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Redaktør og ansvarlig utgiver:
Erling Maartmann-Moe.

AUF i spissen for
streikebryteriet!
Ved hjelp av streikebrytere
prøver nå Wollebek k, eieren av
Norsk Champignon, å knekke den
streiken som 9 fremmedarbeidere
har satt i gang mot usaklige oppsigelser og trakassering fra ledelsen.
Streikebryteri er det våpenet
kapitalistene bruker for å rive opp
streiker, og arbeiderklassen har
alltid sett på streikebryteri som det
verste forræderiet vi kjenner til. For
mens de streikende kjemper, sliter
med økonomien og ikke vil gi opp
sin rettferdige kamp, er streikebryterne villige til å falle sine egne
rett i ryggen. Det finns ikke barmhjertighet for streikebryteriet. Det
må bekjmpes resolutt, ikke unnskyldes med at det å være streikebryter også er en nervepirrende
jobb, slik NÅ gjør det.

AUF FORSVARER STREIKEBRYTERIET
Den mest standhaftige av streikebryterne på Norsk Champignon,
Granerud, er medlem av AUF.
AUF tar ikke avstand fra streikebryteriet, tvert om så hetser de mot
de streikende i beste rasistiske stil
og forsvarer streikebryteriet. Dette
er ikke noen tilfeldighet, det er
AUFs linje. Bror til Åge Granerud,
er formann i Akershus AUF, og
journalist i Akershus Arbeiderblad
som har drevet det mest svinske
skriveriet mot de streikende. Akershus Arbeiderblad har også kjørt annonsekampanje for å hyre streikebrytere til Norsk Champignon.
FORSVAR STREIKERETTEN
LO-ledelsen og AUF-folka for-

Ring inn!
Røde Garde ønsker mer stoff om det som skjer.
Det er nødvendig om bladet skal bli et godt redskapt å bruke i klassekampen.
Derfor ber vi om at dere sender inn opplysninger
om det som skjer eller skal skje der dere er. Send
med bilder hvis det er mulig, da blir reportasjene
mer levende.
Stoff til neste Røde Garde må være oss i hende
seinest fredag 10. desember. Små-rapporter om
siste nytt kan ringes inn til og med mandag
3. januar.
Skriv i god tid, da er dere sikre på å komme med!
TLF. (02) 35 32 62!
481,10
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svarer streikebryteriet med at det
slett ikke er i gang noen streik på
Norsk Champignon, de sier at det
er en ulovlig aksjon og at de som
aksjonerer derfor må reknes som
oppsagt.
Dette er en ny reaksjonær vri fra
LO-toppen og AUF. Over halvparten av de streikene som har vært
her i landet hittil i år har vært stempla som «ulovlige» av staten og LOtoppen. Og vi ser at arbeidsfolk på
mange bedrifter ser seg nødt til å
streike for sine krav sjøl om de på
forhånd veit at LO-toppen vil kalle
den «ulovlig». Derfor er dette
argumentet viktig å avsløre. Vi godtar ikke at streikevåpenet skal bli
fratatt arbeiderklassen, som om den
er noe LO-ledelsen skal disponere
over og oppbevare i sølvskrin.

Ny pris
Vi har lagt på prisen for Røde Garde
fra og med dette nummeret til 3 kroner.
Vi gjør dette fordi bladet nå koster så
mye å lage, at 2 kroner blir alt for lite.
Vi mener det er riktig å stole på egne
krefter, og det krever at Røde Garde må
fø seg sjøl, ikke stole på presse-støtte
fra staten. Vi mener også det er feil om
medlemmene i Rød Ungdom skulle subsidiere Røde Garde, ved å la Røde Garde gå underskudd og så dekke det av
Rød Ungdoms kasse. Derfor er det
ingen annen utvei for å klare seg, legge
på prisen og selge mer. Det er nemlig
slik at hvert eksemplar blir billigere og
billigere til fler som selges.
Abonnementsprisen går også opp tilsvarende, nå koster ett års abonnement
30 kroner, det kan mange klare å
betale!
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klipp & kommentar
Yngve Nilsen på stortinget?
Yngve Nilsen, formann i
splittelsesorganisasjonen YES
på yrkeskolene forsøker å få
yrkesskoler til å melde seg ut
av YLI fordi han hevder YLI
i dag ledes av folk som er partipolitisk tilknytta.
Røde Garde hadde i forrige
nummer et intervju med
Yngve Nilsen. Da traff vi han
på Høyres kontor i Tromsø.
Dette viser seg nå å ikke være
noen tilfeldighet. Yngve
Nielsen er satt opp på Høyres
liste til Stortingsvalget i
Troms på 5. plass! Ikke nok
med det: Han er også nylig
blitt valgt til formann i Troms

