Velg kampens veg !
Nei til klassesamarbeid !
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KOMMUNISTENES LINJE
FOR 1.MAI-ARBEIDET 1975
PÅ UNIVERSITETET I OSLO

www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)

INNLEDNING
På universitet og høyskoler er debatten
skarp og den bølger høyt i tida før 1. mai.
Hva er et riktig parolegrunnlag for 1. maitoget?
Hvilke særegne krav skal vi på de høyere
lærestedene stille?
Må en erklære seg sosialist for å få delta?
Slike spørsmål blir diskutert.

Bratteli, Aspengren og Gjerde ønsker at
1. mai skal være en feiring av dem og
politikken deres. De får hjelp fra høyreog »venstre»-opportunister som prøver å
hindre brei mobilisering på riktige krav.
I dette heftet legger vi derfor fram
kommunistenes linje for 1. mai 1975 på
universitetet i Oslo. Vi håper det kan
være til nytte i den ideologiske kampen
og de praktiske forberedelsene fram til
1. mai.
Til slutt står noen studiespørsmål.
AKP(m-l) på universitetet
i Oslo
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ARBEIDERKLASSENS KAMPDAG

mai ble stifta som en kampdag av
arbeiderklassens representanter på Den
internasjonales første kongress i Paris
1889. »Beslutningen vakte stor internasjonal opsikt», står det i Arbeidernes
Leksikon og »myndighetene i alle land
innstilte seg straks på å møte dens
virkeliggjorelse som om det gjaldt en
direkte trussel om revolusjon».
I Europas hovedsteder ble det borgerlige
voldsapparatet mobilisert og flere steder
var det blodige sammenstøt. At en del
ikke syntes særlig godt om den militante
konfrontasjonen mellom borger og proletar, som streikedagen 1. mai ble i de
etterfølgende åra, går fram av et forslag
fra de tyske opportunistene om å flytte
feiringa til første søndag i mai og bare
»arrangere kveldsmøter». I denne ånd er
det sosialdemokratiet i Norge har »feiret»
1. mai. Når de ikke har greidd å flytte
1. mai-demonstrasjonen over til en søndag, har de i hvert fall gjort sitt for å gjøre
»søndag» ut av 1. mai!

1 de seinere åra er det den marxistleninistiske bevegelsen som har tatt opp
kampen for å gjenreise 1. mai som en
kampdag og fylle gatene med røde tog.
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ENHET OG »ENHET»
Enhet i arbeiderklassen er nødvendig i
kampen for de daglige interessene og i
den langsiktige kampen for å erstatte
kapitalismen med sosialismen. »Hver for
oss er vi ingenting — samla er vi alt! »
Dette uttrykker denne dyrt kjøpte og
grunnleggende erfaringa. Men nettopp
fordi enhet tufta på arbeiderklassens
interesser er den største trusel monopolborgerskapet står overfor, så gjør de alt de
kan for å bryte opp denne enheten og
erstatte den med en annen type »enhet»:
enheten mellom seg sjøl og et lite sjikt
»arbeiderledere».
Forsøket på å framstille denne forbindelsen som »den samlede arbeiderbevegelse» og »enhet» har ei lang historie.
Og like lang er historia om den kampen
som er ført mot dette og for å fylke
klassen bak en virkelig arbeiderpolitikk.
Marx og Engels mot Proudhon og
Bukarin, Lenin mot Bernstein og

»Hvem er våre fiender, og hvem er våre venner?
Dette spørsmålet har primær betydning i
revolusjonen. Den viktigste grunnen til at alle
tidligere revolusjonære kamper i Kina bare har
ført til ubetydelige resultater, er at de revolusjonære ikke evnet å forene seg med sine sanne
venner til slag mot sine virkelige fiender.»
Mao Tsetung i »Analyse av klassene i det
kinesiske samfunnet» i Verker i utvalg s. 9.
Kautsky, Stalin mot Trotsky, Mao
Tsetung mot Krustsjov og Lin Piao, dette er verdenshistoriske eksempler på
kampen mellom de to linjene.
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Denne kampen er skarp i Norge i dag. For
å ta stilling må en spørre mer etter hva
folk gjør enn hva de sier de gjør. »SV sin
politikk er . . . eit uttrykk for den rørsla
som går bort frå AP» skrev Universitetet
SV i en løpeseddel i forbindelse med
1. mai i fjor. Samtidig delte de talerstolen
med Aspengren på Youngstorget!
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HELE DET ARBEIDENDE FOLKET!
»Sosialdemokratene (dvs. kommunistene på det
tidspunkt dette ble skrevet) forsvarer og slåss
for interessene til hele det arbeidende folket,
ikke bare for interessene til arbeiderne i byene
som er mer klassebevisste og forenet enn de
andre, men også for arbeiderne i jordbruket og
for de små håndverkere og bøndene som ikke
ansetter arbeidere, som ikke gjør seg til for de
rike, og som ikke går over til borgerskapets side.
Sosialdemokratene slåss for alle forbedringer i
betingelsene for arbeiderne og bøndene som
kan bli satt i verk øyeblikkelig, når vi ennå ikke
har ødelagt borgerskapets herredømme, og som
vil hjelpe dem i kampen mot borgerskapet».
(Lenin, Collected Works, bind 6, s. 395)

Småbøndene, fiskerne, det store flertall
av ungdom under utdanning, lavere funksjonærer, vanlige husmødre og andre er i
dag hardt undertrykt av monopolkapitalen. Samtidig kan bare sosialismen gi
disse gruppene gode arbeidsforhold og
sosial trygghet. De har derfor objektiv
interesse av å slutte opp om arbeiderklassen både i dagskumpen og i kampen
for sosialismen.
SPLITT OG HERSK
Utbytterne prøver sjølsagt å sette ulike
klasser og grupper opp mot hverandre.
»Bonderomantikere» var betegnelsen de
brukte mot aktivistene i kampen mot

EEC. »Hva så med pensjonistene?» spør
Bjartmar Gjerde i Arbeiderbladet når
studentene sier nei til ytterligere økonomiske angrep. De får hjelp til denne
jobben. En av det trotskistiske »K»ULs
hovedoppgaver består i å forsøke å gjøre
mellomlaga til monopolkapitalens allierte
og støtter. »Arbeiderklassen har ikke
interesse av noen allianse mellom studenter og arbeidere» sier de. »Bønder og
fiskere er reaksjonære» er deres hovedparole.
Universitetet SV argumenterer mot at
virkelig breie lag av studentene skal høste
erfaring gjennom interessekampen og
knyttes til arbeiderklassen fordi de har
»borgerlige ideer». Studentene må ikke
kreve kompensasjon for prisstigninga for
da blir vi »priviligerte» hete, det der i
gården.
Slikt snakk tjener bare monopolkapitalen.
1. mai ønsker vi sjølsagt at deltagerne skal
slutte seg til hele grunnlaget, men vi
ønsker og velkommen folkelige organisasjoner og andre som vil reservere seg
overfor enkelte av parolene. Å hevde at
»sosialisten» Aspengren er bedre enn
»Blåsbort Vel» som ikke har vedtatt
sosialismen i grunnlaget for sitt arbeid, er
borgerlig politikk!

