge en
sterk enhet med de ansatte i lfinekassa.

Her kan du lese mer om hva det nye
forslaget gfir ut pa, bakgrunnen for det
og hvordan vi i NKS mener dette angre-
pet skal motes.

NYTT LAN/STI PEND-SYSTEM •
•

ET KNALLANGREP!
Kampen er igangHovedtrekka

Det er viktig at alle studenter setter
seg inn i hovedtrekka i forslaget til sto-
nadssystem. Her gfir vi gjennom en del
av de viktigste punktene.
TO KOSTNADSNORMER

Utgangspunktet for systemet er
at kostnadsnormenblir delt i to, en
sákalt grunnstonad som alle far, og
et spesielt botillegg til dem som
bor borte. Kostnadsnormen skal
fastsettes som idag, dvs. ved
indeksregulering ut fra fjorArets
satser. Kravet om okt kostnads-
norm er det altsa ikke lagt opp til
a innfri.

fat fra staten, og de eksemplene
som trekkes	 fram er ganske
ayslorende. Som vi ser vil tre av de
fire tape stipend pa forslaget. Den
fjerde, «enslig borteboer 	 fra
Kirkenes «redder» utvalget i land
ved stilltiende a forutsette at antall
hjemreiser i stonadsgrunnlaget
ekes fra dagens 2 til 3! Hvordan de
har grunn til A tro at staten vil ga
med pa dette, forklarer de ikke!

ET ANGREP PA DET STORE
FLERTALLET

Forlsaget	 representerer	 et
grovt angrep pa okonomien til
det store flertallet av de	 ut
danningssokende. Det vil lase
fast stipendandelen pa et helt
uakseptabelt niva, og mye tyder
pa at ogsA et forslag om renter

LEER AV TIDLIGERE
ERFARINGER

Bare en brei enhet og slagkraf-
tig aksjoner fra alle utdannings-
sokende kan sla dette angrepet til-
bake. Motstanden ma organiseres
pa grunnplanet, og harde kamp-
midler ma tas i bruk.

Over hele landet ma vi for-
domme det nye forslaget pa
allmoter og i andre fora. Vi ma
ogsa vise motstanden gjennom
streiker, demonstrasjoner o.l.

Samtidig er det viktig at vi nar
breit ut med informasjon om hva
angrepet bestar i. Dette er en for-

utsetning for a kunne mobiliser el

mange til motstand.
Start mobiliseringa mot det ny

stonadssystemet na. Fram fo
slagkraftige aksjoner 31. mars.
Fortsett kampen til forslaget er
slatt tilbake, og vare ekonomiske
krav er innfridd!

BEHGVSPROVA BOTILLEGG
Savel botillegget som eventuelt

forsorgertillegg skal behovsproves
mot ektefelles inntekt. Som et
eksempel har arbeidsgruppa sjol
foreslAtt en reduksjon i tillegget
med 60% av det ektefelle fjener
over kr. 1900 pr. maned.

Gruppa slay sjol fast at dette
kan friste mange til A inngA papir-
lose ekteskap, men trekker fram
tAgende argument mot dette:

«Det vil ikke lenger vare tale om
et fastsatt stipend. Skillet mellom
hjemmeboer og borteboer vil bare
bli aktuelt ved valg av kostnads-
norm. Saledes vil en vesentlig del
av borteboertillegget bli gitt som
lan».
PROSENTSTIPEND

Og her er vi over pa et kjerne-
punkt i det nye forslaget. Alle na-
vxrende stipend skal bort, og i
stedet skal de erstattes av et
«prosentstipend». Dette stipendet
framkommer ved at en far en gift
prosent av den samla stotten en
har rett til.

«Prosentstipendet» er progres-
sivt, og arbeidsgruppa foreslAr
folgende fordeling:

AKSJONSDAG
31.MARS!

Arbeidsgruppen har ogsA gitt
endel eksempler pa hvordan dette
vil slA ut for ulike sokere, og har
valgt endel elever ved Oslo lwre-
skole som eksempler.
FORVERRING FOR STORE
GRUPPER

Talleksemplene her bygger pa
det mandatet arbeidsgruppa har

studietida na er pa trappene.
Som en helhet vil dette eke

gjeldsbyrda kraftig. Dette ma bli
resultatet nar stipendkostnadene
ikke skal ekes, samtidig som de
med ekstra stort stottebehov skal
fa litt mer enn for. Disse pengene
kan jo da ikke tas andre steder
enn fra de evrige sekerne!
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'Wanda t
Allerede det mandatet arbeidsgruppa

har ffitt fra staten, viser at forslaget ikke
skal ta utgangspunkt i studentenes og de
ansattes interesser, men tvert imot
statens onske om rasjonalisering og
ytterligere innsparing.
KRAVET OM OKTE STIPEND
AVVIST

Kravet om en kraftig heving av
stipendiene har brei stotte blant de
utgangssokende. Den stadig synk-
ende stipendandelen og den stadig
stigende renta er de viktigste
grunnen til det gjeldsslaveriet som
venter de fleste av oss etter endt
utdanning. Allerede idag er det
slik at med et studielan pa kr.
50.000, skal en betale tilbake kr.
350 pr. maned i 28 ar til lane-
kassa.

Dette kravet er suverent avvist i
det nye forslaget til stonadssystem.
I mandatet heter det nemlig om
forslaget til nytt stipendsystem at
det ikke skal ta sikte pa en
generell heving av stotten.»

I stedet legger arbeidsgruppa
opp til a splitte ulike utdannings-
sokende opp mot hverandre, ved a
snakke om at det saken gjelder er
en omer rettferdig fordeling av de
knappe stipend-midlene». Vakkert

lyder det nesten nar de sier at ((de
som trenger mest ogsa skal
mest».

Vi ma skjxre gjennom dette, og
for det forste sla fast at for det
store flertallet av oss betyr det nye
forslaget en klar forverring i
forhold til idag. Vi ma holde fast
pa en kraftig heving av stipendiene
for alle. Dette star sjolsagt ikke i
motstrid til at folk med ekstra stort
behov, f.eks. forsorgelsesbyrde,
skal stipendieres sxrskildt i tillegg.

EDB I STOR SKALA
I arbeidsgruppas mandat heter

det ogsa: oTallet pa skjonnsavgjo-
relser bor begrenses mest mulig,
man bor i storst mulig utstrekning
operere med kvantifiserbare stew-
relser i reglene, og utformingen av
reglene bor ta hensyn til bruk av
EDB i soknadsbehandlingerm

De ansatte i lanekassa har gaff
hardt mot omfattende bruk av
EDB. De ser dette som en direkte

trussel mot sine arbeidsplasser. De
har ogsa riktig pent pa at for
sokerne betyr dette mindre mulig-
het til individuell behandling, og at
langt Here enn i dag far tilgang til
personlige data.

De ansatte har i stedet krevd at
antall ansatte i lanekassa rakes. Vi
ma stestte dem i dette!
FORSLAGET TJENER
STATEN

Som vi ser har staten allerede
gjennom det mandatet arbeids-
gruppa har fatt, sikra seg at for-
slaget som na legges fram bare
tjener staten sjol, og gar mot
interessene til de utdanningssoken-
de og de ansatte i lanekassa. Sti-
pendsummen blir i beste fall
konstant, mens et stort antall
ansatte skal rasjonaliseres bort.

Studentene og de ansatte i lane-
kassa har feller interesser av a be-
kjempe det nye stonadssystemet,
og allerede idag kan vi se spirene
til en slik kampenhet.

99 • • • rett til"•••
HVA DET GJELDER

La oss si at kostnadsnormen for
borteboere er kr. 2000 pr. maned.
Alle borteboere vil dermed ha rett
til kr. 20.000 i stonad, og av dette i
folge forslaget kr. 4000 i stipend.

Forslaget sier altsa at disse 4000
kr. i stipend vil vedkommende fa,
sjol om han/hun bare soker om kr.
10.000 i Ian. Men la oss sporre
konkret: Hvem kan klare seg pa
kr. 10.000 i samla stotte i aret?
FIRE GRUPPER

De to viktigste gruppene er de

med ektefelle med hoy inntekt,
eller hey inntekt sjol. Men for disse
vil stipendet redusere kraftig pa
grunn av behovsprovinga av ekte-
felleinntekt og/eller egen inntekt!

De vil altsa ikke ha noen nytte
av dette.

Den tredje gruppa er dem som
vender pa hvert ore, ikke kjoper
aviser, gar pa kino osv. Kort sagt,
folk som har en levestandard
hverken utdanningssokende eller
andre kan godta. For disse vil
situasjonen bli uforandra.

Den siste gruppa er de som far
sa mye hjemmefra at de av den
grunn klarer seg med liten stotte.
Ogsa dette er fa.

Dermed star det klart at dette
oargumentet» i hovedsak er en
bluff.	 Forbrukerundersokelsene
nemlig at det store flertallet av stu-
dentene bruker langt mer enn
kostnadsnormen i lanekassa. For-
soket pa a framstille det som om
denne regelen vil bety en for-
bedring	 for store grupper ma
derfor avvises.

Et argument for systemet som tilhen-
gerne av det vil komme trekkende med,
er at en skal ffi stipend i prosent av det
en har rett til i stotte, og ikke av det en
soker om. La oss se litt nEermere pa
dette.

Itjuveri
HISTORIE BAK GRUNN-
STIPENDET

Grunnstipendet har sin bak-
grunn i de omfattende lanekasse-
aksjonene i 1970. For a helle olje
pa vannet vedtok staten at all ung-
dom under utdanning skulle fa et
slikt stipend.

Men dette kosta ikke staten et
ore. Fram til dette stipendet ble
innfort var det nemlig slik at
foreldre som hadde barn i hoyere
utdanning, fikk et fratrekk i skat-
ten lik storrelsen av dette stipen-
det. Dette ble na oppheva.

Det som i realiteten skjedde var

altsa at den forsorgerstonaden som
tidligere ble utbetalt til foreldrene
na ble utbetalt direkte til de ut-
danningssokende.

ALLE HAR RETT PA
GRUNNSTIPEND'

Det nye stonadssystemet apner
for at enkelte ikke vil a stipend i
det hele tatt. Dette er i sa fall ikke
annet enn et frekt tjuveri av grunn-
stipendet. Vi ma holde fast pa at
alle har rett til grunnstipend, og at
dette stipendet skal ha en storrelse
som kompenserer prisstigninga
siden det ble innfort.!

En ekstra frekkhet i det nye forslaget
er at det legger opp til at staten skal
stjele fra oss det grunnstipendet som
alle under utdanning har rett til.

SVi
sk gen

MOT DE ANSATTES KRAV
I forrige nummer fortalte vi om

hvordan en annen kjent SV-er, Per
Telhaug, som medlem av den sty-
ringsgruppa som leder omorgani-
sering av lanekassa, hadde gatt
mot alle de ansattes krav i et eget
notat.

De ansatte hadde gjennom sin
fagforening Ott ut mot dette, og
oppfordra de utdanningssokendes
kontaktutvalg, DUK, til a trekke
notatet tilbake.

Pa et mote i DUK 1. mars
awiste en front fra Unge Hoyre-
ledelsen i NGS til SV-ledelsen i
NSU dette kravet!

REDD FOR KAMP MOT
FORSLAGET

For ei tid siden fikk ledelsen i
NSU tilsendt 100 eksemplarer av
forslaget til nytt stonadssystem
med en oppfordring om a spre dem
til andre utdanningsorganisasjoner
og studentene. Dette har de
sabotert, i alle fall er ingen
eksemplarer sendt til de interesse-
organisasjonene som har vist seg
som kamporganisasjoner for de ut-
danningssokendes interesser!

Samtidig har save] Telhaug som
Versto nekta a stille opp i Studen-
tersamfundet i Oslo for a forsvare
de reaksjonwre handlingene sine.

Dette viser klart at de moderne
revisjonistene pa alle mater fun-
gerer som statens redskaper inna-
for studentbevegelsen. Kampen
mot det nye stonadssystemet og for
en skikkelig studentokonomi, ma
times mot disse Polka.

•	 •

Et av medlemmene i arbeidsgruppa er
som nevnt den kjente SV-eren Olav
Versto. Han er enig i hele opplegget,
men vil i tillegg ha et swrskilt reisesti-
pend.

Dette er ikke det eneste svinet
SV-ledelsen har pa skogen i denne saka.

:t1..	 gf:.G.LER

AV taiN	 crl

5Nkit')
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Pal Steigan.

«KUL»:
Stortingsmelding 1•er progressiv

Gnistero er namnet pa avisa til giCommunistis
Universitetslag* i Oslo. Her finn ein stadig glitrand
dome pi korleis borgarlege grupper kan forfals
marxismen, og nytte han som grunngjeving f
reaksjomere standpunkt.

