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MONOPOLKAPITALENS IDEOLOGISKE
HOVEDFRAMSTØT MOT STUDENTENE
SE LEDER SIDE 2

RØD KAMPDAG 1.1111
1. mai 1890 reiste arbeiderne i mange
land seg til kamp for kravet om lovfestet 8-timers arbeidsdag. a-timersdagen blei kjempet igjennom, men 1.
mai fortsatte å være arbeiderklassens
internasjonale kampdag, en dag da
solidariteten demonstreres, og folk
kjemper for egne krav.
Arbiderklassen og hele det arbeidende folket i Norge i dag har Uke brei'Ylende viktige
krav å kjempe for som de hadde i 1890:
- KAMP MOT EEC - NEI TIL SALG AV
NORGE ,fordi E;E C er den s t<prste trusselen
mot oss.
- KAMP MOT DYRTID OG FORVERRING ,
fordi 'prisene stiger lang over det vi har
råd til å betale.
- KAMP MOT MONOPOLI<APITALEN,
som retter de villeste angrep mot oss og
<l>delegger Uvsgrurnlaget for stadig fler.
- KAMP MOT IMPERIAUSMEN ,som vil
undertrykke og utbytte alle verdens folk fra
VIetnam ttl Norge.
-KAMP MOT KLASSESA/11\AABEID,vi lar
oss hverken hre eller skremme til "krlseforUk" med monopolherrene!
Dette er hcMidparolene for RØD ARBEIDERFRONT 1.MAI 1972.

bUr forbudt l Samorg-togene 1 • mal!

bevegelsen l Norge har <l>kt kraftig l antall
og styrke ,og har bUtt i stand ttl å ta lede l
sen i folkets kamp på stadig nye områder.
Dette , sammen med monopolenes fors<l>k på
salg av Norge ,deres rasering av flere tusen
arbeidsplasser og deres folkerlendtltge
poUt\kk på alle andre områder har f<l>rt ttl
en kral'tig skjerptng av klassekampen.
Dette har nådd sit forel<I>Pige kUmaks i
b<l>lgen av poUtiske streiker som er i ferd
med å bre seg.

Denne ol'l'ens\ven fra kapi talens side er
ikke et tegn på s tyrke , men på at de
s tår svakere enn i fjor , og derfor er
n<l>dt tU å ty ttl hardere m idler .for å
undertryl<ke folkets kamp. La oss kvele
denne ol'l"ensiven i f<l>dselen ved å samles t gatene i titus envis på 1 • mai, og
vise vår kampvilje og s tyrke !

I dei'Yle situasjonen står DNA/LO-ledelsen
fram som monopolenes taler<1>r mer å pent
e n n noen gang f</>r."Fellesskap og s amarbeid'' er hovedparolen- dvs. s amarbeld
med i mperiaUstene i "Det Europeiske Fellesskap" .Ronald Bye vtl ha arbeiderne til
å gå under "Ja til EF''. Anti-EEC-paroler

Har ka m pdagen 1 • mat en rein defensiv
'<ar akter ,ell ~ r har den en karakter som
bi drar til å fremme den sosialistiske
revolusjonen i Nor ge?

kE't~8J~JibEN~~OSIALISTISKE

Fortsettes side 3.

1. MAl BLIR GJENREIST
SOM KAMPDAG
I atskUUge år Æ. har vi sett at det .• norske
monoplborgerskapet gjernom sine prester l
DNA/LD-ledelsen har forS<(lkt å utvanne
kampdagen 1.mat ved A kalle den "otr.h4Jytidsdag" ,og gt et trntrykk av l'red og fordragelighet mellom klassene.
111\en det norske folket er l ferd med å sl
derlnttivt l'arvel til derne klassesamarbe\d1\nja.I Oslo t fjor,f.eks. sluttet flere opp
om RØD ARBEIDERFRONT 1 ,mat em om
SF/NKP- og Samorg-togene tilsammen.
Og mye har skjedd siden 1 • mat 1971 '
Marxist-leninistene og den progressive

Fn;

R ød A rb eiderf ron t l. mai 1971.

VELLYKKET STREIK

Men Kontaktutvalget spz.lte tvz.lsom rolle
Streiken på fredag, hvor 95% av studentene deltok sammen med mange
lærere og ansatte på universitetet,
slo kraftig fast enheten i EEC-spørsmålet. Samtidig ble solidariteten med
grupper utafor universitetet markert
i støtteerklæringer. Vi var i stand
til å p reg e Oslo , på arbeidsplassene, på gatene og i boligstrøka.
Ca. 800 fra universitetet delte ut mer
enn 40 000 løpesedler omstreiken.

Folkebevegelsens Kontaktutvalg .
Dei'Yle kjernen spilte rollen s om e n
handling s 1 ammen d e del av e n hetsfronten mot EEC. Innflytels en fra denne

h <l>yrefl<l>yen har betenkeltge} sider s o m
flere g ange r har kommet til uttr ykk .