Unge Høyre!
Denne politiske slyngelen
begynner nå å avsløre seg som
det han er: En reaksjonær
splittelsesmaker, som aller
helst ser at elevene ikke har
noen organisasjon til å samle
seg, men som når ikke det går
an, lager en splittelsesorganisasjon for å knekke YLI.
Mens YLI altså for tida
gjennomfører en kjempesvær
aksjon mot at lån og stipend
ikke blir utbetalt før bort
imot jul.
Korrespondent

Galtung overflødig
Avisa til Rød Ungdom i
Sverige, Rødluvan, har i siste
nummer en kort anmeldelse
av Johan Galtung og Fumiko
Nishimuras bok om Kina,
«Vad kan vi låra av Kinas
folk?» Under overskriften
«Overfliidigt» skriver Rødluvan: «Av alle de bbeker om
Kina som kommit det sista
året år nog 'Vad kan vi låra
av Kinas folk?' den mest
(iver fliidiga.»

Rødluvan kritiserer boka
blant annet for å være skrevet
i en akademisk stil, at den
benekter kampen mellom de
to linjene i Kina og at forfatterne ikke har skjønt noenting av Kinas utenrikspolitikk.
Ikke akkurat smigrende for
«fredseksperten» fra Norge.

De streikende
pakistanere
ved Norsk Champignon i Skedsmo
har nå etter flere ukers streik
kommet i forbindelse med sin organisasjon Norsk Skog og Landabeiderforbund. Forbundet opplyser atde er innkalt til et møte 11.
nov. for å drøfte saken. Ellers er
spørsmålet om den juridiske side
ved saken til behandling i LOs
juridiske kontor.
Streiken har hatt et uheldig forløp og forbundet burde overtatt
den konflikt som var oppstått fra
første stund. At fremmedarbeiderne har søkt støtte hos kretser
som er mindre interessert i å få
list en konflikt enn å holde en
gående, har også komplisert forholdet.
Nå forligger det en mulighet til
å få den ut av verden. Derfor må
bedriftseier Wollebeks utspill ved
blankt å nekte å ta de streikede
inn igjen slås tilbake, Vi har hatt
nok av utspill fra arbeidskjøpere
som setter styringsretten over lov
og rett her i landet.

Tro det eller ei, men dette
er faktisk alt Ny Tid for
12. november har å si om
streiken ved Norsk Cham-

pignon. I ei tid da lufta
begynner å gå ut av borgerløgnene og 4 streikebrytere
har tatt til fornuft og slutta å
jobbe, er dette det «revolusjonens talerør i Norge» presterer.
Ny Tid er SV's hovedorgan
og egentlig burde vel ikke dette bakholdsangrepet på de
streikende og streikestøtteaktivistene komme overraskende på oss. Det er jo
ikke mange ukene siden SV's
nyvalgte faglige leder,
Bjørgulv Froyn, fikk ros på
lederplass i Aftenposten for
sitt klare «oppgjeir med ekstrmistene». Vi merker oss også
at SU's organisasjonssekretær, Magnar Lund, ikke
vil kommentere denne uttalelsen fra Froyn overfor
Røde Garde, «RG må da
skjønne at dette er en intern
partisak!»
Legg merke til hvorfor Ny
Tid tar avstand fra Wollebekks opptreden i saka, ikke
for at arbeiderne skal vinne
streiken — men at det «Nå
foreligger eti mulighet til å få
den ut av verden». (!)
Ja, det er stridt å være «arbeiderleder» når arbeidsfolk
tar opp kampen!