I det seinaste numret er det rasjonaliseringa a
helse- og sosialutdanninga og Stortings-melding 13
hyllar som ohistorisk progressiv», og som eit qoppgjo
med kallsorientering og privflegierx for sjukepleiarane.

*KUL.* OG DNA HAND •
1 HAND

Lat oss forste trekke frani chi del
sitat fra artiklen. sitat soul uvanlcg
klart syner	 som trofaste
tenarar for borgarskapet.

INTAt det gjeld det siste sitatet, ma
ein vel leggje til at og «KUL» er
stand til a settje Aotalkapitalen»
sine interesser i fratnste rekkje!

q... stort ings Ming a represen-
terer en progressiv utvikling innen
helse- og sosialsektoren. Vi vii spe-
sielt lee vekt pa den siviliserende/
samfunnsmessigtorende funksjc.)-
nen en intcgrering av helse- og
sosialarbeiderutdanninga. vii kun-
ne ha.

o Den sztmfunnsorienterte under-
visning som idag foregar i videre-
gaende skoler/DH-skolene ma der-

til tross for dens naturlige be-
grensning, secs som et frarnskritt,
idet den representerer en hoyere
form for borgerlig dannelse enn den
kristne kallsorienterte etikkhere

teknologiske nyvinninger og
okt spesialisering og differensier-
ing har gjort en rekke tidligere
ineveskelig utforte funksjoner
overflodige. Dette gir seg uttrykk
gjennom vektlegging pa assistent-
personell pa bekostning av perso-
na som utdannes pa hoyere

o... AKP og SV har igjen vist sin
reaksjomere karakter gjennom
kjore i Spann med de mest tilbake-
limeade deter av smaborgerskapet,
mens sosialdemokratiet har vist seg
som det skikt som er det eneste som
er istand til a kjore fram total-
kapitalens behov pa tvers av de til-
bakdiggende fraksjonene innen
borgerskapet.

NOKRE'DOME PA «DET

PROGRESSIVE*

Kjerna i Storingsmelding 13 er
rasjonalisering av helse- og sosial-
utdanninga. Heilt ulike utrlan-

nirtanr	 rn r, V
pleiarutdanninga ill domes skal
rasjonaliserast	 bort som eiga tit-
donning. 60.000 psykisk utviklings-
!lemma	 far saleis ikkje spesialut-
danna pleiarar. tfolge Mork e
denne utdanninga oppretta ved
misforstaing! Dette er eit grotesk
dome pa “den progressive utvik-
liiiga 	 ULd, og, DNA gar i spissen
tor'.

Assistentar med kort utdanning
og kort ornskoleringskurs er deti
nve	 arbeichkrafta sorn
skal overta jobbers til sjukepleta-
rane. Sjukepleiarane skal sparkast
oppover til leiandei administrative:
stillingar. Dette forer tii bade.?
hardare utnytting av arbeidskrafta
og til at dei som skal ta seg av
pasientane bcrre liar kort utdan-
ning og life innOkt i sjukclomen tit
pasienten. «KUL» si stone til denne.
rasjonaliseringa og harselas med
paroles sum tek ufgangspunkt
rasjonaliseringa	 ogsa vil ranun6'
pasientane, er erkereaksjonare og.
folkefiendlege	 standpunkt.
passar som hand i hanske til bete-
og sosialpolitikken til DNA.

Fleire studentar pr. larar,
samanslAing og rasering av ulike
fagutdanningar, innsparing av 50
mill. kr. pA sjukepleiarutdanninga
osb. er dome pa den oprogressive
utviklinga».

oKUL* AVVIST MED
1000 MOT 7

I Studenterdamfunnet i haust i
Oslo blei lina til «KUL» fullstendig
isolert. Berre 7 gjekk mot full stotte
til kravet om d avvise meldinga. I
haust var det landsomfattande
aksjpnar med brei stotte, weir enn
7000 underskrifter blei samla inn.

Vi ma aavisa og isolera alle
reaksjonaere atak pA den rettvise
kampen som er reist, annen dei no
kjem fed ei lita revisjonistisk sekt
som tKLU, eller frA idealane feira
i DNA!

0

Siden oktober i fjor har det kinesiske
folket under ledelse av Klnas Kommu-
nistiske parti fort ei innbitt kampanje for
a ayslore og nedkjempe firerbanden -
Chiang Ching, Yao Wen - Yuan, Chang
Chung - Chiao og Wang Hung - Wen.
Hovedsaken i firerbandens virksomhet
var forsoket pa a gripe makta i partiet og
staten, planene deres om a gjore kontra-
revolusjon.

Den borgerlige pressa har framstilt
hendingene i Kina som et oppgjor
mellom «moderate)) og oradikaleo. Uni-
versitetsgruppa «KUL» sprer ivrig borger-
skapets bilde av Kina. «KUL» hevder at
borgerskapet har tact makta i KKP, med
andre ord at det har skjedd en kontra-
revolusjon i Kina.

Hva Ma Gjores har bedt formannen i
AKP(m/1), Pal Steingan, som var leder
for AKP's delegasjonsreise i Kina i
februar, om a kommentere «KUL'so
qanalyseo av situasjonen i Kina.

Pal Steigan etter Kina-besoket:

FIRERBANDEN FOR GJEN-
.OPPBYGGING AV
KAPITALISMEN

Univrsitetsgruppa «KUL»
hevder, i likhet med den borger-
lige pressa, at oppgjoret med
firerbanden en en borgerlig Heys
angrep pa en revolusjonmr linje i
partiet». Kommentar?

Som vanlig vet ikke «KUL»
hva de snakker om, og de gjor svart
til hvitt. Nar vi ser pA den politiske
linja som kamerat Hua star for, og
stiller den opp mot firerbandens
linje, sa ser vi at kamerat Hua gar
inn for a styrke den kollektive oko-
nomien, bekjempe kapitalistiske
tendenser i landsbruket save' som i
industrien. Firerbanden derimot
oppmuntra til a utvide de private
jordlappene under slagord om at de
stotte de «revolusjonaere som gikk
mot strommen». Vidre _ sä opp-
muntra de bonda til a dyrke de pro-
duktene som ga best priser pa
markedet.

Firerbanden kom med mange
slagord om at de ville bekjempe
borgerlig rett, men de levde sjol et
liv i luksus og korrupsjon. Jeg har
sjol sett den luksusvillaen som
Wang-Hung-wen bodde i i Shang-
hai. Da han flytta inn beordra han
enda mer luksus til villaen, og han
brukte store statsmidler for a gjore
livet sift sa behagelig som mulig.

Kamerat Hua har understreka at
kadrene ma ta del i produktivt
arbeid, og timer dermed en konkret
kamp mot de privilegiene som firer-
banden rana til seg.

Hua stiller oppgaven om at pro-
duksjonen ma okes slik at det skal
bli mulig a komme fram til det
kommunistiske mAlet at enhver kan
yte etter evne og fa etter behov. Mot

dette lanserte firerbanden anti-
marxistiske slagord som odet gjor
ikke noe om det ikke blir noen
avling, bare linja er riktig». Hadde
linja deres Eft gjennomslag i noe
stone malestokk, sa hadde ikke
veien ywrt lang til hungersnod og
mangel pa viktige industriproduk-
ter. Det sier seg sjol hvilken klasse
som ville tjene pa det.

Firerbanden foretrakk en arbei-
derklasse uten kultur, mens kame-
rat Hua stiller parolen om a minske
forskjellen mellom de intellektuelle
og arbeiderklassen ved at de
intellektuelle deltar i produksjonen
og gjennom at arbeiderklassen
hever sift intellektuelle og kultu-
relle niva. Firerbanden gjorde et
stort angrep pa undervisnings-
politikken ved a senke lcvaliteten pa
utdanninga slik at arbeiderklassen
ikke fikk et heva niva. Pa den
maten bevarte de utdannings-
monopolet hos de intellektuelle.

NAr vi ser konkret pA det, sa er
det slik at kamerat Hua og
sentralkomiteen i KKP star for ei
revolusjonaT linje med a fore det
sosialistiske Kina framover mot
kommunismen, mens firerbanden
har staff for kontrarevolusjon og

gjenoppbygging av kapitalismen.

«KUL» BRUKER MAO SOM
REKLAMESKILT FOR EN
REAKSJONIER POLITIKK

— I sift forsok pit a framstille
firerbanden som revolusjonwre
trykker «KUL» Mao Tse-tung til
sift bryst. De hevder at firer-
banden er de som ferer Mao's
linje videre, og at oppgjoret med
de fire derfor hadde vart umulig
mens Mao levde. Hvordan var
egentlig forholdet mellom Mao og
de fire?

— For det forste ma vi slA fast at
«KUL» aldri har vxrt for Mao
Tse-tung mens han var i live.
Ledende oKUL'ere» har uttalt at
Mao var en okinesisk plattmarxist»
som 4<ikke skjonte dialektikken».
Men de gjor det som Lenin har
forklart oss at borgerskapet gjor
med dode revolusjonxre ledere —
de bruker dem som reklameskilt for
en reaksjonxr politikk.

«KUL» har aldri studert og vet
ingenting om forholdet mellom
Mao og firerbanden. De pastar at
firerbanden samarbeida nmrt med
Mao, men de hopper da lekende
left over at formann Mao under
hele kulturrevolusjonen forte en
sammenhengende kamp mot de
anarkistiske og reaksjonaere paro-
lene som slike medlemmer av firer-
banden som Chiang Ching, Chanh

Chun-chia og andre stilte. Formann
Mao kritiserte jo sxrlig sterkt
Chiang Ching som ikke pa noe
tidspunkt var villig til a ove sjol-
kritikk eller drive studier i marxis-
men-leninismen.

Videre var det formann Mao sjol
som foreslo kamerat Hua til
partiets forste viseformann rett for
sin dad. Hvis han hadde onska at

noen annen skulle overta formanns-
posisjonen, sa hadde det jo vart
naturlig a foresla en annen til forste
viseformann.

Dette er ubestridelige fakta som
«KUL» forsaker a prate seg fra.

«KUL» SPRER FORAKT FOR
MASSENE

— En annen metode «KUL»
bruker for a bortforklare det
kinesiske folkets stotte til parti-
ledelsen og Hua Kuo-feng og
firerbandens isolasjon, er
trekke det kinesiske folkets
demmekraft i tvil. «KUL» fram-
stiller de kinesiske folkemassene
som sa dumme at de er ute av
stand til a oppdage og ayslore en
kontrarevolusjomer politikk. Et-
ter besoket i Kina - hvilket inn-
trykk har du av massenes del-

takelse i kampanja mot de fire?
— For det forste ma vi slA fast at

«KUL» pA dette punktet er helt
uenig med Mao, som sa at hvis en
reaksjonxr bande kom til makta i
Kina sa ville massene reagere med
en gang fordi de har et hoyt politisk
niva.

For ovrig sa er det slik at de
alminnelige arbeiderne og bonda i
Kina er langt bedre skolert i
marxismen-leninismen enn noen
«KUL'er» noensinne har vart. De
har vxrt gjennom svxre og om-
fattende polititske kamper, hvor
det gang pa gang har vart borger-
lige kontrarevolusjonxre som har
provd a framstille seg som mest
venstre. Dessuten sa har de
kinesiske massene skolert seg i
mange viktige klassikerverker, som
har gat i opplag i mange ti-millio-
ner i Kina. SA det «KUL» ayslorer
er sin egen forakt for massene.

For ovrig sa fikk jeg hore i
Shanghai hvordan Wang Hung-
wen var blitt ayslort pa et masse-
mote hvor han ord for ord hadde
gjentatt opportunisten Lasalle's
gamle pAstander. Massene ropte til
ham og kalte ham en ny Lasalle, ut
fra at de kunne Marx' polemikk
mot Gotha-programmet.

Det inntrykket en fikk overalt i
Kina, ogsa i Shanghai der firer-
banden har haft makta i ti ar, var at
de fire var ekstremt isolert. De

hadde ingen stotte.

KAMP MOT BEGGE SUPER-
MAKTENE

— Over til noe annet. Fra SV
hold hevdes det at Kina har lagt
ned kampen mot USA-imperia-
lismen og bare ser truselen fra
den sovjetiske sosialimperialis-
men. Hva har du a si til det?

— At det er en propagandalogn
som kommer fra Moskva, og at SV i
dette sporsmAlet bare fungerer som
hoyttaler for Pravda og Kreml. For
i virkelighetens verden forer Kina
en innbitt kamp mot begge de to
supermaktene. Det ser vi f.eks.
tydelig i kamerat Li Hsien-nien's
tale til var delegasjon, hvor han
legger vekt pa at kampen ma fares
mot begge de to supermaktene, og
hvor han ogsa understreker det
positive i vart partis kamp mot
borgerskapet og mot sosialimperia-
lismen og USA-imperialismen.

