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sin kamp mot kommunistene enerelt wr - mot en riktig linje i
streikestøttear' eidet spesielt forsøker AKP/NKS nå med alle krefter å provosere fram en splittelse i streikestetteabeidet på universitetet. Første provokasjon ble kjert fram på møtet i den sentrale streikestøttekomiteen onsdag. Provokasjon nr. 2 kom med
spredning av en løpeseddel med tittelen "KUL splitter stettearbeidet" på torsdag.
IIØTET I DEr SENT= ").T2EInST6TTEKOIIITEEN

Det avgjørende punkt p møtet i den sentrale streikestøttekomiteen onsdag var spørsm å letom paroler for det sentrale støttearbeidet. KUL gikk her inn for følgende paroler: Full støtte til
de streikende heismontorene: F rtsatt økonomisk støtte til kjøttarbeiderne: Avvis tvungen lønnsnemnd - heismontørene viser vegen:
Enhet studenter/arbeidere - under arbeiderklassens ledelse:
Opp mot dette stilte !_KP/NKS forslag om utvidelse av 1. parole
med
deres erme premisser, og om at under arbeiderklassens
ledelse skulle falle bort fra siste parole. Fer avstemningen foreslo KUL det kompromiss at AKP på den ene siden trakk sitt tillegg
til 1. parole, og at KUL til gjengjeld ga avkall på siste parole.
Dette kompromisset ble straks avvist med f ø lgende eksplisitte
begrunnelse: ,.1(Ps forslag måtte vedtas slik at selve den sentrale
støttokomiteens paroler markerte en avstendstaken fra KULs linje i
streikestetteerbeidet. Deretter gikk .1K-Ps forslae: gjenrom med 11
(etno g rafi, norsk, sos.ek., historie, arkitekt, jus/krim, sosiologi, psykolo g i + IKP I
og NTL) mot 4 (filosofi, litteratur,
musikk + KUL) stemmer (alts'g. ikke 14 mot 3, som 1_KF/NKS "opplyser"
i sin løpeseddel). Dermed var det klart at AKP/NKS bevisst forsøkte å. provosere fram et brudd - noe som ytterligere understrekes
av at representanten fra norsk, i strid med sitt mandat, stemte
for LKPs forslag i sin helhet.
Men kommunistene lot se7, ikke provosere til brudd. KUL gjorde
det klart et laget ut fra dette måtte trekke sin lagsrepresentant
ut av den sentrale støttekomiteen, og at KULere ikke lenger kunne
la ser velge til et .r»beidsutvalr: som nå skulle lede arbeidet ut
f a en eksplisitt evstandstaken fra KULS streikestettelinje - men
at laget
den endre siden ville fobtsette å arbeide ,01 , k'em e
for sin linje i de lokale komiteene, og eventuelt la se velge
som representanter til den sentrale komiteen fra de instituttkomiteer som i hovedsak st:r n denne linja.
TJUVW RCPER: STOPP TJUVEN
Dette resultatet var AKPr,KS tydeligvisikke fornøyd med. Dagen
etter kom de derfor med den omtalte løpeseddel.
.;',,KP/YKS' lettvinte omgang med sannheten er allerede demonstrert
med påvisningen av det feilaktig ejengitte stemnetall fra møtet.
Den understrekes ytterligere ved at AI/NKS i sin løpeseddel forsøker å gi inntrykk av at KULerne vil trekke seg tilbake fra alle
former for representasjon i den sentrale komiteen. Den går dessuten klart fram for alle i følgende "sitat" som Icpeseddelen
lagt
bringer fra en støtteerklæring som ble lagt
må innstøttekomiteen
stille seg på ulovlig streik, de må velge lokale streikekornteer.
Følg beismonterenes eksempel:"
For [, sette dette "sitatet" i sitt rette lys er det nødvendig å
gjengi hele den delen av erklæringen som angår ulovlig streik:
"Kjøttarbeiderne har bare en mate e hindre dette (tvungen
lønnsnemnd) på. Det er å gjøre som heismontorene - å inns t ille seg
på og gjøre alle de nødvendige forberedelser til å føre streiken
videre som ulovlig. Alle erfaringer viser at når arbeidere i kamp
åpent erklærer sin vilje til å holde fast på streikevåpnet pa
tvers av det borgerlige lovverket, så. vinner de fram med sine
krev. Dette er erfaringene fra Yorgas-,Sauda- og :iporveisstreiken
i 1970, fra HK3-betjeningens streik i ver, og fra heismontørenes
kamp som nå p,'.går. Erfaringene viser også at under en slik kamp
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vokser den økonomiske st ø tten til de streikende fea hele arbeiderklassen, fordi de streikende da forsvarer bruken av streikevåpnet
for hele klassen.