1. mai vil vi:
HA ENHET PÅ KLASSEKAMPENS GRUNN!
TREKKE EI KLAR LINJE MELLOM OSS OG FIENDEN!
STYRKE ENHETEN MELLOM ARBEIDERKLASSEN
I OG RESTEN AV DET ARBEIDENDE FOLKET!
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KAMP MOT ALL IMPERIALISME KAMP MOT SOVJET OG USA!
Verden er prega av framgang for de
progressive kreftene og økende krigsforberedelser og rivalisering mellom de to
supermaktene SOVJET og USA.
I Vietnam slipper amerikanske fly ameri-

kanskproduserte bomber over de frigjorte
områdene. Forkledd som »sivile» deltar
amerikansk militærpersonell. Thieu/USA

4. mars 1965 slo det russiske politiet brutalt
ned på en demonstrasjon mot den amerikanske
ambassaden som var arrangert av vietnamesiske
og kinesiske studenter. Flere hundre ridende

har brutt fredsavtalen flere hundre tusen
ganger uten å kunne hindre det vietnamesiske folkets framgang.
I Kambodsja står frigjøringsstyrkene sterkere enn noen gang, og har erobret viktige
militære støttepunkter rundt Phnom
Penh. Sovjet spiller dobbelt ved å »satse
på de to hestene» som prins Shihanouk
formulerte det i et svensk fjernsynsintervju i januar i år. Kreml står altså
fortsatt på god fot med fascisten Lon
Nol.
NAZISMENS TERRORMETODER
Israel er en rasistisk stat som har drevet

befolkninga i landflyktighet med vold.
Den står ikke tilbake for nazistene når det
gjelder terrormetoder: i tillegg til rein
militær okkupasjon og aggresjon, drives
systematisk mord på det palestinske folkets politiske og kulturelle ledere som i
»Guds Vrede»-aksjonen. Israelerne unnser
seg ikke for å slippe dokker og annet
leketøy med bomber i over de palestinske

politifolk slo løs på de 2000 demonstrantene
med ridepisker og køller. Demonstrasjonen
retta seg mot de amerikanske flyangrepene mot
Nord- Vietnam.

flyktningeleirene så ungene der skal drepes og kvestes.
USA utstyrer Israel med våpen, mens
SOVJET står for kanonføden. I hemmelighet gjorde Bresjnev nylig en avtale med
USA om å sende jøder til Israel for å få
amerikansk kreditt.
»SMÅ LAND» OG
»DEN STERKESTES RETT»
Kyststatene over hele verden reiser krav
om utvidelse av fiskerigrensa til 50 og 200
nautiske mil og en del har gått til
utvidelse. Dette støter mot verdenspolitimentaliteten til de to supermaktene. De
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ønsker fri ferdsel til å patruljere verdens
havområder og vil ha havets og havbunnens rikdommer for seg sjøl. Sosialimperialistene uttaler seg sikkert også på vegne
av sine rivaler i Pentagon da de i Pravda
2/12 1973 skrev:
»Denne oppfinnelsen (dvs. 50 og 200 mils
fiskerigrense, vår anmerkning) går rett
imot interessene av å sikre fred og
vennskapelige relasjoner mellom folkene
og den er særlig farlig for små land, siden
historia lærer oss at når det råder en
foraktfull holdning til internasjonal lov og
orden og en atmosfære av tilfeldige
løsninger på grensesporsmål, så åpnes
fulle muligheter til tillempingen av »dei
sterkestes rett». Hva som skjei når en gåi
mot SOVJETs »vennskapelige relasjoner,

Ford og Kissinger truer med invasjon i Midt-Østen

har det tsjekkiske folket til fulle fått
erfare!
1961

1966

197.

-

På Kola-halvøya har SOVJET verdens største
flåtebase. Den driver landgangsøvelser retta mot
bl.a. Norge. SOVJET er rusta til tennene og står
nå langt sterkere militært i Europa enn NATOlanda. »De gjør en skinnemanøvre mot øst for å
angripe mot vest».

På Svalbard presser SOVJET på for å
sikre seg mineral- og oljeressursene der og
i Barentshavet. Dette området er ett av de
stedene der SOVJET og USA kan komme
til å føre militær kamp for å sikre sitt
grep om den kapitalistiske verden. Linja
Grønland — Island — Færøyene — Shetland
betraktes av begge som en strategisk
framskutt linje. SOVJET ønsker fri ferdsel i Barentshavet for sine atomdrevne
u-båter og andre krigsskip som står
stasjonert i verdens største flåtebase på
Kola-halvøya.
At supermaktene mener alvor med sin
militære oppladning og trusler, viser de
sovjetiske landgangsøvelsene — rettet mot
bl.a. Norge — og WINTEX-øvelsene fra
1973.
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DNA-REGJERINGA:
MONOPOLENES REGJERING
I etterkrigstida er det ett parti som i all
hovedsak har hatt regjeringsmakta: DNA.
Einar Gerhardsen satte igang den hysteriske McCarthyismen i 1948 og gikk i
spissen for å melde Norge inn i NATO.
Hans nærmeste medarbeider Trygve
Bratteli har æren for den reaksjonære
kampanja for å få oss inn i EEC. Intet
argument fra hans side var for tåredryp-

pende »solidarisk» ingen »vitenskapelige»
løgner om færre arbeidsplasser var for
grove for ham og hans kumpaner i
JATEF. Vi husker »forlovelsespakten»,
Aspengrens »korttidssekretærer» og Stor-

tingets propagandabevilgninger der nihengerne fikk 7 ganger så mye penger
som motstanderne av EEC! Fortsatt
nærer det drømmer om EEC og prøver på
alle mulige måter å legge oss under
imperialismen som gjennom ECG o.l.
Partiet har gitt »freds»prisen til EECimperialismen (v/Willy Brandt), USAimperialismen (v/Henry Kissinger) og den
japanske militarismen (v/Eisaku Sato)!
Regjeringa anerkjenner quisling-regjeringa
i Vietnam, og stemte blankt i FN da
spørsmålet om Lon Nol eller Shihanouks
lovlige regjering skulle ha representasjon.
Først da USA ga ordre, anerkjente regje-

»Alltid, alltid huske, aldri, aldri, glemme» Men enkelte glemmer raskere enn vi trodde var mulig
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ringa PAIGC i Guinea-Bissau, som nr. 93 i
rekka. Sjelden har noen løpt av seg
valgflesket så fort som DNA i fiskerigrense-spørsmålet. Stilt overfor fiskeribefolkningas sjølsagte krav om bevaring
av ressursene og bosettinga langs kysten,
må »arbeiderrepresentantenes» knefall for
imperialismen være slått like godt fast
som under EEC-kampen.

DNA brukte klassedomstolen for å tvinge
de streikende STK-montørene tilbake til
arbeidet. Foreninga deres arrangerte sammen med heismontørene en demonstrasjon mot tvungen voldgift den 12. januar i
år. Slik oppsummerte PR-sjefen for heismontørene, Leif Johannesen, erfaringene
med DNA:
»I dag måtte de såkalte arbeiderrepresentanter kaste masken. De forsikrer for all
verden at det gjorde så vondt, så vondt
. . . . Ja, det er nok slik at det å stå fram
med nakent ansikt som forrædere mot
det arbeiderklassen kjemper for, det
burde svi som haglbyger mot den nakne
huden.
Tror vi på deres smerterop? Ikke mange
av oss, og færre vil tro dem i tiden som
kommer
Kampen avslører de lunkne og forræderne. Kampen styrker de
som forstår nødvendigheten av å forsvare
sine rettigheter. Fra en samlet arbeiderbevegelse er kravet om frie forhandlinger
og nei til voldgift reist. I dag er det
telefonsentralmontørene som er avantgarden, de representerer hundretusener
arbeidere fra sør til nord i landet. Vi skal
gi dem fortsatt støtte, kampen skal føres
fram til seier! »

0,03 % AV BEDRIFTENE
Tida etter krigen har vært en periode med
sterk vekst for monopolkapitalen i Norge.
I år planlegger 0,03 % av bedriftene, »de
5 store», å stå for 50 % av alle investeringer utenom Nordsjøen i tillegg til at de
har store interesser også der. 2 av disse 5
bedriftene har ledelsen i DNA og LO
direkte råderett over: de statseide STATOIL og NORSK HYDRO.
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DNA-REGJERINGA:
MONOPOLENES REGJERING
SAMARBEIDSROCK
(Mel.: .»Blue Suede Shoes›)

En for LO
To for NAF
Tre for samarbeidets hellige pakt,
men ikke tråkk på pengesekken vår
nei ikke tråkk på pengesekken vår.
Er du lovlydig borger kan du få hva du vil
men ikke trakk på pengesekken vår.

i

En for monopol
To for kapital
Tre for LOs lonnsoppgjorpokal,
men ikke tråkk ... etc.
L--0, NAF. NAF, NAF,
L--0, NAF, etc. til .. er du lovlydig borger etc.
En for streikebryter
To for politi
Tre for LO-pampenes demokrati,
men ikke tråkk ... etc.
Henta fra PROFILs visesangbok nr 6

100 000 mennesker i »utsatt» industri og
primærnæringer fram til 1980. Vi har sett
jordbruksoppgjøret og »distrikts»politikken DNA bruker for å få nedlagt flest
mulig bruk. Nå blir arbeidsplassene i
fiskehermetikk-industrien rasert. De utgjor et viktig næringsgrunnlag langs kysten og i tillegg er det mange kvinner som
jobber der. DNA er villig redskap for
kapitalismens spesielle undertrykking av
kvinnene: arbeidsløshet for det overveldende flertall av dem og usikre arbeidsplasser for det meste av de resterende.