Kina har ikke firt pa et eneste
punkt nor det gjelder USA og
Taiwan-sporsmalet og andre lik-
nende saker. Det er USA som har
blitt pressa til a trekke seg tilbake
fra sin innringningspolitikk over-
for Kina.

Nar det er sagt sa har Kina
sjolsagt gjort en stor innsats i
ayslore sosialimperialismens ag-
gressive karakter. De har gjort det
klart at det er sosialimperialismen
som idag er pa offensiven og er i
stand til a utlose en ny verdenskrig.
Dette vil ikke SV at massene i
Norge eller verden forovrig skal
vite. De gar Sovjet's xrend, og
derfor sprer de denne tvers
igjennom lognaktige myten om at
Kina skal ha lagt ned kampen mot
USA-imperialismen.

Ei rik bomullsavling hastes inn i Hsinyeh fylket, Honan-provinsen, med
bevegelsen forfora here av Tachai som drivkraft. Bendene trassa sabotasjen fra
firerbanden, som stempla denne bevegelsen som revisjonistisk.

«Firer-banden ville
gjenopprette kapita
lismen i Kina».
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oKUL» og SV pa Sovjets side

MEN SVALBAR
ER NORSK LAND!

11

I fjor gikk det for forste gang pa 12 fir
et 1. mai-tog gjennom gatene i Longyear-
byen pfi Svalbard. Toget sto pfi klasse-
kampens grunn, og en av hovedparolene
var: «Svalbard er norsk land - avvis Soy-
jets press».

Vi kommunister hevder at proletaria-
tet pfi Svalbard gjennom dette har gfitt i
spissen for a forsvare den nasjonale sjol-
raderetten mot Sovjets forsok pfi a annek-
tere det norske Svalbard. «KUL> og SV
hevder at dette kravet er et uttrykk for
«hemningslos nasjonalismeo og «kamp for
a utvide borgerskapets territoriumo.

MARXISMENS UTGANGS-
PUNKT

Nat- kommunister skal besvare
sporsmalet om hvilken nasjon
Svalbard tilhorer, tar vi utgangs-
punkt i den marxistiske teorien.
Nettopp fordi Marx sjol riktig slo
fast at et folk som undertrykte et
annet aldri kunne bli fritt, har
marxismens klassikere lagt stor
vekt pa det nasjonale sporsmalet.

En av de viktigste artiklene
som er skrevet om dette, ble for-
fattet av Stalin i 1912, og bar tit-
telen «Marxismen og det nasjo-
nale sporsmal». Denne artikke-
len la mye av grunnlaget for de
sovjetiske bolsjevikenes arbeid pa
dette omrAdet.

I denne artikkelen definerer
Stalin en nasjon pa denne maten:

«En nasjon er et historisk opp-
statt, varig fellesskap i sprák, terri-
torium, okonomisk liv og psykisk
egenart, som kommer til uttrykk i
felles kultur. Herunder sier det seg
sjol at en nasjon, savel som en
hvilken som heist annen foreteelse,
er underkastet forandringens lov,
har sin historie, sin begynnelse og
slat ».

SVALBARD ER EN DEL AV
NORGE

Nar vi kommunister og andre
slAr fast at Svalbard er norsk land,
bygger vi nettopp pa en grundig
konkret analyse av Svalbards for-
hold til Norge opp gjennom
historia.

For et omrade som Svalbard, der
det ikke eksisterer noen opprinne-
lig befolkning, blir fellesskap i
territorium og okonomisk liv de
viktigste kriteriene for nasjonal
tilhorighet.

NAr det gjelder territoriell plas-
sering ligger Svalbard nermere
Norge enn noe annet fastland, og
fra set--enden av Spitsbergen til
Finnmark er det mindre enn 600
km. Svalbard plassering pa den
norske kontinentalsokkelen, og
dermed innvirkning fra Golf-
strommen, har fort til mange
likhetstrekk i klima og dyreliv.

IKKE TILSTREKKELIG
Men territoriell plassering er

ikke tilstrekkelig som kriterium. I
sa fall ville f. eks. Bornholm vxrt
svensk land.

I tillegg ma vi trekke inn det
Stalin kaller «fellesskap i okono-
misk liv». Konkrete undersokelser
viser at det har vxrt sterke
okonomiske band mellom Norge og
Svalbard helt siden viking-tida. De
viser ogsa at ingen annen nasjon til-
nerma har hatt sa sterke okonimi-
ske band til Svalbard. Plassen
ti/later ikke at vi gar gjennom dette
her, men for alle interesserte kan vi
anbefale (Klassekampen)) nr. 13 og
15/1977.

Pa grunnlag av dette kan vi sla
fast at det er slitet til norske fangst-
folk, fiskere og arbeidere gjennom
arhundrer som har gjort Svalbard
til en del av Norge, og som ar lagt
grunnlag for at det eksisterer et
norsk samfunn med over 1000 inn-

byggere pa Svalbard idag.

SVALBARD-TRAKTATEN
ER IMPERIALISTISK

PA et slikt grunnlag bygger
marxister sin pastand om at
Svalbard er norsk land, og ikke pa
juridiske spissfindigheter og impe-
rialistiske traktater.

Svalbard-traktaten var en del av
den imperialistiske roverfreden i
Versaiile. Den ga Norge «over-
hoyhet» over oygruppa, men pala
Norge a apne Svalbard for alle
makter som vii utnytte ressursene
der. Slik undergravde de store
impoerialistmaktene sjolraderetten
for a sikre sine egne okonomiske
interesser.

Revolusjonxre ma forkaste den

imperialistiske Svalbard kontrak-
ten, og ikke argumentere pa grunn-
lag av den.

SOVJET VIL ANNEKTERE
SVALBARD

Idag opplever vi at Sovjet, til og
med i strid med Svalbard-trakta-
ten, ruster opp militxrt pa
Svalbard. Hensikten med dette kan
ikke vxre annet enn a forberede en
full anneksjon av oygruppa, pa linje
med den anneksjonen Sovjet alle-
rede har foretatt av et stort omrade
i den norske delen av Barentshavet.

Pa Kapp Herr pa Svalbard har
Sovjet bygget en helikopterbase
med omfattende militxrt utstyrt.
Basen er utstyrt med store militxre
helikoptere, pansrede beltebiler,

militxre lastebiler og omfattende
radarutstyr.

Denne basen vii vxre utgangs-
punkt for a erobre flyplassen i
Longyearbyen, og dermed gjore
Svalbard til et viktig militxrt stotte-
punkt for Sovjet i rivaliseringa med
den andre supermakta, USA.

Det er mot dette, og utallige
andre provokasjoner fra sosial-
imperialismen, at arbeiderklassen
pa Svalbard har reist kampen for a
forsvare den nasjonale sjolrade-
retten. De er sjol direkte trua av
Sovjets overgrep mot Norge.

«KUL* OG SV FORSVARER
SOSIALISMEN

Den Lille revisjonistiske «KUL»-
gruppa har Ott i spissen for a
framstille forsvaret av den norske
sjolraderetten som «nasjonalsjavi-
nisme». Som konsekvente forsva-
rere av sosialimperialismen har
ogsa SV-ledelsen pA Universitetet i
Oslo og andre steder kasta seg pa
dette. La oss se nwrmere pa de
argumentene de firer i marka.

En sak sla y en i oyene forst av alt,
nemlig at save] «KUL» som SV med
inngrodd t'orakt for marxismen, i
det hele tatt nekter a foreta en kon-
kret analyse av Svalbards forhold til
Norge ut fra det marxismen sier om
en nasjon.

Istedet slenger de om seg med
fraser som «blods- og territorial-
mystikk», og snakker om at
kommunistene krever «full norsk
anneksjon» av Svalbard. Men hvis
det i det hele tatt kan vxre aktuelt
snakke om «norsk anneksjon» er
det en forutsetning av Svalbard
ikke er norsk land, og det nekter
sjolsagt disse «marxistene» i det
hele tatt a diskutere!

KONKLUSJONEN ER KLAR
Sjol om de ikke kan argumentem

for det, har de i alle fall kommet
fram til en klar konklusjon: «KUL»
og SV holder fast pa Svalbard-
traktiaten. Dette er de frekke nok
til a karakterisere som stotte
«verken til norske eller sovjetiske
krav».

Men under imperialismen betyr
den «like retten for alle» som den
imperialistiske traktaten forfekter,
nettopp de sterkestes «rett» til a
ekspandere og undertrykke andre.
Derfor er «KUL»s og SVs linje apen
stotte til sosialimperialismen.

I en diskusjon om den nasjonale
sjolraderetten i 1918 polemiserte
Lenin nettopp mot folk som under
dekke av a ikke ville' forsvare sitt
eget borgerskap nekta a sloss for
den nasjonale sjolraderetten. Slike
folk blei sjol anneksjonister fordi de
objektivt blir stottespillere for de
store imperialistmaktenes nasjo-
nale undertrykking, sa Lenin.

SKJØNNMALER
BORGERSKAPET

I sine desperate forsok pa a for-
svare Sovjet, skjonnmaler ogsa
«KUL» og SV det norske imperia-

listiske borgerskapet, ved a fram-
stille det som forkjempere for
nasjonal sjolraderett.

NATO-medlemskapet og EEC-
kampen er gode eksempler pa at
borgerskapet er forrwdere av
nasjonen, og at det i imperialismens
epoke er arbeiderklassen og andre
progressive som ma forsvare den
nasjonal sjolraderetten.

Ogsa det norske borgerskapets
holdning til Svalbard bekrefter
dette fullt ut. Avsloringene av
sosialimperialismens opptrapping
pa Svalbard har dels blitt matt med
taushet, dels brukt som argument
for a fa USA til a engasjere seg met-
pa oygruppa! Revolusjonxre ma
sjolsagt ogsa avvise dette!

SVERTER DE SOSIALISTISKE
LANDA

«KUL» har ogsa tydd til apen-
bare logner om de sosialistiske
landa for a begrunne pastanden om
at vi kommunister vii annektere
Svalbard». 410-

Pa generalforsamlinga i DNS sist
host hevda de med brask og bram
at Svalbard-traktaten var «rett-
ferdig» og matte respekteres av alle.
«Beviset» var at bade Kina og
Albania hadde underskrevet den.
SA ble det pApekt fra salen at de to
landa hadde underskrevet trakta-
ten i 1929, og at det var henholds-
vis var Chang Kai-Chek og kong
Zug som hadde gjort det. I tillegg
hadde Kina ikke matte fram pa
jubileumsfesten da traktaten var 50
ar, fordi de mener at Svalbard er
norsk land!

«KUL»s oppforsel da dette ble
pApekt sier mye om at de ikke er
forviira folk som i hovedsak er
progressive, men konsekvente revi-
sjonister og forsvarere av sosial-
imperialismen. I stedet for a to
sjolkritikk pa sine logner, unnlot de
i det hele tatt a kommentere saka.
Seinere har de ikke brukt dette
«argumentet», men i stedet henfallt
til ailment snakk om «blods-
mystikk» o.1.!

REIS KAMPEN FOR SJØL-
RADERETTEN

Lenin slat- fast at gjennom
kampen for sjolraderetten og mot
anneksjoner slutter arbeiderklas-
sen seg sammen og forbereder det
endelige oppgjoret med borger-
skapet. Idag er kampen mot sosia-
lismens forsok pa a annektere
Svalbard reist, og proletariatet pA
oygruppa har sjol gift i spissen.

Alle progressive er forpliktet til
stotte og delta aktivt i denne
kampen. 1. mai vii klassekamp-
toga over hele landet reise payola
«Svalbard er nosk land, - avvis
Sovjets press» som en av hovedparo-
lene. Verken i sosialdemokratenes
eller revisjonistenes tog vii du finne
en sann parole. Tvert imot vii disse
toga bli stottetog for imperialistisk
utbytting og undertrykking. Slutt
opp om Faglig 1. mai Front 1977.
Forsvar sjolraderetten!

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



UTSUGINGSPOLITIKK
Medrekna den siste husleige-

auken, 70 kr. fra 1/1-77, har
husleiga pa studentheimane i Be
stige med 125 kroner sidan april
-76. Dette blir en auke pa 125 kr.
berre pa q manader! Til overmal
har styret i Stiftelsen all varsla
ny husleigeauke pa kr. 33 til
sommaren. Blir ikkje denne
utsugingspolitikken slegen at-
tende vii studentane i Bo fa ein
husleigeauke pa kr. 158 eller.
65% pa litt over eit ar!