Rød
Ungdom
Rød Ungdom ødelegger streiken på Zinken. Det er nemlig ingen(få) folk som har tro på denne orgaritsasjonen. Og når de
står Od4a ter å samle inn penger til de stre,ilinatijilt e ■INClpt ingen
som vil gi. Jeg skai vedde på at
det var RU som var hos pensjonistene for å samle inn penger
også. Nei, dere som streiker. Ikke ha noe med RU å gjere. .1«
blir thvertfall uvel av å se dem
på ustand» i Odda. Og det tror
jeg ikke at jeg er alene om. Jeg
støtter selvfølgelig streiken
men ikke RU.

Ockikag

Innlegget i H.F. syner
hvilken ungdomsorganisasjon som har vore aktiv i
streiken. Men vi har ikkje
berre stått på stand. Laurdagen etter at streiken braut
laus arrangerte vi dans til
støtte for dei streikande —
1000 kr. kom inn! Det må
seiast at Raud Ungdom ikkje
har æra for støttearbeidet i
Odda, mange ungdomar og
eldre deltok i støtte arbeidet.
Hilsen Odda Raud Ungdom

et er nok å
ta fatt på, ikke minst boligsituasjonen som er
fortvilet for mange, med urovekkende økninger
Itiusleier og innskudd. Også her vil kommunislim% stå for en ny vri!

Klippa her er henta fra «Frihetens» siste
«miniextra» under overskriftene «Stortingsvalget
blir viktig». Friheten er organet til «NKP». Samtidig som artikkelen ettertrykkelig bekrefter
«NKP»s parlamentariske illusjoner, bekrefter
den også revisjonistklikkens klassekaraker. «En
ny politikk» ! ja, men for hvem? Se det holder
«Friheten» kjeft om.
3
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500 i demonstrasjon i
Ålesund!

500 i tog i Ålesund! I demonstrasjonen gikk elevar frå Ålesund
gymnas, Ålesund Handelsskole, Ålesund handelsgymnas, Ålesund Yrkesskule og Borgsund Yrkesskule.

Møre og Romsdal er eit av dei
fylka kravet om nynorske lærebøker står sterkast. 26. oktober
var 12 skular ute i streik for
kravet og 500 elevar gjekk i demonstrasjonstog! Raude Garde
har intervjua tre streikeaktivistar frå Ålesund, ein frå Ålesund
Yrkesskule, ein frå Borgsund
Yrkesskule og ein frå Ålesund
Gymnas.
STOR OPPSLUTNING
OM STREIKEN
OLA: Streiken den 26. oktober var
den mest vellykka og omfattande som
har vore i byen. Dette syner streikeaktivitetane sjølve streikedagen då storparten av elevane deltok i demonstrasjonstog, stod på stands og gjekk på
husbesøk. Vi samla inn omlag 6000 underskrifter til støtte for krava våre!.
HJØRDIS: Vi gjorde viktige røynsler gjennom streiken. Det viste seg at
kravene om nynorkse lærebøker står
sterkt mellom yrkesskuleelevane. Dette
er første streiken som har vore på
skulen. Dersom ikkje krava våre blir
innfridde, blir det nok ikkje siste
gongen yrkesskuleelevane her streikar
for nynorske lærebøker.
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STREIKANDE ELEVAR KASTA
UT AV SKULEN
HANS: På skulen vår kom rektor
med harde åtak mot dei streikande
elevane. Streikedagen blei vi kasta ut av
skulen og rektor truga med å føre skulk
på dei som streika. Dette hindra likevel
ikkje at streiken fekk stor oppslutning
på skulen.
HANS: Men ikkje alle stader var det
slik! På ein del skular i fylket støtta
rektor og heile lærarstaben opp om
kampen og støtta aksjonane fullt ut.

