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AVISA TIL NORGES KOMMUNISTISKE STUDENTFORBUND — EKSTRANUMMER 1974

Slutt opp om

aksjonsvekene
Mot iverksetjinga av Imrerutdanningslova og innfOringa av Pedagogiske
Hogskular 1/1 - 1975
Mot den nye Stortingsmeldinga om hØgre utdaning.
Mot renteauke og for heving av stipenddelen. Nei til
auka gjeldsbyrde!
Mot statsbudsjettet —
Stogg millionnedskjeringane
i budsjetta!
SLUTT OPP OM DEMONSTRASJONS OG AKSJONSDAGANE 31. oktober og

13. november!

Naar 2000 studentar og elevar mdtte
Bjartmar Gjerde i Det Norske Studentersamfund laurdag 19.okt. Med
unntak av ein handfull AUF'arar,var
det ingen i den fullsette salen som
stOtta DNA sin reaksjonwre og folkefiendlege utdanningspolitikk.
Korkje Bjartmar Gjerde eller andre
representantar for Kyrkje- og Undervisingsdepartementet var viljug til
A lova utsetjing av innfOringa av
dei Pedagogiske Hdgskulane.
Kravet 'Nei til renteauke -Hey
stipenddelen' fekk vi Keller ikkje
noko klart svar pA. Gjerde prdvde i
innleiinga A prata seg fra det med
A visa til at renteheving enno ikkje
var vedteke i Regjeringa. Bade han
og Ingrid Eide stakk av fdr debatten
Vi har no berre ein ting a gjera:
VI MA SETJA MAKT BAK KRAVA VARE!
Vi m5 bruka begge aksjonsvekene vi
no star framfor for A pressa gjennom
desse minimumskrava.
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Nei til renteauke!
stipenddelen!
Hey
Dette er eit anna krav som vi.

ikkje kan fira ein millimeter pa:
Den klare forverringa i levevilkara
dei siste Ara, trugar no iced a tvinga oss til a bli deltidsstudentar
med darleg l$na arbeid om dagen og
studiar om kvelden,og i helgjene.
Folk med darleg rad blir tvinga til
A ta kortare utdanning i trad med
det monopolkapitalen idag mest av al
alt ynskjer seg. War Bjartmar Gjerde
driv reklame for dei nye hdgskulereformene med A visa til likestillin
ing mellom alle grupper, meir sosialt rettferdig rekruttering osb...
s5 er dette berre snakk. I praksis
gjer DNA det motsette. Vi ma ta opp
kampen mot forverringa av levevilkara vare.
VI KREV 40 % STIPENDDEL!

Kva kan
viVivinna?
kan vinna tide
Far vi utsett innfdringa av Pedagogiske HOgskular, vinn vi ogsA tid til
5 mobilisera langt fleir bak krava
vare blant studentar,lmrarar,andre
tilsette,elevar,foreldre....
Vi kan hindra forverring av levevilkara vare.
Hindrar vi forverringa av levevilkara, hindrar vi ogsa staten i
bruka darleg dkonomi som oppsplittande middel. Studiar pA deltid,
stendig lengre jobbing i semestret,
darlegare studiemiljd - vil svekka
motstandskrafta var og gjera det van
vanskeleg A avvisa slike framstdvt
som den nve Stortingsmeldinga og
andre reaksjonmre reformer som vi
veit vil koma.

OS IN

en i samband med handsaminga i Stortinget. Det er denne kampen vi mA
leggje grunnlaget for i haust.
Ser vi pa historia var og rdvns
lene vare, kan vi sla fast: VI HAR
ALDRI OPPNADD NOKO UTAN GJENNOM KAMP
Vi kan visa til Lanekasseaksjonen
varen-70. Like nmrliggjande er det
sjA pA kampen mot Ottosen-komiteen
sine rasjonaliseringsframstd v t i
slutten av 60-Ara. Vi kan no oppsummera at vi vann fOrste runde mot
Ottosat-opplegget for hOgre utdanning
Det vi ma reisa kamp mot idag er
"Ottosen" tilpassa "olje-eventyret"
sine behov. Vi ma satsa hardt for
vinna andre runde ogsA.
Meir enn 2000 studentar i Bergen,
Trondheim, Tromsd, Stavanger og Oslo
har dei siste vekene y ore med pA
massekonferansar om statens utdan
ningspolitikk.
Naar 2000 Studentar/elevar var pA
DNS-mOtet om same tema 19.okt.
Sagene Lmrarskule gAr til streik
31.okt.
Fleire hundre sosialskuleelevar
samla til diskusjonar i Stavanger i
18.,19.og 20.okt. oppmodar om streik
og aksjonar 31.okt.
Aksjonskomite er danna pA Universitetet i Oslo_

Kva gjer vi?
Dann aksjOnskomitear med folk som
er viljuge til A gA i brodden i mobiliseringa og kampen.
Ver oppfinnsomme i Mobiliseringa.
Det trengs bade informasjon og breie
diskusjonar. FA sett av ein dobbeltime pA seminaret ditt til diskusjon
om Stortingsmeldinga. Ho er viktig
for alle under hOgre utdanning.
Arranger lokale diskusjonsdagar
der det er mogeleg.

ALLTID STRID NAR
JEG FOR ESLAR

NOE NYTT !

Kvifor
desse krava?