Studentane pa Gullbring og
Grivi liar nekta a godta husleige-
auken fra 300 til 370 kr. pr.
hybel. Med stor oppslutnad har
dei gatt til husleigestreik. Hovud-
kravet er ingen husleigeauke og
at staten ma betala.

BORGARSKAPET I BO OG
STATEN BAK UTSUGINGS-
POLITIKKEN

Studentheimane er gos forret-
ning for borgarskapet i Bo. Gull-
bring studentheim blei bygd vegg i
vegg med Bo hotel!, ved tomte-
valet blei det understreka at dette
blei gjort for a to omsyn til hotellet
sitt behov for utvida drift om
sommaren. Idag leiger hotellet
studentheimen 2 mnd. om somma-
ren for kr. 40.000. Dette blir ei
husleige pa kr. 278 pr. mnd. for
ein hybel. Utleigeprisen er 70
kroner pr. deign. Med full utleige
kan hotellet tena inn heile leiga pa
7 dagar! Resultatet er sjolvsagt stor

profitt for hotellet.
Den andre studentheimen, Grivi,

er pa reine billegsalet om somma-
ren. Han har dei siste ara yore
utleigd til den kristne pensjonat-
kjeda Williams a/s. Dette er ei
landsomfattande kjede der KFUM
har aksjemajoriteten. Williams
slepp unna med kr. 45 pr. manad i
leige!

Studentane er bundne til 10
manaders kontrakter, sjolv om dei
fleste av dei berre brukat hybelen i
9 manader i aret. Det fins dome pa
at Williams ,l/s har leigd ut hyblar
medan studentane betalar leige, og
pa at hyblar ikkje har yore innflyt-
tingsklare nar studentane kjem
attende.

Den same kristne pensjonat-
kjeda driv og kantina pa Distrikts-
hogskulen. Trass i direkte subsidi-
ering med gratis lokale, skruvar
dei prisane i veret. Katitprisen har
stige med 75% pa kort tid,
middagsprisen ligg pa 10,50 -
12,50. Dessuten har dei freista a
pressa kantinepersonalet til a ga
under tarifflon.

Pa Grivli studentheim vart det
bygd balkongar til hyblane av di
dei skulle leigast ut om sommaren.
Dette forte til at staten reduserte
statstilskotet med 100.000 kr.
#fordi dette var i strid med for-
skriftene». Studentane ma altsa
betale dette dobbelt med ekstra-
utgifter og tap av statstilskot.

Desse doma viser tydeleg korleis
,Bo hotell, Williams a/s og staten

tener pa denne utsugingspolitik-
ken. Styret for Stiftelsen, med DH-
direktoren og ordforaren i brod-
den stiller seg lojalt i spissen for
forsoka pa a velta nye byrder over
pa studentane. A stet borgarskapet
i Bo og lata staten ga fri er deira
line. Husleigene ma aukast av di
det er rekneskapsmessig naudsynt
er hovudargumentet deira, men dei
vaga ikkje eingong a leggje fram
rekneskapen!

SVAR FRA STUDENT/0TE:
STREIK!

Studentane pa Gullbring og
Grivi har matt atake med kamp.
Dei betaler no inn gamal leige pa
sperra konto. Dei har reist krav om
auka statlege loyvingar til student-
heimane. Styret i stiftelsen som
driv heimane er oppmoda om a
stotta krava, son er retta til staten.

Styret i stifteisen har i praksis
synt seg som stottespelarar for
staten og motstandarar til student-
ane. Pa eit streikemote 1. mars
innleia bade ordforaren og direk-
toren pa DH-skulen. Begge preivde
a overtyda dei streikande om at
aksjonen matte avblasast. Verk-
naden var minimal: Mot 3 royster
vart det vedteke a halde fram med
aksjonen.

TRUGSMAL OM UTKASTING
Dagen etter kom styret saman til

note. Vedtaket dei fatta syner
klarare enn noka gong tidlegare
kva side styret star pa. Motet

vedtok at alle som ikkje hadde
betalt inn alt dei skulda innan 8.
mars, var oppsagt og skulle kastast
ut straks. I iveren etter a fa kasta
ut	 studentane	 som	 streika,
gloymde dei jamvel at husleige-
kontrakta set utkastingsfrist pa 14
dagar. Styret matte ga attende pa
dette trugsmalet.

STATEN FRASKRIV SEG
ALT ANSVAR

8. mars var representantar fra
aksjonsutvalet pa studentheimane i
Kyrkje- og Undervisningsdeparte-
mentet for a krevja svar pa kravet
om statstilskot.

Svaret var blankt nei. KUD
gjekk prinsippielt mot slike tilskot,
slik dei har gjort i liknende saker.
Samstundes vart det klaga over at
det stendig dukka opp slike saker.

Utsendingane fra aksjonsutvalet
vart sendt vidare til Husbanken.
Der var det sjolvsagt ikkje moge-
leg a treffa nokon «som hadde
ansvar for dette omradet».

Kravet om at statenm er ansvar-
leg for studentane si velferd er eit
rettferdig kray. Dette svaret og
innstillinga fra Alstadheimutvalet
syner at staten vil fraskriva seg alt
ansvar. Dei drastiske planene som
Lanekassa har	 utarbeida (sja

ullbr ing Studenthe im

annen artikkel i dette nummeret)
for a skjera bort bade grunn-
stipend og bortbuarstipend er
uttrykk for den same lina. Det er
berre kratige aksjonar som kan
sld attende denne lina. Studentane
i Bo er eit foredome i denne
kampen.

NAMSRETTEN HAR GOD-
KJENT UTKASTING
24. MARS!
MOT DENNE PROVOKASJO-
NEN MED STORM AV
PROTESTAR!

Dette reaksjonxre vedtaket ma
motast med ein storm av protestar
fra utdanningssokjande over heile
landet. Streiken er ein rettferdig,
kollektiv aksjon. Med individuelle
oppseiingar og trugsmal om ut-
kasting prover styret a splitta dei
streikande.

STA SAMAN - AUK STOTTA
Tidlegare roynsler, m.a. fra hus-

leigestreiken i Tromso i 1975, ciser
at slike truslar kan bli slegne til
jorda. Foresetnaden er at dei
streikande star samen, at dei er
viljuge til a setja hardt mot hardt
og at dei har brei stotte i ryggen.
Da Tromso-studentane, med dei
tilsette i ryggen, truga med boikott

av kantiner og universitetsorgan og
andre militante aksjonar, matte
styret i Samskipnaden gje etter.
Bryggearbeidarane sin einskaplege
kamp mot streikebryteri og politi-
vold er eit anna dome.

Studentane i Bo har vist veg for
andre ved a sta samla pa ei kamp-
line. Utfallet av kampen vii vera
avhengig av at ein held fast pa
denne lina.

STRIKEN VIKTIG FOR ALLE
STUDENTAR

Studentane og andre utdan-
ningssokjande sine levekar blir ut-
sett for harde atak gjennom t.d.
husleigeauke, nedskjeringa av sti-
penda osb. Desse &aka ma metast

med kamp. Veda ga til husleige-
streik vann Sogndalstudentane I
haust ein viktig delsiger - hus-
leigeauken vart resusert fra 220 kr.
til 60 kr.

Streiken i Bo er viktig for alle
studentar. Send stottevedtak og
forebu stotteaksjonar. Stott dei
rettferdige krava og mot utkast-
ingstruselen med ein storm av
protestar.
State kan sendast til:
Aksjonsutvalet,
Gullbring studentheim
Bo

Pit BO!
Styret i Stiftelsen som driv student-

heimane Gullbring og Grivi i Bo, har
gfitt til rabiate atak pa studentane som
streikar mot forsoket pa a auka hus-
leiga med 70 kr. pr. mnd. fra 1. jan. Pa
motet 2. mars vedtok styret at studentar

som ikkje hadde betalt husleiga skulle
oppseiast og kastast ut straks. Dette
matte styret, der bade ordforaren i
bygda og direktoren for DH-skulen sit,
trekkja attende av husleigekontrakta
gjev minst 14 dagars oppseiingsfrist.

No har det falle dom i Namsretten:
Alle som ikkje har betalt husleiga innan
24. mars skal kastast ut!

Denne provokasjonen ma motast med
ein storm av protestar frfi alle utdan-
ningssokjande!

.•••••n,-•
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SV SVIKEI:t. KAMPEN MOT
STATSTVETATET

Klarere kan det neppe demon-
streres at USC er stottesptilere for
borgarskapet og staten i student-
bevegelsen, og denne reaksjonxre
provokasjonen er ikke et enkelt-
staende tilfelle.

Pa Stortinget stemte hele SVs
gruppe for § 39 i Universitetslova,
som tastslar at 4<kongerp, skal fast-
sette valgeglene vAre' . PA samme
lid nekta SV-erne i NSU a stotte en
demonstrasjon mot lava, bl.a. fordi
det k urine ,,forstirre Hauglins
arbeid i Kirke- og . undervisnings-
komiteen.! For uraystemninga fikk
de ikke engang ut et nummer av
“ Studentfortim . , trass at de. i ord,
hadde saka som 1. prioritet,.

Dette er konsekvent viderefort
den holdninga de na har tatt til
kampen som er reist pa de tire insti-
tuttene. Mens det 1.eks. pa sosio-
logi og psykologi ble sanila inn hen-
hcildsvisI50 og 115 underskrifter til
stotte for representantene pa to
(lager, kunne NSU/au verken stotte
underskriftsaksjonen, kampen som
var reist eller gi okonomisk stove.

USV har snakka mye em odirekte
og tOrpliktende demokrtath, pa lo-
pesedler den siste tida. Enkelte av
dem har til og mtx.1-vz.ert trykt med
rcx1 skritt, for virkelig A understreke

deft 4progresSive* karakter. fvfettj
deres egen praksis ayslorer hul-1
heten i disse frasene, og at det
eneste de i virkeligheten Sloss for er
borgerskapets og statens direkte og
forpliktende diktatur.
KAMPEN FORTSETTER!

Idag opplever vi et omfattende
ar4ipp pa de uttkap*gssokt*es
detrokratiske rettigheter Stats-
dikterte valgregler, undergraving av
allmotene, interne domstoler pa
lzerestedene og yrkesforbud er vik-
tige stikkord.

Staten vii pa alle mater forsake a
hindre at ulike angrep pa de
utdanningssokendes	 interesser
motes med kamp.

Studentene ved de fire institut-
tene i Oslo star na i forste rekke
kampen mot disse arygrepa. og
kampen de fewer ang5r all ungdom
under utdanning. De er fast inn-..
stilt pa A vinne tram med krava
sine, og har na bl.a. valgt en idles
aksjonskomite for A sarnordne den
videre kampen.

Den viktigste statten dc kan fa er
at ungdom under utdanning over
hele landet sjol aktivt reiser
kampen mot de ulike angrepa pa
vare demokratiske rettigheter. Bare
pa den maten kan statens desperate
forsok pa a knekke interessekam-
pen blant studentene bli en lung
steinTa Beres egne fetter.  

Fireinstitutter 

binde sine valgte representanter til
det synet .. grunnplanet har, og til
kalle tilbake representanter som
sviker deres interesser.

Veda stifle seg i spissen for
kampen mot de statsdikterte valg-
og styringsreglene, retter de ogsa et
slag mot det omfattende oppkjops-
systemet staten vii innfore.

Dette systemet skal sikre gjen-
nomforinga av det staten kaller
«dernokrati., studentrepreseptanter
som bare er zinsvarlige over* sta-
ten og universitetsledelsen, som har
taushetsplikt overfor studentene og
er unneliatt enhver kontroll fra
grunnPlanet.

For a sikre effektiviteten i
systemet skal studenttillitsmennene
okonomisk knyttes til staten med
stratum band. Ved det nettopp av-
holdte valget til kollegiet ved
Universitetet i Oslo, ble det fore-
slatt en samla godtgjorelse til repre-
sentantene pa kr. 140.000. Resulta-
tet ble noen ti-tusener lavere.

STUDENTRADET TIL KAMP
FOR STATENS LINJE

Denne saka bar klart ayslort fler-
tallet i Studentraclet i Oslo win
lopegutter for staten, og forrztdere
av studentenes interesser.

Etter oppdrag fra kollegiet
arrangerte Studentradet. der DKSF

og Grant Gras har tlertallet,
valg p5 historic etter de statsdik-
terte reglene. Bare DKSF stillte opp
i dette tPiratvalget», og tikk dermed
ogs5 samtlige «representanter,, . Det
sier mye on tilslutninga blant
studentene til dette ratne utspillet,
at bare 90 stemmer ble avgitt ved
urnene!