KUD HINDRAR GJENNOMFØRING
AV «JAMSTELLINGSLOVA»
OLA: Jamstellingslova skulle tre i
kraft i årsskiftet 75/76. Folk i departementet seier at «vi forstår kravene
deres, men vi har ikke økonomi og
kapasitet til å gi ut lærebøker på nynorsk som de kommer ut på bokmål».
Departementet brukar økonomiske
argument for å motarbeide si eiga lov!
HJØRDIS: Ja, framlegget til statsbudsjettet gir så små løyvingar til
nynorske lærebøker at det er umogeleg
å gjennomføre lova. Dette er lureri og
en provokasjon mot elevane.
TO LINJER I KAMPEN
OLA: På eit seminar i Volda
arrangert av Noregs Målungdom sto
kampen om linjene skrapt. Leiande SUarar støtta krava i ord, men i praksis
gjekk dei imot å gjere vedtak om å gå til
streik. På den måten motarbeide dei
streiken. Dette kjem i det rette lyset når
dei samstundes rosa NGS-leiinga for
den «strålande» innsatsen i målaksjonen!
Vi må slå fast at NGS-leiinga har
sabotert aksjonen ved å la vere å gjere
noko som helst. Det som har blitt gjort
har lokale gymnasutval stått for. Til
dømes er det GU'et her i fylket som har
drive fram streiken — ikkje med støtte
frå leiinga i NGS, men på tross av deira
sabotasje. Gymnasiastane kan ikkje
stole på NGS-leiinga, men må føre
kampen sjølve.
HJØRDIS: I motsetning til Unge
Høyre og NGS-leiinga pluss leiiande
SU-arar, har Raud Ungdom gått i spissen for å drive fram aksjonane. Mange
prøver å dysse ned målaksjonane etter
26. oktober. Mot dette har Raud
Ungdom propagandert å stå på til
krava er innfridde.
HANS: Kampen for nynorske lærebøker er ikkje avslutta enno. Vi gir oss
ikkje før vi har sigra, sjølv om dette
kan bety at vi må gå til nye streikar!

Stor aksjonsdag
for nynorske lærebøker
26. oktober var elevene ved
53 skoler for videregående utdanning ute i streik for kravet
om nynorske lærebøker til
samme tid og pris som på
bokmål. Denne kjemepoppslutn inga slår fast en gang for
alle at norske elever ikke tåler
lenger utsettelse av dette selvfølgelige kravet.

Her er et par av de stedene
aksjonen var mest vellykka.
På Haram skole i Bratvåg
hadde aksjonen full oppslutning og rektor og lærerne
nekta å undervise streikebrytere! Stranda heter et sted
som ligger like utafor Ålesund, her gikk 200 i tog!
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«NGS må få en like dugelig
ledelse som YLI»
I Hordaland har gymnasiastene og yrkesskoleelevene
reist kampen for å få tilbake
bokstipendet som fylkesskolestyret har fjerna helt. På Katten
gymnas i Bergen er det danna en
aksjonskomite og Røde Garde
har snakka med tre av medlemmene i aksjonskomiteen.
RG: Hva er bakgrunnen for
aksjonene for bokstipend?
Christine: Inntil 1972 fikk alle
elevene på videregående skoler i Hordaland låne bøkene. Fra da av fikk vi
dekket bare 50% av utgiftene gjennom
stipend. I skoleåret 1975/76 falt
stipendandelen helt ned i 20%, og da vi
møtte på skolene i høst var stipendet
helt borte!
Anders: Gratis lærebøker er et rettferdig krav. Myndighetene kan ikke
først oppfordre alle til å begynne på
videregående skoler og så pålegge
elevene å betale rundt 2500 kroner i
skolebøker.
RG: Hvordan reagerte elevene da
dette blei kjent i høst:
Inge: Fylkesskolestyret tar det visst
ikke så nøye om elvene veit hva som skjer, for da vi begynte på skolen var det
ingen som visste noe.
Christine: Men dere skulle sett da
saken blei kjent på allmannamøte. Det
gikk et stønn gjennom salen og folk blei
fly forbanna! Vi vedtok straks en

resolusjon som krevde bokstipendet tilbake.
AKSJONER
Anders: 96% av elevene skreiv under
på underskriftslister som vi sendte til
fylkesskolestyret. Samtidig starta
aksjoner på mange andre gymnas og
yrkesskoler. Vi var glade da YLI midt i
oktober organiserte motstanden og tok
initiativ til ei aksjonsuke.
RG: Fylkesskolestyret har svart at
fylket må prioritere utbygging av nye
skoleplasser i stedet for bokstipend?
Christine: Dette er et dårlig skjult
forsøk på å splitte elevene. Vi går ikke
mot bygging av nye skoler — snarere
tvert imot — men pengene må ikke tas
fra bokstipendet som fra før er alt for
lavt!
UNGE HØYRE
SABOTERER
Inge: Her på skolen er det Unge
Høyre som fører ut fylkesskolestyret
sin argumentasjon. De snakker seg varme om «solidaritet med de arbeidsløse».
Anders: Ja, maken til krokodilletårer skal en leite lenge etter! Unge
Høyre har jo aldri løfta en finger for å
støtte de arbeidsløse.
STREIK MÅ TIL
RG: Hvorfor er streik det eneste
dugelige våpenet nå?
Inge: Det nytter ikke lenger med
pene ord. Vi har jo fått erfare at skolemyndighetene fullstendig ignorerer de
3000 underskritene vi samla inn.
Anders: Da vi leverte underskriftene

