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DEN KORPO· 
RATIVE STAT 

D A har i sin forvaltning av det l mer som fører forhandlinger med en 
kapitalis ti ske sam funn gj ennomført motpart. fordi samfunnsstrukturen 
sosialdemokratie ts korporative ideo- og produksjonsmåten er kapitalisti sk. 
logi; skapt en sta t som ved sin poli- De nne pol itikk har gi t t oss en sta ts
tikk midlertidig har d empet en reell form som er en korporativ stat . 
kamp mellom lønnsarbeider og ka
pital. Dette har i det vesentlige ly k
tes gjennom e n organisasjonsstruk
tur hvor avgjørelse r bli r tatt på et 
pla n der individ eller grupper av in
divid er u telukke t f ra reell innfly
telse. Denne organisasjonsmodell , 
konkret uttrykt i de voldgiftsa,·gjør
elser som e r blitt gjennom ført mot 
lønnsta kerne elter krigen. ha r vært 
mulig gjennom en institusjonaliser
ing av klassemotsetningene i Norge. 

DNA ha r forsøkt å s ka pe likevekt 
mellom kapitalisti sk økonomi og de 
lønnsta kere som er bundet av denne 
økonomi. Men en slik likevekt eksi
sterer bare i h odene pa de medlem-
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dette - jeg vil kalle det generasjons
fenomene t. Vi må r espekte re at man
ge unge sier seg å komme i samv it
tighetskval over å leve i en velstå 
ende nasjon, men samtidig lide nde 
global verden. Og som ungdom vil 
de ha rett til å bruke kra fti ge midler 
for å fremkalle det de kaller en be-

ge v idere sin nasjonale kultur og l oss i nyttårstalen sin. H an sa cmange 
uavh engigh et , så er jeg r edd dere e r unge:o ckomme r i samv ittighetskval 
inne i en blindgate. - Man bidrar og der for erna respekteres:o. Men når 
neppe med noe verdifullt til andre 1 vi cgodkj enner vold så går vi for 
ved å vise ringeakt for sitt eget. Og , • .". . .". . ..,,.".,.". . .". . .". . .". . .". . .". . ." . .". . .".. _,.. . .". .. 
n år den unge gen erasjon ønsker å \ \ 
bli respektert - og det bor den - ',: SF -StUd ~ 
så må den vise en viss gjensidig æ r- , 

bodighe t for den innsats de har gjort ',:. V åren 1968 ~ 
de slekten e som har gått foran og ut ' 
fra s ine forutsetninger har bygd tan- \ S T Y R E T : \ 
det vårt ut til h va det er i dag. For \ Sverre Kn udsen. formann \ ' \ de gjorde det ikke ved utny tting av \ Roald Aune. nestformann \ 
andre folkeslag, men ved sitt eget \ Liv Sissel Holmberg. sekr. \ 
arbeid og slit.» \ E inar K nudsen. studiese kr. \ 

Den søte herr Borten snak ket om \ Gulb rand Nøkleby. kasserer \ 

lan gt. V i ma cvise en viss gjensidig (or h vert år gjør Norge t il mer og 
æ rbødighet for den innsats de har mer av en amerikansk koloni. Billig 
gjor t de s lektene som har .. . bygd utenlandsk oversvømm er landet un
ut landet vårt til hva det er i dag. der herr Bortens milde asyn. og er i 
For de gjorde det ikke ved utnytting ferd med å ødelegge den nasjona le 
av andre fol keslag. men ved sitt eget kulturarv vare forfedre ga oss. 
arbeid og slit:o. Herr Borten leder en koalisj on som 

Søte herr Borten har tydeligv is l prøver å få oss inn i EEC, det sa
misforstått det hele. Han tror v i kalte reIle s s k a p et. Dette ska
vil øve vold mot fedrelandet og støtte pel er ikke noe vanl ig n orsk stabbur. 
det som er fre mmed. Bil lige landbr uksprodukte r fra Sør -

Borten burde huske at han sjøl er l Europa vil oversvømme markedet. 
leder for en NATO-regjerin g. som Forts. side 2 

vissthe tsrevolusjon om den situasjon 
verden er i, men n år enkelte av dere 
unge går så langt som å godkjenne 
vold - og ta ler h ånt om vårt eget 
fedreland og om vår egen kultur -
for dermed å fremme en utjevning 
slik at de nye s tater kan kunne byg-
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* Indirekte beskatning 
kerfiendtlig politikk. 

\ Medlemsmøter : \ 
l \ 17/ 1 Carl Erik Grenness: \ 

f b \ ' er or ru- l \ Aktivisme for sooial _ . \ 
\ isme. \ 

l \ 2/ 2 Ellen Bruun : \ 
\ I mperialismen. \ 

1 \ 14/ 2 Dag Østerbc rg: \ 
\ De n korpora tive stat. \ 

* Momsen rammer studentene sær
lig hardt da alle våre midler går 
til forbruku 

l \ 28/ 2 Kjell B ygstad: \ 
\ Faglig politikk. \ 

l \ 13/ 3 Erik Sigsgård: \ 

l 
\ Stillinga på venstre- \ 
\ fløyen i dansk poli- \ 

' tikk. \ l \ 24/ 4 h .m. en zensberge r: \ 

l \ Liberalismen. \ 
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OPPBR U DD 

Den nye «Vietnamkomiteen» 
og sosialisters stilling til den 

Vi må nå i større grad begynne å tenke .. 

Kloke av erfaring. b åde fra Norge 
og utlandet, bekjemper borgerskapet 
alle slags organisasjoner som kan 
gjøre ungdommen politisk bev isst. 

Solidaritetskomiteen for Vietnam 
har i den seinere tida utviklet seg 
til en bevegelse som får bred støtte 
fra alle unge a ktivister. Politisk be
visst ungdom som vil støtte F NL 
ikke bare i ord. men også i gjerning. 
og som organiserer demonstrasjoner. 
gatesa lg og pengeinnsamlinger lar 
seg ik ke lure av det borgerlige hyle
koret. Den nye csolidaritetskomiteen:. 
som AUF og sam.org. i Oslo har tatt 
initiativet til er et forsøk på å knuse 
all a ktiv isme og å innordne a rbeidet 
i de gamle vedtatte Haakon Lie
baner. 

Da AUF ved sitt kupp-forsøk som
meren 1967 ikke klarte å ta over So
lidaritetskomiteen for Vietnam. ven
tet de fleste av oss bare på deres 
neste forsøk. Bakgrunnen til kuppet 
var at de ville gjøre Sol.kom. om til 
et koor dineringsorgan for partienes 
(les APs) Vietnam-politikk, og de 
ville sette Ola Teigen til sjef og Jan
Otto Ha uge til sekretær på lønn. Her 
skulle AUF ha bukta og begge ender, 
og de lokale solidaritetskom iteene og 
FNL- gruppene s kulle ikke ha noen 
innflytelse. 