Denne fiaskoen, og sterk mot-
stand fra studentene, har fort til at
forelopig er ikke liknende provoka-
sjoner forsokt pa de tre andre insti-
t uttene.

PROVO KASJON ENE
FORTSA TTE

Pa Studenttingsmotet som skulle
behandle godkjenning av de nye re-
presentantene, matte mange stu-
denter fram fora vise sin stotte til
de demokratiske valgte represen-
tantene fra sosiologi, sosialantro-
pologi, historic og psykologi. Men
pampene vendte som vanlig det
dove oret til. og vedtok a utestenge•
disse representantene fra save'
Studentrad som Studentting. De tre
representantene fra Universitetet
SV stcst ta dette.

Men ikke nok med det, samtidig
vedtok tinget a godkjenne «pirat-
representantene fra tarse-valget pa
historic, ogszi dette med aktiv stone
fra SV-erne!  

I kamp •   

Uraystemninga om valgordninga ved
Universitetet i Oslo silt host, ga de fleste
steder flertall for de statsdikterte valg-
regiene. Men pa	 Historic,	 Sosiologi,
Psykologi og Sosialantropologi ble det
tiertall for at studentene sjol skulk
bestermne valgreglene sine.

Studentene ved de fire instituttene har
fulgt opp dette, og stilt seg i spissen for
kampen mot statsdiktat og tvangsregler.
De har mitt hard motstand fra universi-
tetsletleise, studentaristokratiet og andre
fieadef inflator studentbevegelsen.

KAMP l'OR STUDENT-	 Tone slass or roten til a velge sine

DEIVIOKRATI ET	 eplt	 slik tieriailet sjol
Studentene .sed de fire !IIStitlit-	 onsker def. De slits, l'or 1.tten                 
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I-Namsretten godtek utkasting: REIS BREI
STOTTE TIL STUDENTANE
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Landsmotet i LNL

SEIER FOR
KAMPLINJA!

KLAR TIL GJELDSSLAVERI!
Sentralt pa landsmotet sto

sporsmalet om levekara til student-
ene. Statens Lanekasse er i ferd
med a utarbeide en plan for om-
organiseringa av stonadsordninga,
en plan som bl.a. vil innebxre at
borteboerstipendet og grunnstipen-
det faller bort og at en i stedet vil
fa stipend regulert etter den samla
stotten en har krav pa. Imidlertid
vil grensa for a fa stipend bli satt
sa hogt at bare studenter med
ekstra store Ian fpr noe saerlig av
det.

Landsmotet gikk skarpt i mot
denne nye ordninga og stilte flere
krav om virkelig stipendstonad.

FULL STOWE TIL DE
ANSATTE I LANEKASSA

Samtidig vedtok landsmotet full
stotte til den kampen de ansatte i
Lanekassa ferer mot statlige planer
om full tasjonalisering av Line-
kassa. Planene gar bl.a. ut pa a
tlytte hele Lanekassa og dens 300
ansatte fra Oslo, og i tillegg
redusere antall arbeidsplasser ved
a innfore EDB i enda stone ut-
strekning.

I et fellesopprop mellom lwrer-
studentene og de ansatte i Line-
kassa stilles det ei rekke krav retta
mot alle disse planene. Til stotte
for disse krava vil det bli gjen-
nomfort en dags streik pa alle

lxrerskolene 31. mars. Fellesopp-
ropet oppfordrer dessuten alle
andre utdanningssokende til a
stotte de kravene som de ansatte
pa Lanekassa har reist, stotte
Ixrerstudentenes streik og a slutte
aktivt opp om aksjonene.

SV-PAMPENE: KONSEKVENT
TALSMENN FOR STATEN

Staten har sine hjelpere i
kampen mot studenter og arbeids-
folk, et nett av student «tillits-
menn» 'som nettopp er lonna av
staten. Per Telhaug, representant
for De Utdanningssokendes Kon-

taktutvalg, DUK, i Lanekassa
Styringsgruppe er en av dem. Han
gjorde seg fortjenet til penga bl.a
gjennom a forfatta et notat hvor
han foreslár utflytting av Lane-
kassa fra Oslo samt utstrakt bruk
av EDB.

Fagforeninga til de ansatte pa
Lanekassa har gâtt skarpt i rette
med dette reaksjonxre framstotet.
Landsmotet tok likeledes skarp av-
stand fra notatet. I en uttalelse,
som blei vedtatt med 50 mot 6
stemmer, blir det slátt fast at

notatet er uttrykk for en bevisst
politikk som blir fort i marken av
SV-fraksjonen og Unge Hoyre I
DUK. Uttalelsen krever Telhaug
fiernet fra DUK sine organer.

Hvilke metoder revisjonist-leder-
ne tyr til nar de blir desperate blei
illustrert av lederen i NSU, Harald
Jarning, som var tilstede som
«gjest». Gjennom et forfalska
vedtak fra en DUK-konferanse
provde han a framstille det som
om LNL ogsa hadde Ott inn for
utflytting. Sammen med YLI har
imidlertid LNL konsekvent Ott i
mot disse reaksjonwre planene —
og igjen blei SV-pampane kledd
av!

KAMP MOT ALSTADHEIM-
UTVALGETS INNSTILLING!

Statens «generalplan» for utdan-
ninga, PH/DH-systemet, med okt
stiidenttall og konsentrasjon av
studenta, vil med nodvendighet
kreve okt behov for velferdstilbud.
Dette er staten fullstendig klar
over — derfor innstiller nii et ned-
satt utvalg pa at studentene sjol
skal betale velferden. Det Lille som
staten ser seg tvunget til a spytte
inn skal de forskjellige gruppene
av utdanningssokende slass om
innbyrdes!

Det store flertallet av delegatene
pa landsmotet syntes denne saka
var gri — innstillinga ma be-
kjempes! Men	 det var ei lita
gruppe SV'ere som hadde Jarnings
statslonna pekefinger over seg —
hvordan skal en klare a forhindre
kamp mot staten uten at det blir
for tydelig? Jo- — en kan for
eksempel si:	 innstillinga er litt
bra og litt diirlig ... den kan jo
forbedres ... 	 den ma ut til
diskusjon i lokallaga for lands-
motet kan vedtak alga til kamp
mot den.... osv.

Imidlertid ble motstanden sa
stor i diskusjonen, og Jarning var
dessuten Ott	 for dagen — at
enden pa visa var at SV'erne blei
tvunget til a stemme for en opp-
fordring om a aksjonere mot alle
fors& pa a gjennomfore innstil-
linga!

FAGLIG 1. MAI FRONT -
MOT STATENS UTDAN-
NINGSPOLITIKK!

Mot en stemme vedtok lands-
motet en oppfordring til lokallaga
om a tilslutte seg faglig 1. mai-
fronts tog 1.	 mai. Dette fordi
Faglig 1. mai-fronts tog er det
eneste som reiser kamp mot
statens utdanningspolitikk. Det
blei understreka at staten prover a
sette studentene og andre grupper i
samfunnet opp mot hverandre, det
er derfor nodvendig at hererstu-
dentne bruker 1. mai til a markere
og utvikle enheten med andre
grupper i samfunnet.

a

STOR ENHET OPPNADD
GJENNOM KAMP

Landsmotet brakte LNL et godt
skritt videre i det a utvikle ei riktig
og konsekvent kamplinje. Dele-
gatene klarte a sette linjene skarpt
opp mot hverandre og gjennom
hard og frisk diskusjon nadde de
fram til enhet pa et hogt niva. Ved
ayslutninga ga delegatene uttrykk
for at de gleda seg til a komme
hjem til skolen slik at de kunne
begynne a sette politikken ut i live!

Landslaget for Norske Lwrerstuden-
ter har nylig avholdt landsmote i Oslo -
et seierrikt landsmote! Det vedtok bl.a.
ny formfilsparagraf for LNL som lyder:
qLNLs hovedoppgave er a kjempe for
lanerstudentenes okonomiske kfir, de-
mokratiske rettighet, arbeidsforhold, vel-
ferd og yrkesutdanning.»

Landsmotet slo fast at LNL ogsfi i
praksis vii stile seg i spissen for den
kampen lwrerstudenter over hele landet
reiser mot statens utdanningspolitikk.
Det ble vedtatt en rekke uttalelser, bl.a.
en oppfordring til alle lokallaga om a
tilslutte seg Faglig 1. mai-fronts tog 1.
mai, oppfordring til kamp mot den
voksende fascismen og ny-nazismen i
Norge og en uttalelse som tar aystand fra
Sovjets anneksjon av norsk teritorium i
Barenthavet og sovjetisk press pa Sval-
bard.

Landsmotet i LNL var en vikttg seier for kamplinja, og styrka LNL kraftig som et
redskap for icererstudentenes interesser.

\\\

Sverige:
Enhet norske-
svenske studenter
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STUDENTKAMP
I ANDRE LAND!

Den 26. februar var flere tusen
studenter samla til et protestmote
i Gamla Riksdagshuset i Stock-
holm. Bakgrunnen for motet er at
Riksdagen er i ferd med a sette i
verk en ny Hityskolelov - U
68/H75 - til tross for at studenter
og herere har kjempet mot loven
siden 1968. «Reformene» i Sverige
har mye til felles med de angrepa
som norske studenter utsettes for
bl.a. gjennom Storingsmelding
13, den nye valgordninga og
Disiplimerkomiteens innstilling.

Pfi motet vedtok de svenske
studetnene felgende uttalelse:
«Liksom i Sverige forsoker staten
i Norge a to fra studentene heft
elementmre, demokratiske rettig-
heter - nemlig retten til
bestemme i egne organer og
retten til a velge sine representan-
ter etter egne fastsatte regler.
Samtidig forsoker staten gjennom
planer om en disiplinterlov a inn-
fore interne domstoler pit univer-
sitetene i Norge. Studentene
samlet til protestmete i Gamla
Riksdagshuset i Stockholm stat-
ter kampen til de norske
studentene for demokratiske
rettigheter. Gjennom var kamp
mot U 68/H 75 har vi heft a for-
svare ass mot statens angrep pa
vfire demokratiske rettigheter.
Derfor stutter vi dere, og ber dere
holde ut.

Enhet norske og svenske
studenter i kampen for demokra-
tiske rettigheter!

Fell paragraf 39 i den nye uni-
versitetsloven og planene om en
ny disiplimerlov for universitet-
ene i Norge!

Fell U 68/H 75 i Sverige!»

•
Danmark:
Landsomfattende
kamp mot adgangs-
begrensning

Aktiviteter mot adgangsbe-
grensningen som det danske
folketinget har vedtatt a innfore
for alle hoyere lieresteder orga-
niseres nfi over hele Danmark.

Pi flere universitet, bl.a. i
Kobemhavn og Arhus, er det
holdt meter om kampen mot ad-
gangsbegrensningen. I Randers
la 400 gymnastiaster 10/2 ned
undervisningen i protest mot ad-
gangbegrensningen.
Aksjonene er et oppgjor med dem
gamle fagkritiske Jinja som gir
opp kampen og bare vil mobili-
sere studentene til a drive med
samfunnskritisk prosjektarbeid.

(Arbejderavisen)

Vest-Berlin:
Streikefront mot
politisk og okono-
misk undertrykking

Pfi universiteter og hoyskoler
over hele Vest-Tyskland har stu-
dentene i lopet av det siste
semesteret gift til kraftige aksjo-
ner mot den ekende politiske
undertrykkinga og mot forver-
ringa av studentenes levekitr.

Ved universitetene i Vest-
Berlin har studentene organisert
omfattende aksjoner og streiker
mot Berufsverbot for professor
Bauer og dosent Rothe. Disse
hererne har blitt utsatt for
politiske forfelgelser p.g.a. at de
har staff som underskrivere pit et
valgopprop for den politiske
gruppa «Rode Fane». Til tross for
trusler om harde represalier fort-
satte studentene streiken, og opp-
nfidde a slfi angrepene pfi de to
Imrerne tilbake!

Pfi universitetet i Miinster har
studentene streiket i flere dager
mot angrepene pfi studentenes
demokratiske rettigheter, bl.a.
forbud mot veggaviser og bok-
disker pa universitetet.

Pfi den tekniske hoyskolen i
Darmstadt har studentene gittt
boikott av kantinene p.g.a.
kraftige prosforhoyelser.

(Roter Morger)

•
Roma:
Studenter kjepp-
jaget revisjonist-
leder!

I flere uker har studentene i
Roma okkupert universitetet fdor
a sette makt bak sine krav om
endringer i universitetslovene og
fora fit satt en stopper for den til-
takende fascistvolden. Revisjo-
nistpartiet har stottet en rekke av
regjeringas nye forslag, bl.a. et
som vil skjtere dratisk ned pa
nyansettelse i staten, og som
dermed vil eke den svmre arbeids-
losheten blant ferdig utdannete
studenter ytterligere.

