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SOS. FRONT
KOSTAR MEIR
Sosfronten dreiv hard valkamp og framstelte
seg som eit alternativ til Grønt Gros. Det første dei gjer er å auke husleigene på studentbyene med 1 O %.
For 12 kvadratmeter på studentbyene

må vi

no betale 600 - 900 kr.
Den gjennomsnittlege prisstigingo på ' Sogn
har vore 82 ~ på 4 år.
Bukostnodane i Samskipnaden auka meir enn
for resten av samfunnet i 1982, Trass i at
Samskipnaden fekk statsstøtte for å kompensere for auka husbonkrenter. Auken i husleiga
kon ikkje forsvorast med den olmenne prisstiginga. Dei siste åra hor studentbyene hatt
husleigeouke som ligg 35

~

over gjennomsnitts-

auken. Samstundes hor studentøkonomien vorte

hor teke på seg ei rad med forpliktingor for
at Samskipnaden skal drive ein skikkeleg velferd. Det vert meir og meir tydeleg at staten prøvar å vri seg unna desse forpliktingone,

Prisene på bustader, kantiner, varehusa

og lærebøker syner at det er forretningsdrift
det dreior seg orn, ikkje velferd .
Det er staten som ovgjer korleis studentøkonomien skal vere. Dette skjer både gjennom lån/stipendordninga og gjennom støtte til
Samskipnaden. Uton at staten vert stilt til
ansvar, kan ikkje forverringane stoppost.
I staden for å presse staten og mobilisere studentene, hor Sosfronten valt å administrere ferverringane i økonomien vår ved
å auke husleigene og kantineprisane.

stadig dårlegore. Låna og stipenda våre hor
gått ned 15

~

i realverdi. Denne utviklinga

hor ført til at 60

~

av Oslostudentene arb-

eider deltid.
PRISANE PÅ STUDENTBYANE HAR PASSERT DET AKSEPTABLE FOR LENGE SIDAN!
VI HAR IKKJE RÅD TIL Å BETALE MEIR PÅ LÅNET
OG STIPENDET VI FÅR I

DAG.

Men det finst alternativ. I Bergen får dei
ikkje nokon husleig•ouke. Studentsamskipnaden der hor budsjettert medein ny "Langsletlapp". (Longsletloppen vor eit resultat av
aksjonene våren 1982. Det vor ei eingongsløyving til kompensasjon for auka rente- og
avdragsutgifter.)
Samskipnaden kunne la vere å auke husleigene ved å budsjettere inn ein høveleg stor
Langsletlopp, Denne metoden ville stilt staten til ansvar for utviklinga i studentøkonomi en.

sosialistisk prisauke ?

Samskipnaden skal vere ein velferdsorganisosjon,

Den vart stifta ved lov, og staten
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SOLIDARITET
ELLER "SOLOFLIPP"
BLANT INTELLEKTUELLE ?
Det er ikke mange år siden det å snakke .m
krise i

kapitalismen var som å banne i kir-

ka. Keynesianismen hadde bevist c•t den krise

nologi til kapitalister
superprofitt i
statseid .

brukes til å styr k e innenlandsk e arbeids-

styrte riktig.

plasser og industri.
Men pipa har fatt en annen låt.
arbeidsløse bare i

Norge ,

Idag er7'000

bortimot 30 mill.

Oecd-landa. Det spekuleres i

boligbygg og

folk må slite helsa av seg for å holde liv i
seg sjøl og familien.

D~t

ser ikke trygt ut

på verdensarenaen heller setter oss med et sug i

ikke rart

Vi

magan på en lesesal

og gjør febrilske forsøk på å stenge verden
ute,

skal tjene sin

Statoil er 100%

Vi hadde venta oss at Statoil skulle

frie kapitalismen var mulig bore staten

i

so~

nordsjøen.

sert i

å

Staten er ikke interes-

bruke denne retten.

Statoil søker

superprofitt på lik linje med de andre selskapene og gir ordrene sine til billigste
verft.
Oljeeventyret er i

ferd med å utarme Norge

Ikke nok med at det suksessivt blir lagt opp
til at norsk næringsliv blir mer og mer ensidig:

Profitten som hentes opp av oljehulla

VI MA LESE FuR Å GRElE FRAMTIDA.
NORSK IMPERIALISME

Desverre er det ikke så enkelt. Regjeringa
planlegger storstilte imperialismeaksjoner.
Norsk olje,

norsk kapital skal flomme over

på verdensmarkedet . Norge skal investere i
u-land.

Hva får vi høre? Vi må investere i

ut : andet og ikke bruke oljepenga hjemme. Det
er investering i

framtida.

Dette er rein-

spikka løgnpropaganda.
Regjeringa har ikke planer om å
føre de midlene som bl.a.

skapes i

tvertimot står det å lese i

tilbakenordsjøen

det siste

nasjonalbudsjettet at norsk industri skal s
slippe "dobbeltskattlegginga'': at den må betale skatt til både den norske og utenlandske
stater . I

tillegg får vi høre at den norske

staten skal garantere for investeringer i
utlandet s1ik at risikoen skal minke.
FOR FRIHANDEL
Men hva skjer med norsk industri i

denne

oljetida? Norske verft mister ordrer til
utenlandske verft fordi regjeringene i

Eu-

ropa subsidierer sine verft. Willoch har
gitt opp subsidiepolitikken.
verfta får heller legges ned.
'fittmaksimering i

De "ulønnsomme"
Dette er pro-

verdenmålestokk. Willoch

selger norske verft og dermed viktig høytek-

Det blir bedre og bedre plass
Vi tvinges ut i deltidsarbeid
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skal heller ikke brukes i