Det neste forsøket kom under 
landsmøtet 11.-12. november 1967. 
Heller ikke her lyktes deres forsøk 
på å kneble aktivistene. Utsendin
gene fra alle deler av landet reiste 
seg samlet mot forsøket. og knuste 
det i fødselen , ved å forkaste forsla
get om underrepresentasjon med 27 
-4 stemmer. 

Heller ikke her fikk AUF, Haakon 
Lie og Ola Teigen sin vilje gjennom. 
De maktet ikke å ta over den gamle 
komiteen , altså var deres eneste red
ning å '!>tarte -en ny. Nå hadde de 
imidlertid læ rt av gamle feil s lik at 
de avgjorde saka før møtet den 11. 
januar 1968 ved å hindre alle orga
nisasjonene som vil gjøre v ietnam
arbeidet om til en virkelig massebe
vegelse å delta. 

Solidaritetskomiteen for Vietnom, 
SUF. SSF og KU (Kommunistisk 
Ungdom. NKPs ungdomsorganisasjon 
og ikke å forveksle med revisj onist
klikke n som kaller seg NKU) ble 
hindret fra å delta. 

AUF og sam.org. i Oslo dannet ba
sis for den nye ckomiteen:.. Haakon 
Lie hadde fått det som han ville. 

La oss se på hvilke personer som 
sitter i det nye styret i den såkalte 
komite. 

Ola Metliaas (Unge Venstre) som 
offentlig har uttalt at han aldri kan 
støtte FNL. 

Ivar Brendmoe som ville sette po
litiet på valgte representanter fra 

Oslo og Akershus under landsmøtet 
11.- 12. november. 

Disse personer er med i det nye 
s tyret. Er de villige til å gi full støtte 
til FNL. og slutte opp om en allmenn 
kamp mot USA-imperialismen. er de 
villige til å stå på sta.1ds. og gå på 
dørene med materiell. er de i det 
h ele tatt vi llige til å ofre noe i kam
pen fo rdet vietnamesiske folks seier? 
Er det da noen and re som støter den 
nye «komiteen :.som er villige til å 

gjøre det? - Fremtiden vil avgjøre. 
Det v il vise seg at dette forsøket fra 
AP-pampene og LO-byråkratene blir 
kastet på historiens skraphaug. 

La oss sosialister ofre oss for å gi 
den eneste virkelige massebevegelsen 
til s tøtte for det vietnamesiske fol
kets frihetskamp vår fulle støtte. 

La oss slutte opp om Den Norske 
Solidaritetskomite for Vietnam. 

Arild J oha nsen 

(Forts. fra s ide l) 

og den jorda som våre forfedre på 
landsbygda ved sitt s lik v ristet fra 
ødemarka, vil bli liggende brakk. 
Norske arbeidere. som har skapt sin 
velstand ikke ved å utbytte andre. 
men ved eget arbeid. vil herr Borten 
prisgi utenlandske storkapital ister 
som er blitt smellieite på nettopp å 
plyndre verden. 

Vi føler sa m v it t i g hets kv al 
- over herr Bor tens godkj ennelse av 
v o l d mot norske demonstranter . 
Også i det nye året skal vi få se våre 
kamerater ligge blødende i gata foran 
den a merikanske ambassade. mi s 
ha n dl et av norsk politi. Det vak
reste smy kke av det våre forfedre 
ga oss. var kanskje de høyst hegren-

Skyggen over Kina -
Sort. hvitt. Det gode, det onde. Slik 

hadde den anen verdenskrig fortonet 
seg for Ha rrison Salisbury. Nå h adde 
mønsteret fått sjatteringer. det sorte 
glei over i det hvite. og skillelinjene 
var ikke lenger så enkle å trekke. 
Det onde. i form av napalm. drepte 
og lempestede sivile og soldater. ek
s isterte fremdeles, men årsa kene til 
det som skjedde var ikke lenger så 
entydige. En liten tvil naget. Kunne 
Kina stå bak alt dette? Enkelte a me
rikanere hevdet jo endatil at det var 
USA som sto bak, og i dagens situa
sjon slo om seg i frustrasjonsvanvidd. 
Nei, best å heve seg over dette siste. 
eDen gule fare> var ikke lenger på 
moten i USA. men likevel kunne 
man ikke helt overse Kinas rasesjå
v inisme. De appellerer t il enhet mel
lom de gule, brune og sorte folk. 
Dette kunne ikke være løs propa
ganda. En fare måtte true fra Øst
Asia. De begynnende bølger av den 
kommende kulturrevolusjon bidro til 
å komplisere Salisburys bilde av 
Kina. Hva lå bak de n store ka mpan
jen om å anvende Mao Tse-Tungs 
tanker? En russer i Ø s t-Sibir e r tem
melig avslørende. for seg sjøl og den 
tankegang som også gjør seg gjel
dende i Vest. når han sier: cVi vet 
ikke hva som egPntlig hender i Pe
king. Det er dette som er så skrem
mende ved det hele. Vi leser hva de 

me inn i Kina. Derfor håpet han. · gå med på et s likt prosjekt som cville 
gjennom en reise i Kinas periferi, å 1 være til landets egen fordel». Årsa
få en så nøyaktig som mulig vurder- ken skulle være det vanvidd landets 
ing av landets militære potensiell. ledere er preget av. Men ville egent
kjernefysisk som konvensjonelt. Noe lig et sli kt pol være til la ndets for
farligere enn å vurdere slagkraften del? Den periode kineserne sj øl rek
til den makt som mange a merika- ne r som den vanskeligste etter makt
nere anså som sin verste fiende. visste overtakelsen, åra 1960-61. hadde de 
ikke Salisbury. Den liberale sann- komme t over uten at noen hungers
hetssøke ren hadde ved sin avreise i nød hadde oppstått. Takket være god 
realiteten a llerede tatt sine stan d- distribusjon og en jamn fordeling av 
punkter. Det som sto igjen. var å få matvareressursene klarte kineserne 
verifisert dem. seg ved å s t ramme inn livreima. 

