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stem mot tvungen SAIH- avgift

Gl PENGENE TIL PAC l•

Arbeiderpartiet og SV prøver nå å få
allmøtenes støtte for at alle studenter skal
betale tvungen avgift til SAIH (Studentenes
og akademikernes internasjonale hjelpefond)
gjennom semesteravgifta. Denne løpeseddelen
forklarer hvorfor kommunistene oppfordrer
alle anti-imperialister til å stemme mot dette
og hva som er vårt alternativ.

stikk motsatte veien. Med byråkratiske og administrative metoder skal pengene tas inn ved å øke
semesteravgifta.

STØTTEARBEIDET MED 3. VERDEN MA BYGGE
PA ANTI-IMPERIALISTISK SOLIDARITET!

Siste nr. av »SAIH-perspektiV» (nr. 3/77)
renner over av moralisering over at bare 20% av
oslostudentene betaler SAIH-tieren. Det faller tydeligvis ikke disse byråkratene inn at dette skyldes
deres egen manglende evne til politisk mobilisering
og aktivisering av studentene. SAIH-ledelsen bryr
seg bare om at tvungen avgift på kort sikt gir mer
penger, så får det heller være som det vil med om
den politiske forst åelsen for solidaritetsarbeidet
stiger eller synker blant studentene.

Solidaritetsarbeidet må bygge på politisk mobilisering. Gjennom propaganda og agitasjon for kampen til de undertrykte folka og nasjonene i den 3.
verden, må stadig flere studenter overbevises til ·
aktivt politisk og økonomisk støttearbeid.
Arbeiderparti og SV -lederne i SAIH velger den ·

Forslaget deres uttrykker ei linje for å passivisere studentene . Mot dette stiller kommunistene
oppgava med å smi en sterk enhet mellom studentflertallet og de undertrykte folkene og nasjonene
i den 3. verden som i dag står i fremste rekke i kampen mot imperialismen.
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VIKTIGERE A VÆRE PAGOD FOT MED REGJERINGA OG DE REAKSJONÆRE ENN A STØTTE
FRIGJØRINGSBEVEGELSENE?
De undertrykte nasjonene og folka .i den 3.verden kan bare nå frigjøring gjennom væpna folkekrig. Det viser erfaringene fra Vietnam, Laos og Campuchea i går - og fra Azania, Zimbabwe, Namibia og
Eritrea i dag.
I solidaritetsarbeidet med Vietnams folk vant
de virkelige anti-imperialistene etterhvert fram med
prinsippet om å støtte frigjøringsbevegelsene på deres
egne premisser.
SAIH-ledelsen følger ikke dette anti-imperialistiske prinsippet. I siste nr. av avisa deres skrytes
det i høge toner av at SAIH er den studentorganisasjonen som samler breiest tverrpolitisk støtte,
og at organisasjonen er så brei at den hverken skremmer Bærum Kommune eller de reaksjonære i DKSF.
Men dette kommer sjølsagt ikke av at disse lakeiene
for USA-imperialismen plutselig har blitt anti-imperialister, men at de kan akseptere den politiske linja
til SAIH.
SAIH gir riktignok en del støtte til skole- og
helsetiltak etc. som er drivi av progressive bevegelser i den 3. verden, men som helhet er bistandsprogrammet prega av den spesielle tilknytninga til regjeringas U-hjelpspolitikk. Vel halvparten av SAIHs
penger kommer nemlig fra det offentlige, og de fleste prosjektene kommer istand ved at SAIH får inntil 300 000 kr. av NORAD ved å stille en egenandel
på 100 000 kr. til formål som er akseptable for NORAD.
MOT ALL IMPERIALISME!
Virkelig anti-imperialistisk støttearbeid kan ikke
støtte ei imperialistmakt eller imperialistisk blokk
mot ei annen.
.
Etter at de portugisiske kolonialistene var kastet
ut av Angola, pøsa Sovjet på med våpem>hjelp» til
MPLA, for å splitte den gryende enheten mellom
de tre nasjonale frigjøringsbevegelsene, og for å gjøre
Angola til en nykoloni for seg. På denne måten blei
MPLA omdanna fra en anti-imperialistisk bevegelse
til en bevegelse som lot makta si hvile på cubanske
bajonetter. Til tross for dette fortsatte SAIH å
støtte MPLA og derved også den sovjetiske framry kninga i Afrika.
GI PENGENE TIL PAC ISTEDEN!
Så lenge som SAIH har den politiske innretninga
som i dag vil NKS arbeide for en alternativt, virkelig
anti-imperialistisk støtteinnsamling. Vi vil ta initiativet til at det i forbindelse med semesterstarten
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til våren vil bli drivi ei omfattende propaganda og
innsamlingskampanje for P AC (Pan Africanist
Congress) i Azania (»Sør- Afrika»)l som alternativ
til SAIH.
Vi oppfordrer våre medlemmer g sympatisører
til å fremme støtte til denne · innsa lingskampanjen
på allmøtene og gå i spissen for å st mme ned forslaget om tvungen SAIH-avgift. Vi ppfordrer også
til å samle inn og bevilge penger til innsamlingskampanjen 100 000 kr. til PAC in en 1/1-78 som
Antiimperialistisk komite for 3. Yierden har satt
i gang, på de allmøtene hvor SAIH-tieren ska~ behandles. NKS mener at det må adangeres en slik
anti-imperialistisk innsamling til en frigjøringsbevegelse hvert semester, og vil innby anti-imperialistiske organisasjoner , enkeltpersoner, fagutvalg osv.
til å støtte denne innsamlinga.
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HVORFOR PAC?
P AC har gått i spissen for
otstandskampen
mot Vorsterregimet. Denne kampen har fått et oppsving som vi særlig har fått høre otn gjennom den
heltemodige kampen til elevene og studentene i
Soweto, hvor mer enn 500 er blitt drept siden kampen
mot tvungen opplæring i det forhatte kolinistspråket »africaans» blei reist for ett år sida.
P AC mener at frigjøringa bare kan nåes gjennom
langvarig folkekrig, og de har nå sn~rt sluttført forberedelsene og kan ta fatt på den vædna kampen mot
rasistene.
1
P AC arbeider for en enhetsfront av alle de kreftene som med våpen i hånd vil kn~e kolonimakta,
og har bl.a. nådd enhet med ei viktig utbrytergruppe
fra ANC (ANC-AN) i dette arbeidet. , PAC bekjemper
innblanding fra begge supermaktene og vil fortsette
kampen for sosialismen etter at dep nasjonale frigjøringskampen har seira. I disse dager har PAC åpna
informasjonskontor i Oslo for å bidra~ til å øke støttearbeidet.
Full støtte til frigjøringsbevegelsene!
Seier for PAC!
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