
AVISA TIL NORGES KOMMUNISTISKE STUDENTFORBUND, UNIVERSITETET l OSLO 

DNA-REGJERINGA OG SAMSKIPNAD BRUKER 

politi mot rett-
ferdige studentkrav 

I eit halvt år har dei streikande. _på studentbyane i Oslo Ber&.en og Tromsø 
blitt nekta reelle forhandlinRar mea regjeringa. Så midt i ferietida kjem »svaret»: 

Ingen · forhandlingar og »harde tiltak mot dei streikande» ved innflyttinga 
Under universitetsJubileet i Bergen i vår, møtte ein del studentar opp for å 

overlevere krava direkte til Bjartmar Gjerde Dei vart møtt med politikøller og 
arrestasjonar 
Når Hovudstyra i Samskipnadene verkelig verkeleg stiller seg på studentane og 
dei tilsette Sl side, blir dei sett ut av funksjon ved regjeringsvedtak. (Tromsø og 
Ber~en førebels) Det er »uansvarlig» av desse »ansvarle~e» organa å slåst for leve
vilkara til studentane og trygge arbeidsplassantfor de1' tilsette gjennom statstil
skot. Politi mot rettferdige krav;- krav om forhandlingar og respekt for ei grup
pe som etter kvart tel 60 000 (studentane har i dag ingen forhandlingsrett) -
dette er det einaste svaret studentane har fått frå DNA-regjeringa. Sist gjennom 
DNA-direktørar o~ SV-pampar i Samskipnadsleiinga i Oslo. 
Dette er forsøk pa å kriminalisere ei høgst rettferdig kamp. 
Det er eit forsøK på å skræma dei husleigestreikande til å gi opp. 
Dei skal ikkje lukkastl 

. DET ER STUDENT ANE SOM 
STÅR STERKT 

Dei desperate åtaka vi no blir utsett for 
isamtlige borgarlege aviser og gjennom 
leiinga i Samskipnaden er mest av alt 
uttrykk for at det er vi - studentane
som står sterkt . 
Siden vi tok opp kampen for eit halvt år 
sidan har styrken bak krava våre berre 
vakse. Ein sæneinskapleg studentmasse 
står bak de i (unntaka finn ein blant 
studentpampar og provokatørar av 
Wærnes-typen). Aksjonen er landsomfat-. 
tande og vi har støtte langt utover våre 
eigne rekkjer , - i boligforeningar , fag -

forts . baksida 

STUDENTHETS I 100 000- KRONERS KLASSEN 
Hetsen mot studentene i borger pr essa 
når i desse dagar høydepunktet etter ein 
heit sommar . 
Målet er : splitta studentane frå andre 
.grupper i folket , og splitte studentane 
fr å kvarandre og fr å andre elev ar. Vi 
m innes t Bjartmar Gjerdes sosialdemo
krat-logikk : Studentane k an ikkje få det 
betre så lenge det fins andre som har 
det verre . "Studentene m å spise mindre 
Hva s å med pensjonistene?" (Arb. bl. 
25/ 1-75) Samme "arbeider"blad fø lg)er 
opp med førsteside-oppslag den 18/ 8 . 

ÅRSIJPN P Å 104 000 KRONER 

Denne gongen er det ein reaksjonær byrå 
krat i den statsdirigerte "inter esse 
organisasjonen" til teknisk studerende 
(NETS) som uttalar seg . Han har år s løn 

-på 104 000 , - ( +"bilgodtgjør else ") og 
det som opptek han for tida er "den 
priviligerte akademikers usolidariske 
opptreden" . 
Lat oss slå fast at: Vi vil støtta teknisk 
studerand e sine krav for å bet r e leve
vilkåra, for å få velferdsbygg o .l. , vi 
står meir enn gjerne saman med 
alle elever og studentgrupper i denne 
kampen . · 