~LESE 
HESTEN 

~ /= \ 

Ette rsom mekanisering. elektrifi
sering. kunstgjødselproduksjon. kun
stig vanning. og ikke minst bedre sor
teringer av såkorn. anvendelse av 
insektdrepere og annet. bedres. vil 
landet kunne klare seg tross økende 
befolkning. Tiltak for a holde be
folkningen nede vil vel etter hvert 
også gjøre større utslag. Å ta imot 
hj elp fra USA. om det noen sinne 
kunne bli aktuelt. ville ikke tjene 
Kina. P ropaganda ville derved kunne 
vise t il at landet. og derved kom
munismen. ikke kunne klare seg sjøl. 
men måtte ta imot hj elp fra kapital-
istiske land. At delte pa la ng sikt 

Likevel er boka hans blitt interes- snarere ville svekke enn styrke Kina. 
sant . Den gi rmange fi ne glimt inn i er å penbart. Det v ille ikke lenger 
en verden som er så alt for ukjent. stå som modell for alle utviklings
Der det først og fremst svikter er i landa. og en slik handling ville der
konklusjonene. og årsaken til det l for være en hindring til f rigjøring 
ligger vel først og fremst i Salisburys fra undertry kkelse og utbytting for 

s ie_r og vi ser h~a de foretar_ seg. Me~ sviktende kjennskap. og forståelse , disse lan da. Det herskende globale 
hvilke kon~IUSJoner kan VI t rekke . av ideologi og dets betydning. økonomiske system ville vedvar e en
Det eneste J ~g tror er. at de er gale. Det er hele tida nabostatenes opp- nå lenger, noe som ikke ville gagne 
at de h~r mistet_ fo_rstanden. Og ~et l fatning av Kina som en truse!. mili- store deler av jordas befolkning. Ki
er De .sikkert en.lg l er uhyre farli~. tært som politisk. som går igjen i neserne ha r råd til å være tålmodige 
~ans kJe det f~rhgste av. al~- ~ Imph- boka. Ett e ller anne t sted frykter for- med tempoet i sin egen økonomiske 
s~tt, det m_a~ Ikke fors~ar l _mterna- fatteren at et krysningspunkt mellom utvikling. Noen krise i overskuelig 
S)ona l pohtlkk er farlig. Kma for- Kinas og USAs interesser vil inn- f ramtid synes ikke å være tilfelle. Og 
står vi ikke. _Kina e r derfor farlig. treffe. Dette punkt kan utløse en med det faller også grunnlaget for 
det er aggressivt. atomkrig. Han hefter seg svært så Salisburys formodninger om grense-

Fordi Salisbury ikke kj ente t il K i- mye i Maos uttalelse fra den ver- utvidelser (grensereguleringer) bort. 
nas motiver. cde underlige og tru- denskommunistiske konfe ranse i S å også ameri kansk hjelp. 
ende budskap fra Peking:.. satte han Moskva i 1957, hvor ha n s ier at Kina 
ut på sin reise. Som kunnskap om sannsynligvis vil miste 300 millioner 
Kina var forbeholdt de få, så var mennesker i en atomkrig, men at 300 
også mulighetene for å kunne kom- millioner fremdeles vil overleve. 

Dette blir tolket dit hen at kineserne 

Ha rrison E. Salisbury: 
I skyggen av Kina 
Cappelen 

Erik R. Selmer 

De får vite mer om Kina og kulturrevolusjonen ved å abonnere på: 

• bilder Kina l 
som behandler det kinesiske folks liv og arbeid på de forskjellige 
steder i Kina. Utkommer hver m åned. Stort format. Illustrert i 
farger. 
Svensk tekst. Kr. 12.00 pr. år. 

f 

Peking Review 
Et politisk t eore tisk blad, med artikler, taler. kommentarer og 
dokumente r vedrørende viktige nasjonale og internasjonale spørs
må l. 
Kr. 16,80 pr. år. Tekst : Engelsk. tysk. fransk. Kommer hver uke. 

FRITT 
DIKTATUR 

Vi gir og Farah Diba mottar. Iran 
og Ukebladet Hjemmet skal være 
ly kkelig, det offisielle Ira n som bom
ber beduiner i nord og sky ter stu
denter på universitetet i Teheran med 
a merikanske vapen og norsk velsig- ' 
neise. Da glitrer det av pra kt ved 
det iranske hoff. og selv om alle vet 
at Farah Diba er verdens best betalte 

sede rettigheter som arbeidsfolk til
kjempet det norske demokratiet. 
Blant disse rettighetene står retten 
til fri meningsytring. 

Herr Bortens politi øve r vo ld 
mot disse rettighetene med statsmi
nisterens og «justisministere ns,. vel
signelse. Lik Quislings hird øver der
med politiet vold m ot det norske de
mokrati og støtter opp om en frem
med makt. Vi tror herr Borten er 
inne i en b l i n d g a t e når han 
godtar denne vold. Man bidrar nem
lig neppe med noe verdifullt til a ndre 
ved å vise ringeakt mot sitt eget. 

Borten gjør et y nkelig Corsøk på 
å vende sakene pa hodet. Det er vi 
i SUF som står for de nasjonale ver
diene: fjellsmøret og det Norske 
Flagget. som var en revolusjonsfane 
i 1814. 1905 og 1940-45. Borten er 
internasjonalt underordnet ransmenn 
og alliert med voldtektsforbrytere og 
mor dere. Hans politikk betyr utrygg_ 
het for industriarbeiderne og at land
distriktene legges øde. 

Om herr Borten ønsker å bli re
spektert - og det bør han - må han 
snarest vise en viss ærbødighet for 
den innsats de har gjort de slekter 
som har bygd ut landet vårt. Det er 
på tide at han begynner å arbeide 
for Norges nasjonale kultur og 
uavhengighet. 

Trond Øgrlm 

Den korporative • • • 
(Forts. fra side l) 

bli avant,garden for den teknologiske 
industristat.> 

I stortinget sitter 150 mann grovt 
lønnet av skattebetalerne for å dis
kutere seg fram til hvordan man 
skal forvalte de ca. 30 pst. av nasjo
nalproduktet som er offentlig for
bruk og offentlig sløseri. Vi skal la 
dem i fred. 

Næringslivets utvi kling er i dag 
teknologisk utvikling. Denne utvik
ling skjer innenfor en ra mme som er 
bestemt av de produksjon s'for hold 
som til enhver tid er rådende. Men
neskenes forhold til masldner blir 
vi ktigere. samtidig som maskiner blir 
viktigere som maktinstrumenter. De 
m ennesker som har herredømme over 
maskiner får stadig større makt på 
grunn av næringslivets behov for 
te knologisk utvikling. 

Dette er terror. en langt mer effek
tiv terror enn den som truet fra bor
gerskapets fascis tiske tilbøyeligheter 
i mellomkrigst iden. DNA og LO
sekretariatets bidrag til denne utvik
ling har vært en korpora tiv stat. 
som i den økte produksjonens navn 
prøver å gjøre samfunne t immunt 
mot forandring. 

ludder. tør ingen si det. Hun ga sin 
sjah en arving og NorgE' håp. Norske 
redere kan se en sikker fremtid 
imøte når sjahen fyller sine fengsler. 
Og sjahen har vår tillit når han rus
ter opp med amerikanske og russiske 
våpen mot sitt eget folk . 