Demonstrasjonen med 1500 deltagere om
kvelden var også en god ting, sj<l>l om
oppslytntnga utvilsomt kunne vært st<1>rre
hvis Kontaktutvalgets mobilisering hadde
v.rt mer helhjerta.
Drivkral'ten bak stretken,lJ)<sjonene og
demonstrasjonen var den kampvi tjen
mot: EEC som finnes på universitetet.
I ledelsen for streikebevegelsen sto
streikekomite'ene , lokalt og s entralt.
Fredagens aksjoner feide til side an tvil
om at det er riktig å ha breie , demokratisk
valgte komiteer i ledelsen for en streik ,
agså på universitetet.

KJERNEN l KoU
Men bevegelsen kom ikke t stand på grunn .
av,- men på trossav kjernen t
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Vellykket streik ...
Derfor er det igjen' nødvendig å gå inn
KoU~ rolle i EEC-kampen.
OPPBRUDD utgis av StJF(m-l)s studentlag.

Ansvarlig redakt•r : Torbjtrn Melbye.
Redaksjonens adresse:
Postboks 115, Blindern , Oslo 3

Ånlbonnement pl OPPBRUDD koster kr. 10,-.
Abonnemenbpenger betii'JS over postgirokonto
nr. 20 41 88, og talongen merkes:
»Abonnement Oppbrudd»

Pt!a

I vår har AKMED foreslått og aktivt vært
med på å gjennomftpre en rekke tiltak som
har st:yrket EEC-motstanden. Alt dette har
blitt satt ut i livet mot KoU's vilje. En del
saker har KoU tilmed prq,vd å latterliggjtpre

EMrHMTrylo.lo.arl.O.Io

Vtpin

f'tWid .,.,,. • .,

kultunry,.t i S."_.ipnM:Ittn

POLITISK KNEBLING
AV STUDENTENE!
Streiken på fredag slo en ny kraftig bresje i myten om at studentene er en priviligert gruppe som ikke har rett til å reise politisk kamp. Kampfellesskapet mellom studenter, lærere og ansatte var det beste svaret vi kunne gi på splittelsesforsøkene fra
Aftenposten, Arbeiderbladet o.a.
l denne perioden, da EEC-kampen går inni en avgjørende fase,
er det spesielt to ideer monopol kapitalen prøver å hamre inn i
folk med sitt ideologiske skytsa: Det er ideen om kriseforliket
og ideen om at ulike grupper alltid har motstridende interesser.
l forrige nummer av OPPBRUDD tok vi opp hvorfor den første
ideen, som bygger på den klassesamarbeidsideologien som sosialdemokratene konsekvent har kjØrt ut, er ytterst farlig. Den andre
ideen har vi bl.a. sett eksempler på i Arbeiderbladets kampanjer
mot bøndene i EEC-spørsmålet.
Mot oss studenter bruker monopol kapitalen en splittelsestaktikk
som bygger på den tidligere nevnt myten om studentene som privilligert gruppe. De ferskeste eksemplene kunne vi lese i Aftenposten og Arbeiderbladet fredag morgen: >>Studentne står splittet.
Mange mener det er gått inflasjon i studentaksjonene.» » Folkebevegelsen støtter ikke streiken.»» EEC-motstanderne står splittet på universitetet.»

-Prtpveavs temni ngene, som seinere
grep om seg ut~nfor universitetet, ble
avfeid som tull,
-Kou var Ingen drivkraFt i gjennomftpringa
av uravstemningen, Bl.a. saboterte
de ved å sende delegater uten forhandlingsrett ti l mtpter,
·-Ved underskrivlnga av forlovelsespakta
var KoU mot streik på enkelte
institutter, men foreslo streik under
stortingbehandl ingen,

FRA STREIK TIL »AKSJONSDAG»

og var mot politisk streik, Bl.a. hevdet han at studentene ikke ville klare
å streike, og at det "var bedre å kjØre
safe", Oppslutningen om streiken og den
mottakelsen vi fikk overalt omkring i
byen, på ar6eidsplasser og i bollgstrtpk
viser at disse påstandene har svært lite
til fe Hes med virkeligheten,
Wien hva gjorde Svein Johansen som representant for KoU i Streikekomiteen etter at det med stort Flertall var vedtatt
å ha demonstrasjon og ekstern markering?
Han b r tp t med streikekomiteen l Når
kjernen i Kou er blitt isolert på sine
standpunkter, trekker de seg ut av det
hele, Ikke nok med det: På ltppesedler
viderefører de de ideene Aftenposten og Arbeiderbladet lanserer gjennom sin studenthets,
Ved å så tvil om vår rett til å streike
og demonstrere støtter bare KoU opp om
det ideologiske angrepet monopolkapltalen
har satt inn mot oss.