I

Det er for å skaffe maksimal profitt til
disse og andre monopolkapitalistiske bedrifter at DNA/LO-ledelsen pressa gjennom et elendig lønnsoppgjør i tjor (forøvrig med god hjelp fra SV). Det er derfor
at Bratteli & co. bruker oljerikdommene
til å rive arbeidsplassene bort fra opptil

DNA finner seg i godt selsakp med bl.a. UNGE
HØYRE i »LA ISRAEL LEVE»—aksjonen.
Sjelden har noen mordere blitt behandla så
sympatisk som »Guds Vrede»-agenter;, på Lillehammer.

I fjor hadde enkelte i ledelsen av SV på
universitetet vansker med å »posisjonsbestemene» DNA. Bratteli og Aspengren fylte »bare
lakeiens funksjon» sa de. Kanskje enkelte i SV
også har lyst til å få en s å lukrativ »posisjon»?

DNAs arbeiderfiendtlige politikk ble
grundig avslørt under streikekampene utover høsten og vinteren. PR-formannen
for heismontørene stilte i en appell han
holdt på demonstrasjonen mot voldgifta i
januar spørsmålet om mange fortsatt tror
på Arbeiderpartiets løgner. »Færre vil tro
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dem i tiden som kommer! » slo Johannesen fast. Men det var ikke for syns skyld,
men nettopp med tanke på skjerpa
klassekamp at Gerhardsen og Haakon Lie
la oss under imperialismen etter 2. verdenskrig og manøvrerte oss inn i NATO.
Avsløringene av kupp-øvelsene WINTEX
gir oss håndfast bevis for regjeringas
planer om å påkalle »hjelp» for med våpen
å slå ned arbeidere, studenter og andre
om den synes det blir nødvendig. Det
militære driver kartlegging av progressive
organisasjoner som Solidaritetskomiteen
for Vietnam, Trafikk-aksjonen og Kvinnefronten med tanke på en slik framtid.
Og regjeringas forsvar for landsforræderne
i militærledelsen og utilslørte klasse-jus
mot soldaten som gjorde øvelsene kjent,
viser deres »arbeidervennlige» og »demokratiske» sinnelag.

Det er mot dette vi må reise en massebevegelse 1. mai!
Vi går derfor inn for disse parolene:
Kamp mot AP-regjeringas arbeiderfientlige politikk!
For arbeiderklassens interesser — mot monopolenes profitt!
Forsvar streikeretten — styrk fagbevegelsens
kampkraft!
Kamp mot all imperialisme — kamp mot
supermaktene USA og SOVJET!
Full støtte til folkenes frigjøringskamper!
Forsvar norsk sjølråderett — nei til salg av
Norge!
Vi krever 50 mils fiskerigrense nå!
For et sosialistisk Norge — bare folkets egen
kamp gir seirer!

Kvinner — kjemp for egne krav!
Fram for et bedre barne- og ungdomsmiljø!
Kamp mot boligdyrtida — stopp raseringa av
eldre bydeler!
Langsom utvinnning av olje og gass — ingen
boring nord for 62. breddegrad!
Økte bevilgninger til helse og sosialsektoren!
Enhet norske og utenlandske arbeidere — avvis
monopolkapitalens splittelsesforsøk!
Fulle nasjonale rettigheter for det samiske
folket!
Forsvar de demokratiske rettiplideue!
Styrk den folkelige kulturen!
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KAMP MOT STATENS
UTDANNINGSPOLITIKK
På universitetet og høyskoler er det viktig
at vi reiser våre egne paroler og mobiliserer brei støtte også for dem. Monopolkapitalen investerer for maksimal profitt,
- snart her, snart der ettersom konjunkturene svinger. De teknologiske endringene skjer raskt.
Staten må derfor skaffe tilveie teknisk
kvalifisert og fleksibel arbeidskraft, — til
lavest mulig pris!
Det er Arbeiderpartiets skolebyråkrater
som etter krigen har bretta opp ermene
og gått løs på oppgaven å presse fram et
utdanningssystem som skal tilfredsstille
disse krava. I korthet går tiltaka og de
videre planene ut på følgende: Den
høyere utdanninga skal splittes i to deler:

det overveldende flertall skal kjøres gjennom et fleksibelt og billig utdanningssystem. Når det kreves, skal denne
arbeidskrafta raskt kunne omskoleres
gjennom nye korte kurs, — Gjerdes
»livslange læring». Det overveldende mindretall skal spesialiseres så de på bestilling
skal utføre forskning og utforme borgerlig
»vitenskap» for stat og kapital. Overproduksjon og et system der folk med
ulik kompentanse lett kan settes opp mot
hverandre, skal senke arbeidslønningene
til den akademiske arbeidskrafta.
Dette er innholdet i det nye distriktshøyskole-systemet. Hvert eneste tiltak fra
statens side, — politisk som økonomisk -,
er ledd i arbeidet med å tvinge det fram.

Vil SV-ere virkelig bli med i et nytt lapskaus-tog a la DNA? Dette bildet er fra ifjor hvor en
gikk iherdig for og mot samme lov med få meters mellomrom.
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DE ØKONOMISKE ANGREPENE
SKAL BRØYTE VEIEN FOR
MONOPOLKAPITALENS NYE
UTDANNINGSSYSTEM
»Heltidsstudenten på museum.» er stridsropet fra Gjerde & co. De har snart greidd
å presse 50 % av oss ut i arbeid ved å gjøre
det umulig å leve av lån og stipend, ved å
senke stipendandelen, øke rentefoten på
låna, øke semesteravgiften og prisene på
kantiner og studenthybler. Er det Grothene og Høegh-ene eller datter til jernarbeider Hansen og småbruker-sønn
Gundersen som rammes av dette?
Ved å undergrave det økonomiske grunnlaget for vanlige studenter, blir det sjøl-

sagt umulig for dem å gjennomføre
tilfredsstillende studier. De økonomiske
angrepene skal derfor ikke bare senke
prisen, men er og ei viktig brekkstang for
å presse gjennom utdanning a la DH.

NEI TIL FORVERRING!
Utdanningsverket i Norge har aldri vært
utforma i arbeiderklassens interesser. Bare
proletariatets egen statsmakt kan sikre
det. Men enkelte egenskaper som den
høyere utdanninga har hatt, må forsvares
mot ytterligere forverring.
Det gjelder å:
hindre at de økonomiske mulighetene
som ungdom fra de arbeidende lag har
til å studere, ikke blir enda dårligere.
slåss for å kunne bruke faget i folkets
tjeneste.
forsvare muligheten til en viss sjølstendighet i disponeringa av arbeidstida.
www.pdf-arkivet.no/1mai/ (april 2012)
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KAMP MOT STATENS
UTDANNINGSPOLITIKK
KULTURELL NIVÅSENKING
Det arbeidende folket har interesse av et
så høyt kulturelt og kunnskapsmessig nivå
som mulig. Også de som ikke sjøl tar
videregående utdanning har fordel av at
lærerne i grunnskolen er kvalifiserte, at
det finnes dyktig helsepersonell, at ikke
stats- og kommuneadministrasjonen bare
består av firkanta byråkrater osv. Vi må
forsvare det faglige innholdet i studiene
mot nivåsenking!
Lov om pedagogiske høyskoler og andre
slike tiltak forbereder denne nivåsenkinga. Lavere bevilgninger til utbygging
og drift av de høyere lærestedene, presser
den også fram. Fordi det ikke blir bevilga
til tilstrekkelig lærestillinger, har forholdstallet lærer/elev gått drastisk opp fra
5,4 i 1955 til 12,9 i 1970, — hele 140 %!
Forelesningssalene er ofte fullstendig
stappa og det blir lite personlig veiledning. Arbeidsbyrden for de vitenskapelige
ansatte er sjølsagt enorm p.g.a. dette og
de får liten tid til egen forskning.
STUDENTER OG ANSATTE RAMMES
Også de andre ansatte merker statens
raseringspolitikk: I fjor ble det gjort
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forsøk på å rasjonalisere bort garderobebetjeninga. Da gikk ansatte og studenter
sammen for å forsvare arbeidsplassene og
den service disse betyr for oss som ferdes
i universitetsmiljøet. Vi vant en foreløpig
seier! Gjennom Samskipnaden velter staten kostnadene ved utdanninga over på
studenter og ansatte. Studentene må
betale i form av høyere priser og dårligere
service-tilbud, mens de ansatte ma bære
sin del av byrdene med oppsigelser (nattevaktene på Studentbyene) og ansettelsesstopp. Det betyr igjen økt arbeidsbyrde
for dem som foreløpig får beholde sine
arbeidsplasser.