Hybelstrei 
for de andre som søker 

- Om studentaktivistene 
bak st reiken på Blindern t ror 
de kan forandre noe på :;am
f unnet s p rior i teringer gjen
nom en stre ik som denne i en 
studentby. er de naive. Nå r 
det gjelder det som skal være 
årsaken til streiken, at stu 
dentenes s ituas jon i hybe l
huset er så fo rve rret at det 
ikke er noen vei utenom 
st reik og sabotasjetrusler, sy
nes vi det i dagens situas jon 
er usolidari sk , s ier Kristian 

Men provokatørar og femtekolonnistar 
av typen Haldorsen -kjøpt og betalt av 
staten- vil vi føre kompromisslaus kamp 
mot. lkkje berre i denne saka . Same 
generalsekretæren , med fast g~e i " 

som omfatter nær 
- De ~trelkC'nde krr,·e r :1 t hu~ 

lt iene ikl<e ~kal h t\"t!, at kud
,.j ttt<•·i lt ' Pn s i< a l dr~k.C'$ I!)<'H"m 
ek st raordinæ re bc•· il~ingcr fra 
>t<~h· • ·· '."nn r ;1d m ··r.tr al i <U t 
kra,·et er usolidari!k mot r. ~ r 
t, l!c t a ,· Hudl'n t<:'nc s•>l:l <"" r ;, ~ .• 
dst tU l bo l den pr i\"ate D"l:g
m H sen u ten huslelu ubsidi<.c. 

Vi mener og$1 det eT et w oll· 

- Yl mener clis.t.e ltuclenteo• flr 
,-ente UU ni. Andre P'P~I' Mr 
kn,,· ~ oppmerk110mheten. •1.-r 
Kristian Hddonen. 

departementskorridorane, støtta også 
aktivt det nye distriktshøgskulesystemet 
og Stortingsmelding 17 . Det er einaste 
støtta rasjonaliserings .. og stats
dirigeringsplanane fekk "innafor student
rørsla" 
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Studenter og ansatte: 
SAMME KAMP - ·SAMME FIENDE 

I år etter år har Studentsamskipnaden 
satt opp prisene på varer og tjenester. 
Samtidig har rasjonaliseringa av ar
'beidet bare blitt hardere. Dette har 
f1/lrt med seg to ting: l 

DÅRLIG RÅD, ØKT ARBEIDSPRESS 

For det første får studentene bare 
dårligere råd-. Da går sjølsagt om- . 
setninga i Samskipnaden ned. For det 
andre: De ansatte får bare mer og mer 
arbeid lessa over på seg p.g.a. anset 
telses-stopp osv . Både studentene og de 
ansatte rar forværra sine levekår. 

BRYT SIRKELEN! 

Og hva er Samskipnadens svar på dette? 
FORTSATT prisstigning og FORTSATT 
rasjonalisering. 
VÅRT SVAR er dette: 
Denne sirkelen må vi bryte, situasjonen 
kan ikke fortsette slik.' 

STATEN ·.!J'JENER PÅ 
PRISSTIGNINGA 

Di~~;:;;?" Staten har direkte interesse av at prisene 

.Forts. fra Jorrige side. 
POLITI MOT.. ..... 

· foreningar og anare interesseorganisas
jonar. 

BRYTE NED KAMPVILJEN 

Til og med DNA-regjeringa har måtta 
innrømma at "lån og stipend-utviklinga 
ikke har. klart å fange opp prisstigninga" 
og dei iihar bekymring over krisesituas
jonen i Samskipnaden". 
Likevel er lina: Ingen forhandlingar , 
bryt med kampviljen blant studentane for 
einkvar pris . Og dei går ikkje 
av vegen for "harde tiltak" og politi om 
det trengs. 

stiger som de gjør (Moms-systemet er 
f.eks. slik innretta at Staten får 20 øre 
ekstra i kassa for hver eneste krone vi 
betaler i økte priser . ) Økte priser har 

Ikkje ei krone av oljeinvesteringane skal 
størast for profitten til monopola skal 

. vernast om for einkvar pris. 