Bahman Niruma nds 180 siders do
kumentasjon av storkapitalens under
trykkelse av 22 millioner overbevi
ser de av oss som tør lese: I Ira n nyt
ter ingen reformer. undertrykkelse 
kan bare møtes med revolusjonær 
vold. 

Bahman Nirumand: 

Den frie verdens dikta tur 

Pax Forlag. kr. 14.00. 

Roald Aune 

China Reconstructs 

ikke frykter en atomkrig. at de har 
en manglende forståelse for en kj er
nefysisk krigs grusomheter. En rik
tigere a nalyse tror jeg det ville være 
å se dette ene og a lene i et innenriks
politisk perspektiv. Kineserne hadde 
på den tid ikke egne a tomvapen. og 
Krustsjov var heller ikke villig til å 
støtte Kina med kjernefysiske vapen 
i en eventuell krig. Det var derfor 
psykologisk nødvendig å fa den ki
nesiske befolkning fra a tro at deres 
skjebne lå i a ndre makters hender. 
Omtalen av USA som en papirtiger. 
som for folk i vest var vanskelig å 
fors tå annet enn som hul propaganda, 
hadde sitt utgangspunkt i kinesernes 
egne historiske erfaringer. Sannheten 
i uttalelsen har vist seg mye riktigere 
enn folk den gang trodde. Vietnam
krigen har vist USA som en koloss 
på leirføtter i en krig det aldri kan 
vinne. Kj ernefysiske våpen er ikke 
til noen hjelp i Vietnam, en folke
krig kan ikke s lås ned med slike vå-

i Ø STUDENTSAMSKIPNADEN l OSLO CP1 Et populært blad med artikler fra utviklingen i Kina på det polit
iske, økon omiske. kulturelle og sosial e område. 
Kr. 10,00 pr. år. Kommer hver måned. Engelsk tekst. 

Chinese literature 
som bringer Dem oversi kt over kunst og litteratur. rapporter om 
den kulturelle a ktivi tet i K ina. reproduksjoner av moderne kines
isk kunst. 
Kr. 12,00 pr. år. Kommer hver m åned. Engelsk tekst. 

A bonnement betales ved bestilling. Postgiro 18302. 

l pen. En folkekrig er det også kineser-

l 
ne baserer seg pa. 

Salisbury mener at nøkkelen til 
l Kina-problemet er mat og befolk
ning. og ved a løse dette problemet 

1 
mener han a t et kjernefysisk ragna 

' rokk kan unngås. Et Verdens mat-

-
er studentenes velferdsorganisasjon 

ved Universitetet og høgskolene l Oslo. 
Studentsamskipnadens virksomhet omfatter blant annet: 

Splsesteder 

Unlversltetsbokhandlene 

Universitetsforlaget 

Varehus 

Daginstitusjoner for barn 

Utbyggingsavdeling 

Studentbyen pl Sogn 

Boligformidling 

Studentenes Relsebyrl 

Helsetjenesten 
v/ Universitetet l Oslo 

. ..... -

A/ S OSLO BOK- OG PAPIRHANDEL 
Schweigaards gt, 56, Oslo 6, telefon 68 01 68. 

B e o m k a t a l o g. 

vare-pol. som skulle kunne garan
tere Kina ma t og tekniske ressurser. 
skulle opprettes. En oppgave for USA. 
Han tviler imidlertid på at Kina ville 

UNIVERSITETSSENTRET, BLINDERN, OSLO 3 
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Situasjonen 
1967 ble det år da SF - stud gikk over fra å være e.t lite lag til et medlems

messig stort lag. Forelopig er aktivitet en i alt for stor grad konsentrert på 
en liten del av medlemsstokken, men der er det vår fremste oppgave i dette 
semestret å trekke h ele medlemstyngden inn i konkret politisk arbeid. I 
den n åværende situasjonen er det viktigere å gjennomføre de organisasjons
messige, strukturelle forandringene i laget som er nødvendig for å aktivi
sere medlemsmassen, enn å ve rve n ye medlemmer. Kla rer vi ikke dette til
fredsstillende, så betyr det a t vi ikke klare r å gjore det okende m edlems tall 
til en politisk og organisatorisk styrkelse a v laget, vi ville komme inn i e n 
periode av organisatorisk elefantsyke og siden stagnere. 

Selv om altså et lags politiske s t yrke ikke måles direkte av medlemsta llet, 
men av initiatliv og a ktivitet, så er det på sin plass å s lå fast at SF-stud nå 
definitivt er et storre lag enn A-stud. I en tid hvor b åde Sos-stud. og 
SF- stud. har væ rt preget av nytenkning og s tor fremgang på det ideolog
iske området, hvilket har gitt seg praktiske utslag som frem gang i organi
sasjonsa rbeidet, så har A-stud s tagnert både ideologisk og organisatorisk. 

Samarbeidet mellom SF-stud., Sos-stud. og A- stud. har s in basis i nomi
rlsjonen a v en felles kandidat til Studentersamfundet og i arbeidet omkring 

studentdemokratiaksjonen. Dette samarbeidet er rettferdiggjort ved at ma n 
ikke onsket å skjære a lle sosia ldemokratene over en kam, og ved a t A-stud. 
ble antatt å utgjore en sterk ve nstre-opposisjon innenfor sosialdemokratiet. 
Den seinere tids utvikling har imidlertid vist at A-stud ikke lenger ser det 
som sin primære oppg·ave å holde en front mot hoyr e floyen i Arbeiderpar
tiet. Laget har tvert! imot trukket seg forsvarlig innenfor sosialdemokratiets 
murer, hvorf-ra de nå slåss mer mot v enstre enn mot hoyre. På flere helt 
sentralP. sporsmål har A-stud n å å penbart latt seg favne av den helt store 
koalisjonen mellom Haakon Lie og Sjur Lindebræ kke, eksempe lvis distrikts_ 
politikken, markedsspørsmå let og delvis forsvarspolitikken. 