+ Den nye Stortingsmeldinga vedgar
at det "nye Pedagogisk Hdgskulesvstemet for lwrarutdanninga er ein
viktig del av det nye DistriktshOgskules y stemet. Fra departementshald
har vi hOvrt Ingrid Eide uttala at
"Lmrerskolene er de store maktfaktorene i dette spillet (om det nye
DH-systemet) 1! Dette fordi Lmrarstudentane utgjer over halvparten av
alle utdanningssdkjande i hOgre utdanning utanom universitet og hOgskular. Det er difor vi seier at DEI
PEDAGOGISKE HOGSKULANE ER KJERNEN/
HJORNESTEINEN I DET NYE DISTRIKTSHOGSKULESYSTEMET! Del skal brukast
som brekkstang for A gjennomfdra
den nye Stortingsmeldinga alt fdr ho
er handsama i Stortinget og fdr
lwrarar og studentar far hdve til 5
vurdera rekkevidda av det som skjer.

Nei til iverksetjing av
lwrarutdanningslova
1/1 — 1975!
HVA MA GJØRES
Organ for Norges Kommunistiske
Studentforbund.

Postboks 5628, Briskeby,
Oslo 2

Ansvarlig: Bernt Holtsmark

A/S Ouplotrykk Oslo

Det som bestemmer et samfunns
karakter er produksjonsforholda
— de forhold som menneskene
med nodvendighet inngar seg
imellom i produksjonen — og
herredommet over statsmakta i
samfunnet. Er produksjonsforholda kapitalistiske, og har borgerskapet herredOmme over staten, er samfunnet kapitalistisk. Er
produksjonsforholda sosialistiske,
og har arbeiderklassen skap t sin
egen statsmakt — proletariatets
diktatur — da er samfunnet sosialistisk.

proletariatets
diktatur i
utdanninga
Det er ogsA de same faktorene som bestemmer utdanningas karakter. Kapitalistiske produksjonsforhold hetyr at
produksjonsutviklin g a og den situasjon
den skaper pA arheidsmarkedet, samt den
herskende klassens politiske interesser
-representert ved staten, bestemmer utdanninc, as karakter og .former.
Utdanninaas karakter er derfor i hovedaak bestemt av samfunnets karakter:
Det er ikke mulig A skape en sosialistisk utdannina under kapitalismen og
monopolkapitalens diktatur.
Men nAr Bette er saat, TA vi tilfosve:
nt kapitalismen bestemmer utdanningas
karakter, hetyr ikke at utdanninga opphOrer A vmre en skueplass for kampen
mellom ulike klasseinteresses, - en
skueplass for klassekamp. Innen den
ramme klasseforholda og statsmakta setter, bOlaerklassekampen fram oa tilbake.
Det arheidende folket kan kjempe for
sine interesser, vinne delseire og konsesjoner, og styrke sin stilling gjennom klassekamp pa utdanningsonrAdet.
Av dette fog ger det at vi kommunister
mA. kjempe pA to mAter samtidig. vi mA
kjempe for en sosialistisk revolusjon
som oppretter proletariatets diktatur
og stiller utdanninga definitivt i det
arteidende folkets tjeneste. Men samtidig mA vi i de samfunnsforhnlda vi har
i dag,' kjempe for A forsvare og styrke
det arbeidende folkets interesser i utdanninga. Disse kampene henger ultAselig
sammen, oa bare A ofre seg for den ene
eller andre sida vil aldri fare fram.
Utdanninga under sosialismen vil vmre
underlaat det arbeidende folkets behov,
oskonomisk og politisk:
Arbeideeklassen former den hogre
utdanninga, og star direkte i ledelsen
av den. I Yina sitter fahrikkarbeidere
oa bOnder i ledelsen for de store univversitetene, sammen red lsrere og stud.
Studentene rekrutteres fra aet arbeidende folket, ikke fra et begrenset
skikt av borgere oa intellektuelle,slik
forholdet enn8 rye er i vesten.

Vi vil styrkja kampkrafta vA gjennom dei aksjonane vino reiser. Vi
mA smi einskap i eigne rekkjer bade
gjennom diskusjonar og aksjonar.
Dette er viktig for a kunna avvisa
alle fOrsdk p5 A splitta oss ut mot
andre grupper.
Vi vinn tid til 5 arbeida for
stOtte fra andre grupper som arbeidarar, bOnder og fiskarar...
Vi mA ta fra Bjartmar & co. den
poengsigeren dei vann i fOrste runde
om Stortingsmeldinga. Med ein omfattande presse,radio og TV-kampanje
fleire veker fOr vi hadde hdve til 5
lesa meldinga, har ein m.a. sikra at
stoffet er "gamalt nytt" nAr vi endeleg far ta til motmmle. Dette ma vi
snu fortast rad er.
Alt no er det kiart at vi ma kjempa
hardt mot Stortingsmeldimga til var-

+ Ta opp spdrsmala pA allmannamdta.
DrOft aksjonar og mobiliseringsopp_Legg , fatt vedtak om streik der det
er grunnlag for det, fA tilslutting
til aksjonsvekene og demonstrasjo-'sdagane.
+ Vi treng gode eksempel og mange
skular og institutt som kan gA i
brodden.
Vi mA bu oss pA at kampen kan bli
hard og langvarig. Det er viktig at
vi prOver A utvikla interesseorganisasjonane vare gjennom aksjonane
i tida framover.
Vi treng kamporganisasjonar.
Vi ma velgja folk vi har tillit
til.
Vi m5 styrkja dei progressive
kreftene i interesseorganisasjonane
1 vare.

