
NKS SITT SYN PÅ STREIKESTØTTEFRDNIEN
1 

_ ____ _ 

USV,de 5 KULerne og uavhengige har danna en permanent streikestøttefront. 

Det er bra at USV og KUL nå endelig har forstått betydninga av permanent 

organisering og sier de aktivt vil arbeide for. å s.tøtte streikende 
, . . . -. 

arbeidere.Arbeidsfolk i kamp trenger · all de.n ~tøtta d,e. ,kan f,å_. 

STREIKESTØTTEFRONTEN SPLITTER. 

I plattform-utkastet til SSF heter dei:"Erftciringer fra ·de siste åDs 

streikekamper viser 'at et velorganisert og sterkt støtte- __ qg solidari

tets-arbeid er avgjørende for de streikendes kampkraft."Det er ,helt 

i pakt med streikende arbeideres erfaringer, og vi er hjertens enig. 

~en t~r KUL og ~ USV konsekvensen av dette?Støtter de Streike

stø~t~-komit~en(SSK) · ~o~ s~~men med~lubbe~ pg fagforeninger har sikra 

streikeretten i Norge, som har vær-t drivkrafta i stø·ttear.beidet _på U iT 

og hevet det opp på et · langt 'høyere ni-vå--enn for et år.' sida.støtter ~de 

SSKs lokalkomiteer på UiT som ha~ ei plattform So~ kan forene alle som .--

støtter arbeidsfolk Sine kamper slik at støtte-arbeidet kan bli en~a mer 
,.. . - - .. .. ... . .. 

"vel~~ganisert og sterkt? 
""·~--~ .. ~ 

Nei,det gjør de ikke.~ stedet angriper de SSKene og danner sin 

egen splittelses~komite. 

SSK PRØVER Å SNEVRE INN STREIKESTØTTEBEVEGELSEN: 

. ' 

Arbeid~
1

re i s'tre:ik oppfordrer all tid ·så mange som mulig til å støtte 

kampen deres uansett politisk syn.F. :eks. oppfordrer Champignon-arbeiderne 

alle "enkeltpersoner som vil rettferd 11 om -å vise solidaritet. 
l . 

. ' ' 

SSF har i propagandaen sin -aldri argumentert for at det e~ viktig 

å få så mange som mulig til å delta i støttearbeidet.Tvert om håreelerer 

den over SSKs breie plattform og sier at støtten -fra studenter må være 

fundert på sosialisti~ke ahalyeer.De · har ei plattfora~0mba~e de som opp~ 

fatter ~eg som sosialister og som støtter KUL og SVs Qnalyser,kan støtte. 

KUL og USV-ledelsen splitter og snevrer inn stre·ikestøt:te-bev~g

elsen.Det tjener ikke streikende arbeidere. 
____.,...._ .. .. 

SSF STØTTtR IKKE STREIKENDE ARBEIDERE PA DERES EGNE PREMISSER. 

"Vi må legge 0ekt ~å grundig informasjon,analys~ av utviklinga av streike

kampe~,av taktiske og politiske linjer hos de streikende~~rundige opp

summeriners -plass -un·d-er og ·efter· en streik .-knn·: neppe overdrivee.Hvilke 

feil/riktige ting er gjort, ••• ", heter det i en · SSF -v'eggav·is. 

· ... 
Hele plattform4tkastet oser av forakt og ~runnleg gende mistillit ' 

til arbeiderklassen sine kamper.Et eksempel: 11 Det kan ogs~ bli nødvendig 

~ gi betinget _ , ~tøtte,til.student~r,sm~bønder _og fiskere),dvs. å støtte · 

visse av kravene og visse initiativ som har klar progressiv -retning.En 
.. r • • . 

kqnktet analyse vi~ selvsagt også måtte foretas av krav fra grupper innen ·: 

arbeiderklassen, •• "(v~re uthevn. -og bemerkn.).De store "student.:.marxistene" 

· -' . ; -- ···- - - .. - --. 
•• • J 

l··- - -- .- ,' 