I tide n som kommer er det nodvehdig a t saker og ting avkla res en del 
bedre enn i dag. Vi komme r til å få s trid om Norges forhold til NATO. 
H vor står A-stud. i det bildet? Vi h a r sett opprette t et byr å som pretenderer 
å være intet mindre enn <<Vietna mbevegelsen i Norge». Dette stalinistiske 
<< koordineringsorgan» er dannetl av hoyr efloyen i sosia ldemokra tiet , og 
s tøttet av borgerlige libera lere har de t som hovedoppga ve å de mpe rea k
sjonene på USAs krigføring s lik a t ma n unngår helt å odelegge det tradi
sjonelt utmerkede forhold til vår allia nsefader. På et mote i Sos-stud. der 
ma n be handlet innbydelsen tit dette b yras stifte lse, var de t et flerta ll av 
A-studere som s temte for å unnla t e å si ja takk. Vi h åper at også res ten av 
A-stud. kan ta like klart avs ta nd fra de tte forsok på å fore vietnambeve
gelsen inn i ufarlige former. Sandber gkomiteens innstilling om forandring 
a v skattesystemet er et t ypisk nykapitalis tisk re formsprosjekt som ta r 
s ikte på å frita næ ringslivet i enda s torre grad fra beskatning. Det er den 
s ta dig skjerpede internasjona le konkurranse mellom s torkonsernene som 
h ar bevirket at nettopp denne moms- reformen går som en bolge over 
Europa for tiden. Ut av den samme grunnleggende problematikk ha r 
det tidliger e kommet en for s tudentene enda v iktigere innstilling -
Ottosen - komiteens. Monopolkapita le ns s losende konkurranse tillater ikke 
staten å få disponer e de midler det tren gs for :i la s tu dentene studer e 
fritt med god undervisning og under gode sosiale forhold. Men næ r
in gslivet trenger i stadig økende grad en del av de fagfolkene som ut
da nnes ved høyskolene og universitetene. Det som da gjores, er å slå 
to fluer i ett smekk, ma n satser på fagindustri. Ottosen- komiteen s inn
stilling e re t program for en slik industrialisering av våre læ r esteder og 
A-stud.s s tilling til den kan etter min mening ikke bli a nnet enn et væ re 
eller ikke væ re for sa ma rbeidet på studentdemokra ti- fronten. 
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OPPBRUDD 

l r "o' ,E, ,M, 'o' ,N, 's' 'y' ,R, ,A, ,S.,J,O, 'N",,, ,~; ;;;:-n:! :~ ~s~~: '(:O'e~~::~;;i;;e:, ;r, ;o:~~),,,,,,,,,,,,,,, 1 l: Kan det vU"kehg væ re r1gt1gt? , 
' ' De kommer og siger <<Arbejdet genoptages» : 
: Du har ellers hort noget helt andet : 
: Dagbladet, 9 · jan. 19 6 8: De kommer og siger <<Passe r ga dem• : 
: • Men skal man nu også det? : : DemonstraSJOnen Det sker s~ tlit de tager fejl : . 
- De er jo også mennesker , : l 1• Det sker at de ikke forstår et suk : : V ar u OV l g Man ha r hort om tilfæ lde h vor det ligefrem var de : 
: forke rie de beskyttede : 
, Høyesterett omgjør dom Det er ligefr em de res pligt a t væ re lidt tungnemme -
: og lidt nærsynede : - i byretten _ 
' llvad ville der ikke også ske hvis en knippel begyndte a t tæ nke? -
: Høyesterett har med tre mot to Du tæ nker for dem : 
: stemmer op phevet Oslo byretts dom P å en måde forsvarer du deres menneske lighed ved at : 
: med frifinnelse for t re av sju pe rso- blive stående -
' ner som i fjor høst deltok i en st ille I virkeligheden er det dem der tropser dine ordrer : 
: demonst ra sjon utenfor Hotell Conti- Hvis der er de riktige a fgores ikke af filosofien, for : 
: nen tal mot en delegasjon fra Sør- sent af historien og aldrig a f radioavisen : 
: Vietnam. Det a fgores på gaden : 
: De tre var tiltalt for overtredelse Det er en sag mellem dig og dem : 
' av politivedtektenes paragraf 2, a n- Hvornår s torpolitik nedfa ld og sværindustri begynder -
: ne t ledd. som bestemmer a t ctog- at veje tungere end politivedtogten afgor du : 
- , - marsj. musi kk. fanebæring, frilufts- Helt alene -
: møter og liknende bare må fi nn e sted De er afskåret fra at væ lge : 
: etter at politiets tillat else er inn hen - Hvor de står står Rom : 
' tet. ~ H øyesterett fant a t byrette n Ders st yrke bgynder på et vilkårligt punkt i et hus , 
, -- hadde lagt urikt ig lovsanvendelse til med telefoner , 
: g runn for fri f innelsen . Hvor din begynder begynder håpet IVAN MAIAKOVSKl : 
, ' !,,,,,,,,,,,,,,, ____________________________________________ • _ _ _________ __________ _ 

Rudi Dutsche og sos 
Må revolusjonen finne s ilt grunn- • het? Dutsch ke gir ik ke noe kla rt svar 

lag i a rbeider klassen . eller er arbe i- pa dette spørsm alet. og mangel på 
derne i vå rt sa mfunn for godt inte - konsekvens på dette punktet ka n 
grert. for veltilpasset? Gir Ma rx' lett gi hans teori preget av spissfin
t ermer mening brukt på vårt sam- dig teoretise r ing som ikke ha r noen 
funn. elle r står vi overfor en he lt ny pra ktisk betydning_ Faktum er imid 
situasjon som krever en vidtrekkende lertid at verken Dutschke elle r h ans 
modif ikasjon ? meningsfeller på noen som helst m åte 

Det er ikke bare borge rska pet R udi ._,.._,._,._,.._,._,._,.._,._,._,.._,._,._,._,._,._, 
Dutschke og SDS (Socialistische 

iSeutsch e Stude ntenbund ) forarger. Av Ey stein Arntsen 
fora rgelsen stre kker seg langt inn i 
a rbeiderklassen . Om de n 27 -årige . .,._,._,._,.._,.. _,.._,.._,._,.._,._,._,.._,._,.._,.._, 

sosiologistudenten, Rudi Dutschke. 
leder for SDS. a lltid ha r r ett i s in 
ana lyse av samfunn et er tvilsomt. 
men ha n ha r g re id å få offentl ighe
te ns søkelys rettet mot seg og ven
stresosialis tene i vesttysk st ude nt
politikk. I tysk presse ka lles han i 
dag alt fra cideologischer Wunder
prediger» t il cChefrevoluzzer mit 
l\'lenschenverach te r Kom plen. Han 
e r imidlertid først og fremst den ube
stridte leder for en gruppe sosialist 
is ke a ktiv is ter. og den som innen 
SDS har kommet med de mest om 
stridte t eorier om det vest - tyske 
samfunn. Dutschkes fremste mål er å 
bevisstgjøre og selvstendiggjøre fol
ket. men på den a nnen s ide gjør ha n 
lite eller intet for a t hans til dels 
meget vanskelige fagterminologi ska l 
bli forståt t av andre enn innvidde. 