Etter hvert prq,vde kjernen i KoU å drete
tyngdepunktet ove.- fra s tre i k ti l a kREDSEL FOR MASSENES KAMP:
s jo n sd a g . Ti l tross for dette vedtok
Folkebevegelsens medlemsmtpte 10/2 et
grunnlag for en streike- og aksjonsdag,
Når KoU er så redde for at streikekomider en av parolene var: " Vi streiker for
teene skal fungere utover fredagen, vitrler
å forsvare vår arbeidsplass."
dette om en redsel for den kamporganiForstpket på åvanskeliggjtpre at kampviljen
ser ing studentene har hatt under streiken
skulle komme til uttrykk gjennom streiken
Vi tpyner en- slående likhet mellom denne
viste seg også i spørsmålet om bre i e
redselen deres for streikekomiteer som
streike komiteer . Kjernen i KoU
står uavhengige av FB og Akmed og den
endte til slutt med å btpye av og gå inni
redselen DNA har for folkelige massestreikekomiteene, etter at de fØrst hadde __ bevegelser uavhengig av de politiske parkritisert dem som untpdvend~ på atlman- tier. Det er snakk om redsel for ikke å
namøtene.
ha kontr-oll over massebevegelser, Detter
Likeledes viste de en grotesk oppftprsel
er uttrykk for deres redsel og manglende
på det store streikemøtet der den sentratillit til massenes bevegelse i det hele
le komiteen ble valgt. I steden for å
tatt,
bidra til at mtptet kunne virke konsoliI praksis har KoU brutt en hets fron·
derende og mobiliserende ftpr streiken,
ten l en situasjon da dette åpnet for angreide de å hale det ut og tpdelegge det
grep utenfra. Hvordan dette ble utnyttet
med perspektivløs kjekl ing , Seinere
kunne vi lese i AFtenposten og Arbeiderkonsentrerte de seg om å spre forvlrbladet lq>rdag, KoU stilte seg ikke som
ring om streikekomiteens mandat.
andre solidarisk ti l streiken var
over , for så åfortsette den demokratiske
KoU MOT EKSTERN
diskusjonen, Deres Framferd ville i andre
sammenhenger blitt kalt streikebryter\
MARKERING
Det eneste de oppnådde var å spre forDernest om arbeidet i streikekomiteen:
v i r r l n g innafor enhetsfronten,
Svein Johansen fra KoU gikk mot eksI tida Framover må vi holde våkent Øye
tern markering, mot at det skutle
med enhetst'rontens ytterste hrpyre Fltpy,
deles ut lØpesedler om at vi var i streik
kjernen
i KoU på universitetet, Kampen
og som oppfordret andre til streik mot
t'raover vil kreve en helt annen holming
EEC. Han hevdet at studentene ikke var
t'ra KoU , dersom de ska\ "-'e med p6.
en gruppe som kunne oppfordre til streik.
å styrke EEC-motstanden,
Samtidig gikk han mot demonstrasjon,

HVORFOR INTENSIVERES STUDENTHETSEN?
Dels er det et uttrykk for at kampen, særlig mot EEC-medlemsskap er blitt hardere. Dels er det uttrykk for at studentne har
reist mange kamper, oppnådd resultater o~ i visse henseender
spilt rollen som fortropp. Vi kan peke på studentenes innsats
streikedagen og prøveavstemnirlf)ene om EEC. De første avstemningene ble arrangert på universitetet og spredte seg seinere som
ild i tØrt gras. Disse prøveavstemningene er viktige, ikke minst
når det gjelder å tvinge i gjennom uravstemning i LO. PÅ universitetet ble det avholdt politiske streiker så tidlig som den 19.
januar. Fra Sverige har man erfaringer med hvordan den husleiekampen som studentene har reist har spredd seg til breie
befolkningslag. Når Aftenposten, Arbeiderbladet og de andre
borgerorganene prøver å splitte studentne fra andre deler av fol ket, trekker de bare de konsekvensene som er logsike for dem
ut fra disse hendingene.
VI HAR RETT Tl L Å DRIVE POLITISK KAMP!
Sjølsagt kan monopol kapitalen klare å opprettholde myten om
studentene gjennom sin kontroll av massemediane. De kan svekke
effekten av vår kamp ved å bygge opp kunstige skillelinjer. Og de
kan splitte oss innad og på den måten svekke oss. Vel å merke
hvis vi lar dem få lov til det og ikke tar kampen opp mot slike ideer. Det er opp til oss om vi aktivt vil slå tilbake hetsen. Derfor er
det en feil vurdering å mene at vi ved å slutte å aksjonere kan holde
på marginalgruppene i f.eks. kampen mot EEC. A legge ned våpnene nå og bli »snille», nå som fienden kjører opp med tungt artilleri, er skjebnesvangert. Det er å gi fullstendig etter for fiendens
argumentasjon om at studentne egentlig ikke har rett til politisk
kamp.
Svaret på det ideologiske angrepet mot oss må være å sveise rekkene av studenter, lærere og ansatte enda tettere sammen. Kampfellesskapet under streiken var et skritt i riktig retning. Det neste
viktige skrittet blir å utvikle enheten på 1. mai. l praksis gjør vi
dette ved å mobilisere så mange som mulig til å gå i demonstrasjonen 1. mai.
VI HAR RETT Tl L A REISE POLITISK KAMP!
AVVIS REAKSJONÆRE SPLITTELSESFORSØK l
BYGG ENHETSFRONTEN!