Kjettarbeiderne må altså innstille seg på ulovlig streik. De må
velge lokale streikekomitoer or g anisere seg for den videre kamp
på lokal basis. Vi for vår del vil kaste alle krefter inn i støtte
arbeidet for et denne kampen kan bli fort fram til seier.
Full støtte til kjettarbeidernes videre streik for sine krav:
.vvis
tvungen lønnsnemnd! Felg heismontmrenes eksempel, forbered
_1
ulovlig streik! Trapp opp støttearbeidet til kjøttarbeiderne! :nhet studenter/arbeidere - under arbeiderklassens ledelse!"
Det avgjørende er her ikke feilsiteringen, men AKP/NKS' forvrengning av stetteerklæringen ved å "sitere" et par isolerte setninger - noe som har til formål å bygge opp under en bunnløs hets
mot KUL. På munnlag av sin "sitat"-virksomhet pistår de at KUL
mener et streikelinja ikke skal "avr!;jeres" av arbeiderne sjøl, men
skal dikteres dem av KUL. Dette-er selvsagt vrøvl. Ingen andre enn
arbeiderne sjel kan avgjøre strcikelinja. Derimot er det helt rikikke tror at streikende
tig at KUL - i motsetning til AKP/UiKS
arbeidere fatter sine avgjørelser i et vakuum, men at de utsettes
som profor kontinuerlig påvirkning o-, press fra såvel bor
letært hold - b,':de innenfra o- utenfra. Ut fra dette "oppkaster
KUL se- til veiviser" - ogs''• for kjøttarbeiderne, og vi anser
dette som en selvfølgelig plikt både ut fra hensynet til de kortsiktige økonomiske krav og til den langsiktige kampen for sosialismen. I kjt ,5ttarbeiderstreiken 1 - jaldt det spesielt å slå fast at
hvis arbeiderne skulle hindre tvungen lønnsnemnd, måtte de forbeulovlig streik. Deretter m å tte, org kunne, selvsagt
rede seg
bare kjøttarbeiderne selv "vurdere om ulovligstreik var riktig
for de 4000 kjøttarbeiderne", osv.
Når .=/N- K., kaller dette for "utidig innblanding i arbeidernes
oRne anlizezender", er dette bare et nytt eksempel på reformistenes
splitte kommunistene fra streikende arbeiklassiske forsøk på
dere ved å spille på de aller mest tilbekeliende tendenser i en
streik. Dette viser seg ytterligere i at det er et "tankekors" for
LKP/rKS at KUL p:1. den ene siden "ensker...å peke ut veien for arbeiderne i s reik", men på den andre siden går inn for at studentene skal "underkeste se- arbeiderklassens ledelse". ned sin sm:eborgerlig-empiristiske tilnærmin-småte sidestiller AKP/NKS arbeiderklassens ledelse med de strømninger som til enhver tid gjør
seg rjeldende i arbeiderbeve‘elsen, or' tenker derfor "i kors". .Pv
samme grunn er det heller ikke riktig at arbeiderklassens ledelse
"er en strategisk parole som MI-bevegelsen har kjempet fram og
forsvart i mange 11.". Også på grunn av AKP/NKS' f - runnleRgende oppfatnin:, om at studentene - på linje med resten av "folket" - har
objektive interesser av sosialismen, hor AKP/NKS ikke det minste
grunnlag for å hevde et de "egentlig" - dvs. et eller annet sted
på. partikarer: girset - går inn for nbeiderklassens ledelse.
POVOKASJO=
AVVIb
D:ed sin opptreden har AKP /NKS n[: avslørt at de ikke har noen
skrupler med or så 3 sette et enhetlig streikestøttearbeid inn som
innsats i bestrebelsene p,' det som ble oppsummert som en hovedoppgave for høsten på NKS' somerleire sist s= er: å bekjempe
KUL. De ensker å nrovosere KUL til brudd i streikestøttearbeidet.
sette kommunistene ut av
lett
Vi kan forsikre att71J -U ikke- er
spill. Vi kommer derimot til å intensivere v å rt arbeid i streikestyrke arbeiderst6Atekomiteene, oe opnfordrer alle som ønsker
aktivt inn i arbeidet (:), i den poliklassens kampkraft til å
tiske diskusjonen omkring, arbeidet.
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