De utcian 7lingssøkende må .stu sammen
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Vi må diskutere hvilke paroler vi skal stille ut
fra dette i tillegg til dem som er stilt opp i
grunnlaget for Faglig 1. mai Front. Her er et
forslag til en slik diskusjon:
Nei til senka levestandard. Vi krever rett for alle
grupper i folket til å gjennomføre heltidsstudier!
Full stipendfinansiering for utdanningssøkende
under 20 år!
Minst 40 % stipendandel for utdanningssøkende
over 20 år!
Gjeldsbyrden knuger — nei til renteheving og
rentebelastning i studietida!
Studentenes velferd — statens ansvar:
Nei til økt semesteravgift, økte husleier og
økte kantinepriser!
Nei til uthuling av borteboerstipendordninga. Stipend til alle som bor borte!
Staten har ansvaret for Samskipnadens økonomi — staten må sikre Samskipnadens
økonomi!
Enhet studenter — ansatte!
Nei til ansettelsesstopp og oppsigelser!
Avvis strukturrasjonaliseringa av den høyere
utdanninga!
Nei til vekttall, halvårsenheter og annen oppstykking av utdanninga!
Nei til all lukking!
Nei til nedkorting av studietida! Examen
philosophicum må være obligatorisk!
Nei til tak på Universitetet i Oslo!
Nei til millionnedskjæringene, Nei til budsjettinnstramminger!
Nei til departementsdiktat!
Nei til næringslivsrepresentanter i styreorganene!
Nei til departementsoppnevnte styrer!
Nei til verre økonomiske kår!
Forsvar og utvikle demokratiet!
Full uavhengighet i opplegg av undervisning og
forskningsarbeid!

N

Fag og vitenskap i folkets tjeneste!
Plass og midler for seminarer og kollokvier!
Bruk oppgaver og prosjekter til nytte for den
folkelige kampen!
Nei til reaksjonær oppdragsforskning!
Forsvar forskninga ved lærestedene!
Nei til atskilt forskerutdanning!
Borgerlig propaganda ut av pensum!
Lærebøker på begge mål til samme tid og
samme pris!
Godkjent del av pensum på bokmål og nynorsk
i alle fag!
Eksamensoppgaver og skjema på nynorsk!
Forelesningskatalogen på nynorsk hver annet
semester!
Vi krever kvinnenes rett til utdanning!
Vi krever kvinnenes rett til arbeid!
Nei til kvinnediskriminerende lån- og stipendregler.
Flere daghjemsplasser for ansatte og studenter!
Sjolbestemt abort nå!
Bekjemp kvinneundertrykking i pensum og
undervisning!
Enhet av alle utdanningssøkende mot statens
utdanningspolitikk!
Styrk DUK-samarbeidet!
Gjør NSU til en kamporganisasjon for studentene!
Avbyråkratiser NSU, — aktivistene i ledelsen!
Styrk delegatgruppenes arbeid mellom landstingene — knytt delegatene til interessekampen
lokalt!
Økt del av NSUs ressurser til aksjoner og utretta
formål!
Isoler de reaksjonære — Enhet mot høyre!
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OPPORTUNISMEN OG 1. MAI

» . og så sa ledelsen i SV på universitetet at
»
forhandlingene våre bare var 'taktikk' .

1 dette avsnittet legger vi fram vårt syn på
opportunistene i SV og »KUL» i forbindelse med 1. mai 1975. La oss gå
tilbake ett års tid og rekapitulere SVs
krumspring!
»OPPORTUNISMENS
HETER . . ..»

LØGNAKTIG-

Begynnelsen av januar:
Rolf Dahl (SVs »1. mai-sjef») ringer AKP
-(ml)ogønskertfimoå
drøfte 1. mai.
15. januar:
Møtet holdes. SVs talsmenn legger fram
følgende:
De ønsker ett tog med talere som skal
»reflektere kreftene som står bak»: SV og
en fra LOs sekretariat (»fortrinnsvis Tor
Aspengren»! ) Rolf Dahl støtter APparolen »Samhold gir styrke - Støtt LO! »
fordi LO hadde 75-års jubileum. Han var
for Aspengren som taler fordi han »tross
alt var formann i LO». Formelt skulle
Oslo Samorganisasjon stå som arrangør.
Dette gjennom råtne opplegget ble avvist
av representantene fra AKP(m-1).
Et par dager etter:
Disse handelsene ble kort referert og
skarpt kritisert av kommunistene på uni-

versitetet. Med overskriften »Opportunismens løgnaktigheter kjenner ingen
grenser» hengte Universitetet SV opp
store veggaviser der de sa at AKP løy.
2. februar:
Arbeiderbladet brakte et intervju med
Rolf Dahl som bekrefta AKPs påstander.
Rolf Dahl minnet i intervjuet om »at denne
gangen er det to politiske hovedgrupper i
arbeiderbevegelsen som går sammen» og
han fant »det riktig at hver gruppe
utpekter sin taler». At AKP ikke ville
delta i denne sengekosen med AP, ble av
Dahl betrakta som »innblanding fra utenforstående ekstreminster».
Begynnelsen av februar:
En foreløpig Faglig 1. mai Front 1974
blir danna etter retningslinjene for fjorårets enhetsarrangement.

Reidar Larsen om faciten ett,.. 1. stortingsperiode:

vårt
1974 blir
egentlige kampår
Foreløpig har vi bare hatt en presentasjonsrunde
'•
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bruk kulturen
ASKELADDEN
Vi vil fortel dokk om ei mektig prinsesse
som snakka så sleipt og va så rappkjefta.
Hu skremt og hu kommandert og folket blei pressa
for hu brydd sæ aldri om ka andre sa.
Men folk tenkt det kanskje kunne hjelpe å klage
og prat så prinsessa mista munn og mål.
Te det trengs ei tunge ta det sleipeste slag,
så den sendt Espen Askeladd te kongens gård
Alle stolte på
Askeladden, og
Espen han tenkt: Her kan æ kom høgt på strå!
Koffer ikke sei
Ja til samarbeid?
Folk trur at æ og pronsessa slåss
Men vi ligg i sammen her og kose oss!
D'e slutt på den tida da prinsessan bestemte,
i dag styrer pengefolk med snipp og floss.
Dem held sina tala og dem skåle og kremte,
bestemme sæ for ka som ska skje med oss.
Men enno går nå'n omkring og trur at det går an
å målbind en sjef og gjør'n snill med prat. ...
Dem trur på forhandling og vil prat frem forandring,
og breiest i kjeften e Tor Aspeladd.
Mange stolte på
Aspeladden, og
Aspen han tenkt: Her kan æ kom høgt på strå!
Koffer ikke sei
Ja te samarbeid?
Folk trur at æ og finansen slåss,
men vi jobbe sammen om å verra boss!