. ' ; 
www.pdf-arkivet.no  (2017)



-----. -~-------------~- - ---- --------~- -

- · ----

i SSF: ledelsen skal s~~ p~ sidelinja og kritisk analysere hva streikende 
l . l . 

arbeidere ' tor e ta~ s eg og ~riti~ere dem hvis de ikke handler ''i samsvar 
' ' 

med arbeiderkl assens objektive interesser 11
• · 

SSF -ledielse~ slår FJ8g ~ sjtH .p~ kjeften n ~r de sier at "vi m~ være 

klar over de uheldige og problema tiske _ ~~dene ve d å pa~n~ en ~tøttekomite 

med basis utenfor arbei derklassen 11 • 11 Uheldig og problematisk blir det f ørst 

n ~r studentene etilieP :betingelser og heve~ seg snørrhovent over arbeiderne, 

slik SSF g.Jør. -

I tillegg er SSF-styret frekke nok til å angripe SSK for ikke å 

innse 11 mellomlagenes begrensninger 11 ., 6SK p~ UiT støtter i motsetning til 

66F streikende arbeidere på deres egne premisse~,båD ko~iteenm bab~ b~etefut _ ~ 

seg for 5 stotte en i streik.De ·, sætteP ikke betingelser og forbeholder seg . 

ikke retten til ~ - kritisere,siik SSF-styret gj or.SSF står på sidelinja, 

SSK st~tter streikende arbeidere konsekvent. 

HVEM_HINDRER OG HVEM ~TYRKER STØTTEARBEIDET I FAGBEVEGELSEN? 

---- -·"Et sentralt poeng i SSFs angrep på SSK, er at SSK 11 skjermer streikende arb-

...... -· 

! . ' 
eidere fra støtte fra resten av arbeiderklassen.Fnr å begrunne den,ne 

frekke p ~ standen, m~ de ty til løgnene om a t Streikestøt·tekomi teeens 

informasjonskontor _monopoliserer og siler opplysninger. 

SSK har gjort ·en stor innsats for ~ gjøre de streikendes krav 

bredt · kjent g-j ennom bl.a., bedrifts- .og løp ~seddelutdelinger.Aktivist'er 

i SSK,og særlig folk fra AKP(ml) g~r i spissen . for a t klubbene deres 
; . 

stø tte~r · Tromsø har dette arbeidet f ørt til støtte-uttalelser til bl.a 

Hammerverk- ·og linken-arbeiderne. 

SSF-styret angriper SSK som har .gjort en stor innsats i stø~te

arbeldet både i og uttafor ·fagbevegelsen.D~ som virkelig gjør alt de kan 

for · å 11 skjerme!' : o·g .' ~iMdm3 :-:: ai'beiderne - frå å få støtte,paropeme .·i fagbevegelsen, 

angripes ' ikke,men skjønnmales i plattformutkastet. 

VIKTIG MED KOMMUNISTISK PROPAGA NDA UNDER EN STREIK. 

AKP (ml) ,.'Gl r.be..ider15lassens revgl '-;l f?jonære fortropp, er det eneste parti~ t i 
~ ,. - . - .. -

Nbrge · som ' støtte~ streikende arbeidere,og det gjør det konsekvent og 

betin~relsesløst. . . ..., · ·- ·- · v ·. -·l .? -· 

.- ~ , _. r ; - '-,."- ·~--- •.· ··· ~/:U'ifP{ml) · · og :.ree-:tleo.:-av; ml-bevegeJ.sen ~ propagemderB!eiJ _ : d&: : ·· srtreikendes 

~:rav Dg:_ ~tr d\IGrge ·ær :- li!t .bargerlig diktatur. Vi P.ropagander er at utbyttinga 
. . . - ' 

ikke opphører og at arbeidere ikke kan få varige forbedringer før arbeider-

klassen og _dens allierte går til væpna re\(olusjon og ~nnfører proletariate ts 

diktatur. . . . . 
. -Men vi -arbeider ikke f or . at dlsse 'marxist iske anaiysene skal 

- . ~ . , 
. . ' . l ' 

in~ ~ SSK sin plattform.Ml-bevegelsen støtter aktivt · SSK og· den breie 
' ' ' ' . 

plattfo~ma f ordi det tjener arbeiderklassehs ihteres~er at støttebevegelsen 

blir stor og brei. 