Norge. Det norske

og den skal være kortvarig,

"effektiv" og

folketskal ikke nyte godt av overskuddet til

bare bestå av den mest elementære kunnskapen

disse selskapa,

Resten skal løses internt i

Hva skjer

som blir tilegna i

utlandet.

utdanningsektoren?

m~d

SKOLER NEDLEGGES

logien er i

Ikke bare lønna synker: den offentlige sek-

bedrift"ene eller

ved kortvarige etterutdanningskurs. Teknostadig endring,

ver et folk i

og kapitalen kre-

bevegelse. Ved å stramme inn

toren med gorler for folk bygges ned. SjukE-

på levevilkåra har rejgeringa gjort denne ut

husa er overfylte og dårlig bemanna. Klasse-

viklinga mulig.

romma blir trangere og elevene flere fordi
skoler nedlegges. Det blir vanskelig å få
jobb etter lærerskoien ikke trengs,

ikKe fordi lærere

men forid kommunen(e) er utarma

økonomisk. Penga i

Norge brukes ikke til å

gi folk et bedre liv.

D~t

gode liv er bes-

temt for et fåtalls stats- og privatkapitalister.
HVORFOR SKAL UNIVERSITETET NEDBYGGES?
Uansett graden av ei krise,

så må noe kunn-

skap utvikles. Mens skolen gjøres om til en
"Skole i

arbeidsløshet" blir universiteta

stadig mer yrkesorientert, Faga blir matnyttlge. Vi har ikke råd til å studere mer
enn høyst nødvendig.
Kun et fåtall veit at _dette har vært en plan
BROILERE

for statlig utdanning helt sida Otossenkomiteen. Ottosenkomiteen si innstilling blei
~ldri

vedtatt. Men innstillinga har vært

rettesnora for

den statl1ge utdanningspoli-

Sjølsagt er det frusterte broilere som
kommer ut av denne maskina.

Vi biir ikke

gitt muligheten til å gå dupere inn i

studiet

og vi blir lært opp til å konkurrere ut side

tikken.
Utdanning skal tilfredstille næringslivet,

mannen.

Vi blir smidd ut for ikke å skape

stein i

masineriet.

Stuaenter som ikke har muiighet til

a

dr1ve kritiske studier og tenke på relativt
mange områder må bli snevra inn. Det er slik
arbeidskraft kapitalen vil ha.

Dette er

hersketeknikk av klasse.
TO FOLK VED UNIVERSITETET
Hva gjør vi med denne utviklinga,

for vi

liker den jo sjølsagt ikke. Enten tilpasser
vi oss og stormleser for å få en solid jobb.
Ellers passer vi rett og slett ikke

inn.Kan~

skje vi slutter og overlater plassen til en
som vil stormlese. Utviklinga er dyster:
Borgerskapetsgjenerobr1ng av universitetet.
Det er bare det at denne gangen er det ikke
bare næringslivet som kommer. Men også sønner og døtre av den oppvoksende nomenklaturen,

STATSKAPITALISTENE.

Det er to folk ved universitetet.
det alltid vært.

Det har

Slutter vi overtar dem.HAR

VI IKKE NOE VALG?
Kanskje ser det ikke sånn ut,

men framt1da

tvinger oss t1l å stå sammen for å bekjempe
forverringene.

Vi maner til solidaritet.

Ikke bar emed oss sjøl, men også med alle

på lesesaler og auditorier.

dem som står uten arveid,

uten

bolig og dem

som idag slåss mot imperialismen.
DET ER PÅ TIDE l

VELGE SIDE!
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det røde alternativet
NK~

enest~

er den

INTERESSERT

revolusjonære studentorg-

anisasjonen i Norge. NKS er ikke en organisa-

A

sjon for sofaradikale pratmakere, men for prog-

DISKUTERE?

ressive som ved siden av å studere marxistisk
teori hor til hensikt å ~ noe for å forandre
samfunnet.
Arbeidsløshet, lønnsnedslag, rasering av helse
og sosialsektoren, rasjonalisering ov universitetet, nedlegging av læreplasser - dette er
stikkord for den kapitalistiske "velferdsstat-

-Hva er marxistisk teori?
-kan kapitalismen avskaffe
kriser og arbeidsledighet?
-Sosialisme - mak+ til
folk e t eller terror?

en• Norge i 1983.
Vi tror ikke at det kapitalistiske samfunnet
har noen løsning på krisa - den ligger innebygd
i systemet. Men vi vil slåss mot forverringene
den fører med seg. Det betyr både å slåss for
studentenes økonomis•• og faglige retter, og å

-Imperialisme-Soviet-USA
frigjøringskrigene
-Fredsbevegelsen veien
til fred ?

DA ER

stille seg solidarisk med arbeidere i kamp.
Mens Ve•t-Europa i dag lever i fred, er store
deler av jordas befolkning ramma av krig og bein-

NKS' STUDIESIRKEL

hard underttykking. NKS støtter den rettferdige

NOE FOR DEG!

kampen disse folka fører mot utbyttinga og imperialismen som de to supermaktene USA og Sovjet
er de fremste eksponentene for.

Bli med og kjemp for
;~t

sosialistisk Norge

-BLI

MED l NKS 1l

To kontakt med NKS!
Du kon henvende deg til folk på stands, eller

\

skrive til NKS. Det er en fordel om du oppgir
fag/skole, så blir du kontakta av NKSere på
ditt lærested.
NKS, Boks 6875,

St.Olavsploss, Oslo 1.

\

U tgitt med støtte fra kulturstyret i Samskipnaden i Oslo.

-

'
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