Det tilstrehes enhet mellom teori
oa praksis i undervisninaa. Studentene
gar ut i produksjonen i studietida og
larer A bruke det de har lnrt i praksis
Kol.lektiv arbeidsstil, vekt pA samarheid o g cruppevirksomhet settes i for
setet, karrierisme oa individualesme
blir kritisert.
Studenter lmrer
forene seg med det
arl-eidende folket - hjelper til i produksjonen og landhruket, gjOr nyttige
undersOkelser og utredninaer, driver
opplvsningsarbeid blant det arbeidende
folket osv.
Utdanninga under sosialismen vil pl
de fleste viktige punkter skille seg
k lart fra utdanninga i det kapitalist
iske Norge i dag. For A stille utdan
ninga i folkets tjeneste mA vi gjenno m
,. re en sosialistisk revolusjon.
-fo
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eller de partementet skal delegere

<UD's nye melding

utnevninga til fylkeskomunale organ.
En uttrykkelig forutsetning i meldinga er at sakalte "samfunnsrepresen-

RASJONALISERING
STATSDIKTAT 06
OVERPRODUKSJO

Vi er ikke mot reformer. Vi er are
mot reaksjonere reformer. DNA's

utdanningsreform er i hovedsak sl.ike
reaajonere reformer. Vi er mot dem,
men for virkelige progressive reformer - reformer som betvr bedre
forhold for de som star utenfor
utdanninga sAvel som de som er i
utdanning, reformer som betyr at vi
fAr bedre undervisning og bedre
muligheter til 5 jobbe sidlstendig
med faga og til A skape nvttige
arbeider for folket. Vi er for slike
progressive reformer, men trur ikke
de er lette 5 gjennomfdre for d y eblikket. Og vi trur ei utdanning
som konsekvent tjener folket bare
kan ska pes etter en sosialistisk
revolusj on.
Her er hovedounktene i Gjerdes og

Struhturrasjonalisering

tanter" skal vere i flertall i
st y rene. Under disse styrene skal de
enkelte institusjonene i dag aller
nadigst f5 beholde sin nAverende
ledelse, med stramt begrenset mvndighet.
Departementet skal drive i andsomfattende planlegging, lage langtidsbudsjetter og arlige budsjetter, evt.
med dremerking av midler til s pesielle formal, utarbeide rammepalener

Departementet drOfter ikke noen

for studiene, utarbeide generelle

prognoser for ha y som vil vre det

reglemnet for DH-ene, gjdre til-

Hensikten med det nye skolesystemet

framtidige behovet for hvivt utdannet

settinger i lederstillinger og

arbeidskraft i det norske samfunnet.

hehandle anker fra DH-styrene.

Heller ikke drdfter det hvem som har

De reqionale DH-styrene

ansvaret for a skaffe arbeid til

fOlge meldinga sta for utredning

ferdig utdannete studenter.
I stedet for a ga inn

og planlegging, gi tilr5ding om

er strukturrasjonalisering i akkurat samme forstand som i neringslivet.
SammenslAing av mange ma uavhengige
skoleenheter under en regional
ledelse, med forsert utbvgging i
ett senter g oner for stordriftfordeler i hdgre utdanning. Det blir

skal i

plassering av n y e studieveier, sette

for a sikre framtidige arbeidsplasser

rammer for studentopptak, gldre
koordineringstiltak mellom enhetene

mulig a bruke samme Dersoneli i

for studentene gar departementet
inn for at studentene ma senke sine

mange fall, og a innf rire store fore-

forventninger"til jobben i fram-

lesninger for mange studiebeier.

tida. Hvor menge kandidater arbeids-

(F,eks. svere forelesninger med en

i regionen, godkjenne studienlaner,
pase at driften skjer innen budsjett-

markedet kan absorbere avhenger av

rammer oq reglemnet, fordele midler
til studieretninger og skoler, an-

lerer i samfunnskunnskap - i

"hvilke forventninger universitets

sette personate, godkjenne interne

stedet for mange spredte.) Det

og hdgskolekandidater har om hva

5pner for bedre utnyttelse av bygg

slags arbeidso p pgaver, hvilken

styringsorgan ved fiver enkelt enhet osv.
For de sakalte sjdlstyringsorganene

og materiell, og av lerernes arbeid.

status og ldnn som studiet fdrer

f.eks. ved de enkelte lererskolene

fram til."
Departementet mener det ville vere

blir det bare smuler av sldlstendig-

Sentralisering

Glerde har gjort et stort nummer ut

en fordel med en viss overproduksjon

het tilbake. De skal f5 iverksette faglig virksomhet etter god-

av hdgt utdanna arbeidskraft: "Noen

kjenning fra det regionale styret,

mener at det ikke bdr vre alt for

avvikle eksamen, to opp studenter

god overenstemmelse mellom behov og

innen den av det regionale styret

tilgang, da manglende balanse kan

fastlagte ramme, om det ikke er

DNA's sosialdemagogi: Stille "sam-

av at han ikke vil flvtte navrende

funnet - O pp mot utdannigsvesenet,

utdanning sammen i studiesenteret.

stille folk utenfor utdanning opn

Men sannheten er at nar kaoasiteten

mot de som er i utdanning, stifle

i det nve hdgskoles y stemet skal

distriktsinteresser o p n mot de store

bygges ut til det flerdobbelte pa

universitetsbvene, og 5 p Ast5 at all

kort tid, vil det fore til at

motstand skvldes reaksjoner "reform-

hovedtvngden blir eamla na ett sted,

trdtthet". Det tjener til a dekke

- uansett om nAverende utdanning

nAverende tendender vil bare for-

for egen virksomhet. I sannhet et

over at det er DNA som lO per kaD-

flvttes.
Denne politikken vil fdre til svere

lenge disse inn i fremtiden, og det

typisk nerdemokrati, der all reell

vil konservere den n5nerende nerings-

innflytelse er fjernet opoover.
Dette betvr drastisk nedskjering i

talens rend i utdanningsDolitikken, at det er DNA som ikke vil
utbvgge utdanninga og at det er DNA
som vil konsentrasjon og avfolking.
Kort sagt: at det er DNA som har en
reaksjoner politikk.