I tillegg til at revisjonistene har
stottet opp om statens angrep pa
studentene, kom lederen for det
revisjonistdominerte fagfornun-
det CGIL, ouciano Lama, med
grove provokasjoner mot student-
ene som okkuperte universitetet.
I en en tale ha holdt fra en
lastebil inne pit universitetsom-
rfidet gikk han til frontalangrep
pfi «ultravenstre» og «det terror-
istiske ytre venstre», og manet till
ro og orden. Detr Lama etter
planen skulle ha snakket om var
dofascistenes terror, og student-
enes reaksjon lot ikke vente pa
seg. Lama, som ogsit er en av
lederne i revisjonistpartiet «PCI»,
ble mutt med steiner og malig-
bokser. Han ble halt ned fra
lastebilen og jaget ut fra
universitetsomritdet.

«PCI* krever nit at de ma fit
bedre politibeskyttelse mot slike
opprorske folk. Dette er det
samme kravet som fascistene
stiller.

(Expresso
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(Streikestottekomiteene har gitt oss en uvurderlig hjelp, og vi retter derfor en spesiell
takk til dem. r Dette uttalte de streikende bryggearbeiderne da streiken var nedd.

uttalelser ma inspirere oss til ny innsats for a gjore stereikestottekomiteene til en
stadig sikrere stotte for arbeidsfolk i kamp.
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Mot borgerskapets
raseri med okt
innsats i stotte-
arbeidet!

A were kommunist betyr a gjore ar-
beiderklassens og alle undertryktes inte-
resser til sine egne. Derfor er det sjolsagt
for oss kommunister og stotte de
kampene arbeidsfolk og andre reiser mot
borgerskapets undertrykking.

Sinn mener vi i
NKS at stotte-
arbeidet skal
organiseres:

NKS ser det som en viktig oppgave
utvikle slagkraftige streikestottekomiteer
pa alle hoyere lxresteder i Norge. Her
skal vi kort ga gjennom hovedpunktene i
vfirt syn pa hvordan dette arbeidet bor
organiseres.

Avvis de falske
«argumentene» fra
streikesabotorene
i SV og «KUL»!

Revisjonistene i SV og «KUL) har lan-
sert endel «argumentero mot den perma-
nente streikestottebevegelsen pa lwre-
stedene. Vi skal her se nwrmere pa en del
av dem.

Vi veit at de kampene arbeider-
klassen forer for en storre del av de
verdiene de sjol skaper er djupt
rettferdige, og at de samtidig gir
folk viktige Ixrdommer i kampen
for a styrte utsugerne i en sosia-
listisk revolusjon og gjennom det
legge grunnlaget for a fjerne all
urett og undertrykking.

Derfor er vi kommunister for
streik og streikestotte, og fra forste
stund har marxist-leninistene i
Norge Ott i spissen for a utvikle et
kraftig stottearbeid for arbeids-
folk i streik. Dette arbeidet har vi
drevet konsekvent fra Kiruna-
streiken i slutten av 60-Ara og fram
til idag, ikke minst pa de hoyere
Imrestedene.

HATA AV BORGERSKAPET
I dag er streikestottebevegelsen

slagkraftig og landsomfattende.
Overalt firms det grupper der
aktivister pa minste varsel kaster
seg ut i stottearbeidet.

Streikende arbeidere har uten
unntak pekt pa den enorme
betydninga dette hat hatt for dem,
og DNA/LO-ledelsens praksis med

stenge fagforbundas streikekasser
hindrer ikke lenger noen i a reise
kamp mot uretten.

Som naturlig er, hater borger-
skapets streikestottebevegelsen som
pesten. Med DNA-sekretwr Lever-
aas i spissen har de gjort alt for a
knekke den gjennom ville logner
om at «AKP tar pengene», gjennom
forsok pa a forby komiteenes inn-
samlinger i endel byer, gjennom
for& pA a sparke streikestotte-
aktivister pa arbeidsplassene osv.

I all hovedsak har disse rabiate
angrepa prella av som vann pa
gasa, og streikestottebevegelsen
vokser stadig i styrke.
SV PA BORGERSKAPETS
SIDE

OgsA de moderne revisjonistene i
SV-ledelsen har stilt seg side om
side med det ovrige borgerskapet i
angrepa pa streikestottebevegelsen.
Ledende SV-ere som den ene nest-
formannen, Bjornulf Froyn, og
Aeoretikeren» Hans Ebbing har
apent gaff til angrep pa streike-
stottebevegelsen.

I beretninga til SVs landsmote
nylig het det i trid med dette:

qSV gar derfor imot permanente
streikestottekomiteer. SVs med-
lemmer bor heller ikke delta i de
streikestottekomiteene som AKP
har opprettet».

Her firmer vi altsA primitiv anti-
kornmunisme og dypt rotfesta
partisekterisme i skjonn forening
for a begrunne en rekajsonxr
oolitikk. SV-ere skal ikke vurdere 

grunnlaget for, og praksisen til en
streikestottekomite, man om den er
oppretta av kommunister eller
ikke!

Mange vanlige SV-medlemmer
og sympatisorer som virkelig stutter
srbeidsfolk har avvist denne ratne
linja, og deltar aktivt i stottearbeid.
Men det forandrer ikke det faktum
at partiet SV, her som pa andre
omrader, star for ei konsekvent
borgelig, arbeiderfiendtlig og anti-
revol usjonmr linje.
DEN TILSLORTE UTGAVE

Pa de hoyere Ixrestedene er det
ikke mulig a legge fram partiets
reaksjonwre linje pa en sa utilslort
mate. Til det liar folk sjol opplevd
pa for nart hold den store
betydninga streikestottearbeidet pa
Ixrestedene har hat, ikke minst for
a utvikle enheten mellom studenter
og kjempende arbeidere.

Derfor ma angrepa pa streike-
stottebevegelsen her tilslores med
prat om at SV er for steikestotte.
Men i praksis forer de den samme
politikken som SV-ledelsen legger
fram.

Til na har SV, sammen med
«KUL», pa la2restedene stort sett
arbeidet etter folgende skjema:
Forst splitter de ut av komiteene pa
rein anti-kommunisme, deretter
oppretter de egne komiteer pa et
sekterisk grunnlag, komiteer som
ikke gjor et slag i stottearbeidet.
Samtidig hetser de spent pa de
permanente streikestottekomiteene
og oppfordrer folk til ikke a gi
penger gjennom dem.

Sjol om forma er tilpassa
forholda pa lxrestedene, er kon-
sekvensen noyaktig den samme som
SV-ledelsen onsker: minst mulig
stotte til arbeidsfolks streik.

Revisjonistene frykter nemlig
med rette arbeidsfolks streike-
kamper. Arsaken er at mange av
dem som reiser kampen bitter far
erfare at partiet SV, som de har sett
pa som et progressivt parti, slettes
ikke forsvarer deres interesser, og
at linje SV star for aldri kan fore til
sosial isme.
STYRK STREIKESTOTTE-
ARBEIDET!

Klassekamplinja er i framgang
innafor arbeiderklasen. En av
mAtene dette kommer til uttrykk pa
er at stadig flere arbeidsfolk miter
borgerskapets framstot med streik
og andre aksjoner.

Dette stiller ogsa stotte krav til
streikestottebevegelsen pa Ixre-
stedene. Vi oppfordrer alle progres-
sive til a bli med i arbeidet for A
styrke den permanentet streike-
stottebevegselsan! Enhet studenter-
arbeidere!

ORGANISER FOR
MAKSIMAL STOTTE

Streikestottekomiteene bor or-
ganiseres slik at stotten til ar-
beidsfolk i kamp blir maksimal.
Dette krever at vi bygger komi-
teer som er i stand til a reagere
raskt nfir en streik bryter ut, og
som samtidig har et politisk
grunnlag som gjor det mulig for
alle som stater arbeidsfolks
kamp a slutte opp om arbeidet.

KOMITEENE SKAL WERE
STOTTEKOMITEER

Streikestottekomiteenes opp-
gave er a samle politisk	 og
okonomisk state til arbeidsfolks
streikekamper pfi deres eget
grunnlag. Komiteene skal samle
okonomisk stotte som betingel-
seslost gis til de streikende, spre
de streikendes egen propaganda
og annet materiale som begrun-
ner de steikendes kray.

3. KOMITEENE MA WERE
PERMANENTE

Streikestottebevegelsen	 ma
hele tida were klar til ny innsats,
og bare en permanent organise-
ring kan sikre dette. At en komite
er permanent vil si at den har et
valgt fast styre, faste medlems-
moter og at den ogsfi driver
arbeid i perioder da det ikke er
sheik.

Viktige oppgaver i slike perio-
der kan f.eks. were a giennomfore
studier pa hovedavtalen, arbeids-
retten , hvordan et tariff-oppgjor
gjennomfores osv.

Ph store lwresteder, f.eks.
Universitetene er det nodvendig
organisere en sentral komit-, med
lokale underkomiteer pit	 alle
institutter. Bare silk kan 	 det
settes ote   felles mfilsettine  for 

hele Ixrestedet, og bare slik kan
resultatene kontrolleres hele tida.

AKTIVISTENE SKAL
BESTEMME

Som andre fronter, er ogsfi
streikestottebevegelsens slagkraft
avhengig av at de som aktivt
deltar i arbeidet ogsfi skal
bestemme den politiske linja.

Streikestottebevegelsen ma ha
et indre demokrati, og dette
forutsetter individuelt medlems-
skap. Pa Universitetet i Oslo har
streikestottekomiteen	 nettopp
gift ut ffir a verve mange
medlemmer. Betingelsene for
bli medlem er at en stater
komiteens grunnlag, vil betale en
mindre medlemskontingent, og
etter evne delta i stottearbeidet.

Medlemskap gir rett til a delta
pfi medlemsmetene, velge ledelse
og vwre pfi a utvikle stettearbei-
det og politikken for det.

STOTTE TIL ARBEIDER-
KLASSEN DET VIKTIGSTE

Streikestottekomiteenes viktig-
ste oppgave era samle state til
arbeidsfolks kamper. Men dette
ma ikke utelukke at streikestotte-
komiteene, etter demokratiske
diskusjoner, ogsfi kan drive
stottearbeid for andre under-
trykte grupper.

F.eks. stater vi i NKS fullt ut
det arbeidet endel komiteer drev
til state for de skattestreikende
smibondene pa Hitra.

6. BYGG FONDS!
NKS er for at det skal bygges

opp stottefonds i den	 enkelte
streikestottekomit gjennom egne
innsamlinger. Slike fonds g erm det
mulig a senile task state mir en
sheik bryter ut

4(FAGBEVEGELSEN MA
PRIORITERESh

Sv og «KM* ynder a framstille
det som om de innsamlingene
streikestottekomiteene driver star
i motstrid til det a samle
okonomisk stotte innafor fag-
bevegelsen. Sjolsagt har de ikker
vwrt i stand til a begrunne dette,
men de begrunner ofte sin egen
streikestettesabotasje pa lmre-
stedene med at «vi ma prioritere
fagbevegelsen».

Til dette er det for det forste
det a si at SV-ere ikke har
utmerka seg ved a reise forslag
om okonomisk stotte i fagbe-
vegelsen. Tvert imot har de f.eks.
gjentatte ganger gaff mot forslag
om slik stotte i Oslo Sam.org .

men viktige er det a under-
streke at uansett niva pfi stotte-
arbeidet innafor fagbevegelsen,
vil ogsi det a samle state blant
andre grupper verve en viktig
oppgave.

Streikestuttearbeidet pit here-
stedene styrker enheten mellom
progressive studenter og kamp-
villige arbeidere, og det utvikler
studentbevegelsen politisk og kan
vinne mange faste allierte for
arbeiderklassen. Dette er fullt ut i
samsvar med arbeiderklassens
kortsiktige og langsiktige interes-

ser. oKUb og SVs argument av-
slerer derfor ogsi et grunnleg-
gende okonomistisk syn pfi stotte-
arbeidet pfi Imrestedene.

Hvis arbeiderne som et resultat
av dette skule ffi inn langt mere
stotte enn det de trenger for A.
klare seg, viser erfaringene at
arbeiderne sjol godt veit hvordan
de overskytende pengene skal
brukes. Etter streikene de siste
ara har det vtert vanlig at
arbeiderne har oppretta et kamp-
fond som de seinere har brukt til
a stotte andres kamp.
oAKP STAR BAK))

Dette argumentet er rein anti-
kommunisme. V: kommunister
erkherer apent at vi overalt gar
spissen fora danne breie streike-
stottekomiteer pfi et grunnlag
som kan samle mange til felles
innsats.