snakket vi med konsulent Gunnar Dale
i fylkesskolestyret. Han sa han hadde
sympati med oss og lovte og tale vår
sak. Jeg begynte nesten å tru på han —
men hva skjedde når saka var oppe i
styret hans nå nettopp? Vedtaket om å
fjerne stipendet gikk gjennom uten at
hverken Dale eller andre sa et kvidder!
Da jeg oppsøkte han etterpå fikk jeg en
lang overhøvling og beskjed om ikke å
være uforskammet.
Christine: Det eneste som nytter nå
er streik. Det må bli en aktiv streik hvor
vi går rundt på andre skoler, står på
stands og virkelig agiterer for saka vår.
Anders: Unge Høyre er som vanlig
imot streik. De stiller seg alltid i veien
for elvenes kamp. En av de reaksjonære
her på skolen sitter i fylkesskolestyret
og stemte for å fjerne stipendet!
NGS-LEDELSEN
ER UDUGELIG
RG: Har dere fått noe hjelp av NGS- .
ledelsen?
Inge: Alt vi har gjort har vi gjort på
tross av NGS-ledelsens åpne sabotasje.
Vi har ikke hørt noe derfra og Hordaland GU har heller ikke vært noe redskap for oss. De stilte ikke på elevkonferansen som YLI arrangerte og de har
ikke tatt noe initiativ for å organisere
kampen. Elevene er kampberedt — det
viser de resultatene aksjonskomiteen
har oppnådd. Det er ledelsen som er
udugelig. Fakta er at vi har fått mer
hjelp av YLI enn av NGS! Vi må sørge
for at NGS får en like kampvillig og
dugelig ledelse som YLI har!

S reaksjonære
FjerNG ledelsen!
RG får inn mange nyheter
om kampen på skolene fra
hele landet. Tendensen over
alt er helt klar. Elevene har nå
tydelig sett seg lei på Unge
Høyres og NGS-ledelsens
sabotasje. Kravet «Kast den
reaksjonære NGS-ledelsen!»
reises med større og større
tyngde i stadig flere deler av
landet. Unge Høyres historie
i NGS-ledelsen er blitt ei
historie om sabotasje av enhver kamp elevene har resit.
Sist i rekka er den åpne sabotasjen av aksjonene for
språklig likestilling i skolen.
Den voksende opposisjonen har også gitt seg uttrykk i en del vedtak. Blant
annet er det fatta vedtak som

krever Erik Nord kasta som
NGS-leder på elevkonferanser i Møre og Romsdal, i
Nord-Trøndelag og på Voksengymnaset og Katta i Oslo.
Vi synes det er bra at det
blir gjort vedtak som
kritiserer NGS-ledelsen og
krever den kasta. Men vi tror
ikke dette er nok til å få fjerna den reaksjonære ledelsen i
NGS. Vi oppfordrer elevene
på alle gymnasene i landet til
å gå sammen og organisere
kampen for å fjerne Unge
Høyre fra ledelsen i NGS.
MAKTA I NGS MÅ LIGGE
HOS ELEVAKTIVISTENE!
UNGE HØYRE SABOTERER KAMPEN — KAST
DEM UT AV LEDELSEN!

0'
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NGS-ledelsen
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30. og 31. oktober avholdt
NGS landsstyremøte i Oslo.
Ei viktig sak på møtet blei
valg av nytt medlem til Sentralutvalget, fordi en fra det
sittende SU ville trekke seg.
Det var tre kandidater til
valget og Unge Høyres forslag var Nina Caspari. Da
saka var oppe på lørdag var
bare en av kandidatene til
stede og møtet vedtok derfor
å utsette saka til dagen etter.
På søndag stilte to kandidater, men Nina Caspari var
ikke å se. Selv om fristen for
forslag til nytt SU-medlem
var gått ut dagen før, stilte en
annen Unge Høyre-jente;
Wenche Christiansen. Hun
var totalt ukjent for alle andre enn UH-folka i landsstyret og er et ubeskrevet blad
for alle de trofaste aktivistene
på gymnasene i Oslo.