I hovedtr e kk ser Dutschke det ka
pi ta listiske samfunn slik : cDe hers
kende ma nipulerer massen. som de r
ved ikke kan u tfolde seg fritt. A r
beide rne er integre rt i det ka pita l
istiske syst e m. og er derfor ute av 
stand til å skape revolusjon ; revolu
sjonen har en basis; student massen . 
Studenten e r enda ikke integrert på 
grunn av sin unge a lder og er heller 
ik ke noen ekte del av produksjons
prosessen. De e r priviligerte i så 
måte og kan utfolde kri tisk fo rnuft 
( Kritisch e Rationa lita t ). De ka n 
gjennomskue man ipulasjonen og er 
kjenne represjonen (under trykkelse 
av menneskelig utfoldelsesmuligh et ). 
og formidle denne e r kje nne lse t il 
andre.~ En slik stadig t ilta kende be
visstgjørelse er for Dutsch ke begyn
nelsen t il en revolusjonæ r prosess 
som en dag vil føre til befrielse. 

Det er ved det formid lende a rbeid 
de store problemene oppstår. Duts
chke mener det er galt å skape en 

l 
polit ikk. for å si folket hva som e r 
galt. er bare en reproduksjon av 
el ite-teorien. 

SDS. som den mest bevisste del av 
student massen. skal ifolge ha m bare 
angi målene. men dette er må l som 
ik ke kan nås uten en revolusjon eller 
revolusjonær prosess som forandrer 
sa mfunnsstrukturen. Som studen t 
s ka l man forsere p rosessen for men 
n eskenes selvbefrielse fra ubegripe
lige makter. men ik ke gj øre dem til 
objekter for a ndre samfunnsmakte r. 
Dutschke vi l klargjøre. S kulle han 
gi svaret v ille ha n integrer e seg i e t 
ma nipulasjonssystem. 

Et umiddelbart spørsmå l som reiser 
seg he r blir. er ikke selve klargjør
elsen også en del av manipulasjonen , 
og blir ikke den ytterste konsekvens 
av en s lik teori at ma n er fulls te ndig 
ha ndlingslammet med a ll sin bevisst-

føler seg handlingslamme t. Med 
Dutsch ke i spissen har SDS med t il
fa ng fra til dels store stude ntmasser 
gjennomført den ene demonstr asjo
nen etter den andre med s tadig 
økende effektivitet . Folkets bevisst-
gjøring gj ennom disse a ksjonene. som 
for det meste bare ska per irr itasjon 
også hos arbeide rne. ha r imidle t·tid 
gått uhy re la ngsomt. se lv om deler 
av makta pparatet ha r tatt de m al -
vorlig nok. 

Selv om Dutschke beny tter seg av 
det ma rxist is ke analyseapparatet. t il
la te r han seg å korrigere Marx på 
et pa r punkter . 

De politiske pa rtiene av i dag har 
etter Dutschkes mening frembrakt en 
neste n fullkommen fremmedgjørelse 
mellom lederska p og massen. noe 
som fører til avpolit iser ing. en vik tig· 
og nødvendig forutsetning for av
demokra tiseringen . Den nye revolu
sjonære klasse. som er Dutschkes vi
sjon. s ka l bestå av ungdom ; s tuden
ter og arbeidere. fordi disse er de 
første som kommer i konflikt m ed 
det herskende samfunn og fordi de 
er de minst integrerte. Her har SDS 
ført en meget e ffe kt iv a ktivitet etter 

DAGBLADET melder 
6. januar 1968: 

OM NATO 
Regjeringens meldi ng om 

NATO-samarbeidet vil fore ligge på 
vårparten. muligens a llerede i feb 
ruar. s ier e ksp edisjonssjef Tim Greve 
i UD til Dagbladet. Meldingen blir 
et ganske omfat tende dokum ent. og 
det er derfor vanskelig på det nå
værende tidspunkt å si noe avgjort 
om når den kan fore ligge. 

- Forslaget om ny la ngtidspla n 
for Forsvaret vil foreligge i januar 
- februar, ifølge forsvarsmin isterens 
nyttårs-intervj u . Her er det vel en 
viss sammenheng? 

- Det stemmer. Det er derfor tro
lig at Stortinget vil beha ndle NATO
meldingen før langtidsplanen. evt. 
i sammenheng med den , s ier Greve. 
som tilføyer at Stortinget selv av
gjør behandlingsmåten. 

• • • 
OPPBRUDD kommenterer : 

- De <<demokratiske» institusjo
nene er i full gan g m ed å legge for
holdene til re tte s lik a t «folket i 
va lg>> fritt ka n bestemme a t Norge 
fortsa tt ska l være medlem av NATO 
etter 1969. 

- La oss ta Dagblad- meldingen 
som e t stormvar sel! 

tankegangen a t en s tad ig krit ikk av 
det bestaende skolesystem vil føre 
til en bevissthet h os skoleelevene 
som senere vil g i seg utslag i en sam_ 
funnsmessig kri t ikk. 

SDS' forhenvæ rende forman n, Rei
che. sti lte SDS oppgaven å finne en 
n y revolusjonsmodell. Dutschke fant 
en s tringent formulering av politisk 
pra ksis og i dag leder han SDS frem

ovet· med. orclene: cVi er fremaeles i 
en avmektig sit uasjon. Den kan imid 
lertid gjennombrytes ved å bryte de 
etablerte spiller eglene som allikevel 
ik ke e r de eneste. Uten provokasjon 
blir vi ove rhodet ikke tatt alvorlig.:. 
Dutschke er in gen slavisk ma rxis t, 
men h ans verdensoppfa tning er d ia
lektisk og ha n forener teori og pra k
s is. 
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VIE TNAM OG DE 
KOMMENDE I(RIGER 

i l V JAN Il J' I IDAL 

Re presentantene fo1· utv iklings
landa , samlet ved Minis termotet 
for Gruppen av de 77 i Algerie i 
oktober 1967, samlet av felles as
pirasjoner og identitet i okonom
iske interesser og fast besluttet til 
å fol ge sine felles anstrengelser 
mot okonomisk og sosial utvikling, 
fred og vels tand. 

lla r ta tt et tilbak eblikk i det in
ternasjonale samfunns arbeid for 
olmnomisk fram gang siden anta
gelsen av fe11esdekla rasjone n til de 
77 utviklingsland ved avslutningen 
av UNCTAD I i 1964. 

Ha r besluttet å holde fram etter 
den fe11es handlingskurs som blei 
formet ved den Afrikanske Alge
rie-dekla rasjon, Ban gkok-deklara
sjonen for asiatiske land og Te
quendama-avta len for landene i 
La tin-Ameril<n. 