Nfir dette argumentet brukes,
f.eks. i beretninga til SVs
landsmote, er det en oppfordring
til folk om a ikke vurdere
komiteene og deres arbeid kon-
kret, men a nekte a delta i dem
fordi kommunistene har tatt
initiativet. Tydeligere kan det
neppe demonstreres at for SV er
det a avgrense seg fra kommu-
nistene viktigere enn a samle brei
state til arbeidsfolks kamp!

I Bergen har SV og cKULA sammen danna en permanent streikesabotasjekomite,
,StreikestottetrontenA. Dens aktivitet har begrensa seg til a rette harde angrep mot

1
 den permanente streikestettebevegelsen, mens den i lopet av hele bryggestretka ikke

kiarte ci .fet opp en eneste stand med innsamling til de streikende.

a
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Ellen Pedersen.

Dere som ikke tror at sosialismen kan gjennomfores av
et stortingsflertall, hvorfor deltar dere i valg?0 Dette er et
sporsmfil som mange stiller til kommunister.

HMG har stilt sporsmfilet til Ellen Pedersen, som i snart
to fir har vwrt Rod Valgallianses representant i Oslo bystyre.

Ellen Pedersen, hvorfor stiller
kommunister til valg og deltar i
parlamentariske organa?

— Forst vii jeg si litt om hvordan
vi kommunister ser pa de parla-
mentariske organa. I motsetning til
de borgerlige partiene, som fram-
stiller de «folkevalgte» organa som
demokratiske taleror, si hevder vi
at bade stat og kommune er red-
skaper for herskerklassen. Akkurat
som staten er monopolkapitalens
apparat, sa er kommunestyrene
bare en forlenga arm av staten.
Budsjettene til kommunene er
feks. nesten helt last fast til utgifter
som er vedtakk av sentrale stats-
organ.

Men kommunestyrene er ikke
bare passive organ. All erfaring
viser at de er lydige redskaper for
monopolkapitalen. Jeg vii ta etpar
eksempler fra Oslo som klart viser
hvilken klasse kommunen tjener.

MED STDTTE TIL
VORSTER'S VENNER

Olo kommune har nylig vedtatt
bortfeste ei industritomt i Grorud-
dalen til selskapet Jordan. Jordan
er et multinasjonalt konsern som
blant annet ekspanderer voldsomt i
Sor-Afrika. Arbeiderpartiet, som
gar under dekke av a vxre sosial-
istisk, gikk inn for a sikre tomte-
plass til dette konsernet, som er
aktiv stottespiller for det rasistiske
Vorster-regimet.

Helse- og sosialbudsjettet er et
annet eksempel pa at kommune-
styret ikke ivaretar arbeiderklas-
sens og de vanlige Oslo-beboernes
interesser. Ved siste budsjettbe-
handling, vedtok bystyret a skjxre
ned sosialbudsjettet med 30-40
mill. i forhold til 1976.

For A fA igjennom denne og
andre nedskjxringer ble det fra de
borgerlige partiene skremt med at
det var krise i Oslo - bykassa var
bankerott. Na matte bade politi-
kere og Oslo beboere vise sparevilje
og ikke stille kray.

Na er det jo slik at vi ogsA
kjenner til krisene i det kapita-
listiske systemet. Men dette er
kriser som kapitalismen sjol
skaper, og som ikke skal belastes
arbeidsfolk slik som dette budsjet-
tet gjor.

Dessuten sa vet vi at Oslo
kommune ikke har noen problemer
med a lane store summer pa
verdensmarkedet fordi Oslo kom-
mune er blant de sikreste og mest
punktlige til a betale. Dette viser at
det er penger a hente dersom Oslo
kommune hadde hatt onske om
legge forholda til rette for arbeids-
folk.

SA langt om funksjonen til de
parlamentariske organa. Du spurte
om hvorfor vi stiller til valg. Vi tror
ikke som de borgerlige arbeider-
partiene at de parlamentariske
organa kan bli redskaper for folke-
makt eller sosialismen kan gjen-
nomfores via parlamentet. Vi
mener at bare den kampen arbei-
derklassen og andre arbeidsfolk
sjol forer kan gi seier bade i dags-
kampen og i kampen for sosialis-
men. NAr vi deltar i valg sa gjor vi
det for a ayslore at de folkevalgte
organa ikke er redskaper for
arbeidsfolk, men for borgerskapet.
Vi vil konsekvent forsvare arbeids-
folks interesser og reise state til de
kampene arbeidsfolk forer — og
arbeide fora avdekke pampevelde,
korrupsjon og borgerlig heste-
handel om arbeidsfolks liv.

— Etter snart to At- som bystyre-
medlem — hvordan ser du pa
mulighetene for a lose disse
oppgavene?

ARBEIDSFOLK TRENGER ET
REVOLUSJONiERT
ALTERNATIV I BYSTYRET

— Jeg mener det er en styrke for
arbeiderklassen her i byen at de har
fatt en representant fra Rod Valg-
allianse inn i bystyret. Det betyr at

de kan komme til oss nar som heist
for A fd oss til a ta opp enhver sak
som er av betydning for dem, enten
det dreier seg om en veistump,
trusel om sanering, eller om en
bryggestreik. I den tida vi har vxrt
representert i bystyret, har vi reist i
alt ca. 20 interpellasjoner om saker
som har vxrt viktige for arbeids-
folk i Oslo — interpellasjoner om
daghjemsprisene og bemanninga
pa daghjemmene, om den nye
hovedavtalen for ansatte i Oslo
kommune som forbyr enhver form

for streik og som Apner for yrkes-
forbud, om stotte til de streikende
bryggearbeiderne — for a nevne
noen.

Samtidig sa mener jeg at vi ved
sitte i bystyret ayslorer for arbeids-
folk her i byen at bystyret ikke
ivaretar deres interesser.

Bryggearbeiderne Izerte at by-
styret ikke var deres taleror nar de
deltok pa galleriet nat. RV pa opp-
fordring fra bryggearbeiderne
fremma en interpellasjon mot at
sikkerhetsforskriftene ble brutt pa
Oslo havn, som eies av Oslo kom-
mune. Og hva skjedde? Jo, bystyret
nekta a behandle interpellasjonen
til de streikende!

De VAlerengbeboerne som matte
opp i bystyret flat- RV fremma en
interpellasjon med stotte til deres

kamp mot motorvei gjennom VAler-
enga, fikk erfare at bystyret ikke
var et redskap for dem. Alle repre-
sentantene, bortsett fra RV, stemte
for forslaget!

ANGREP PA RV'S
DEMOKRATISKE RETTIG-
HETER

De borgerlige partiene ser det
sjolsagt som en fare a ha et
revolusjonwrt alternativ i bystyret,

som setter sokelyset pa deres
arbeiderfiendtlige politikk. Derfor
forsoker de a fA satt en stopper for
RV's virksomhet i bystyret. Et
forsok pA a gjemme boil det
revolusjonxre alternativet, era ute-
lukke RV fra deltakelse i utvalg og
komiteer. For a fa til det er de bor-
gerlige partiene villige til A bryte
sine egne lover. Jeg tenker her da pa
Kommuneloven hvbr det star at alle
partier skal vxre representert i
utvalg. Etter protester mot dette
angrepet pa vare demokratiske
rettigheter, sa ble de borgerlige
partiene pressa til a love RV et
utvalg. Etter et halvt ar ble vi
plassert i restaurant- og bevillings-
nemnda — noe vi har ayslAtt — der
«gjorde vi minst skade». Ja, for de
borgerlige partiene, som onsker a fa
holde pa uforstyrra med a lempe
byrder over pa arbeidsfolk er det
utvilsomt en fordel a fa plassert RV
i denne nemda. Arbeidsfolk der-
imot som trenger et revolusjonxrt
alternativ i bystyret, som kan
fremme deres krav og som kan
trekke all hestehandel med deres
livsinteresser fram i lyset, ma pro-
testere mot alle forsok pa a inn-
skrenke RV's demokratiske rettig-
heter.

SV-DAMER MED LAPPE-

TEPPE TH., DNA-ORDFORER

I rak motsetning til kommu-
nistenes syn pa de parlamentariske
organa sa hevder SV at de kan bli
redskaper for «folkemakt». Hvilke
erfaringer har du med SV-represen-
tantenes innsats for a gjore bystyret
til et redksp for arbeidsfolk?

SV hoster mange stemmer ved
a framstille seg som sosialister og
talsmenn for arbeiderklassens inte-
resser. Men i bystyret som over- alt
ellers sa fremmer SV en tvers igjen-
nom borgerlig og anti-revolusjonxr
politikk. SV-representantene i by-
styret setter hensynet til en
«ansvarlig politikk» hoyt over det
som tjener arbeidsfolk.

SV har konsekvent stemt mot
alle RV's forslag, samme om det
har dreif seg om ei gangbru som
skal sikre skoleveien for unger eller
mer prinsipielle saker som f.eks.
bryggestreiken. SV-representant-
ene stemte ogsd mot forslaget fra
RV om at kommunen skulle oevrta
Statens Forvernsenter.

SV tar helier ikke sjol initiativ til
a fremme saker som har betydning
for arbeiderklassen her i byen. De
to interpellasjonene de har reist det
siste aret, har hatt liten interesse for
arbeidsfolk.

I sak etter sak har SV fungert
som et lydig haleheng til DNA.
Dette kommer klart frem i SV's
holdning til langtidsplaner for Oslo
kommune. Disse langtidsplanene,
som tar sitt utgangspunkt i kapi-
talens behov, stemme SV konse-
kvent for. Et eksempel er sone-
planen for Oslo, som tar for seg all
arealbruk her i byen. NAr SV
stemte for denne planene, sa
betydde det at de ogsd stemte for de
planene som f.eks. gjelder for
VAlerenga. SV kaster altsA alle
prinsipper over bord, i dette til-
fellet stotte til VAlerenga-beboernes
kamp mot motorvei, for a sikre
kapitalens og DNA-ledelsens planer
for Oslo.

For a understreke det mere og
vennskapelige forholdet mellom
DNA og SV i bystyret, sa kan jeg
nevne at SV-damene var blant de
ivrigste til a strikke lappeteppe i
ayskjedsgave til forhenvxrende
ordforer Brynjulf Bull!

Til hosten ska arbeidsfolk i
Norge igjen ta stilling til valga. Da
bor sosialister og revolusjonxre
vende ryggen til SV-ledelsens poli-
tikk. For den finnes det bare et
alternativ - Rod Valgallianse.
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Kryss av i almanakken
Mange synes sikkert det er tidlig

snakke om firets kommunistiske sommer-
leire allerede nfi, men de tar helt feil. Det
er na planene for sommeren begynner
ta form for de fleste, og det er nfi alle
progressive studenter bor sette av tid til
en ukes grundige politiske, diskusjoner,
kultur- og idrettsaktiviteter og sosialt
samvxr med andre revolusjonwre fra
lwresteder over hele landet.
EN SKOLE I	 viklinga av en ny revolusjonazr be-
KOMMUNISME!	 vegelse i Norge.

OgsA i Ar vil NKS arrangere	 Bare den som sjol har vwrt pa leir
sommerleire spesielt innretta pa	 kan fullt ut forstd den betydninga
progressive pa de hoyere kerested- 	 leirene har, og det sier mye at de
ene i Norge. Dermed gjor vi vart for	 som forst engang har drat pA leir
a viderefore en tradisjon som har	 nesten alltid kommer igjen - gang
hat uvurderlig betydning for ut- 	 pa gang.

A vxre samla en hel uke gjor det
mulig a diskutere viktige politiske
sporsmAl til bunns gjennom grup-
pediskusjoner og veggavisdebatt, og
pa den maten legge grunnlag for
viktige framganger i den politiske
kampen pa lwrestedene etter
leirene. Kulturen tas i bruk i den
politiske kampen, ikke som en
eliteaktivitet, men som noe alle
driver med. Idretten brukes som et
middel for a styrke samholdet, og
alle har felles ansvar i organiseringa
og gjennomforinga av leiren. Kort
sagt, pa mer enn en mate er leirene
en skole i kommunisme!

HOVEDTEMAENE
Stortingsvalget blir et av hoved-

temaene pa Arets leire. Diskusjo-
nene vil spesielt bli retta inn pa
kommunistenes syn pa parlamentet
og parlamentariske valg. Men
diskusjonene skal vxre en rettesnor
til handling, og derfor vil ogsa de

konkrete metodene vi ma bruke for
a styrke oppslutninga om ei
revolusjonxr linje i valget bli
behandla grundig.

Det andre hovedtemaet blir
studentenes egen interessekamp.
Her vil savel den strategiske
betydninga av a reise studentene til
kamp for sine interesser, som de
konkrete angrepa vi star overfor bli
tatt opp. A styrke interessekampen
pa laererstedene vil vxre den
viktigste mAlsettinga.

