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SV har h~tt flertall i FR-ledelsen det siste året. Det er SV si linje -organisasjonstoppen ::~;
har ført ut. FH-Jedelsen har motarbeidet og sabotert kampen mot Stortingsmelding Hl
::;:
fra star:t til idag. FR-ledelsen har kjempet aktivt mot eilinje som i praksis. har hatt
::i~
tilslutning fra et overveiende flertall av sosialskolestudentene. Nå må vi ta konse-:;~~
kvensen av dette: Stexn de som har stått i spissen for høst-aksjonene inn i FR.
:::
Kast SV -ledelsen!
~~1
~:::::::::;:::::;:;:::;:::.:;:::::::;:;:::;:::;:;:;:::::•:•:•:•:•:::.:·:;:;i;:•:•:•:::·:·:":·:·:·:·:·:-:. :·:·:·:·:·:·:~:·:·:·:~:·;~:·:··>:~:::::~:·:~:~:~:::;:.:·:·:·:·:;;;;;:::;::::;;:;:;:;~;:;:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:::::;:::;;;:;:;:;:;:;:;:;~
::;
:~;
~;
:;:
:;:

SV- ET BORGERLIG PARTI SOM ER
f'OR OH-SYSTEMET.
Partiet SV mener det er galt å kjempe
m.o t d],_strikt shøyskolesystemet. Dette står

r

såvel stortingsgr uppa, SV -ledelsen i
Qrgrulisasjonen til distriktshøyskolestudent~ aom FR-ledelsen for . Ta noen eksempler:
SV pl stortinget stemte fo:r_ Stortingsmelding
I'l tmm la opp til fulLrasjonalisering av
l~tdanninga i di.striktshøyskolesystemet
Im gtkk som enkelte andre borgerlige p2rtier
iQf{)r visse endringer. Men de rokket ikke
V«Wl kjerna i DR-systemet- g;jennomra.sjonal~r'Jng . Hva sa lederen j DHL (DH-stud . 1 s
interesseorganisasjon), SV' er? Han erklærte
at vi alle i realiteten var inne i DH-sy~tem
et, at kampen måtte legf;eS ned, at vi måtte

konsentrere oss om fagkritikk'. Klarer·e
går det ikke an å falle sosialskolestudentene
i ryggen. Han fikk støtte av Morten J',brgensen, leder av Unive r sitetet SV i Oslo.
Eksemplene er mange . Men hva med FRledelsen, hvordan har de s abotert kampen
mot meldinga'?
·

MORK OG EGEL.ATjiJ DUGER IKKE.
I et klima med en sterk optnion mot

rasjonaliseringa du.g eT ikke Mork og Ege-·
lands taktikk med å fr~tille meldinga som
et framskritt. Her ml ra.likale fraser,
støtte · i ord og sab~~ l ·p raks is til .
Nettopp den rollen ha~ S"\r...ledelsen etter
fattig evne forsøkt å spille.
F\nr ~>t forsøkte de å si at meldinga var uklar"
at vårt aksjonskrav var å få "klarhet'; .
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Kjelstadli o g Co . la fram en "aksjon s "-plan
9. oktober som v ille ført til at ingenting
ville vært gjort 1 b~t annet enn henvendelser til KUD om rtavklaringer". Det er en
k_t ")nt sak at SV-li-nja ble isolert fullstendig
og at ledelsen også fikk mange SV-medlem111.er mot seg. Ak$j onsl.inja ble ;edtatt på
sos:ialskoledagene. på sentralstyremøte og
landsstyremøte i. FR, Det er kommunistene
i NKS s om hele tida rui.r lagt fram forslaga
som har fått stor oppslutning.

FR- LEDELSEN: ORGANISERT
SAB01'AS..JE.
Hva gjør FR ledelsen Scå ?
Innrømmer de at de ha r tatt feil, gjør de
sj~iJlkritikk og viser at de er en del av fronten
m ot stortin gsmeld]nga? Nei : De organi-·
se r e r sa hota s}en gjennom samarbeidskomitee ne. De fortsetter å motarbeide aksjonsdagene. Noen eksempler illustrerer ~lette:
Sa marbeidskomiteen forsøkte å diktere
betingelser for aksjoner , L eks. at Noso
måtte støtte aksjoner før de kom på tale ,
f.eks. at Trondheim ikke kunne demonstrere
før ane andre også gjorde det, f.eks. forbydde de i første omgan g ve:tnepleternes
lokale paroler, ville hindre dem og sjukepleierne i å deleut egne løpesedler og de
ville ha ergoterapiskolen til å gj øre om
1andsm1lltevedtaket sitt smn krevde mekHnga
L ukket tilbake
Kort s a gt: Der det har vært muhg h~r SVl edelsen fors v'lkt å splitte aksjonene, s vd<ke
s tyrken i. aks jonene gjennom et :3amar bei.clsorgan som ingen andre enn F R ledeJsen
blant sosialskoles tudentene har gitt noe mandat!