VI MÅ ST Å SOM E I N ~ 

Regjeringa og Samskipnadsleiinga nyttar 
høvet når vi er svakast, - sommaren -, 
for å kjøre fram dette forsøket på å knek
ka streiken. Innflyttinga vil bli den første 
store kneika for streiken. :Det er vila1g at 
vi står som ein mot utkastingstruslane 
og alle andre forsøk på å knekka oss. Vi 
HAR styrke og den skal vi vise na. 

.. ·\.: J. 

OKKUPASJON -alle streikande inn på hyblane! 
Okkup~sjon og _militante ak~jonar-nei til kriminaliserin~ av kampen! 
k~n })l~ -n~udsynt. H~rd hne - nei til politi mot rettferdi e 

,fra regJermga og Samskipnaden krav' · g 
betyr at studentane herre har ein · . . 
måte å møta det på - militante -støtt dei aksJonane streike-
aksjonar, okkupasjon av resep- komiteen tek initiativ til! 
sjonane o.l. ut frå krava: STA p A KRA y A 

FRA PROTOKOLLEN I HOVUDSTYRET 

"Værnes har gjort oss oppmerksom på ••••• 
••.. Avtalens innhold var 

l. 

2. 

3. 

4. 

s. 

Værnes blir formann 

Økede kantinepriser 

Stabil semesteravgift, forelØpig 

ST' s vedtak om deposi tumsØkningen settes til side 

Harde tiltak mot de streikende på studentbyene 

Idet . vi tar avstand fra avtalens innhold, gjØr ~i også opp
me:rksom pd. at 2 · av studentrepresentantene ble holdt helt 
utenfor og fikk ikke orientering om dette fØr· i går 
2 4 • j u li 19 7 5 • " 

OPPBRUDD Ansv.: J. Gunnerud 
A/ S Ouølotrykk 

Oslo 1975 

Denne avtalen gjorde SV'aren Wærnes med 
andre i Hovudstyret for å koma i formanns
posisjon: Trakka på massekampen og admi
nistrera problema til staten sitt beste er lina. 

og alltid vært en viktig metode for kap 
italen til å karre til se mest mulig . 
Ledelsen i DNA er sjø~ kapitalister gjen
nom Landsbanken, NKJ-. Statoil osv . , 
og ikke noe er bedre for dem enn at vi 
som RAMMES av pris 1 igninga og alt . 
det den fører med seg, krangler oss i 
mellom. 

STÅ SAMMEN MO'[' STATEN! 

Desto mer rabiate blir de når de IKKE 
greier å sette oss opp ot hverandre, 
når de ser at ulike grubper som har de 
samme interessene , g" SAMMEN om~ 
slå mot felles fiende. 

AVVIS ALLE SPLITTE!LSESFORSØK! 
ENHET STUDENTER -ANSATTE! 

Lian (YLI): l 
»FULL STØTTE 
_ FRA OSS!~ 

Vi har hatt en rask telJ onsam
sekretær i 

VI: Hva var din reaksjon på det angrepet 
mot studentene som sto i Arbeiderbladet 
sist mandag? 

LIAN: Jeg har nettopp sittet og lest det 
nå, og er ganske forbapna. Haldorsen' 
er Arbeiderparti -mann! og dette innleg
get oser av den splitt-~g-hersk-taktikker 
som de utdanningssøkehde alltid møter 
fra det holdet . l 
Jeg må si at jeg personlig gir full støtte 
til de krava som studentene nå streiker 
for , - et syn som også vårt Sentralstyre 
deler. 
Dere universitets-studenter gjør nå den 
samme erfaring som yrkeskole-elever 
og lærlinger over hele 1landet har gjort 
gang på gang: når en ikke vinner gehcpr 
for helt rettmessige k av så er det bare 
en vei å gå og det er å slåss for dem . Jo 
sterkere og mer enhet ig vi står på vårt, 
dess mer rabiat vil angrepene fra fienden 
være. 

DERFOR: Full støtte f a oss, - og : 
STÅ PÅ KRAVA~ l . 
En seier for dere vil l:ili en støtte til vår 
kamp mot de høye husleiene i bygget på 
Gassverktomta (Yrkesskolenes Hybelhus) 
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