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Ei rekke allmannamøter ved universitetene og høgskolene i Norge har
vedtak som krever ett tog på venstresida 1.mai. Grunnlage må være
ett tog på klassekampens g runn som klart retter seg mot :ANA/LOledelsens klassesamarbeidspolitikk. I og med at ledelsen i Arbeiderfront '74 og SV-ledelsen har kommet til enhet med samorg i Oslo om
1.mul-arrangement med Aspengren som hovedtaler, er det bare ett tog

som klart retter seg mot DNA/LO-ledelsens klassesamarbeidspolitikk,
Faglig 1.mai Front.
Delegn .gruppa i Oslo ser dot som viktig at NSU på 1.mai viser sin
solider: et med arbeiderklasen og andre grupper i folket i deres kamp
mot undertrykking, forerring av levevilkåra, og at studentene sjøl
marker seg ',Å 1.mai med sine krav.
DNA står ba- de fleste konkrete angrepene som i dag rettes mot de

utdanningssøkende.

Det er nok å nevne Gymnasloven, lærerutdannings-

loven, budsjettpolitikken,planene om direkte statlig styring av
universitetene og mat--momsen. som eksempler.
Av denne grann vil delegatgrup p a i Oslo vedta at NSU skal slutte
seg til Faglig 1.mai Front under følgende parole:

KAMP MOT STATENS UTDANNINGSPOLICIKK
Som underparoler vil vi foreslå:
- Arbeidsfolk er ikke tjent ted lavere faglig nivå på lærere,
helse og sosialarbeidere. Høyere bevilgninger til de høyere
lærestedene.
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er bare bløff. Nei til millionDNT krise i.offentlig økonomi
.
sparing over ut.,innin g sbudsjettet. Det investeres milliardbeløp
-iesektoren.
Studentene spiser ikke bøker, men mat.
Stipend og lån må følge prisutviklinga.
Bort med moms på alle matvarer.
Nei til renteheving på studielåna,
Forsvar den sjølstendighet utdanningsinstitusjonene har. Nei til
statlig diktat.
Studiene og forsknings i folkets tjeneste. Yt faglig støtte til
folkelige kamper.
Ingen militærøvelser mot arbeidereog studenter.

Storkapitalen,ikke arbeidere og

studenter er potensielle landsforædere.

Frikjenn Narve Trædal.
Kamp mot reaksjonære angrep fra Libertas og andre.
Hellas,Spania,Chile,Thailand,Tsjekkoslovakia, Soldaritet

med

studenter i kamp.
Vi krever flere og bedre daghjemsplasser på utdanningsstedene.
Vekk med lånekassas kvinnediskriminerende regler for studiefinansiering.
- Kamp mot reaksjonært kvinnesyn i pensum og undervisning.
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