STOR STØTTE TIL KAMPEN VÅ.R.
Vi tar ett eksempel til på denne rea.ksjonære splittelseslinja: For å lmekke kampen ·
hevder SV -ledelsen at studente-ne er isolert
og derfor står svakt. Dette er sjølsagt tull.
.l'er,
l"
f' . e k s. h us 1· 8l•es
· t. rel~-c::r
·k · og
uRJ,.
c,i( 'en..,
• ' u l k"'l·O
"'
'Kam p m o t . •rnsJop.a
·
1·1sermg
·
h
· ._. ~• ar b re1· stø~æ
blant folk. Men dette borgerlige slarvet
r.o;lapp Aftenposten å kjøre ut til sosialskoles tu~ente~e. Formannen i deres egen or_:ganis asJon gJorde den tobben . NI:en FR-ledelsen
og samarbe 1dskonuteen gjorde noe rner, noe
Aftenposten ikke kunne klart.
Studentene FSmnla inn rilye støtte utenfra p;1
aksjonsdagene , over 7000 undersRr1fter.

De har FR-ledelsen·og samarbeidskomite eM
undeTslått: De er ikke brukt i pr9pagandaen ,
ikke gjort kjent i annonse eller lignende • .FR
ledel sen og samarbeidskomiteen sitter på

dem~
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"PARTIKRANGEL'~?
l
'• .
Skytset er tungt mot SV -ledelsen. Det 'ill '"'
alltid være det mot borgerlige p rti.~ f,·
_·
Noen vil kanskje lure pa om dett~ e r et NKSangrep som ledd i en vanlig parUkran.gø1~;
SV -ledelsen vil forsøke å framst Ile det s ånn.
NKS mener det er viktig å k:larg~· re for alle
progressive studenter at partiet SV, som
mange tror er progressivt, i vir elighet.en
er pr oimperialister som forsva er ei,
imperialistisk supermakt, strei ~es abot~hrer
i klasse 1ned arbeideraristokratdne til DNA,
~ og sabotører av st-udentenes l*mp . I hcjJSt
har SV- ledelsen kjempa aktivt ot et stort
flertall av sosialskolestudentene i fcrchind ~
else med aksjonsdagene. F'R - s • . skulle.
vært en 1-'.:amporganisasjon :i spis ·en for
aksjonene, har hatt en ledelse s ·m har
operert som motstander på linje med staten.
Når NKS reiser parolen om å ka te FRledelsen , er det for å få en lede se som
virkelig vn kjempe mot meldinga, for
praksis stipend osv . , fordi dette v:il ha stqr
betydning for kampen. Det er i tudentenes
interesse!

NKS' LINJE VANT FRAM !
NJ{S 1 medlemmer har foreslå~t og vunnet ·

stor oppslutni.ng om den linja soin har
dominert i h1,t>st. Resultatet var kt ovey• IOO O
sttidenter var aktive på stands g husbesøk
i desember-aksjonen. 1400 gikk i demonstrasjonstog og viste viljen vi har ti å slå til bake rasjonaliseringa og forve~~ inga -som
m 'e ldinga innebærer. Som resul ~t av den
innsatsen studen.tene sjøl har gj rt, er. de t
i dag en vi,ksende opinion mot .. elding;.1. ·
blant andre studenter og blant f lk flest. Det
er vår oppgave å crimre
denne opinionen
så
t:>J'I'
l
sterk at borge. rskapet blir pres~et til å gi
opp rasjonaliseringsforsøket. v· har et 'i:· iktig
ansvar i å kjempe mot nedskjæ i.nger O?:
rasjonalisering av helse - og s9sialvese~u~t.
Dette stiller oppgava framover klart:
Opptrapping av ka.mpen mot me~inga.
Skal vi vinne seier, må det skar· re lut til
i vår.
.
,
.. .. . .. .. . ...... .. . . . . .
.

l'"'·"::~_~:~:~~~::::;;::r~;:!·;~;:!F.:;:7~;:=;i~~~:;;~i~~.~;~~z~:;:~·-··;;~~·:<··1
~;~

;::
;:;
;:~

og for studen tenes interesser. Det betyr at vi vil støtte de delegatene som ha vært
aktive i høst-aksj onene mot de som forsvarer FR-ledelsen. Vi vil kjempe fo. og forsvare enheten som utvikla seg- i høst rundt en kamplinje, mot sabotasjelinja tH SVledelsen .
.

f::

·::::
· :;::

::::

t.::::~:::::: : : : : : : ,:,.: .:.:.,: : : .: ~,~: ,.,:,: .: : : .,.",: :,.:,:,:,: ,.,: :,:.:.: .x: : .,.,".,.,J
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2018