I 1889 besluttet en internasjonal arbeiderkongress i Paris å danne den 2.
arbeider-internasjonale. Fra denne kongressen gikk det ut en appell om å
feire l. mai 1890 som en verdensproletariatets store demonstrasjonsdag for
ett eneste krav: Lovfestet åtte timers arbeidsdag.
Appellen fikk voldsom oppslutning i mange land, og borgerskapet i
Europa ble grepet av skrekk og satt alle hjul sving for å hindre
demonstrasjonene l. mai.
I Roma og andre italienske byer ble
demonstrasjonene forbudt, og grupper
som prøvde å trosse forbudet, ble slått
ned med brutal politivold. I Tyskland ble
alle demonstrasjoner og møter forbudt i
de støne byene, og arbeidskjøpero~gani
sasjoner truet med oppsigelse for dem
som tok del i demonstrasjonene. Likevel
demonstrerte store arbeidermasser utenfor byene. Kapitalistene i Hambu~g vedtok å lockoute alle arbeidere som deltok,
og krevde utmelding av fagforeningene
som betingelse for å få ta opp igjen
arbeidet.
I London forbød politiet demonstrasjonen, og kapitalistene truet med oppsigelse for alle som forlot arbeidet l. mai.
Resultatet ble at aksjonen ble utsatt til
søndagen 4. mai, da en kvart million
mennesker holdt massemøte i Hyde
Park. Friedrich Engels var blant deltakerne.
16 FORENINGER I TOG I OSLO
Initiativet til feiring av l. mai 1890 ble
tatt av det nystiftete Arbeiderpartiets
Hovedbestyrelse. Sammen med forretningsutvalget i De centraliserede fagforeninger i Kristiania sendte partiet ut
et forslag om lov om 8-timersdag til alle

fagforeninger og arbeiderforeninger i
landet med oppfordring om å gi sin
tilslutning. Samtidig ba en av dem om å
følge vedtaket fra Parts-kongressen og
demonstrere for 8-timersdagen l. mai.
I Kristiania gikk 16 fagforeninger i
toget sammen med Den socialdemokratiske Forening. En deputasjon fra toget
med Holtermann Knudsen som talsmann
hadde foretrede for Stattingets representants~p og overrakte lovforslaget.
Ellers var det ·tog eller møter i Kristiansand, Stavanger, Skien, Hønefoss og Halden.
l. MAI I DAG
8-timersdagen er gjennomført, i hvert
fall formelt. I dag er l. mai framfor alt
arbeiderklassens internasjonale solidaritetsdag - en rød kampdag rettet mot
utbyttere og undertrykkere i alle land.
Solidaritet manifesterer seg bare gjennom handling. Det duger ikke å deklamere den i festtaler. Hva første mai er i
dag, er derfor et spørsmål om hva vi gjør
1. mai - hvilke konkrete slag vi retter
mot imperialismen og hjemlige utbyttere
og undertrykkere. Derfor må programmet for l. mai 1971 baseres på arbeiderklassens viktigste kampoppgaver i dag nasjonalt og internasjonalt.
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Franske studenter mot
•
•
•
rasering av universitetet

En revolusjon kommer Ikke som "sluppet
ut av en sekk" , uten en langvarig forutgående revolusjonering av folket. Oenne
revolusjoneringa består i at folks tHUt ttt
det monopotkapttat Is tiske samfunnsystemet
forsvinner ,de of>nsker en statsmakt kontrollert av arbeiderklassen og folket. En sUk
mtstitUt til styresmaktEne, tU partamentartsmen,tU de tradisjonelle politiske parti~
ene, er nettopp et av de trekk som utvikles
sterkt gjerv1om den dagUge kampen som
folk Idag fiprer mot EEC, mot dyrtida, mot
massecppsigetsene, mot forurensning, osv.
Oppslutninga om det siste kommunevalg
var rekordlav, utenomparlamentariske
aksjoner bUr mer og mer vanlig, og de
poUtiske partiene splittes i EEC-spiprsmåtet,