KUL og USV presser sine analyser inn i SSF~.-Plattofo-!ii'n& W, ro' :c! n 

ttltt=ill rlWit:rj .. ålrr1 av.· mat-;<i-amen.t• 
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SSF "STØTTER" ARBEIDER NES KR AV PÅ REVI ~JOIHSTISKE PRINSIPPER. 

Hør på denne fant astiske ana lysR av DNA fra pla ttformutkastet:"Sosial

demokratoet,i f ørste rekke representert ved DNA,må ses på som arbe i der

klassens fors øk på ~ ivareta sine interesser innenfor kapitalismen."Videre 

antydes det at sosialdemokratie t innsnevrer "arbeiderklassens interesser 

til en ute lukkende økonomistisk kamp for en større del av kaka."N år forsøkte 

Kleppe og co. som bestemmer DNA sin politikk å ivareta arbeidernes inter

esser?Når dreiv Aspengren og pampene i LO kamp for st arbeiderne skulle f å 

"en større del av kaka"? 

Denne umarxistiske analyse står i skarp motstrid til streikende 

arbeideres oppsummeringer om hvordan sosialdemokratiske ledere har stått 

i første rekke og bekjempa dem.~a :; for~~ks~ ZinkpM~arbeidernes . oøpsu~mering ~ 

"Forbundsledelsen og et lite mindretall av lokale pamper,såkalte arbeider

ledere,har vært deres(bedriftsiedelsen og statens) håndgagne menn.En liten 

klikk klassesvikere ha~ hatt ~om oppgave å knekke streiken innenfra." 

At SSF-plattforma ikke har med noe om dette og har en tvers gjennom 

falsk analyse av sosialdemokratiet er langt fra tilfeldig.Gang på gang 

har SV-ledelsen( gjennom "Ny Tid'')og KUL kommet med angrep på de streikende 

og gitt oppsummeriger som står i klar motsetning til arbeidernes syn. 

For å følge opp dette leg~ er KUL og USV-ledelsen s å stor vekt på "grundige 

oppsummeringer" over "hvilke feil/riktige ting som er gjort" som en del 

av SSF sitt arbeid. 

SSF-plattforma sin analyse av sosialdemokratiet står i motsetning 

til marxismen~Engels og tenin beskreiv et tynt skikt arbeidere som var 

oppkjøpt av imperialismens superprofitter.Disse arbeider-aristokratene 

danner grunnlaget for borgerlige arbeiderpartier og fører ut borgerskapet 

sin politikk i arbeiderklas sen.Denne analyse propaganderer ml-bevegelsen 

aktivt under streiker og ellers.DNA,SV og NKP er borgerlige arbeiderpartier. 

VEND SSF RVGGEN.TA DEL I ARBE I DET TIL SSK1 

SSF splitter og snevrer inn streikestøttearbeidet på UiT.SSF-lederne setter 

seg på min høye hest og skal analysere hva streikende arbeidere gjør riktig 

og feil.Dømt ut fra plattforma og KUL og USV-ledelsens tidligere praksis 

vil SSF fungere som spreder av SV-ledelsens angrep på streikekamper og 

deres umarxistiske analyse av pampene i fagbevegelsen.Dette skulle være 

nok argumenter f~t studenter som støtter streiket til å vende SSF ryggen. 

I stedet vil vi oppfordre til å slutte opp om SSKene som konsekvent 

støtter arbeidsfolks kamper og som har ei plattform som kan forene alle 

som støtter streiker.Akkurat nå jobber SSKene med Champignan-streiken,og 

det er behov for mange fler i dette arbeidet. 
NKS 
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