To hundre og femti mann.
Hvem våger trosse den som slår ned
på alt som truer superprofitten
med sin betalte morderarme?
Hvem våger trosse ITT?
Det gjør to hundre og femti mann
som slåss mot utbytting og rov
og de har vist at det går an
å stå i lag og holde stand.
Kjempekrefter får
den som før var svak
når han vet det står
en samlet klasse bak.
Hvem våger trosse lovene som
skal gjøre slave av hver arbeider
med nakken bøyd, så lydig og from?
Hvem våger trosse voldgiftsdom?
Det gjør to hundre og femti mann
som fører kamp for streikerett
og de har vist at det går an
å stå i lag og holde stand.
Denne streiken slår
fast med harde slag:
Urett som består
skal ta slutt en dag!
Så kamerater i by og land
kom la oss sammen våge å trosse!
Lær av to hundre og femti mann
for de har vist at det går an!

(men folk lar sæ fan ikke lur så lett. Askeladd,
slaskeladd, Aspensleik,
du går te helvete og folk går til streik! )
»Folk Flest»

Ericsson-Rotmo

Kommer på singel i slutten
av februar/beg. av mars
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KAMP MOT STATENS
UTDANNINGSPOLITIKK
FORSVAR DE
DEMOKRATISKE RETTIGHETENE!
Universitetet har hatt en viss »akademisk
frihet» som har betydd at det sjøl har
kunnet disponere over de tildelte midlene
og organisere sin egen forskning. Studentene har på sin side kjempa fram visse
demokratiske forbedringer for seg som
all-møtene, retten til å henge opp veggaviser og representasjon på ulike nivå.
Staten vil kneble våre demokratiske rettigheter for å hindre motstand mot den
nye utdanningspolitikken, og har stadig
gått til angrep på styringsstrukturen på
universitetet. Planene for DH-systemet
innebærer departementsoppnevnte styrer
og råd med flertall fra »næringslivet» og
stat ( pluss noen studentgisler). Odels-

tingsproposisjon 63 (»Lov om endring av
lov om Universitetet i Oslo») var et
framstøt som har gitt departementet store
fullmakter når det gjelder saker som f.eks.
valgordn ingene.
Vi må kjempe for våre demokratiske
rettigheter!

FAGET I FOLKETS TJENESTE!
Jern & Metall i Moss har henvendt seg til
Rød Front-styret i DNS. De ba Rød
Front gå i spissen for at forskninga settes
inn til støtte for arbeidsfolks kamp.
Gjennom slikt utredningsarbeid kan studentene være med å styrke enheten med
arbeiderklassen og andre arbeidende. Men
det forutsetter den »akademiske friheten».
Vi må forsvare våre muligheter til å drive
progressiv forskning mot statens strømlinje-forma »broiler»-utdanning. Vi må ha
mulighet til a sette progressive bøker opp
på pensum og ha tid til å lese annet enn
bare snever faglitteratur!
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»BARE TAKTIKK»
11. februar:
SV legger fram forslag om klassesamarbeidstog i Oslo Samorg., men blir
likevel nedstemt. På universitetet hevder
SVs Arne Papa etterpå at forhandlingene
med AP bare var »taktikk». »Vi ville aldri
godtatt Aspengren på Youngstorget». I en
løpeseddel skrev USV om AP sin linje:
»AP (gjekk) inn for den vanlege søtsuppa
av banalitetar om samhald og styrke. SV
kan sjølsagt ikkje stø ei slik linje.»
I valgavisa si i forbindelse med DNS-valget
skrev SV: »Deres "enhetsparole" "Samhold gir styrke - Støtt LO! " ville
innebære en fullstendig avpolitisering av
1. mai-dagen.»
13. februar:
Faglig 1. mai Front inviterer SV, SF,
NKP, AIK og AKP(m-1) til »drøftingar om
plattform, parolar, spørsmål om talarar
osb.»
22. februar:
Ingen av SV-partene kommer på møtet. I
steden blir »Arbeiderfront -74» stifta.
Klassekampen skriver om dette:
»I hele grunnlaget finnes ikke en ENESTE
parole som retter seg direkte mot DNA/
LO-toppen! Ingenting om kamp mot
klassesamarbeid, ingenting mot kollektivt
medlemskap i AP! »

»En borgerlig parole» mente Arne Pape i USV.
Bresjnev er tydeligvis enig.

P89:0.01.1. P011 IYft KIWI. 4811.11711,1? -74 CG Unt..10 i..1 /RO. 1974.
V/3.
ullos le to nevnte organie,,,me funnet eten
22/3 og 29/3 har
dm:Unger med •11‘t• på • finne fres ti: •a fall• ruulag •• montre/n-eftan• me
h•t•a• .handlet romlag fm O• to partene o. Øt for e. •1:t
net ble oppdige •nignert oa
• •Vf13
LI.133113•g•11ltlt.20,../TU, går inn 1 plattforma for •n
2.Parol•n Torat. tarrittraven• • ut.4.1o n-•,,s enlgDøt os te
-Tariffkrav.. må gl realt•..•ting
-V1 lame., 0,•one.for forhunele•im oppe,r
-Helautmatiek 1n4•Mregulering
-Nei til
etatene inntekter..
-N, til efatlig :leiger-he ta. tanlleoPogl•m,•
5..t Ole enighet oa
'de '.5.7.; e. .niaaa,oner og eemiteer en.øn a r 4•%..r
reserv,onarett....14, kan el,te ••g til lode, ...no. .to p l,ete t å nt•le•
qp av hovedparelen,,an 1 ‘• •tåll, til ne m•ll•nd•.
underparoler ene orpnlea•en•r
•netter t• a•g i toget,
nneer.1, til et sentralt •r.idetitmlg for ge g t,nning,or i •vg,rm oa :e
•trid•r mot hoe,parotwoe
4.1 t•l•reparmaalet
det entghet ea f•Ig•nlel
Talere: Ragnar Yelhela U'egHee
11,ty 3trandå /0 41,4å.
Vngg oaaappallmt
eenere.,..r.44.,
S.C•t
•n•o. p, (jo •vry., ,aroter uter.14e. på grunnlag av le to
vaatagt• pare:eforele, fra koatteer.e..:ghet or i .enno fornir.1•1, rJuitl m
Dt.•. følgende par,•r:
fag.veg•l•en :er et Gmetrsti,,ejeletgrt og welall•l•
-sultur
ler

»REAKSJONÆRE POLITIKK»
Faglig 1. mai Front har begynt mobiliseringa på arbeidsplasser, skoler og universitet og i boligdistrikter til kamp
1. mai.
Om dette skriver SVU i en løpeseddel:
»Nå prøver de gjennom Faglig 1. mai
Front å mobilisere grupper utenfor
arbeiderklassen til kamp for sitt syn på
1. mai. Dette er en reaksjonær politikk.»
(vår understrekning).
22. mars:
Etter uttallige oppfordringer og sterkt
press kommer det istand forhandlinger
mellom de to 1. mai-komiteene. Det ble i
utgangspunkt enighet om at de to komiteenes plattformer skulle legges til grunn
for diskusjonen. Siden dette kom til å bli
et sentralt punkt, refererer vi noe av det
som sto i Faglig 1. mai Fronts plattform:
»Alle ,.. folk som kjemper mot imperialismen og for nasjonal sjølråderett må få
vår fulle støtte 1. mai. Det gjelder f.eks.
... det tsjekkiske folket. .»
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»FRIHET FOR TSJEKKOSLOVAKIAS
FOLK?»
29. mars:
»Protokoll fo. møte mellom Arbeiderfront -74 og Faglig 1. mai Front 1974»
blir undertegna av begge parter. Det er
enighet om å nedsette et felles sekretariat
for å begynne det praktiske arbeidet.
Få timer etter undertegninga:
SV ringer og sier de vil bryte enheten om
plattforma ikke blir endra. Det blir avtalt
et møte.
1. april:
SV krever at fagforeninger og klubber
som deltar i toget ikke skal ha anledning
til å vedta og bære paroler som »Frihet
for Tsjekkoslovakias folk». I tillegg til å
kreve denne sensurretten overfor fagbevegelsen, mente SV at »punktet om
åpen kritikk av DNA/LO-toppen må
holdes åpent». Faglig 1. mai Front står på
enhetsprotokollen. SV bryter enheten og
legger skylda på AKP.
»SAMHOLD GIR STYRKE»