Undervisningsministrene F a u re og
G u i cha r ds takttkk i de siste åra har vært
& pr</Ne å kanaUsere studentbevegetsen inn
i "tovUge, parlamentariske" organer.
(Dettal<etse i styrer - "consetts de gestlon".)
P& dei'V1e måten har de håpet å kunne gjenncmfipre en rekke reformer som er blitt
utarbeidet. Noen eksempler:

Samtidig styrkes kam pv it j en vg
sott dartte ten :i' folket : Et ferskt
eksempel på dette erat de streikende på
Universitetet den 17. mars fikk en tang
rekke stiptteærktæringer fra bedriftsklubber
ktubbstyrer og fagUge tittitsmenn.
På 1 • mat samles folk fra de forskjellige
organt~joner og befolkningsgrupper ,
som har deltatt i den dagUge kampen ,
under ripde faner for å reise en eneste
svær knyttneve mo~' undertrykkerne.

l psykologi etablerer "BouUn"-dekretet
en konkurranse om adgangen ttt å btl ansatt
ved oiTentUge Institusjoner og sykehus. For
å kl.l'l08 detta l derv1e konkurransen, må
man enten ha lavere embetseksamen fra
fipr 1968, elter ha hipyere embetseksamen
elter ha diplom fra praktisk virksomhet
ved eo katolsk (!) Institusjon. Dessuten
utelukker man nå enhver mulighet for studenter tU å ta seg jobb på psykiatriske Institusjoner l studietida, på deltid eller l sommerferiene.

Derfor mener marxist-leninis tene al'
paroler om revolus jon og s os ialisme
hiprer hjemme spe s i et t denne dagen.

ned med tre år, sUk at det l slutten av det
f</Jrsbe Aret arrangeres en utsU!ng hvor 80%
av kandidatene skal fortsette på en "kort
utdanningsvei" .

t av studletlda skal det arrangeres en utstttng slik at bare 10% av studentene skal kunne fortsette på sentrene. På
denne måten vil man lage en utdanningsvei
for lærere som er fullstendig lipsrevet fra
det klassiske untversttetsopptegget. Man vtt
få et reservekorps av undervlsere som er
bitllgere og mer styrbare, totalt atskilt fra
et korps av "super"-lektorer som etter tre
år på "sentrene" har lært "disiplinens didakttkk".

Under studentenes aksjoner har revisjonistene Igjen avstiprt seg: Revtsjonistpartiet
P"C" F (Partie "Communts te" Francats),
deres studentorganisasjon , UE"C" (Union
des Etudlants "Communlste") og den såkalte
"UNEF-Renouveau" har over att gått mot
streiker, mot demon strasjoner og isteden
gått ii'V1 for forhandlinger ved hjelp av delegasjoner.

l filologi og realfag skal de såkalte
"Centres de formation professtonelte des
mat tres" etableres. Disse sentrene er de
eneste stedene man kan avlegge "c a p es",
dvs . den eksamen s om er nlpdvendig for å
kurYle bU lærer i den hipyere skolen. Etter

Aksjonene hadde kanskje f<Prst og fremst sin
bakgrlii'YI l det som er skjedd på med l sl n ,
der arbeidet med å "rentabltlsere" studiene
har kommet lengst . Her regner en med at
bare 13-14" av sb.Jdentene som begyrv1er
sUp per fram ttt
eksamen ,

Redaksjonens kommentar:
VI tror disse opplysningene er svært vtktige
å ta med seg l diskusjonen om universitetene~
stilttng l EEc~tamda, og om det konkrete
\I'V1holdet l parolen: "EEC truer arbeidsuniversitetet."

:l sos i a l <Pk on om i kortes embetseksamen

HVORFOR IKKE BARE ET »REINT
ANTI-EEC-TOG» 1. MAl ?
Oen viktigste delen av s vUI"et p.l dette
spcprsmålet ligger l det som alt er sagt:
1 ,mal er- og har alltid vært- en dag som
bringer folket framover i kampen for
revchosjonen. Oet vtlle være bakstreversk
å legge sju! på dette ved il ute late de
revolusjonære parolene. Dessuten: Hvis
vi bare skulle gå under NEI TIL EEC,
hva så med den internas jonale s olidariteten
og stiptten tit Vietnams folk? Og hva med
alle de tusener over hele landet .aom ipns ker
å demonstrere for egne , lokale krav?
Og sku\\e vi nekte kvinnefronten å gå \
toget med krav om likelcpnn for kvinner og
flere daghjemspl ass er? Di s se ekse~ne
skulte være nok til å vise at vi har bruk
for RØD ARBEJDERFRONT 1. MAI:
Marxist-leninistene vil naturligvis stcptte et
eventuelt anti-EEG-tog, delta i det og
mobtttsere · tit det. Vi ipnsker ingen
rivalisering mettom progressive
p å 1 • mal • Derfor mener vi det bl.a.
er viktig at de to togene må gå på
forsk jet lilJe tidspunkter.