Svekket yrkesretting

studiesentra p 5 flere tusen studenter, og til at hovedtvngden av hdgre
utdanning utenom storbvene blir
konsentrert ma noen fA steder.
Det nye s y stemet har

vre et insitament til a prdve nye

fellesop ptak. De skal disponere det

kombinasjoner av yrke og utdanning.

oppsatte budsjett, gi tilrAding i

Prognoser pa grunnlag av de

ansettelsessaker og fores15 budsjett

og samfunnsstruktur. Det vii derfor
f$re til et statisk samfunn dersom

utdanningssystemet ikke skaffer flere
kandidater enn det som ndvaktig

ingen ting felles med de Bode sidene

svarer til det representantene for

ved det DH-s y stemet vi kjenner hit-

arbeidslivets ulike greiner eller

Hva er det viktigste ved DNAs nve

til. DH har blitt utbvgd de seinere

yrkesorganisasjoner i dag mener at

utdanningsmelding?

ara som et f5tall mindre utdannings

For det fdrste: flerdobling av

steder med f5 studenter, liberalt

det er behov for."
Innholdet i dette er at denarte-

antallet studieplasser utenfor

fagop p legg og ganske bra bemanning

universiteter og hdgskoler innen

og bevilgninger sammenlignet med

I q R5. V ekst vesentlig i kort utdan-

hdgre utdanning fordvrig.I 73 hadde

ning. Gjennomsnittelig studietid i

samtlige distriktandgskoler til-

de lokale enhetenes mulighet tit 4
legge opp arbeidet slik de vil.
Istedet skal makata overfdies til
departemenetet eller til fvlkeskommunale organ - dvs. i p raksis til
f y lkespam per, Rotar y og LO-sekreterer.

Levrerutdanninga

mentet ()met gar inn for overnrod-

Skal vi kunne f5 en demokratisk
debatt om helheten i den hdgre

uksjon under henvisning til at

utdanninga, og om hele det nye

mangel pa -jobber vil vere det de

hOgskolesystemet, ma det vere

kaller et"insitament til

a

en forutsetning at de pedagogiske

prdve nve kombinasjoner av jobb og

hdgskolene utsettes, at lova
trekkes, eller i alle fall utsettes

hdgre utdanninq skal bli DA 3 5r.
Utbvggingen skal skje vesentlig i

sammen bare vel 2500 studenter.
Dette vil vere

utdanning". Det vil nok i sannhet

I- og 2-Arige studier.

gigants y stem med mange titusen

bli insisternde

Sannheten er at departementet legger

studieplasser, der de nAverende

insitament

o p p til avgjdrende svekking av vrkes-

DH-ene vil utgjdre en fattigslig

studiegjeld som kontorasssistent

brdkdel. Det nve systemet betvr med

i staten'. Hvilken s pennende nv

SETTINGA AV LARERUTDANNINGSLOVA!

rettinga til disse studiene. Som det
heter i meldinga: "Kravet til. grunn-

andre ored ikke at detdistriktsh6g-

utdanninga blir i stigende grad at

skoles y stemet vi kjenner i dag med

kombinasjon av ytke og utdanning!
Saka er ikke den at vi absointt skal

Vi ma fa en helhetlig vurdering

ha hdgstatus-vrker etter utdanninga.

universitetene og hdgskolene, ikke

Men det er et uomgjengelig faktum

en skinndebatt der mesteparten er

at vi gAr inn i studier og padrar

oss studiegjeld under den klare for-

avgjort pa forhAnd.
Departementets hensikt er

pedagogiske hdgskolene uten debatt

a

ja! Tenk hvilket

havne med 50 000 i

iverksatt til allmenheten far anledning til a diskutere saka. Vi
ma stille kravet. UTSETT IVERK-

av hele den hdgre utdanninga utenfor

den ma utvikle evnen til 5 tilegne

sine bra trekk blir utbvgd, men at

seg nve kunnska per, bruke disse

det med hud og h5r blir op p slukt i

under skiftende forhold, og i det

et nett hdgskoles y stem av en belt

hele tenke og arbeide selvstendig.

annen ty pe, - under sentralisert
ledelse av sakalte samfunnsrenresen-

utsetning at vi har krav p5 en jobb
nar vi er ferdig som setter oss i

ga inn i det nye hOgskolesystemet

tanter.

stand til a betale tilbake 15net,og

under henvisning til den allerede

Den vesentlige del av vrkesspesialiseringa vil og bdr skje i arbeidslivet eller under selvstudier,