1. mai fordi fagbevegelsen står overfor
store streikekamper som han skal »lede»
og at det da er farlig å »splitte enheten».
1. mai:
Faglig 1. mai Front: 7 100 i tog
SV/DNA 4 800 i tog
(Et lite PS til USV-lederne:
Spør en telefonsentralmontør om hva han
synes om å gå sammen med Tor Aspengren og DNA 1. mai. Hvis vedkommende
sier nei, så forklar da endelig at det er
»nødvendig» for å bevare »enheten i
fagbevegelsen» så Aspengren & co. kan
>lede» flere streiker! )

20. april:
SV »oppnår enhet med DNA.
Hovedparole: »Samhold gir styrke — Støtt
LO! »
Hovedtaler: Tor Aspengren.
Noe febrilsk begrunner USV dette med at
en »må stå sammen» med Aspengren

»OVERSKRIDENDE SPRANG»
MOT HØYRE
SVs videre utvikling har vært »overskridende» sprang mot høyre. »Vårt egentlige kampår» (Reidar Larsen om 1974)
står som et svik mot alle forhåpninger en
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APROPOS i. MAI:

SKRI_ DU VFLRE
FORTROPP OG JEG
BAKTROPP, ELLER
OMVENDT

?r

MEN
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V? HR I

MIDTEN?
stor del av venstresida hadde til SV like
etter Stortingsvalget. I boka »Hvor går
SV», i Røde Fane (særlig nr. 5/74) og i et
nytt hefte fra NKS, er dette grundig
dokumentert.
»OFFENSIV REVOLUSJONÆRSOSIALISTISK OVERSKRIDELSE»
På universitetet har SV sagt og skrevet
mye om »revolusjonært masseparti», »offensiv kamp» og »overskridende krav». I
sine angrep på Progressiv Front og
Kvinnefronten har de vifta svært energisk
med de røde fanene.
Dette rimer dårlig med den innsats de nå
legger for dagen i forsvaret av SVs linje
1. mai. Hva er så »revolusjonært» og
»overskridende» med den? Er det dette
SV mener med »offensiv kamp»?
ASPENGREN SAMMENFATTER LINJA
Historia ser ut til å gjenta seg, om enn i
rettere linjer og klarere farger. På medlemsmøte i Oslo SV den 27. januar i år
ble det fatta vedtak om å gå inn for et

nytt sosialdemokratisk tog. »Talerne for
dagen bør gjenspeile de to hovedretninger
innen arbeiderbevegelsen og må sammenfatte demonstrasjonens politiske linjer»,
står det i vedtaket. Så Aspengren eller en
annen av LO-pampene skal »sammenfatte»
de »politiske linjer»! Vi får tro det var et
uttrykk for oppriktighet da parolen
»Kamp mot klassesamarbeid» ble nedstemt med over 56 % av stemmene!
JAMT, FAGLIG ARBEID
Gjennom en leder i avisa »Underveis»
lanserer USV sitt fikenblad: 1. mai kan en
samarbeide med Aspengren for dagen er
jo ikke »instituert for de kvalitative
sprang».
»Arbeiderklassens kamp- og demonstrasjonsdag» (USV i løpeseddel i fjor) skal nå
fylles med »jamt, faglig (Idassesam)arbeid».
I tida framover kommer vi til å høre mye
abra-kadabra om Oslo Samorganisasjon
som »arbeiderklassens fortropp» o.l. siden
det er her SV vil falle DNA i armene. Til
det vil vi svare:
Det finnes 2 linjer: klassekamp eller
klassesamarbeid. DNAs »kaniner» i Oslo
Samorganisasjon slutter opp om samarbeidslinja. Arbeiderklassen kan bare
vinne fram ved å velge kampens vei. Vi
kommunister legger stor vekt på det
faglige arbeidet og går inn for å trekke
med oss flest mulig andre. Uten å sjele til
parti eller ideologi ønsker vi enhet på
klassekampens grunn så kampkrafta kan
gjenreises i de faglige organisasjoner. Ei
slik linje retter seg sjølsagt mot alle
former for pampevelde.
SV snakker og en hel del om disse
spørsmåla. Deres mål er en »partivavhengig fagbevegelse». Med det n-l-nes å erstatte noen DNA-pamper med ;Vs egne.
Dette ei årsaken til at SV nå går mot
kamp-linja i fagbevegelsen.
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VI VIL MOBILISERE
TIL KAMP 1. MAI!
Vi kan love USV at vi i år i enda sterkere
grad enn tidligere skal drive den »reaksjonære politikken» med å mobilisere
arbeidere, husmødre, studenter og skoleungdom, anti-imperialister, funksjonærer
og andre til KLASSEKAMP 1. mai. Samtidig som vi legger all kraft i denne
mobiliseringa, skal vi bestemt avvise angrep på vår riktige linje. Og når SV
forsøker å framstille sitt knefall for
Bratteli og Bresjnev som »revolusjonær
marxisme» eller »ansvarlig faglig politikk»,
skal de bli avslørt! Dette betyr ikke at vi
ikke ønsker samarbeid med SV-lag 1. mai.
Vi ønsker et slikt samarbeid. Derfor
inviterer vi dem også til å delta i Faglig
1. mai Front slik de gjorde i 1973. Den
invitasjonen vil stå ved lag framover.
Men alt tyder på at SV ikke ønsker noen
enhet, — på klassekampens grunn —, 1.
mai.

»KOMMUNISTISK»
Initiativkomiteen til Faglig 1. mai Front
på Universitetet har ikke sendt noen
innbydelse til »K»UL om deltakelse.
Grunnen til dette er at »K»ULs standpunkter til de sakene som står sentralt i
Faglig 1. mai Fronts plattform klart viser
at »K»UL ikke tilhører venstresida. Vi vil
gå gjennom noen av parolene og se på
»K»ULs holdning til dem.
FORSVAR
STREIKERETTEN — STYRK
FAGBEVEGELSENS KAMPKRAFT!
Ifølge »K»UL er streikeretten ingenting å
forsvare for den finnes ikke. »K»UL er
altså ikke i stand til å se forskjell på at
land som Chile der arbeidere blir skutt og
fengsla når de streiker, og et land som
Norge. I Norge blir denne retten riktignok
forsøkt undergravd på alle mulige måter,
men en begrensa streikerett finnes ennå
igjen, en rett som det er viktig å forsvare
og utvide.
»K»UL mener at LO fra topp til bunn er
del av det borgerlige statsapparatet, som
må knuses hvis kampen skal kunne
utvikle seg. Da grunnplanet i fagbevegelsen støttet massivt opp om heismontørenes og telefonsentralmontorenes
kamp med penger og støtteuttalelser, så
var det altså endel av det borgerlige
statsapparatet vi så i funksjon. »K»ULs
linje har ingen ting med virkeligheten å
gjøre, og kan bare tjene til å splitte
arbeiderklassen og svekke kampkrafta.
KAMP MOT ALL IMPERIALISME —
KAMP MOT SUPERMAKTENE
USA OG SOVJET!
»K»ULs »selvsagte syn på imperialismen»
er at det er et »progressivt økonomisk
system» (Gnisten ekstra 1974)
Dette er reine ord for penga!
»K»UL mener at når den norske monopolkapitalen i samarbeid med utenlandsk
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Den frie
etableringsret

IKEBEWEGELSEN MOD DANSK MEDLEMSSKAR Ar EF

MEDLEMSSKAR Ar EF

EECs 3 friheter er i følge »K»UL »selvsagt progressive»

imperialisme i sin profitthunger raserer
jordbruket, avfolker fiskeridistriktene og
feier vekk såkalt konkurranseutsatt industri (der det forøvrig jobber mange kvinner), så er dette en progressiv utvikling av
produktivkreftene som det ville være
tåpelig å bekjempe.
EECs 3 friheter: fri kapitaleksport, fritt
arbeidsmarked og fri etableringsrett hører
og til »framskrittet» iflg. »K»UL. ITTs
investeringer i Chile brakte trolig velsignelse til de chilenske massene, eller
hva?
»K»ULs stilling til Sovjet er uklar. Er
landet imperialistisk eller er det en »degenerert arbeiderstat»? Når skal »K»UL
komme med sitt standpunkt her?

