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«Vi er kommet hit for å legge ned en krans, for å minnes
et politisk lik som Arbeiderpartiet nå begraver: LIK
RETT TIL UTDANNING!»

RENTE ERI - STUDIETID
gymnasiastene er med

LIK RETT TIL UTDANNING
Yngve Røed, Geir Kielland og Tore Båteng.
Linderud Videregående skole.

Tom Therkildsen, NSU:
«Snu i tide, Einar Førde.'
Det er ingen skam,å snu.
VI akter ikke å gi oss før
dette forslaget trekkes eller
blir stemt ned i stortinget!) ,

— Klart vi må være med studentene å demonstrere. Vi
hadde allmannamøte på skolen i dag, og så dro vi ned hit
alle sanimen.
— Åssen skal det gå med oss, a'? Foreldra mine har ikke
så mye penger. Dem kan ikke betale for meg. 40-50 000
kr. dyrere blir det studere. Detta er like viktig for oss som
går på Videregående.
— Denne demonstrasjonen er kanskje ikke nok, Den var
litt kort også. Den varte jo bare en time. Vi har aldri demonstrert før, vi. Men vi blir med igjen hvis studentene finner på noe mere.

3000 demonstrerte i Oslo — Stafetten går videre
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REGJERINGAS NYE
UTDANNINGSPOLITIKK
Av BJØRN WESTLIE
Foto: BERNT EIDE

— Arbeiderpartiet har kastet
sin gamle utdanningsparole
om lik rett til utdanning for alle over bord. Det er realitetene
i det nye budsjettet, slik det
slår ut for studenter.
Dette er Siri Moens og Toril
Melums dom over finansminister Ulf Sands budsjettforslag.

I uttalelsen peker DUK på
at renter i studietida og renteheving betyr en dramatisk
endring av retten til høyere
utdanning. Samtidig peker
DUK på at forslaget også
bryter med tidligere målsettinger.
Seinere i uka skal DUK
samles på nytt for å diskutere videre aksjoner, og det
planlegges landsomfattende
undervisningsaksjoner over
flere dager i begynnelsen av
november måned.
— Det er en samlet elevog studentbevegelse fra konservative til kommunister
som står mot dette statsbudsjettet, forteller Siri og Toril. Men det er nødvendig å
få støtte fra andre enn bare
studenter. De oppfordrer
derfor fagforeninger og andre til å vedta støtte til studentene i denne saka.

Forslaget går inn for økte
renter på studielånene og at
rentene skal løpe i studietida. Dette betyr i korthet at
dersom du studerer i sju år
med 20 000 kroner i studielån
hvert år, vil du måtte betale
55 000 mer bare ti renter med
EN NY UTDANNINGSdet nye forslaget. Dette vil
POLITIKK FOR DE
ramme vanlig ungdom sterPRIVILEGERTE
kest. Mens prisene på nødvendighetsartikler stiger får — Arbeiderpartiet har forstudentene i likhet med de kastet sin egen parole om lik
trygdede ikke noe igjen i rett til utdanning for alle og
at flere enn tidligere skal ha
form av skattelette.
rett til høyere utdanning.
Forslaget vil få en katastroDEMONSTRASJON
fal betydning for arbeiderI DAG
ungdom og for ungdom som
Dette usosiale forslaget kan kommer fra vanlige kår,
bare ikke bli vedtatt av Stor- sier de to.
tinget. Toril og Siri oppfordrer til demonstrasjoner og
DELTIDSSTUDENTENE
protester i hele landet.
VIL ØKE
Toril Melum er NKSvil
vi få to typer sturepresentant (Norges Kom- — Nå
munistiske Studentforbund) denter, enten studenter som
i arbeidsutvalget i Norsk kommer direkte fra borgerStudentunion (NSU) som or- skapet som har råd til å figaniserer 42 000 studenter i nansiere utdanningen selv,
Norge. Siri Moen sitter i sty- eller deltidsstudenter. Alleret for Fellesrådet for sosi- rede er 50 prosent av studenalskolestudenter (FR) og er tene i Oslo deltidsstudenter
— og dette vil nok bli en hosentralstyremedlem i NKS.
vedregel. I Danmark har de
i lang tid hatt løpende rente i
BRUDD PÅ
studietida. Der er 80 prosent
GAMLE LØFTER
av alle studenter deltidsstuMandag kveld var De utdan- denter. Og mange har måtningssøkendes kontaktut- tet ta opp store lån i private
valg (DUK) samlet til møte banker med opptil 17 prosent
der det ble fattet en skarp rente.
protest mot statsbudsjettet.
DUK er en paraplyorganisaLÅN I PRIVATE
sjon for langt de fleste elevBANKER?
og studentorganisasjoner i
landet.
— Slik dette forslaget nå er