Overrley var medlem av den "maoistisk"·anarklstlske organisasjonen "Gauche Protetarlenne" , og altså Ingen marxist-leninIst , som enkelte hjemlige aviser har
8krevet.

KJEMP FOR EGNE KRAV!

Demonstrasjonen som ble holdt om ettermiddagen 28 februar l Parts ble en av de
viktigste markeringene siden mal-oppripret
1969, Om tag 40 000 merv1esker marsjerte
fra metrostasjonen Charonne tit Ptace de
Stalingrade mens de roote anti-fascistiske
slagord. Da oemonstranæne ,.._.,met seg
P\ace de Stallngrade f'yrte politiet av en
rekke tåregassgranater og gjorde flere
angrep for å splitte demonstrantene.
))ettakerne svarte imidlertid med stein,
bolter og plankebiter og barrikaderte gatene.
Også t Marseutes, Ulte , Dijon og Rouen
ble det holdt kraftige demonstrasjoner.

Hva skal studentene gjipre i RØD ARBEIDER
FRONT 1 • mat 'P Demonstrere sin soUdari
tet medresten av det arbeidende folket?
Stiptte Vietnams folk? Ja, men vi skal mer
erv1 det.
Vår arbeidsplass - universitetet /!!l" truet.
VI har konstant kaos p.g.a. statens
bevUgntngspoUtikk. Staten truer også med
lukking, med "nasjonal fordetingssentrat",
og med''fotkevalgt" styringsorgan ror å
kunne diktere over universitetet.Dessuten: Våre pott tiske rettigheter trues.
Alte reaksjonære krefter forslpker å
mistenkeUggjipre studentene og Isolere oss
Fra resten av folket, for å kunne kneble oss
poUttåk. Skal vi sitte roUg og se på dette?
Nei, det f'lnnes et godt svar på sUke angrep:
Å demonstrere for våre egne krav på 1 • mat
sammen med tusenvis av funksjonærer,
husmipdre , arbeidere , lærere , kunstnere ,
osv.

••••••••••••••••••••••••

100 000 i begravelsestoget.

STATEN
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Mordet på den 23 år gamle Pierre Overney utenfor Renault-fabrikkene den
28. februar førte til kolossale demonstrasjoner av arbeidere og studenter
over hele Frankrike. Pierre Overney
som tdiligere hadde jobbet ved Renault

verkene, ble skutt ned av en vaktmann fra »bedriftspolitieb>, mens han
delte ut løpesedler som proterterte
mot den rasistiske diskrimineringa
av fremmedarbeiderne ved bedriften.

Begravelsen den 4. mars utviklet seg også
ttt en av de stiprste demonstrasjonene l
Frankrike på lang tid. Over 100 000 deltok
t det 7-kUometer tange begravelsesfiplget.
Deltakerne sang "Internasjonalen" og ropte
slagord som: "VI skal hevne Plerre Overney \ Stans de fascistiske overgrepa '·
Frigi våre fengslede kamerater .• "
Demonstrantene forlangte også at arbeidsgivernes spesielle væpnede korps skulle
opptipses. Toget f'lkk oppslutning fra en
svær tilskuermasse som stod på begge
sider av ruten og sang "InternasJonalen".
Revlsjonlstparttet eKsponerte seg klarer-..
erv1 noen gang ved å beskylde de forskjellige venstregrupperingene for å være
provokatiprer og gl monopolbOI"gerskapet
kort på hånden for å trappe opp undertrykkinga. Dette har fiprt ttt at ktipfta
mellom P''C"F og den revolusjonære ungdommen er blitt ytterligere utdypet.
Symptomatisk er :Jet at demo:'lStrantene
ropte: "PCF - medskyldig med morder~\"
I en lederartlkke t 2. mars skrev aen
franske m-t-avtsa "L 'Humanit:e' Rouge":
"Navnet Plerre Ouverney fipyer seg Inn i
den tange rekka av de som har gitt sitt liv
1 den revolusjonære kampen l vårt tand.
Fascistene og attentatmennene har mislykkes 1 å nå sine mål. Plerre Ouverneys
aipd har scyrket oss l vår vUje tit å fortsette kampen for revolusjonen ~ proletariatets diktatur" .
Lederartlklen oppfordrer videre de franske
marxist-leninistene og progressive tn å
styrke sin årvåkenhet og treffe tiltak mot
fasclserinqa.
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FOLKETS ALBANIA
To saker står i brennpunktet for folk i Norge i dag: Hvordan
arb ei ds p l assene skal sikres, og hva en kan gjøre for
å slå tilbake den aksellererende pr i s stig n i n ga. Hvis
Norge kommer med i EEC, vil dette tapet av siste rest av
nasjonal sjøl råderett få alvorlige konsekvenser for arbeidsplassene. Utenlandske konserner vil kunne skalte og valte
som de vil. At EEC-medlemssakp vil føre til drastisk prisstigning er vist i en lang rekke publikasjoner tidligere.
Samtidig vet vi at spørsmålet om Norge og EEC ikke vil være endelig avklart om vi i denne omgang greier å forhindre
medlemsskap. Imperialistene og monopolkapitalen vil stadig lansere nye framstøt for å få oss med i EEC.
Et spørsmål blir derfor: Vil vi a lit id, for all framtid, bli
nødt til å forsvare oss mot slike framstøt mot arbeidsplassene,
mot forsøk på å redusere levestandarden ved forsert prisstigning?
Den albanske ungdommen stoler på egne krefter og bygger sjøl en jernbe.ne.