Rash utbygging

kurser eller kombinasjonsundervis-

Utbygginga av det nve s y stemet skal

ning etter en tids yrkespraksis."(s.22) ' skje raskt - departementet gAr inn
for ei arlig 13% 6kning i tallet
De raske forandringene i neringslivet
studie p lasser utenfor univ./h6gi dag gjdr det uldnnsomt med en
skoler i ara som kommer. Men samtidig
grundig yrkesutdanning for staten.
ser vi allerede i langtidsbudslettet
Istedet er man bedre tient med
at de 000satte bevilgningene for det
fleksible, halvskolerte studenter som
nve systemet holder fdlge med denne
seinere kan f5 jobben med a tilDasse
takten. En arlig prosentvis6kning
seg A kvalifisere seg for jobben na
p5 S. q% er alt staten vil yte til

egen hand, eller gjennom stadig nye
kurs og voksenopplering.
Meldinga gAr inn for ei
normalstudietid ved universitetene
og hdgskolene pA 4 5r, og vi i. at
eksamen filosofikum (forberedene
prOver) skal vurderes fjernet for
mange fags vedkommende. Grunnundervisninq skal flvttes ut fra univer-

sitetene til de nve distriktsh-igskolene.

denne raske utbvgginga, og meldinga

a

la de

samtidig leve et noenlunde menneske-

vedtatte lova. I meldinga heter

verdig liv. Vi har krav o5 at vi far

det: "Det er bestemt at de peda-

en jobb som er rimelig betalt i

gogiske hdgskoler skal ha stvre

forhold til de utdanningskostnader

oppnevnt av departementet. Dette

vi har mAdratt oss i form av 15n.

stvret kan etter loven vere felles

Bade vi og samfunnet har krav DA at

med andre institusjoner. De parte-

utdanning blir brukt Da en for det

mentet forutsetter at den adgang

arheidende folket fornuftig mate.

lova gir til felles stvre, normalt

Statsdiktat

nyttes slik at distriktshdgskole-

Et fjrde hoved punkt i meldinga er

systemet tillegges de funksioner

styrking av den statlige og offent-

styret for de pedagogiske hdgskoler

lige kontrollen med hdgre utdanning

etter lova skal ha

redusert sidlstenuighet oq uavhengighet
Tydeligst om dette er meldinga nar

Den nve lererutdanningslova er en

Overproduksjon

Jet gjelder styringsorganene ved de
nve regionale distriktsh6gskolene
Det skal - etter departementets for-

bevisst for a tvinge gjennom det
nve hOgskoles y stemet allerede

bvgginga er bevisst a ska p e en sit-

slag - oporettes regionale hdgskolestyrer for all hdgre utdanning i

innskjerper til stadighet hvor
viktig det er at utbvgginga ikke
krver investeringer eller nvestillinger.

En annen hensikt med den raske utuasjon med overproduksjon av akademisk arbeidskraft etter svensk
mOnster.

regionen. 'Disse styrene
skal eaten departementsoppnevnes

brekkstang de p artementet bruker

fdr det er lagt fram offentlig.
UTSETT IVERKSETTINGA AV PEDAGOGISKE
HOGSKOLER!
REIS KAMP MOT DEN NYE STORTINGSMELDINGA!
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FORSVAR DEI .
i klar samanheng med kampen mot

FRAM TIL SEIER

ROD FRONT-avisa har samla 3 av medlemmene i kandidatstyret til en kort prat
om endel viktige sporsmAl i forbindelse med valget og det som skal skje siden. De
3 er Magnhild Folkvord fra norsk, Olav Mugaas fra offentlig rett og Bente
Hailand fra Jus.
En rask vurdering av valgkampen til na?
Magnhild:
Vi er godt fornoyd. Jeg tror parola »DNS
i folkets tjeneste» star sterkt blant mange
studenter, og at mange forstar viktigheten av a sld reaksjonens angrep pa DNS
tilbake. Den oppslutninga vi har hatt pa
motene tyder absolutt pa det. Men vi
skal ikke bli overmodige. \f art mal er
ikke bare a sld DKSF, men a sla dem
godt og grundig. Fora na et slikt mal
ma sjolsagt alle som stotter oss skaffe
seg to klipp og komme pa generalforsamlinga.
Bente:
DKSF har ikke fatt sa mye vind i seila
som de hadde hapet, og de er tydelig pa
defensiven. Dette er et godt tegn, men
det ma ikke a oss til a slappe a y . Tvert
imot bor det vxre en inspirasjon til en
virkelig sterk innspurt.

muligheten for a trekke med langt fler
i aktivt DNS-arbeid er store. Rundt pa,
Blindern gar det mange studenter som
sikkert kunne tenke seg a drive litt med.
revy, teater, visesang, film eller annen
form for kulturaktivitet. Det vi satser pa
er a fa ut et godt tilbud til folk, og
skape et slikt miljo at det er lett a gjore
noe, sjol om en ikke er spesielt flunk.
Vi har lagt et godt grunnlag med den
revyen som na er ferdig, og mange
viktige erfaringer er hostet i det arbeidet. Pa kort sikt onsker via gjore DNS
sjolberga med kultur pa motene, og
pa lengre sikt mener vi at sporsmalet
om en ny studentrevy bor tas opp.
Tilslutt: Er det mulig a fA noen
smakebiter fra vArens moteprogram?
Olav:
Arbeidet med programmet er godt
igang, og vi kan love at det blur bra.
Hele programmet vil komme i neste
nummer av denne avisa som kommer
om ca. 14 dager, men her er i alle fall
en forsmak.
5.april kommer den svenske langtidsfangen Tony Rosendal for a snakke om
»Kriminalitet som klassesporsmdl».
Videre er det som kjent 35 ar siden
krigen brat ut, og det vil vi markere med
to moter. Pa selve »dagen» vil vi ta opp
sporsmälet »Hvem og hva sviktet 9.
april 1940?». Lordagen etter er det duket
for et stormote under tittelen »Hvem
tjente pa krigen». Innledere her blir
Terje Valen og en fra ledelsen i Milorg.