De anser det som sin plikt å hen
lede det internasjona le samfunns 
oppmerksomhet på de folgemle 
fakta: 

I 

De fleste av oss e r opprorte over de forbrytelser som de Forente Sta ter>. 
regjering, med sin president i spissen, utforer mot Vietnams folk. Den 
kjemiske krigforingen, terr or en mot sivilbe folkningen, de væpnede angrep 
uten krigserklæ ring, beh andlingen av krigsfan ger; a lt dette er opprorende; 
alt de tte er også forbryte lser av det s lag for hvilke Det Tredje Rikets herrer Mer enn e n milliard mennesker i 
ble hengt. De fleste medborgere i de Forente Stater innser ikke de tte. Dels utviklingslanda få r stadig fon ·errete 

lcvcv ilkur som et resulta t av de råfordi forbryte lsene utoves mot et asia tis l<, farget folk, dels - og fremfor 
alt - fordi disse gjerninger s ies å inngå i et s torre mønster . En stor del av dende internasjona le økonomiske for_ 
de Forente State rs borgere er overbevist om at de t s tore må let, å bekjempe hold ;. . . 
«kommunismen », rettferdiggjør anvendelsen av hv ilket som hels t middel. Utvl khngslandas økonomiske vekst-

rate ha r s tadig minsket. og ulikhe-
Det ville væ rt na ivt å tilkjenne moralen og den såkalte internasjonale ten mellom dem og overflodssam

retfen noen selvstendig eksis tens. Tvert om m å man innse at det som skjer funnene oker· 
i Vietnam bare er en begynnelse. Vi går mot en periode av tiltagende ba r- Mens i ndu~tr ilanda årlig øker per 
barisering. Og det blir de hoyt utviklede, ka pita lis tiske industrinasjonene l capita inntekten med omtrent 60 
som kommer til å drive fram denne tiltagende bruta liseringen. Den opp- dollar s, beløper den gjennomsn ittlige 
rorthet som Vi opplever , den solidaritet vi kj enner med Vietnam s folk, blir økning av per capita inntekten i ut 
således virkningslos og meningsløs hvis vi ikke makter å sette denne bru- ~ viklingslanda seg til mindre enn 2 
ta liseringen inn i sin historiske sammenheng. Hva verre er : En opprorthet dolla rs å rl ig· 
som bare er av mora lsk karakter og ba re henviser til folke retten, blir Utviklings,Jandas andel av den to
skadelig for Vietnams folk og farlig for oss selv, da den hindrer oss å tale verdenseksport sank fra 27 pro
se klart - dermed hindrer den oss i å gå til effektive motangre p. sent i 1953 t il bare 19.3 p rosent i 

Mange mener nok a t overskriften VIETNAM OG DE KOMMENDE 
KRIGER er vanskelig å gi noen mening; de t finnes s ikl<ert også personer 
som h evder at man, n å r man snakker om det lidende og kj<>mpende viet
namesiske folk, ikke skal ta OPl> spørsmål som ikke deles av en enig opinion. 
Men det store spørsm ål som må besvar es når man snakker om Vietnam, 
er om denne, de Forente Staters krig, er en isolert krig; e n som kan loses 
bare pa rtene viser «god vilje» - elle r om den går inn i e t siorre monster ; 
om denne krig ba re er innledningen til mange kommende kriger. 

Det finnes en offisiell oppfatnjng i de Forente Sta ter som sier ai denne 
krigen er «Den Frie Verdens» forsvar mot en kommunistisk konspirasjon. 
Hvis bare kommunistene opphorte med sin virksomhet så ville den s tore 
freden inntre. ParaBelt med denne oppfatning loper dominoteol'ien. Hvis 
Vietnam blir «rodh>, så blir Thailand «rod t», så blir . . . e tc. Hvis derimot 
Vietnam «beskyttes», så «Sikres» de andre landene. Det finnes også en 
allmenn overieori som sier a t h vis de Forente Stater kan demonstrere at 
sosia le og nasjona le frigjoringsbevegelser kan slås ned med militæ re midde l, 
så får verden fred og ro. 

I Sverige og andre lignende land sioter man på oppfatningen at h vis 
ba re «stormaktene kom overens» så sk ulle vi oppnå stabilitet. 

Den grunnleggende fe ilen ved disse oppfatningene er at de ser his torisk e 
og sosia le begivenheter , ikke som historiske og sosia le, men som konspira
tive. Men historien er ikke konspirasjon, og like lite som r evolusjonene og 
de sosiale omveltninge ne startet i 1917 (eller ved Marx ' fodsel i 1818), like 
lite kan de <<st en ges av» i 1968. Selv om det skull~ lykkes de Forente Sta 
ter å uts lette Kina på e n na tt, ville de sosiale omveltningene fortsette. Og 
selv om a 11 verdens organiserte kommunister og sosia lis te r forente seg om 
en stor resolusjon som sa at nå, fra denne da to, ha r revolusjonene opphort. 
selv da ville r evolusjonene fortsette . Den e neste konsekvensen av en slik 
beslutning ville væ r e at visse individer he r og de r gikk over fra en leir 
til en annen, at ordene <<kommunist» og «sosialist» kom til å bety de t 
samme som <<liber a l». 

1966 I første h alvdel av 1960- ara 
økte den totale verdensekspor t med 
et a r lig gjennomsnitt på 7,8 prosen t 
og utviklingslandas. oljeeksport unn
tatt, med en gjennomsnittsr a le på 
ba re 4 prosen t. Mens verdien på 
eksportvarer fra industriland i pe
rioden 1953- 54 li! 1965- 66 økte med 
65 milliarder dolla rs. og fra sosialist 
land med 10 mill iarder dollars. beløp 
økninga fra utvi klingslanda seg til 
ba re 3 m ill iarder dollars; 

Kjøpekraften av eksport f ra utvik
lingsland ha r s tadig sunket. I midten 
av 1960-åra va r utviklingslanda i 
s tand til å kjøpe. for et gitt volum av 
sin tradisjonelle eksport. en tiende
del mindre importvarer enn ved be
gynnelsen av denne per ioden . Tapet 
i kjøpekraft beløp seg år lig til om
t rent 2,5 milliarder dollars. som re
presenterer nesten halvparten av 
strømmen av ekste rn offentlig finan 
siell hjelp til utviklingsland ; 

Dette har forverret utviklings
landas problemer med okt gjeld. Den 
ekste rne offentl ige gjeld h a r a len e 
økt fra l O millia rder dolla rs i 1955 
t il 40 milliarder i 1966. Mens renter 
og avdrag på lån var gjen nomsnittlig 
en halv milliard dollars i midten av 
1950-åra har de i dag allerede steget 
t il 4 mill iarder dolla rs og kan komme 

til å motsvare den fulls te ndige over
føring av hjelp ved slutten av dette 
ti -år et. om de naværende tendenser 
for tsetter. De utgjør allerede hele be
lope t av støtte og støtteliknende ti l
tak ; 

Skj ønt moderne teknologi t ilbyr 
utviklingslanda s tore mulighete r til 
raske re vekst i den økonomiske u t
vi kling. går dens fordeler dem stort 
sett hus for bi pa grunn av dens in-l 
tensivt ekspertise- og k apita lkre
vende natur. Den tiltrekke r seg t il 
og med den begrensete ekspertise som 
blir utdannet i utv iklingslanda; 

Den faktis ke s tagnasjon i ma tpro
duksj on i utvi klingslanda, i kontrast 
til den økende befolkning. h ar for
verret de kroniske forhold av under 
og feilem æring og. kombiner t med 
nedr ivinga av pr oduksj ons- og han 
dels m øm:t Qr ved kuns tige m idl or. 

truer den med å gi rom for en a lvor
lig krise. 

