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SEMESTERAVGIFT A
OPP MED 43%
Studenttinget vedtok i desember
at semesteravgifta skal aukast frå
kr. 140 til 200. Argumentasjonen
for denne auken er at det skal
byggjast lo daginstitusjonar som
er rekna til å kosta i overkant av 2
millionar kroner. Dette eventyret
står å lesa i brosjyren som Bektakt i Studenttingets Arbeidsutval (konservative og Grønt Gras)
har gitt ut.
Brosjyren skal vera ei orientering om kva semesteravgifta går
til, men det held ikkje mål.
UTBYGGINGSFONDET
SOM FORSVANT
I rekneskapen for Sutdentsamskipnaden (som inkasserer semesteravgifta, eig studentbyane,
kantiner, varehus etc.) finst det
eit såkalla utbyggingsfond på 4,4
millionar, som skal brukast til
nettopp slike prosjekt som bygging av dagheimar. Dette fondet
er mellom anna innbetalt av tidlegare semesteravgiftsauke.

Hovudstyret i Samskipnaden
har så «plassert» dette fondet i
den ordinære forretningsdrifta,
slik at fondet i dag ikkje eksisterer anna enn på papiret.
Intensjonen med denne 43%auken er altså at vi no for andre
gong skal betala desse dagheimane.
SUBSIDIERING AV
FORRETNINGSDRIFTA
På bakgrunn av at utbyggingsfondet som skulle finansiere dagheimane, er plassert i forretningsdrifta, er det klart at vi med tillegget på 60 kr. berre skal erstatta
det som allereie er gått med til
forretningsdrifta.
Det vil seie at studentane sjølve
indirekte må subsidiera til dømes
kantineprisane.
Historien om semesteravgifta
og utbyggingsfondet er i eit nøtteskal politikken til den sørgelege
forsamlinga i hovedstyret som ikkje vågar/ynskjer setja makt bak
kravet om at subsidiar er staten
sitt ansvar.

FRAMGANG
Studenttingsvalgene før jul viste
en markert framgang for Progressiv Front. De konservative gikk
sterkt tilbake. Sammensetningen i
Studentrådet er for vårsemesteret
1980 slik. (I parentes tall for høsten 1979.)
Progressiv Front
Sosialistisk Front
Grønt Gras
Sosialistisk Offensiv
Konservative
Uavhengige

8 (4)
7 (6)
15 (15)
1 (2)
18 (23)
3 (1)

Denne fordelinga har gitt Progressiv Front plass i Studentrådets AU for første gang på flere
år.
Dessuten ga den Progressiv
Front to plasser i Kollegiet, Universitetets høyeste organ. Her
fikk de konservative 3, Sosialistisk Front 1 og Grønt Gras 1.
Med litt mindre rot i gruppa hadde Grønt Gras tatt siste mandatet
fra de konservative.
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1. januar 1980
10% nedgang i
«lønna»
Levestandarden for studenter er redusert med minst
10% i perioden våren 1978 — våren 1980. 11. januar
godkjente statsråd renteøkninga på studielånet.
Renta er nå 8,5%.
Men nå gjærer det blant studentene. Det er tydelig
at mange ikke vil avfinne seg stille og rolig med innskrenkning i reallønn.
I Oslo vil en studentbyboer møte
12% husleieøking på allerede altfor høye priser. Han eller hun får
oppleve 6% høyere priser på
kantinematen. Dessuten en
enorm heving av semesteravgiften. Alt dette i tillegg til en allmenn prisstigning som vil bli
langt over de 6% regjeringa har
trodd (?) på.
På studentb ene i Oslo er det ar-

beid i gang for å få til husleieboikotter. Aksjonene vil sjølsagt rette seg mot den konkrete husleieøkinga, men det ser ut til at kravet om kompensasjon for prisstigninga vil stå like sentralt.
Situasjonen er såpass tilspisset
at Studenttingets ledelse innkalte
leieboerutvalgene til møte. På
dette møtet åpnet studentpampene med å advare mot aks'oner.

av
samtlige leieboerutvalg som var
til stede, måtte hovedstyremedlem Ratvik til slutt love Studenttingets støtte om det kom til aksjoner.
Aksjoner er ellers planlagt på
mange steder rundt i landet. Det
ser ut til å kunne bli en landsomfattende aksjon, retta mot den
klare økonomiske forverringen
dette semestret vil bety for studentene.
Regjeringa har ikke tenkt seg
at vi skal få det noe bedre til høsten. Fra 1. juli går lånerammene og stipendet opp med 3,7%.
Det er muligens nok til å dekke
prisstigningen i annet halvår, slik
at det ikke blir verre til høsten
enn nå i vår. Men bedre blir det
ikke.
Etter å ha blitt hardt presset
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RENTEØKNING
Det er bare to år siden renta på
studielånet sist ble hevet. Den
gang vakte det storm, bl.a. ble
det gjennomført en &i dags undervisningsboikott i Oslo. Nå er
det altså vedtatt å øke renta
igjen, til 8,5%. Dette betyr for
det første en klar økning av gjelda for dem som har lån. For det
andre vil det bety at mange kvier
seg for å ta opp lån. En lengre utdanning vil nå bli svært dyr. Dette vil sannsynligvis øke skjevhetene i rekrutteringen til høyere
utdanning, det vil presse folk til
å slutte. Og det vil utvilsomt
tvinge flere over på deltidsstudier. Med en rente på 8,5% er det
like før staten begynner å tjene
penger på Lånekassa!