imperialistene i Bryssel i stedet for mot
Bratteli og Willoch. »K»UL mener tydeligvis det motsatte.
KVINNER — KJEMP FOR EGNE KRAV!
I følge »K»UL er det reaksjonært av
kvinnene å danne sine egne kamporganisasjoner. Den sentrale parolen i kvinnekampen »RETT TIL ARBEID, kaller de
en »illusjonsparole» som prøver å innbille
folk at en kan »reformere vekk et

FORSVAR NORSK SJØLRÅDERETT —
NEI TIL SALG AV NORGE!
Stikk i strid med Lenins oppfatning,
hevder,
»leninistene» i
»K»UL
at
spørsmålet om nasjonal sjølråderett er
uten enhver interesse for arbeidsfolk — og
at det å stille ei slik parole var knefall for
borgerskapet. Vi mener det betyr en
forverring i arbeidsfolks muligheter til å
føre kamp at en må slåss direkte mot

I RØDE FANE nr. 1 og 2 1972 finner du

materiale om bl.a. Kjell Hovdens streikebryteri.
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vesenstrekk ved kapitalismen». For ikke å
gjøre seg skyldig i å spre illusjoner om
kapitai'smens vesen, bør kvinnene altså
oppløse sine kamorganisasjoner, nedlegge
kampen for arbeidsplasser for kvinner, og
sette seg hjemme. Noe i motstrid til seg
sjøl, hevder de forøvrig at å påstå at
kvinnene er spesielt undertrykt er »fetisjert bevissthet», dvs. borgerlig ideologi.
LANGSOM UTVINNING AV OLJE OG
GASS — INGEN BORING NORD FOR
62. BREDDEGRAD
DNAs oljepolitikk er et ledd i den
progressive imperialismens utvikling av
produktivkreftene ifølge »K»UL, og må
derfor ikke motarbeides. At Norge blir et
imperialistland på høyde med Tyskland
hva kapitaleksport gjelder, er jo bare en
fordel. Det utvikler jo produktiv-kreftene
i de fattige landa! »Den viktigste debatten . . . resulterte i full enighet om viktigheten av holde fast ved at småborgerskapet som klasse er reaksjonært» (Referat fra »K»ULs sommerleir i Gnisten
3/74). Da forstår en jo at »K»UL også
støtter oljeutviklingas konsekvenser for
jordbruk og fiske: den hjelper til å
utslette de arbeidende massene her »som
klasser».

ØKTE BEVILGNINGER TIL HELSE—
OG SOSIALSEKTOREN!
Å stille slike paroler er »utopisk overbudspolitikk» ifølge »K»UL. Kanskje »K»UL i
stedet vil stille parolen: »SKJÆR NED
BEVILGNINGENE TIL HELSE- OG
SOSIALSEKTOREN». Da er de ihvertfall
sikre på ikke å være utopiske!
ENHET NORSKE OG UTENLANDSKE
ARBEIDERE — AVVIS MONOPOLKAPITALENS SPLITTELSESFORSØK!
Faglig 1. mai Front går mot legalisert
slavehandel i form av organisert import av
utenlandske arbeidere. »K»UL støtter
EEC-imperialistenes krav om fri bevegelse
av arbeidskrafta, — og kaller dette »proletarisk internasjonalisme»!
FULLE NASJONALE RETTIGHETER
FOR DET SAMISKE FOLKET!
Ifølge »K»UL er alt snakk om »nasjonale
rettigheter» reaksjonært tøv, altså må det
også være reaksjonært når det samiske
folket krever nasjonale rettigheter.
FORSVAR DE
DEMOKRATISKE RETTENE!

Stikk i strid med marrxismens klassikere og
norsk virkelighet hevder »K»UL at småbøndene
er reaksjonære.

Arbeiderne i Norge har ingen politiske
rettigheter som er noe verdt, mener
»K»UL. At de ikke greier å se forskjell på
et fascistisk diktatur og borgerlig-
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Utvikling av produktivkreftene i Vietnam!
demokratiet går og fram av deres påstand
om at Norge i dag er fascistisk.
VI KREVER 50 MILS FISKERIGRENSE!
Å utvide fiskerigrense, er for »K»UL å
utvide »borgerskapets territorium». Ei riktig reaksjonær parole!
KAMP MOT STATENS
UTDANNINGSPOLITIKK!
Om »K»UL mener som sine politiske
tvillinger i Sverige, KFML(r), så er angrepa på utdanningsverket bare en »naturlig følge av kapitalismens utvikling» og
følgelig »ingenting å beklage». Harald

Berntsen har skrevet en artikkel der det
framgår at han anser studentene for å
høre til herskerklassen. Hos oss har
»K»UL stått på sidelinja og kritisert
interessekampen for å være »apolitisk»
siden den ikke i hovedsak foregår i form
av »ideologikritiske seminarer». »1‹,.»UL har
frenetisk angrepet streikestøtte-arbeidet,
noe som forøvrig er i tråd med Berntsens
syn at »arbeiderklassen har ingen interesse
av noen allianse med studentene.»

Slik framstiller trotskistene i 4. internasjonale
utviklinga av den kommunistiske bevegelsen i
Norge. Tegneren Pedro i VG kunne ikke gjort
det bedre.
TROTSKISME
KFML(r) i Sverige er »K»ULs politiske tvilling.
Begge ser på imperialismens økonomiske utvikling som progressiv, og har som politisk
hovedmålsetting å splitte opp det progressive
arbeidet og angripe kommunistene. »U-68»
svarer mye til DNA-regjeringas opplegg for den
videregående utdanninga.
•

»K»ULs standpunkter er uttrykk for trotskisme. På alle viktige klassekampspørsmål stiller de seg på et reaksjonært
standpunkt. Det finnes derfor .kke noe
grunnlag for samarbeid med ,)1(»UL
1. mai.
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BLI MED!
1. mai er en viktig begivenhet i klassekampen. Overalt møter imperialismen,
monopolkapitalen og dens regjeringer
sterkere motstand. Arbeiderklassen står i
første rekke i denne kampen. Den bærer
de tyngste byrdene, men det er og
arbeiderklassen som mest effektivt og
mest konsekvent makter å slå mot kapitalen. 1. mai er arbeiderklassens kampdag.
Gjennom grundige politiske diskusjoner

og skikkelig mobiliseringsarbeid reises det
en massebevegelse denne dagen som avspeiler styrken, dybden og bredden i de
kamper som det arbeidende folket fører
mot sine fiender. Denne massebevegelsen
smir enheten i folkets rekker fastere, og
gjennom den avklares mange viktige politiske spørsmål.
Delta sjøl i de politiske forberedelsene til
1. mai!
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50 MIL
Tilegnet"50-milgrup.a Auet-Lofoten'

Tøket og mueikx
av JACK BERNTSEN

I storm og i stil-le, i sol-skinn og fokk, på døkk og på til-jevi
4

kjøm-per i flokk,
ii

for stu-a der hjem-me med å-kør og mark,
RE

if,
og den kyst hvor vi fis-ker fra skøy-te og sjark.
l—

gt_<!.

For fem-ti-

c

mils -grate vi vå-ger en dyet. Opp til kamp for vårt hav: Opp til

kamp for vår kyst: Vi

kamp for vår kyst!