Trygge arbeidsplasser og nasjonal sjø/råderett
Vi vil hevde at det finnes en vei fram til va ri g løsning av
disse problemene, og at denne veien går gjennom rev o l us j on en og bygg i n ga av sos i a l isme n. For å
konkretisere dette skal vi trekke fram en del kjensgjerninger
fra Albania, et lite land som utvikler seg i rivende tempo,
fullstendig uavhengig av noen imperialistiske stater.

2) SjØlberging. Folket stoler på at de skal
kunne utvikle landet si tt ved hjelp av e" ne
krefter ,og setter ikke sin tit tit at andre
skal kunne ·Løse problemene fo,.. dem ,at de
skal få hjelp utenfra. Albanerne produserer
7C• % av de forbruksvarene de trenger ,80 %
av oljen og 75 % av gass,. På få år har de
maktet å bringe elektrisitet til hver el"'este
titte landsby. Denne sjØlbergingsHnje står
ikke i motstrid til det å må tte motta hjelp
f'ra andre land. F.eks. mottar landet en
del hjelp f'ra Kina. lv\en dette er fctrsl og
f'remst hjel p ti l se t vh je l p ,dvs.hjelp

ØKONOMISK VEKST
N as j on a l i n n t e k te n Økte med 11 %
pr. år. fra 1 965 til 1 970. I in du s trien har den år lige gjennomsnittsveksten
i samme tidsrom vært 16.6

%.

Denne veksten er ikke noe som bare

kommer et mindretall til gode. eller
som spises rakst opp igjen av skatter
og priser. Prisstigning forekommer
ikke. og eksemp levis kan det nevnes at
boutgifter utgjør om lag 2 % av lØnna.
Direktørene ved fabrikkene tjener langt
mindre enn de beste arbeiderne. og partisekretærene ligger ofte under gjennomsnittet. Albania har også sett seg i stand
til å oppheve alt som heter direkte .
skatter.

SIKRE ARBEIDSPLASSER
Problemene med utrygge arbeidsplasser og
arbeidslØshet eksisterer lkke l Albania.
Landet har stett ikke råd ttt å sløse med
arbeidskrafta,som er opphavet Ut alte verdier, og ta den gå tedlg. Produksjonen er
lagt opp etter folkets behov ,derfor utarter
det ikke ttt slikt anarki i produksjonen som
i den kapitalistiske verden. På alte sektorer
er det en rivende utvikling og det skapes
stadig nye arbeidsplasser. Samttdlg tas
det stadig l bruk mer og mer avanserte
tekniske hjelpemidler ,slik at produksjonen
blir enklere og at det blir lettere og bedre
Soldater fra Folkehæren hjelper kooperativbønder.
å jobbe, og at folkets behov titfredssttttes
i større grad. Selvsagt vit det også fØre
til å utvikle Albanias eget produksjonsjobber arbeiderne l havnebyen 00 rres med
tit at behovet For arbeidskraft innenfor
potensial. Dette t motsetn'.ng f.eks . tH
husbygging den tida det ikke er sikp santøp.
enkelte sektorer kan minke. Likevel fører
Khrusjtsjc:Ns linje ,som gikk ut på at Albania
Et moment er det også at befolkninga på
ikke dette Ut oppstgetser og tvangsnyttlnger landsbygda ikke blir drevet vekk fra jorda,
skulle b\1. "en frukthage og et rekreasjons Folk blir sikret nye jobber ,og eldre folk og men tvert om får h jet p ttt å utvide driften.
sted."'
andre som ~dlg vH nytte,får bli. SesonJordbruksarealet steg fra 4&7 000 hektar l
messlge variasjoner i behovet for arbeids1 960 tit nærmere 600 000 l 1912 • Den dyrk- 3) Folket står sjØl for forsvaret av landet.
k,.."ft i enkelte sektorer blir reQutert. F.eks e te marken anses som meget verdtf\Jtt.
Forsvaret er ikke overtatt til spesielle
F.eks. har arkitektene fått i oppgave å
eksperter ,avsondret fra reste av folket.
tegne hus for skrått og ulendt terreng, For
Atbaneroo har still. opp prinsippet: "Å bygge
Ikke å ødsle med matjorda.
sosialismen med hakka i den ene handa og
geværet i den an <ire. 11 Den m!\ i tære treninga
inngår som en integrert d<,>l av live t tit beFolkninga. På skoler og universitet er F.eks .
året oppcielt i 6-7 mnd. teori. c a.2mnd.
produktivt arbeid og ca . 1-1 ~ mnd. m il i tær
HVA SKYLDES FRAMtrening. På den andre sida deltar soldatene
aktivt i folke ts arbeid. hjelper dem med
GANGEN?
produksjonen, med nybrottsarbeid osv.
Folkehæren baserer seg ikke på kadaverdisiplin. Rangordningen er avskaffet. og
i stedet for blind utfØrelse av ordrer disVl vH spesielt peke på fire ting:
kuterer man i felles s kapet hvordan ordrene
1) Folket er mobilisert . Folk vet at Fruktbest skal utføres.
ene av deres arbeid kommer dem selv tit
gode,bg ikke går i lomma på noen få. De
merker f'ramganger for hver dag som går.
Folket kontrollerer sjØl opkonomt•m,og
4) Albanerne kan sette disse prinsippene ut
diskuterer sjØl de konkrete måtsetttngene.
l \lvet fordi fot k e t h ar d e n p o l i ti s k e
På gi"U"lrtag av lokale rapporter utarbeider
m a k te n • Under krigen frigjorde atbanernf'
sentralkomiteen et utkast ut femårsplan.
seg fra to okkupasjoner: den italienske og
Dette utkastet diskuteres så t ane bedriftden
tyske. Etterhvert som deler av landet
ene , kooperativene osv.