Magnhild

Hvilke saker vil dere legge vekt pa i DNSarbeidet til vAren?
Olav:
Vi mener det er av stor betydning a
videreutvikle de kimene vi idag ser til
en virkelig kampenhet mellom studenter og arbeidere. Konkret betyr dette at
vi vil styrke stottearbeidet for arbeidsfolks kamper, og legge vekt pa at grunnlaget for disse kampene kommer ut til
flest mulig savel gjennom 'rioter som
skriftlig materiale.
Vi vil ogsd prioritere studentenes egen
kamp pa ulike omrader, og sette denne
kampen inn i et helhetlig perspektiv for
a sake stotte for krava vare blant andre
grupper i samfunnet.
Bente:
Kampen for sjolbestemt abort blir viktig.
ROD FRONT er de eneste som vil bruke
DNS som et aktivt vapen i den kampen.

Olav

SA kulturen forsvinner helt IA?
Magnhild:
Nei tvert imot. Under parola » Fram for
en kulturrevolusjon i DNS» vil vi ta et
virkelig kjempelop pa detomrddet. Vi
mener kulturarbeidet er et omracie der

Revyen »Svin blir svin» vises i
Chateau Neuf onsdag 6.november
og torsdag 7.november. Det blir
dessuten forestillinger pa endel
videregdende skoler utafor Universitetet.
BENYTT SJANSEN TIL A FA
EN GOD LATTER OVER DKSF!

reaksjonen i DNS. Vi veit at DKSF
stor rettsforfolgjinga mot oss. og at
dei difor tek del i arbeidet med a fa
oss kasta i fengsel. Vi ma kaste DNS
ut i kampen for vare demokratiske
rettar, og samstundes a y slore og
hekjempe dei reaksjonaere kreftme
som kjempar imot dei.»
Kva kan vi gjere for a sto dykk no?
»Kom pa demonstrasjonen 8/11 og
slutt opp om stottekonserten som
Raud Fronten skipar til same dag!»

DKSF BEKREFTER

SPYDSPISS FOR REAKSJONEN
0
PA LANDSBASIS!
DKSF har n5 bekrefta det vi lenge har hevda: DFei dem uu-kampanjen i DNS er
spydspissen i en reaksjonwr offensiv mot det progressive oppsvinget i ungdommen,
p5 alle omr5der og over hele landet. Dette gir valget i DNS den 23.november
karakteren av et oppgjor som vil f5 store konsekvenser for langt fler enn de som
har stemmerett, og det stiller oss overfor en viktig utfordring!
I et intervju i Unge-H0yre-avisa »Ekstra»
legger Heidi Larsen fra DKSFs kandidatstyre stor vekt p5 den betydninga en
valgseier for reaksjonen i DNS vil ha som
en » stor stimulans for hele den ungkonservative bevegelsen». Nettopp
dette perspektivet viser klarere enn
noen gang viktigheten av a sla dem,
og sla dem kraftig, i valget i DNS.
Det stiller en utfordring som ingen
progressiv kan stifle seg likegyldig

fant etter hvert tida inne til 5 komme
fram i dagslyset igjen. Det var blitt
lettere a vwre reaksjonaere. En ny og
storre offensiv kunne inniedes,
ungdommen var siagmarka, og heft
p5 toppen av Onskelista sto »de
radikales flaggskib», Det norske
Studentersamfund.

H\/OR FOR COME-BACK» NA?
At reaksjonen igjen har det funnet det
nodvendig med et virkelig krafttak for
vriste DNS ut av »de rodes» hender,
er sjolsagt ingen tilfeldighet. Det er et
naturlig resultat av et onske om 5 ta
opp kampen mot det progressive oppsvinget vi har sett i ungdomsmassen de
siste bra. Denne interessen har de sjolsagt felles med alt som er reaksjonwrt
her i landet, og den sterke stotten de
har fatt fra H0yre sentralt er derfor
hoyst forstaelig.»Det er na eller aldri»
som Erling Nordvik sa patetisk sa det
p5 DKSFs valgkampapning.

La oss gjore
Unge Hoyres
forhapninger
til skamme! !
1 Oslo har de konservati•,
for torste gang I 70•Arene
hap om A vinne et valg I
DNS. Under mottoet «Fel
dem uts satser tormanns•
kandldat Lars Groth & Co.
stort.

VI SLOSS IKKE BARE FOR OSS
SJOL!

DET HAR TATT TID

Bente

Bente:
Tre moter vil ta opp saker i forbindelse
med ressursene og odelegging av miljoe
Et mote om kampen om ressursene i
havet i nord, savel fink som olje. Et
mote tar opp Erik Dammans »Fremtide
i vare hender»-bevegelse til bred og
kritisk vurdering, og et mote tar opp
sporsmälet om atomkraftverk i Norge.
Det siste motet vil forovrig bli styrket
med et seminar som skal legge grunnlag
for a fore kampen mot atomkraft inn p
universitetet med full styrke. Vi mener
dette kan bli et godt eksempel pa hvordan gode diskusjoner kan ha en viktig
mobiliserende effekt i aktuelle kampsaker.
Ja, dette hares jo bra ut. La oss IA bare
sikre en valgseier sa vii, slipper a hore
Erling Nordvik ta opp » Borgerlig
samling i -77 og samhold etter0?»! !