Har Deng vært
tung å svelge,
Evelyn?

Sovjet har innledet begge de to siste årene med militære invasjoner:
7. januar i fjor ga de ordre til den vietnamesiske okkupasjonen av
Kampuchea, en okkupasjon som er av de mest brutale verden har
sett, en okkupasjon som nå truer med å utrydde et helt folk. I romjula
ble det altså Afghanistan invadert.
• Hva er målene med Sovjets militære virksomhet i Asia?
• Går det nå an å benekte Sovjets imperialistiske karakter?

SOVJET
MARSJERER
I fjor Kampuchea, Nå Afghanistan

NKS betyr ikke bare
Norsk Korrespondanseskole. NKS er også
en av landets større
studentorganisasjoner. Den kryptiske
forkortelsen betyr da
Norges Kommunistiske Studentforbund.
NKS er AKP(m-l)s
studentforbund, og
har gjort seg bemerket
ved å være den eneste
studentpolitiske organisasjon som ikke er
uenig med moderpartiet.
— Men det er ikke mange som
veit hva NKS står for i dag?

— Nei, jeg er redd det er riktig,
sier Evelyn Dyb, sunnmøring,
lavmælt og forkvinne i Studentersamfundet i Oslo. Foruten medlem av dette studentforbundet.
— NKS har vært prega av nedgangen i den politiske aktiviteten
blant studentene. De gamle sliterne gikk noe trøtte da framgangene uteble. Det samme har
for øvrig alle studentgrupperingene erfart.
OPTIMISME
— Men nå tror jeg det er en viss
optimisme å spore i forbunde.t
Studenttingsvalget ga framgang
for de kandidatene vi støtta. Kantinevankeraksjonen, den begynnende vekttallskampen og husleieaksjonene viser at studentene
slett ikke bare ligger langflate
over kjemibøkene.
— Og Afghanistan. Sovjets
brutale invasjon har åpna mange

øyne som var i ferd med å klistre
igjen. Plutselig ble det vi etter
hvert har lurt på om var propaganda og bløff, grusomt alvor.
— Mer enn noen sinne er det
klart at det trengs økt innsats i det
anti-imperialistiske arbeidet. Og
nå retta mot Sovjet.
— AKP og NKS har i årevis
kjempa for å ta knekken på den
inngrodde tilliten til Sovjet blant
progressive. Vi har stått mye aleine i denne kampen. Det er tungt.
— Men i løpet av to uker har
Sovjet sjøl utretta mye mer i den
norske opinionen enn vi har klart
på år.
— På den annen side tenker
jeg: Hvis Pakistan er neste, hva
da? Hva gjør peanøttfarmeren i
Det hvite hus da?
DENG
— Kinas nye leder Deng Xiaoping har ikke vært lett å svelge for
NKS? Det er ikke mye igjen av
maoismen i hans politikk?

— Det er nå ditt synspunkt.
Men det er klart at Mao står høyt
i kurs i NKS, og at utviklinga etter hans død har skapt mange
problemer — kanskje større for
NKS enn for kineserne sjøl.
— Men Deng-affæren har vist
at vi har vært papegøyer for Kinas Kommunistiske Parti. Dette
er det nå blitt slutt på — AKP og
NKS kan ikke være Norgesavdelinga av KKP. Men det er ingen hemmelighet at vi mener at
Kina fortsatt er sosialistisk.
STUDENTENE
— Har ikke NKS noen politikk
for studentene. Dette er jo bare
preik om Asia?
— NKS har en politikk for stu-

dentene her i landet. Den har bare
vært så forbasket godt skjult de
siste åra. Jeg tror fortsatt at ingen
har laget bedre analyser av statens

utdanningspolitikk enn NKS, sjøl
om den stadig er full av mangler.
I korte trekk slår de fast at høyere
utdanning fra midten av 60-åra er
blitt forsøkt rasjonalisert inn til
beinet. Raskere, mer effektiv og
mer målsetta studier er parolen.
Distriktshøgskolene er direkte avleggere av denne linja.
— I dag forsøker staten å gjøre
universitetene til kjempe-DH'er:
Vekttall, nedkorting, økonomiske innstramminger skal fremme
kortere, mer overflatisk, mindre
kritisk utdanning. Så slår man to
fluer i ett smekk og får avpolitisert studentene i samma slengen.
— Presset i retning deltidsstudier er av samme karakter.
— Jeg mener NKS må skaffe
seg et handlingsprogram som lager noen linjer for hvor vi skal
sette inn motangrepene og hvordan dette skal gjøres. Forbundet
skal ha sitt tredje landsmøte i løpet av våren. Det foreligger forslag om å vedta et handlingsprogram der.