I storm og stille,
i solskin og fokk,
på dekk og på tilje
vi kjemper i flokk,
for stua der hjemme
med åker og mark,
og den kyst hvor vi fisker
fra skøyte og sjark.
Refr.:
For femtimilsgrense vi våger en dyst.
Opp til kamp for vårt hav!
Opp til kamp for vår kyst!
Vi tror ei på løfter
fra stormenn i sør.
Vi seiler for Nordvindens
våknende bør.
Mot fremmede makter
som vil rane vårt hav
skal vi stevne vår båt,
skal vi hevde vårt krav.
Henta fra PROFILs visesangbok nr
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GOD ORGANISERING
»Folk -4 og bare folket er den drivkraft
som :lger verdenshistoria» har Mao
Tsetung skrevet. Dette bør en alltid ha i
hodet! Bare de breie lag av folket er
istand til å føre kampen mot monopolkapitalen, og vi må skarpt avvise ei
sekterisk holdning i arbeidet!
Legg vekt på å undersøke hvilke lokale
paroler komiteen vil gå inn for. De bør
ikke være for mange, — finn heller fram
til de aller viktigste!
OG SJOLSAGT: FÅ FOLK MED I
1. MAI-TOGET!
Diskuter grundig hvilke metoder dere vil
bruke for å få flest mulig til å gå med
under de lokale parolene eller under
andre paroler i klassekamp-toget 1. mai!
Det finnes mange:
-- aller viktigst er »munn-til-munn» metoden med å snakke med flest mulig

direkte, spørre om de kommer i toget,
diskutere politikken med dem
veggaviser som legger fram politikken
der folk ferdes
løpeseddelutdeling, — på instituttet,
store forelesninger, i utafor kantiner
og butikker
innlegg, appeller på all-møter, forelesninger o.l.
kulturinnslag. Lag små, enkle sketsjer
eller sanger og vis dem fra der folk
holder til
åpne 1. mai-fester der politikken blir
lagt fram i tillegg til underholdning,
allsang, dans, salg av brus og øl osv.
»Dagen-før-dagen»-fester er bra, — likeså 1. mai-frokost.
Still opp ei lokal målsetting for hvor
mange fra deres sted dere i det minste
skal greie å få med dere!

INTERNASJONALEN
Opp trælar alle no kring jorda!
Opp de som låg i naud og svolt!
Som elding lyser rettferds-orda,
det brest i band og slavebolt.
Rått og rote opp med rot vi river.
Opp hælar no or naud og skam!
Kring merkestonga tak vi triver:
Fram, kamerat! Til fridom fram!
Til samling då på valen!
Siger veit vi at vi får!
Og Internasjonalen
skal få sin folkevår.

Omsett av M. HOgåsen
Henta frå PROFIL si visesangbok nr 6

Av herremenn vi inkje ventar,
vi visst for lenge leit på deim.
Vi sjølv i samla fylking hentar
oss fred og frelse, fridom heim.
Mot røvarane rett vi reiser,
og ljos vi krev for viv og barn,
med eigen hamar no vi sveiser,
og sleggjar ut dei varme jarn.
Imot oss staten lover smider,
av byrder blir vi bøygd' i kne.
Men rikingen har gode tider,
og plikt han kjenner aldri te.
Altfor lenge låg vi trødd og trampa.
No slår vi slag mot ran og rov!
Vi retter rygg som får vart tampa,
og så vi skriv vårt samfunns lov.
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MOBILISER!
Dette er et nøkkelpunkt for et vellykka med spøsmål og ideer. Det er viktig at alle
resultat. Svært mange støtter klassekamp- deltakerne i en sånn komite åpent diskualternativet 1. mai. Dette aleine er ikke terer arbeidet og politikken for 1. mai og
nok for at alle skjønner nødvendigheten kommer fram til demokratiske avgjørelav at nettopp de deltar i 1. mai-toget. Gå ser.
derfor planmessig til verks og dann lokale
GOD ØKONOMI!
komiteer av Faglig 1. mai Front!
Politisk arbeid som virkelig retter seg mot
Komiteen bør ha en ledelse som i det
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— det kan og være nyttig med et punkt
til slutt der en kan diskutere hvordan
møtet har fungert, — hva som har
mangla osv.
STYRK DEMOKRATIET!
Legg fram alt du lurer på! Noen folk er
svære til å prate, uten at det de sier alltid
,Ler så veldig klokt. Andre brenner inne

kapitalen, må være økonomisk sjølberga.
Trykt og stensilert materiale, transparentstoff, maling, tusj, veggavispapir, telefoner osv. koster mye penger. En enkelte
transparent kan lett komme opp i 60-70
kroner!
Endel er rett og slett ikke klar over dette,
og har en veldig overflatisk holdning til
økonomiske spørsmål. Komiteen bør diskutere denne saka spesielt og finne på
tiltak. Velg økonomi-ansvarlig!
Sett opp regnskap som alle k-in gå
gjennom!
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HVORDAN LAGE .
en veggavis:
Gå sammen to eller flere og diskuter hva
veggavisa skal handle om. Prøv å »kok»
innholdet med til noen få punkter, —
anskje ikke mer enn 1 eller 2. Lag en
kladd og skriv kort. Lange utgreiinger
pleier vanligvis ikke gjøre seg på en
veggavis, med mindre det er helt nødvendig. Det blir dessuten vanskelig å få hengt
den opp. Prøv å skriv avisa oversiktlig og
pent med tilstrekkelig brei tusj og størrelse på skrifta.

en løpeseddel:
Diskuter innholdet. I en løpeseddel har
du bedre plass enn på en veggavis, men
innholdet bør likevel være så kortfatta
som mulig. Når du/dere har laga ferdig en
kladd, kan det være nyttig å lage en skisse
til »lay-out», — dvs. hvordan løpeseddelen
skal settes opp med overskrifter, marg,
eventuell illustrasjon osv. Se til at løpeseddelen far en skikkelig og stor overskrift som kort opplyser hva innholdet er.
Lag klare avsnitt og gjerne »mellomtitler»,
— små overskrifter over hvert avsnitt. En
løpeseddel med mye skrift kan med
fordel deles i to spalter.
For å produsere en løpeseddel trenger du
stensil,
korrektur-lakk,
skrivemaskin,
stensilmaskin og tilstrekkelig stensilpapir.
For å skrive stensilen, må fargebåndet på
skrivemaskinen' sjaltes ut. Det finnes en
egen spake til å gjøre det med.
Når en skriver feil, kan en lakke over med
korrektur-lakk og skrive på nytt når
lakken er tørr. Stensilene har ulike »hoder» som passer for ulike typer stensilmaskiner. Se til at du får stensiler som
svarer til den maskina du skal bruke, men
det er og mulig å stifte nytt »hode» på en
ensil som ikke passer i stensilmaskinen.
st

en transparent
Kjøp transparent-stoff, ubleka lerret ell.
4-5 meter er tilstrekkelig pr. parole.
Malinga som passer best heter STRAX,
gjerne fargene: SIGNALRØD eller SIGNALBLÅ. Den tørker på kort tid og
penslene kan gjøres reine i vann. Legg
plast eller papir under stoffet før du
maler, ellers smitter det av på golvet. Om
transparenten blir stor, lønner det seg å
klippe runde hull i den i tilfelle den skal
bære en dag det blåser. Bruk lister med
omtrent 2.5 cm. diameter til transparent-stenger.
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Diskuter:
Hva betyr »enhet på klassekampens
grunn»?
Vurder ei slik linje opp mot f.eks. SVs
linje for det faglige arbeidet.
Hvilke paroler mener du er de mest
sentrale 1. mai iår? Hvordan stiller
dette seg i forhold til Faglig 1. mai
Fronts grunnlag?
Bor en ha reservasjonsrett overfor
enkelte paroler?
AKP(m-1) og NKS vil ikke ha noe med
»K»UL å gjøre 1. mai iår. Hva mener
du om dette!
Hvilke lokale saker er det viktigst å
reise kampen på? Lokale paroler?
6. Hvilke metoder mener dere er best for
å få flest mulig til å delta i Faglig
1. mai Front-toget?
Demonstrasion
Kathe
Mente fra Ar beidernes Leksikon
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SOSIALISTEN

nr4 1968 pris kr.1,50

klarxist-leninistene har gått i spissen for å
gjenreise I. mai som arbeiderklassens kampdag.
Dette et forsida til avisa til Sosialistisk Ungdomsforbund fra 1968.

ARBEIDERKLASSEN TRENGER IKKE
BARE ENHET PÅ KLASSEKAMPENS
GRUNN. DEN TRENGER OG SITT
EGET KOMMUNISTISKE PARTI!
TA KONTAKT MED AKP(m-1) OG
NKS!
MELD DEG PÅ EN AV VÅRE STUDIESIRKLER!
-IMn0111n•n«n•
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