Il 

B eky mringen over disse økonom
iske og sosiale tendenser. og u t vi k
lingslandas felles anstrengelser for 
å rette p å dom . h nr p r ogr essivt ledet 
det internasjona le samfunn til å sette 
i gang en serie initiativ som kulmi
ne rte i den avsluttende lov vedta tt 
i 1964 av UNCTAD I. Løftene som 
ble i fra mhevet i denne loven er imid
lertid ikke blitt realisert. Fa kta er. 
t il tross for det som er slat t fast ved 
den avsluttende lov til UNCTAD I: 

- ingen ny handelsavta le om pri-
mæ rprodukter av inte resse for ut
viklingsland ha r bli tt inngått ; 

- s tills tanden ha r ikke blitt obser 
vert av industr ilanda og de har 
okt graden av proteksjonisme på 
mange av de jordbruksprodukter 
som utviklingslanda er me r effek
t ive produsenter av; 
mens gjennomsnittsprisene for 
primæ rpr odukter eksportert fra 
utviklingsland har sun ket med 7 
prosent side n 1958, har de for pri
mærprodukter eksportert fra in
dustriland økt m ed 10 prosent i 
samme pe riode; 

- tyngende toll for tsetter å bli reis t 
pa produkter av e~spo rtinteresse 

for utv iklingslanda; 
den raskt øke nde forbedring av 
syn te tiske ers tatninger i utv ik
lede land ha r resulter t i inn
skrumpte markeder og fallende 
priser for kon kur reren de natur
produkter produsert av utv ik 
lingsland ! 

- utilstrekkelig framgang har blitt 
gjort av de utv iklete land i å rive 
ned im porttariffe r på t ropiske 
produ kter; 
l iten elle r ingen fra mgang e r blitt 
gjort med hensyn til nedskjærin
ger av kvoterestriksjoner som spe
sielt er anvendt på industr ipro
dukte r importe rt fra utv iklings
land. Heller ikke forbedret sit ua
sjonen seg for en kelte produkte r 
f ra den temperer te sone. Disse 
vare rs adgang t il utviklete land 
er regjert av restrikti ve må l og 
midler anvendt av industri lan da; 

- den implisitte d iskrimi nering i 
tollpolit ikken mot utviklingslanda 
h a r blitt me r intens som et resul 
tat av den økonomiske integra
sjonsprosess blant enkelte utv ik
le te land og også som en konse
kvens av forhandlingene i Ken-

l nedy-runden ; 
- den store ulikhet mellom salgs-

p r isene på varer innført av sosial
istis ke land f ra utviklingslanda, 
og importprisene på de samme 
varer. skaper ufordelaktige for
hold for okning i konsum og im
port av varer f ra utvi klingsland; 

- til tross for en stemmigh eten om 
e t m ål på l prosen t av nasjonal
produktet som f in ansiell hjeln til 
utviklingslan da, har de fa ke 
betalingene stagner t i absolutte 
mal, og sunket i forhold t il indu
slrilandas b ruttonasjona lprodukt. 
Mens strømmen av utviklings
hjelp beløp seg ti l 0,87 prosent av 
br ut tonasj ona lprodukte t i 1961, 
ha r den i 1966 sunket t il 0,62 pro
sent; 
med et par unn ta k h a r bet ingel
sene og forholdene for den f inan 
sielle hjelp bli tt stadig vanskeli 
g ere. AndQJQn '"' do diroldo '"'Or

føringene er synkende. rentene 
er stigende, tilbakebetalingspe
riodene bli r korter e og låna bli r 
mer og mer bunde t ; 

- diskriminerende praksis og an
or dninger pa shipping-om radet . 
okende fraktrater. alt bidrar t il 
\·ansker med betalingsbalansen og 
hi n d t·c ,· u t viklmg s lnnda i sine for
søk pa fremme av eksporten. 

III 

Det internasjonale samfunn h ar en 
forpliktelse til a avskaffe disse ufor
delaktige tendenser. til å skape be
t ingelser hvor a lle nasjoner kan nyte 
okonomisk og sosial velvære. og ha 
midlene t il å utvikle sine respektive 
ressurser s lik a t de kan være i s tand 
til å la sin befol kning føre et liv fritt 
fra frykt og mangle r. 

I en verden med okende gj ensidig 
avhen gighet e r fred. framgang og 
f r ihet felles og udelel ig. Følgelig vil 
utviklingslandas framgan g også gag
ne de utvikl ete land. 

Utviklingslanda v il gj enta a t det 
primæ re ansvar for framgang J- \~r 

på dem sj øl. De er fast besluttt. pa 
å hj elpe til m ed h verandres fram
gang. 

Imidle rtid er en full mobi lisering 
og en me r effek t iv utnyttelse av de 
hjemlige ressu rser i utviklingslanda 
bare mulig i samband med en felles 
og e ffektiv in ternasjona l aksjon. 

Tradisjonelle ti lnærminger. iso
lerte tiltak og begrensete konsesjo
ner er ikke nok. Problemets alvor 
krever e n v iktig ti lpasning av en glo
ba l strategi for utvikling. krever 
konvergerende ti ltak både fra utvi k
lete og utviklende lands side. 

Opprettelsen av UNCTAD og den 
dialog som de r ha r funnet s ted. inne
bæ rer et steg mot en ny og dynamisk 
handels- og utv iklingspolitikk. Det 
som na trengs. er skrittet f ra deba tt 
ti l prak tisk handling. 

Utviklingslanda \·enter at UNC .D 
II vil konsentrere seg pa felles an
strengelser for en a kselerasjon i øko
nomisk og sosial utvikling. Avtale n 
som ny lig kom i s tand på grunnlag 
av de g runnleggende spørsmal som 
skal bli behan dlet. reflekte rer den 
generelle folelse med hensyn til dette. 

FAls spanske mus 
hvite. g is bort til progressive 

krefter og selges e tter kapita l

istisk behov. 

<<llill. mrk. spanske» 