Lista over Sovjets militære meritter har vokst raskt mot slutten
av 1970-tallet: I 1975/76 opererte kubanske leiesoldater på sovjetisk kommando i borgerkrigen
i Angola, og et nytt regime ble
opprettet med denne assistansen.
I 1977 begynte Sovjet å dirigere,
utstyre og bemanne (med kubanske leiesoldater og russiske rådgivere) Etiopias militære felttog
mot Eritrea. Våren 1978 sikret
Sovjet seg full kontroll i SydJemen gjennom et kupp.
11979: Regi og oppbacking av
den vietnamesiske utryddelseskrigen i Kampuchea, en av verdens best trente og best utstyrte
armeer var blitt sovjetisk leiehær
og opptrer i israelsk stil med mål
å opprette «Stor-Vietnam» under
Sovjets vinger.
Og: I 1978 — Sovjet-dirigert
kupp i Afghanistan, i 1979 —
Sovjet står bak to nye kupp,
først i september og så i desember: Sovjet foretar selv den militære invasjonen med nærmere
100 000 soldater. Masken er kastet.
MÅL: KONTROLL
OVER OLJA
Med herredømme i Afghanistan
er Sovjet i ferd med å sirkle inn
de viktigste oljekildene i verden:
statene rundt Den persiske gulf
(se kartet). I vest har Sovjet Etio-

pia og deler av Eritrea på den ene
siden av inngangen til Rødehavet
og Syd-Jemen på den andre. I øst
Afghanistan.
Av disse oljestatene er Iran et
nærliggende mål — oljerikt og
sterkt svekket av indre strider.
Med en tallrik, fullt mobilisert
og topp utstyrt hær liggende i
Afghanistan, kan Sovjet rykke
inn i Iran på få øyeblikks varsel
— når den tida er moden. Iran
blir fortsatt regnet som USAs
domene, en 100 000 mann sterk
hær i Sovjet på grensa til Iran
ville vært en direkte og utilbørlig
provokasjon overfor USA. I
Afghanistan, beskjeftiget med å
utrydde gerilja, kan denne hæren
ligge klar som en gjedde i sivet.
Med kontroll over innløpet til
Røde havet samt Den persiske
gulf langt ned mot Det indiske
hav, skulle også de viktigste transportveiene av olja fra de andre
oljekildene i området være under
kontroll for Sovjet.
KONTROLLEN OVER ASIA
Jeg anser oljekildene som det
primære målet for Sovjet invasjon i Afghanistan. Men på lengre sikt åpner den enda en mulighet: Kontrollen med Asia. Sovjet
har allerede en akse fra Etiopia
og Syd-Jemen i vest, via Afghanistan, et «vennlig» India, fram
til Laos, Kampuchea og Viet-

nam. Vil de neste statene på lista
bli Iran, Pakistan og Thailand?
Både okkupasjonen av Kampuchea og nå invasjonen i Afghanistan bekrefter det NKS lenge
har hevdet, nemlig at Sovjet er
imperialistisk og at det er den
mest sannsynlige utløseren av en
tredje verdenskrig. Alle fakta peker i retning av at Sovjet ønsker
seg verdensherredømme. Målet
er sannsynligvis å ta bit etter bit
på samme måte, om enn i raskere
tempo, som hittil. Det er samtidig klart at hverken USA, som
største konkurrent til verdensherredømmet, eller de andre
vestlige
imperialistmaktene,
hverken kan eller vil la Sovjet
fortsette uhindret for lenge.
Vi ønsker ikke skryt for å ha
analysert oss fram til den super-

maktsrollen Sovjet spiller og vil
fortsette å spille framover i 80åra. Men mønsteret i Sovjets
framferd — fra mer eller mindre
skjult innblanding i Angola i
1976 til fullstendig åpen invasjon
av Afghanistan nå — det gjør i
hvert fall meg bekymret for hva
som måtte være i vente. Sovjet
har med åpne øyne ofra det som
fantes av internasjonal prestisje
fra SALT og nedrustningsavtaler
— grunnen kan ikke være annen
at Sovjet ikke lenger har behov
for denslags. Det er andre midler
som nå skal brukes.
Lapata

Vy

STUDIESIRKLER
— Går det an å få meldt seg inn i
dette forbundet ditt?

— Javisst. Det går an å henvende seg på en av våre utallige
stands. Der er vi gjenkjennelige
bak et rødt flagg, Klassekampen
og noen gamle Oktober-bøker.
Eller man kan henvende seg til
meg på DNS-kontoret i Chateau
Neuf på Majorstua.
— Nå til våren kommer vi til å
legge stor vekt på studiesirkler.
Her gir vi folk et tilbud om å få en
innføring
i
grunnleggende
marxismen-leninismen. Studiene
bygger på AKPs nye grunnsirkel
«Revolusjon i Norge?», men vil
bli tilpasset studenter.
— De som vil være med på
sirkler, kan treffe oss på samme
stedene.
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Artikkelen hevder at det mest sannsynlige målet for Sovjets invasjon i Afghanistan er oljekildene rundt Den persiske gulfen og oljeeksportrutene til Europa og Japan.
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