Den siste hoveddiskusjonen vil
dreie seg om den internasjonale
situasjonen, krigsfaren og linjene
for hvordan detnorsk folket kon-
kret skal mote en okkupasjon fra en
av supermaktene. Innrettinga er
enna ikke bestemt i detalj, og vi
kommer nxrmere tilbake til dette i
neste nummer av avisa.

Uansett, dette er viktige disku-
sjoner, diskusjoner ogsd du ma bli
med pA!

SETT KRYSS I
ALMANAKKEN NA!

Som det framer av oversikten
nedenfor er tid og sted for en del
av leirene allerede fastsatt. Tid og

sted for de evrige, priser og andre
viktige informasjoner kommer i
neste nummer.

Sett et kryss i almanakken
allerede na, og bli med pa
kommunistisk sommerleir!

0

0

Tid og sted for leirene.
Ostlandet:
Tromoya ved Arendal 7.8.-14.8.
Vestlandet:
Herdla ved Bergen 31.7-7.8.
Trondelag:
Kyrkswterora 31.7.-7.8.
Nord-Norge: Tid og sted
ikke klart
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8. mars:En seier for

kvinnekampen!
18.000 slutta opp om 8. mars-komi-

teens tog pa den internasjonale kvinne-
dagen. Antallet demonstrasjoner okte fra
ca. 50 til 80-90. Dobbelt sa mange som i
fjor gikk i de progressive kvinnetogene.
8. mars var ei kraftig markering av at vi
er tusener som ikke vil godta kvinne-
undertrykkinga, og mange kvinner tok 8.
mars det forste steget i den aktive
kampen for frigjoring av kvinna.

8. mars kampanja gikk bredt ut -
enda fler enn de tusener som gikk i
toget, slutta opp om det politiske grunn-
laget for 8. marskomiteene, gav en
femmer pa underskriftslista. 8. mars be-
tydde ogsfi mange framtidige kvinne-
aktivister.

IMPRN.
Mobiliseringa fram mot 8. mars forte til et kraftig oppsving i kvinnekampen pd item-
stedene. Her en lokal demonstrasjon som 8. mars- komiteen ved Universitetet i Oslo
arrangerte mot kommunal overtagelse av Samskipnadens daghjem.

Det skitne mord-attentatet mot Okto- BORGERSKAPET AVLER

ber-bokhandelen i Tromso, har •g.tt FRAM NAZISMEN

borgerskapet pfiskudd til en ny hets-
i, offensiv mot kommunister og andre pro-

gressive. Alle anti-fascister ma mote
dette med a styrke kravet om forbud av
nazi-partiet Norsk Front. Samtidig ma vi
styrke kampen for a forsvare progres-
sives demokratiske rettigheter, og kon-
sekvent bekjemoe alle forsok pa like-
stile kommunister og nazister, kommu-
nazismen.

MA UNNSKYLDES
NAZISTENE

Sjal ikke etter attentatet har
borgerskapet vwrt villige til a for-
domme nazistene. Tvert imot har
deres linje vaert a forsvare dem
gjennom a understreke at det er
«forstaelig» at noen reagerer pa
den maten.

Hoyre-avisa Tromso sa det slik
22.2.77: «Egentlig kan man vxre
overrasket over at denne reaksjo-
nen ikke er kommet for 	 Vi er
ikke i tvil om «hvem som har
begynt», — for a bruke barne-
terminologien, — ei heller hvern[
som har storste skylda».
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NYNAZISTER BAK
ATTENTATET

Det er liten tvil om at nynazister
star bak attentatet. 1 de seinere ara
har disse politiske kriminelle gang
pa gang utsatt progressive for sine
terrorhandlinger. Taregassbomber
mot 1. mai-tog, bombetrusler,
angrep pa fremmedarbeidere, for-
sok pa brannstifting i et hus der
Rod Vngdom hadde test, kniv-
stikking og en rekke andre saker
canner til sammen et monster.

POLITIET DEKKER
NZISTENE

Straks attentatet var skjedd
begynte politiet i Tromso sine
forhor, ikke av nynazister som
mate fram ved bokhandelen for a
uttrykke sin glede, men av folk
som jobba i bokhandelen og andre
progressive! Blant annet ble det
krevd at AKP(m-1) skulle oppgi
navn pa alle sine medlemmer i
byen.

At nazistene tikk ga i fred er

langt fra overraskende nar vi veit
at Øyvind Lorentzen, som er tiltalt
for a ha knivstukket en ungdom
fordi han ikke ville fordomme
kommunismen, far delta i fysisk
trening sammen med politiets
aspiranter!

Bryggestreiken og andre streiker
har vist oss at politiapparatet er et
av borgerskapets redskaper mot
folk som star pa ei klassekamp-
linje. Attentatet i Tromso er enna
et eksempel pa dette.

NAZISTENE! — EN DEL AV
BORGERSKAPET

Nazismen er borgerskapets apne
terroristiske diktatur over arbeider-
klassen og folket, det diktaturet
hele borgerskapet tyr til nar deres
makt virkelig er trua.

Men ogsa i mer fredelige tider
har borgerskapet bruk for nazis-
men. I slike tider brukes nazistenes
terrorhandlinger til a bygge opp
under kravet om forbud av
kommunistene, og til a likestille
kommunister og nazister.

«Militant kamp mot kommunis-
men» er et av noazistenes viktigste
slagord, og det de forsaker a samle
stotte pa. De retter seg spesielt mot
kommunistene som arbeiderklas-
sens og alle undertryktes mest
konsekvente stotter, men samtidig
er «kommunister» for nazistene et
vidt begrep, f.eks. har de hevda at
Unge Hoyre er «kommunist-infilt-
rert»!

Men den anto-kommunismen
nazistene mobiliserer pa er hele
borgerskapet med pa a spre. Helt
fra Karl Marx dager har borger-
skapet framstilt kommunister som
umenneskelige uhyrer som bare
borgerskapets «demokratiske sin-
nelag» hindrer dem i a ta livet av
en gang for alle.

I Norge idag sprer alle borger-
lige partier fra floyre til SV og
NKP denne hetsen. De moderne
revisjonistene star sannelig ikke
noe tilbake fra «ugras-lukerne» i
DNA/LO-toppen og yrkesfor-
bunds-forskjempere i Arbeidsgiver-
foreninga.

Ikke minst i Nord-Norge har

dette blitt klart bevist. Et eksempel
av mange er at et formannsskaps-
medlem for SV i Tromso har Ott i
spissen for en suspensjons- og eks-
klusjonskampanje mot kommu-
nister og kampinnstilte arbeider
ved Tromso Skibsverft. Et annet
eksempel er at SV har gatt i spis-
sen for a fa inn en paragraf i ved-
tektene til «Oljeaksjonen i north
der det heter at medlemmer av
AKP (m-l) og folk som agent
stater dem, ikke kan fa medlems-
skap».

REIS KAMPEN MOT
TERROREN

Borgerskapet og deres stotte-
spillere vil aldri reise kamp mot
nazistenes terrorisme. Det ma
progressive sjol gjore.

Mord-attentatet i Tromso ma
motes med at vi styrker kravet om
forbud av Norsk Front og kampen
mot de ulike angrepa pa progres-
sives demokratiske rettigheter. Vi
ma samla awise forsoka pa a like-
stille kommunister og andre kamp-
innstilte med nazistene. Mot pa-
standene om at kommunistene og
andre progressive framprovoserer
nazismen, ma vi sla fast at
nazismen er borgerskapets ekte- fe
dte barn.

Gjennom det kan vi vende en
darlig ting til en god ting, og
mord-attentatet til en stein nazist-
ene har lofta for a slippe den pa
sine egne fatter.

Reis en landsomfattende pro-
testbolge mot den nazistiske
terroren! Forby Norsk Front!

BORGERPRESSA
MOBILISERTE

Kreftene bak samarbeidsutval-
get - revisjonister og sosialdemo-
krater - matte ta i bruk en skitten
antikommunisme og logner mot 8.
marskomiteens tog. I utgangs-
punktet gikk de hardt ut mot anti-
imperialistiske og antifascistiske
paroler, og hevda at disse splitta
kvinnekampen. Da det viste seg at
disse parolene hadde stor state
blant kvinnene, provde de a
framstille forskjellen mellom de to
togene som «sma og betydnings-
lose».

Men det var ikke noen tilfeldig-
het at nettopp de kraftene som
lever av a undertrykke kvinnene -
med Aftenposten, Arbeiderbladet
og Ny Tid i spissen - slutta varmt
opp om «kvinnetoget» og «hoved-
toget». Politikken i dette toget var
identisk med deres kvinnefiendt-
lige politikk.

SV OG DNA:
— Utnytter kvinnenes krav om

sjolbestemt abort som valgflesk og
er snaysrlig for ei reaksjonwr
abortlov.
— er ansvarlig for mangelen pa

daghjemsplasser. De star bak
den kvinnefiendtlige barnehage-
lova og prisokninger.
nedlegger kvinnearbeidsplasser
i fleng og tvinger kvinner
tilbake til hjemmet.

— angriper den progressive, inter-
nasjonale kvinnebevegelsen for
a reise kampen mot imperialis-
men, og stutter varmt opp om
Sovjets varme fredsapparat.

Allikevel er det ikke tvil om at
mange progressive gikk i Samar-

beidsutvalgets tog. Bl.a. etter at
USV pa tradisjqnelt opportunistisk
vis, hadde «pynte» pa toget med
paroler som «gratis daghjem til alle
barn». Derfor er 8. mars ei spore til
a fa enda Here til a vende ryggen til
dem som spesielt i et valgar vil fore
kvinnene bak lvset.

FRAMGANG FOR KVINNE-
KAMPEN PA LAtERESTEDENE

Revisjonistene forsaker a legge
ned kvinnekampen pa laerestedene.
De hLvder at studentjenter er
priviligerte, okonomisk likestilte og
har rett til arbeid og utdanning.
Opp not dette reiste 8. marskomi-
teen kampen mot undergravinga
av kvinnenes rett til utdanning, for
daghjemsplasser, og mot okt
gjeldsbyrde som hindrer spesielt
jenter i a studere. Universitets- og
skoleseksjonen i 8. mars-komi-
teenes tog fikk stor og entusiastisk
oppslutning. Dette viser at student-
ene awiser den reaksjonxre kvin-
nepolitikken til USV, og reiser
kampen mot kvinneundertrykking
overalt - ogsa pa lazrestedene.

SLUTT OPP OM KVINNE-
FRONTEN!

Kvinnefronten er i stor fram-
gang. Over halvparten av medlem-
mene er nye siste aret. Gjennom 8.
marsarbeidet ble det bygd mange
nye	 kvinnefrontgrupper,	 og
«gamic» grupper ble 4-, 5-	 og
6-dobla i antall. Kvinnefronten er
den eneste kvinneorganisasjonen
som kjemper mot all kvinneunder-
trykking. Kvinnekampen fortsetter
etter 8. mars - bygg kvinnefront-
grupper.
BLI MED I KVINNEFRONTEN -
FOR FRIGJØRING AV
KVINNENE!

ekte (»ate

«STAND OG DEMONSTRA-
SJONER*

Hvilke fryktelige ting er det sA
kommunistene har gjort som dot.
det «forstaelig» at en bokhandel
sprenges med dynamitt og fire
menneskeliv settes i fare. Se, slikt
pleier borgerskapet vanligvis a si
lite konkret om. Men i Arbeider-
bladet 15.3. far endelig 4 kjente
borgere i Tromso uttale seg om
dette, og da slippes katta ut av
sekken, sa det virkelig smeller:

«AKP-erne i byen har en sjelden
evne til a ergre og provosere
vanlige borgere. Enkelte ganger
ma en ga gasegang mellom stands
og demonstrasjoner», sier advokat
Trygve Fjeld d.y. Og DNAs
gruppeforer, Helge Jacobsen folger
opp i samme spor. «Personlig
mener jeg AKP-erne selv har
utfordret til brak i Tromso. De
irriterer folk -med stands pa gata
og intiltrasjoner pa arbeidsplas-
sene», sier han.

La oss ikke glemme disse
uttalelsene! De viser nemlig hvor
tynt det «demokratiske» skallet
borgerskapet omgir seg med
egentlig er. «Ytringsftihet, organi-
sasjonsfrihet og demonstrasjons-
frihet» er store ord som borgerne
gjerne tar fram i hoytidelige
stunder. Men nar disse rettig-
hetene brukes til a spre en politikk
som virkelig truer makta deres, da
forsvinner dette skallet som dogg 4
for sola!

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