De siste ara har vaert vanskelige for
reaksjonen p5 universitetet. Swrlig
tre saker har gitt dem nederlag det har
vaert vanskefig 5 komme over: Deres
stilling til Vietnam-krigen som viste at
de var imperialismens 5pne stOttespille re,
deres 5pne sabotasje av studentenes
interesser under de store lanekasseaksj onene i 1970, og sist, men ikke minst,
deres aktive innsats for JA TIL E Fkampanjen. Alt i-alt var resultatet at
etter folkea y stemninga satt DKSF som
en liten isolert kfikk som ikke hadde
annet 5 gjore enn 5 vente p5 »bedre
tider».

Nar DKSF na gar til stormangrep i
DNS under det feiende slagordet »Fei
dem ut», er det i virkeligheten ikke
noe annet enn spydspissen i hele den
reaksjonaere offensiven mot ungdom -

men. De sier sjol det har betydning
p5 Iandsbasis om de vinner. Det betyr
ogsa at det nederlaget vi skal gi dem,
vil ha tilsvarende stor betydning.
I dette perspektivet er et nederlag for
reaksjonen i DNS noe langt mer enn
en viktig seier for studentene. Det er
samtidig et handsslag til vare mange
kamerater pa arbeidspfassene, p5
gymnas og yrkesskoler, i militaerleirene,
ja overalt der progressive og reaksjonen
konfronteres.

BEDRE TIDER KOM.
Og det ble bedre tider for reaksjonen.

Den bolgen som EEC-kampen hadde
reist la seg ikke s5 lett igjen, og snart
ringte alarmklokkene hos de mektige
herrer: Libertas fOrte an med 5 trappe
opp hetsen mot de progressive for 5 gi
de mer ansvarlige et grunnlag 5 bygge
videre pa, HOyre strammet raskt opp
sin reaksjonaere profil og ogsa DKSF

De progressive som har stemmerett i
DNS star idag i spissen i forsvaret av
hele den progressive ungdommens sak.
La oss vise at det ikke er oss det skal
st y pal
La oss slutte mannjevnt opp om den
linja for DNS som DKSF angriper!
To klipp for ROD FRONT og seier
i valget 23.november skal bli v5rt
bid rag!
Trykt offset hos
A/S Ouplotrykk
1974
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sine frist for kiep au
medlernskort:9.nournber
SKAFF DEG STEMMERETT!

TO KLIPP FOR

nternasjonal solidaridaritet
Den anti-imperialistiske kampen har vaert en av de kampene den progressive studentbevegelsen har deltatt mest aktivt i. Anti-imperialistiske sporsmil som
Vietnam og Nato sto sentralt i DNS allerede i midten av 60-ara. Vietnamkrigen er en enkeltsak som i stor grad har bidratt til at studentmiljoet i hovedsak
er progressivt.
ROD FRONT har gjort mye for a
drive denne bevegelsen framover.
Da ROD FRONT vant for forste
gang hosten —69, 'com debatten om
det anti-imperialistiske arbeidet inn
i et riktig spor i DNS. ROD FRONT
hadde som forste styre i DNS et
klart utformet program for hvordan
solidaritetsarbeidet skulle drives.
Internasjonal solidaritet i praksis
En riktig teori ma vise seg i tilsvarende praksis. En viktig del av
Noen eksempler:
Kampanjen Norge ut
av Nato
Solkom
Vietnam-uka
Arbeidsgruppa for
fritt Palestina
pal} om

Val-en-70

: 10000,: 10000,: 4500, —

denne praksisen era stotte de antiimperialistiske frontene• Alle som
har hatt befatning med slike organisasjoner vet at det er dyrt a drive
progressiv politikk i Norge. Det er
aerfor et viktig prinsipp for konsekvente anti-imperialister sa godt
som mulig a la disse frontene fa
muligheter til a eksistere. Dette har
ROD FRONT gjort pa to mater: For
det forste ved a bevilge penger til
disse organisasjonene over styrebudsjettene, for det andre ved a la
dem disponere gratis lokaler i U-1 1.
Host-70

Host-71

Varen-72

3000,—
3000,—
4000,—

10000,—
10000,—

5000,25000,—

5000,—
10000,—

supermakta Sovjet kommet i
brennpunktet. ROD FRONT arrangerte 21.august i henhold til
generalforsamlinga 11.
vedtak
mai en demonstrasjon mot ivasjonen
i Tsjekkoslovakia og Sovjets ekspansjonistiske politikk overfor
verdens folk. Det er strid om forholdet til Sovjet pa venstresida.
ROD FRONT vil arbeide for a utbre
kjennskap til sosialimperialismen
blant studentene. Vi vil ogsa avvise
ethvert forsok fra DKSF's side pa a
gjore angrepet pa Sovjet til et angrep
pa sosialismen.
At det har vaert en kontrarevolusjon i
Sovjet, viser seg klart i landets
politikk overfor andre stater, ogsa
Norge. Sovjet presser pa for a hindre
50 mils fiskerigrense, og de forsaker
a tilrane seg kontroll over mest mulig
av oljeressursene i Nord-Norge.

10000,—
KAMP MOT ALL IMPERIALISME!
Dette har vaert ROD FRONTs parole.