ble frigjort, feide de også til side restene
av det gamle, hatv-feudate, halvt borgerlige samfunnssystemet og opprettet "Nasjonale FrigjØringsråd'' hvor folket hadde
den direkte makta.
Albania utgjør idag et proletariatets
dikt at ur , dvs. volde! ig undertrykkelse
av folkets fiender. Disse er elementer av de
gamle utbytterktassE;>r, s om gjØr 1'<Drs<flk .
på å gjeninnføre kapita \ismen for de arbeidende masser. Arbeiderklassen har kontroll
over politikken, F<flrst og fremst gjennom s itt
herred<flmme over statsorganene (Folkeforsamlingen, regjeringa) og gjennom sitt
parti. Partiet holder hele tida et nært forhold til massene. F.eks. kan det nevnes at
opptakelser til partiet skjer etter grundige
diskusjoner på allmannamq>ter på
vedkommendes arbeidsplass. Samtidig
utvikles det stadig metoder for kont ro l l
nedenfra med kadre \ forskjet\\ge
administrative stillinger for å motvirke
tendenser tit byråkratisme. Likeledes med
paralle l \ kon tro l t, avs. kontroll
fra massene over" folk i arbeiderklassens
rekker, slik at ingen skal sette personlige
interesser over kollektivets og handle i
mot arbeiderklassens interesser. Denne
kontrollen foregår ved at arbeiderklassen
drar ut til de virksomhetene de vit undersøke og gransker hvordan den sosialistiske
målsetting gjennomføres der. Eventuelle
mang ler blir påpekt og arbeiderne diskuterer
metoder for å rette på dem med folk.
Et annet eksempel på hvordan folket deltar
i det politiske liv er den massediskusjonen
som i 1969 ble ført om hvordan man skutle
revolusjonere skolen. Etter sentralt initiativ deltok massene på alle plan, foreldre,
elever og lærere i en diskusjon som varte
bortimot et år. Deretter ble resultatene
og tiltakene summert opp av de sentrale
statsorganene og satt ut l l i vet.
På denne måten kan folkets interesser sikres

gjennom at folket sjøl mobiliseres for å løse
proble mene. Dette er proletariatets diktatur
i praksis.

Søknad om plass i Studentsamsk'n'~;u>or...
daginstitusjoner for høstsemestret 1972.

Studentsamskipnaden i Oslo driver
følgende daginstitusjoner:
Studentenes Sm~banrstue, Drammensvn 42b
Sogn Sm~barnstue & Daghjem, Studentbyen p~
Eilert Sundt's Daghjem og Sm~banrstue , Unover.it·<>t•..rl
sentret, Blindern
Bamsebo Daghjem & Sm~banrstue , Universitetscampus Blindern.
Dagsenter Kringsj~ · Hus 16, Studentbyen p~
Kringsj~.

Kri ngsj~ Daghjem & Sm~banrstue, Studentbyen p~
Kringsjå.

Vennligst vær oppmerksom på at søknadsfristen for høstsemestret 1972 er
1. APRIL 1972.

Søknader innlevert etter søknadsfristens utløp vil ikke bl i behandlet.
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