— Så seint som i fjor var Ulf Sand med på å utarbeide en offentlig utredning om studiefinansiering (NOU 1979: 34) der
det het at rentefrihet under utdanningen måtte bli perma-

nent, men nå har Sand kastet vrak på det prinsippet, sier Toril Melum og Siri Moen, begge medlemmer av NKS.

Utdanning for
de priviligerte
lagt fram vil det bety at Lånekassa vil bli utkonkurrert
av private banker. Lånekassa ble i sin tid opprettet for å
skape muligheter for at alle
kunne begynne å studere, nå
snus dette opp ned.
L Forslaget vil også føre til

at det faglige nivået i studiene vil bli senket — vi må bruke mindre tid på studiene,
det vil bli kortere utdanningstid og dermed vil den
faglige fordypningen bli
svekket. Få vil nå få tid til å
drive politisk virksomhet under studiene.

— Studentmassen vil bli
en annen — studiene vil bli
forbeholdt et privilegert
sjikt av studenter slik det
var før.
STUDENTENE UTEN
SKATTELETTE
— Ille er det også at vi ikke

får noe av de lovede skattelettene som regjeringa skryter av. Verken studenter,
trygdede eller pensjonister
betaler skatt, de indirekte
skattene vil derfor ramme
oss voldsomt, sier Toril Melum og Siri Moen.

Vi har laget en tabell for hva den nye finansieringsordninga
betyr i økt gjeldsbyrde for noen vanlige studentenheter når vi
regner et lån på 11 000 pr. semester
grunnfag (2 semestre): 23 592 kr. av dette renter: 1 592 kr.
mellomdaf (3 semestre): 36 235 kr. av dette renter: 3 235 kr.
cand mag. (4,5 år): 125 719 kr. av dette renter: 26 719 kr.
cand. mag + hovedfag
ca. 7 års utdanning 215 866 kr. av dette renter: 61 866 kr.
•.•..

• Å bli cand. mag. (4,5 års studium) koster som vi ser ca.
27 000 mer om vi regner renter
i studietida. Å ta hovedfag i tillegg til dette (ca. 7 års studium)
vil bety ca. 62 000 i merutgifter.
• Dette er det lånet vi har når
vi slutter å studere. 1 Tillegg til
dette må vi regne med 9,5 %
renter i 15 måneder av de framkomne talla, for ordninga vi har
nå, med avdragsfrihet i 15 måneder MISTER vi også ifølge
det nye statsbudsjettet.

• Ikke nok med det — regjeringa varsler at tida på tilbakebetaling av lån ikke lenger er 20
år, men må vurderes i forhold
til betalings evne. Vi har ingen
tall for hva regjeringa regner
som god betalingsevne, så i realiteten har vi 0 forsikring på
hvor lang tid vi har til å betale
tilbake lånet.
• Statsbudsjettet går med 10
milliarder i OVERSKUDD.
D.v.s. at skatter og avgifter innbetalt til statskassa er 10 milliar-

der større enn de offentlige utgiftene som skal dekke subsidier
i jordbruker, av transportmidler, pensjoner til trygdede,
og innskudd i statsbankene.
Hvis vi nå ser på de forskjellige
postene her, ser vi at samtlige av
disse er nedskåret, og det skjønner vi godt når resultatet er 10
milliarder i overskudd. De som
altså bruker all sin inntekt til
kjøp av mat, husleie og kommer
dårligst ut, og dette er studenter,
eldre og trygdede primært.

Dette er den sosiale profilen
Arbeiderpartiet skryter av. For
oss vil den kun tjene Næringslivet, både det private, og de statlige. Vi blir tvunget til å ta korte
yrkesretta studier. Dette rammer studenter fra arbeiderklassen og lavere sosiale lag. De
lange studiene blir forbeholdt
Arbeiderpartipampenes sønner
(og døtre) og kapitalens barn ,
dersom statsbudsjettet ikke blir
slått tilbake.
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