Utgitt av
Norges Kommunistiske Studentforbund

Aksjoner mot
statsbudsje et!
l oktober blei det arrangert en utdanningskonferanse i Oslo. 120 deltakere fra hele landet var til
stede. Deltakerne på konferansen kom med en
sterk oppfordring til landets studenter om å stå
sammen og sette i gang blant annet husleiestreiker mot statsbudsjettet.
Hva Må Gjøres har intervjuet Baard Johannesen
som er formann i Norsk Studentunion (NSU) og
som deltok på konferansen.

~.

- Er målet med de foreslåtte aksjonene å få satt ned husleiene og bedre finansieringsmulighetene for
studentheimene?
- Vi mener det er viktig at aksjonene
retter seg mot hele statsbudsjettet . Det
er ikke bare spørsmålet om husleier som
~r viktig for studenter . Det dreier seg
om hele den bevilgningspolitikken staten driver overfor utdanningssektoren .
- Hvorfor husleiestreik som viktigste kampmiddel da?
- Det er det kampmiddelet vi har
som det er mest smell i. Vi kan treffe
huseierne på svake punkter . Fra nyttår
kommer ny prisstigning på studenthyblene . Jeg tror det er riktig å rette inn

NKS OPPFORDRER
Spørsmålet om aksjoner mot statsbudsjettet blir nå diskutert blant studenter
innafor flere studieslag. l begynnelsen av
november møttes studenter fra seks distriktshøyskoler og diskuterte forslaget
om en landsomfattende husleiestreik fra
1. januar . Ting rører på seg.
Norges Kommunistiske Studentfor-

aksjonene mot der vi merker det mest i
lommeboka.
Men nå er det nå engang slik at bare
et mindretall studenter bor på studentbyer . De fleste bor privat. Ensidig satsing på kamp mot husleieøking vil derfor snevre inn aksjonsgrunnlaget. Det
er jo ikke grunn fil å tro at de som bor
privat vil få noe·n prismessige fordeler
av en vellykka husleiestreik . For å få
med flest mulig, er det derfor viktig å
sette søkelyset på den totale situasjonen.
- Det er snakk om landsomfattende aksjoner?
- Det hadde vært å håpe at man
rundt i landet kunne finne fram til et fei-

buntl (NKS) oppfordrer studenter på all~
skoleslag til å diskutere hvordan utviklinga av undervisningssituasjon og levekår
har vært innafor deres skoleslag, og spesielt hvordan årets statsbudsjett har slått
ut . NKS støtter forslaget fra Utdanningskonferansen om aksjoner mot den bevilgningspolitikken staten driver overfor utdanningssektoren. Studer stoda innafor
ditt studieslag - og diskuter effektive
aksjoner!

les aksjonsgrunnlag og drive en samordna kamp.
- Andre måter å aksjonere på?
- YLI arrangerte for ikke så lenge siden en boikott på kantina ved Sogn yrkesskole. Den var på mange måter bra .
Kanskje den kunne væ re noe for enkel te undervisningssteder .
Vi bør få en strøm av allmøteresolu sjoner. Muligheten for undervisningsboikott bør også vurderes .
- Aksjonene er planlagt satt i
gang i forbindelsen med at pris- og
inntektsstoppen oppheves i januar.
Hva er viktig å gjøre i tida fram til
da? Hva kan de politiske studentorganisasjonene gjøre?
- Fram til jul er det opplysningsarbeidet vi legger vekt på . Det er viktig
å få f ram materiale som forklarer hva
statsbudsjettet betyr for oss studenter .
På et seinere tidspunkt håper jeg at
de ulike organisasjonene kan gå sammen i et aksjonsfellesskap. Dette gjelder både på sentralt hold i organisasjonene, og på de enkelte undervisningsstedene .
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«Real-lånet» synker·med minst
skal det gjøres umulig å være
heltidsstudent?

D Kostnadsnormen (lån + stipend) skal gå opp
3,7o/o. Det betyr en reell" nedgang på 10-12o/o de
siste to åra.
D Borteboerstipendet øker fra kr. 4050 til 4210
pr. år, dvs. en reell nedgang på 6°/o med en prisstigning på 10o/o.
D Prishopp på elev/studentboliger fra 1. januar.
Hvor mye veit vi enda ikke ...
D Bevilgningene til nye boliger synker drastisk.
300 nye hybler er planlagt. Dokumentert behov:
32 000!
D Lønnsstoppen skal oppheves 1. januar - for
elever og studenter varer den ti11. september.
Samla utgjør dette et voldsomt angrep
på elever og studenters levestandard.
Allerede nå må ca. 1/ 3 av studentene ta
deltidsarbeid ved siden av studiene for å
klare seg . Nå blir snart bare rikfolks unger·å se som heltidsstudenter.

Dårligere studietilbud
Som vi har blitt «vant» til de siste åra,
skjæres bevilgningene til høyere utdanning kraftig ned også på d.ette statsbud-

sjettet. Nominelt øker budsjettet med 5
prosent, men mesteparten av denne
«økninga » går til tidligere private skoler
som staten nå har overtatt. 1,2% nominell økning blir det til de etablerte høyskoler og universitet! Med en prisstigning på minst 8 - 10% kan en sjøl regne
ut nivåsenkinga . l tillegg kommer det at
studenttallet er beregnet å øke med ca .
7%.
Resultatet vil sjølsagt bli vanskeligere
arbeidsforhold og dårligere studietil-

bud . Staten overlater greit ansvaret til
hvert enkelt lærested ~·gjennomføre de
nødvendige rasjonalise~ingstiltaka.
Det er ikke bare stu~enter som rammes av denne bevil~ ningspolitikken .
Lærernes arbeidsforhold rammes og ikke minst det faglige dg vitenskapelige
nivået. Både Det norsk1e universitetsråd
og Hovedkomiteen fo norsk forskning
har skrevet til regjeringa om «fare for
1
stagnasjon og nivåse king » på grunn
av lave bevilgninger .

KUD vil «lure» levestandarden ned
Til tross for nedskjæri gene til utdanninga er det levestan arden vår stats1
budsjettet rammer har~ est . l 1976 blei
det innført automatis regulering av
lån / stipend. Kostnadsnormen skulle
følge den gjennomsnih lige industriarbeiderlønna - ett år på etterskudd . l
1978 blei dette satt ut ~v kraft på grunn
av lønnsstoppen , da mista vi 8%. l år
innføres ordninga igje : Kostnadsnormen skal økes like mYie som arbeiderlønna gjorde - i året , ed lønnsstopp!
Resultat: «Lønnsstopp> for studenter i
to år istedenfor ett. Dvt svak lønnsglidning ga 3, 7%, prissti ninga gir reell
nedgang på 10-12% å to år. Det er
lureri!
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