Vi har satt den om i praksis, og det vil
vi fortsette med.
Vi ser na hvordan DKSF vil kaste ut de
anti-imperialistiske frontene fra U-1 1.
Dette er helt i samsvar med deres egen
historic som imperialismens forkjempere blant studentene. Pa et tidspunkt
da stotten til Vietnams folk vokste seg
sterk, uttalte DKSF at deres politiske
mal var »det samme som USAs»
( Minerva nr.7, 1966). Dette semester
har de gatt imot kravet om at den
norske regjeringa skal anerkjenne PRR.
Med andre ord: DKSF stotter i praksis
USA-imperialismen og Saigon-juntaen.
Dermed stotter de ogsa folkemord og
tyranni. DNS har i de siste dra vaert et
viktig redskap i den anti-imperialistiske
kampen. La oss sammen styrke og
utvikle dette redskapet. Stem de reaksjonaere tilbake til Hoyres Hus!
FOR INTERNASJONAL SOLIDARITETMOT ALL IMPERIALISME OG ALL
REAKSJON!
ROD FRONT I DNS!

11•11111111111•111•111.11!

LYIR CVVA
I?
PM IL/

12A 1

DEMOKRATISKE RETTANE

I tillegg til dette ble det i tidsrommet
ogsd bevilget penger til spesielle
aksjoner disse og andre fronter satte
i verk, noe ROD FRONT vil gjore i
framtida i den grad vare midler
strekker til. Aksjonen mot Saigonjuntaens informasjonskontor ble
f.eks. bevilget kr. 3000,— hosten —70.
Kampen mot EEC, ogsa kamp mot
imperialisme , er blitt bevilget store
belop av ROD FRONT-styrene. I
strid med DKSF's lognkampanje er
disse pengene alltid blitt bevilget
med medlemmenes fulle stotte, og
vare regnskaper er alltid blitt lagt
fram for medlemmene.
Ideologisk kamp
Det er ogsd verdt a merke seg at
stotte til folkenes kamp mot
imperialismen ofte er blitt drevet
gjennom i kamp mot gale ideer.
Dette gjelder f,eks. stotten til det
palestinske folket. Allerede hosten
—69 fremmet ROD FRONT et
resolusjonsforslag om Midt-Osten
i DNS. At DKSF hylte opp om at
dette var »en skamplett uten sidestykke i DNS's historie» er ikke
Nr 3 H-74 ansv.: H.Heivik

merkelig. De har bestandig vist seg
som reaksjonxie tjenere. Imidlertid
har ogsd organisasjoner pa venstresida hatt en gal politikk pa dette omCadet. ROD FRONT fremmet den kon
sekvente anti-imperialistiske linja i
DNS. I dag stotter alle pa venstresida Palkom og palestinernes kamp.

November blir kampmanaden framfor alle for alle progressive. Stikk ord- Statsbudsjettet, abortkampen,
generalforsamling.
Og ikkje a forgloyme: To av styremedlemmene i Raudfronten star i
brennpunktet denne manaden :
Rettsaka mot Narve Trwdal skal
opp . 1 ny handsaming i Bodo byrett '2/11, og Erik Kristiansen
skal saman med dei andre tiltalte
i Steinsjosaka ha saka si til hand saming i Hogsterett seinare i
manaden.
Vi har spurt dei om ein kommentar til dei forestaande rettsakene.

Steinesjosaka gar pa om soldatar ha
rett til a solidarisere seg med folket
i ei sak der det er klare motset nader mellom militxrmakta og
folket. Om soldatar skal lystre
blindt, uansett om det er gjeve
ordre eller ikkje. Ein siger i desse
rettsakene vil fa klare konsekvensar
for folket sine sjansar for a kon trollere militxrmakta, og gjere
det vanskelegare for borgarskapet
a opprid full kontroll med soldatane
i sitt eige militacrapparat.»
»Meiner de at DNS kan brukast i
dette stonadsarbeidet?»

»Vi meiner bde rettsakene er svxrt
viktige, og at det blir ei hovudopp gave for alle progressive a sto opp
om aksjonane for frifinning. Fellande
dommar er ein klär siger for forsvarsleiinga, og skaper klare presedensar
for liknande overgrep mot soldatar i
framtida. Trxdalsaka gar pa om
forsvaret si folkefiendtlege ovings verksemd skal velsignast eller ikkje.
Om teieplikta skal vere eit vern mot
at dei kriminelle handlingane til
forsvarsleiinga skal bli a y slorte .

»Vi meiner DNS har gjort ein stor
innsats i stonadsarbeidet for vare
raker. At styret og medlemsmotet
greip inn sa pass tidleg og sa aktivt
som dei gjorde, var av stor be tydning bade for oss personleg
og for den almene mobiliseringa .
Vi vil arbeide
for at DNS og denne gongen gjennom
konkrete aksjonar og initiativ kan bli
ein knyttnev pa var side i kampen mot
rettsapparatet og militaerleiinga .
Samstundes ma vi sja denne kampen

Aksjoner
DNS er pl mange mater et enestdende forum. Det kan samles
raskt, diskutere og to avgjorelser
og initiativer pa kort tid. Dette gjor
DNS til et viktig forum for progressive.
I ROD FRONTs periode har denne
sida av DNS blitt brukt pa en riktig
mate. Vi kan nevne solidaritetsmotet
med Chiles folk etter kuppet i fjor,
stotten til det palestinske folket
under oktober-krigen —73, demonstrasjonen mot at Kissinger fikk fredsprisen i fjor. Saigon-juntaen har mer
enn en gang vaert redde for aksjoner
fra studentenes og annen ungdoms
side.
Bekjemp sosialimperialismen!
Den siste tida har kampen mot

forts. neste side