UNGE HØYRE MOT
KONTROLLKOMITTEEN
En enstemmig kontrollkomite fordømte denne
frekkheten fra Unge Høyre.
Komiteen mente forslaget om
Wenche Christiansen hadde
kommet alt for seint til at hun
kunne være valgbar. Unge
Høyre ignorerte foraktelig
dette klare vedtaket og valgte
sin kandidat inn i Sentralutvalget.

MAKTMISBRUK FRA
UNGE HØYRE
Kontrollkomiteen slo fast
gjennom nok et enstemmig
vedtak at dette ikke var noe
annet enn maktmisbruk fra
UH for å sikre at de til alle
tider har reint flertall i Sentralutvalget. To av UHmedlemmene bor nemlig i
Trondheim og kan ofte ikke
være med på møtene.
Skriftlige vedtak fatta av
lovlige organ i NGS er ikke
verdt det papiret det er
skrevet på så lenge Unge
Høyre sitter med makta og
flertallet.

UNGE HØYRE NEKTER
Å STØTTE AKSJONER
Det samme landsstyremøtet vedtok støtte til kravet
om at kristendomsundervisning i skolen må være
frivillig. Unge Høyre sørga
likevel for at dette vedtaket
ikke fikk noen verdi for
elever som er ute i kamp for
denne saka. De stemte ned et
forslag om å støtte aksjonen
mot tvungen kristendom som
elever på Berg skole i Oslo
står midt oppe i. Unge Høyre
blei pressa til å «gå inn for» et
vedtak, men å støtte elever
som er i kamp for dette
kravet, nei, det vil ikke den
reaksjonære NGS-ledelsen.

I siste nummer av Elev
-70, avisa til NGS, er en artikkel om kampen mot statsbudsjettet blitt så grovt sensurert at det som står igjen
kunne vært skrivi av Unge
Høyre-folka sjøl.
Historia bak er som følger:
Først blei det levert to artikler

ledelsen og Elevaksjonen -76
var sammen med alt om hva
elevene burde gjøre i
aksjonen mot statsbudsjettet
sensurert vekk!
Dette er ikke første gang
UH-folka sensurerer innlegg
som går mot deres egen linje.
I en artikkel om boikott av

Sensur i
«Elev-70»
som skulle inn i Elev-70. Ar-

tiklene kritiserte Sentralutvalget for opplegget til statsbudsjettak sjonene og oppfordra elevene tit å reise krava
sine og gå til streiker og
aksjoner for dem. Disse artiklene «forsvant» plutselig
dagen før alt skulle leveres til
trykkeriet. UH-fola i redaksjonen hadde «mista» artiklene.
En ny artikkel blei så skrivi

og levert redaksjonen og blei
lovet tatt inn. Da avisa endelig kam ut viste det seg at
2/3 av artikkekm var kutta
bort! AB kritikk av NGS.

Operasjon Dagsverk var oppfordringa om å støtte PAC
istedet, tatt vekk. På samme
tida «mista» UH-folka et innlegg om regelverket og boikott av skoleutvalget.
Innlegg om boikott av
skoleutvalget er blitt nekta
tatt inn i flere nummer av
avisa grunna «plassmangel».
I stedet er det viet hele sider
til filmanmeldelser, «sommereventyr», bilferie o.l. Den
grove sensuren i Elev-70
viser hva Unge Høyre egentlig
mener når de snakker om
ytringsfrihet for alle elever.

oppland gar foran i kampen

mot regelverket

7. oktober vedtok allmannamøtet på Gjøvik gymnas å
trekke ut elevrepresentantene
fra skoleutvalget. Allmannamøtet hadde stor oppslutning
og det var aldri noen tvil om
hvilken vei det gikk i avstemninga. Lokale skolepolitikere var innbudt, men møtte
selvfølgelig ikke opp.
Vedtaket slår fast at skoleutvalget ikke representerer
noen «desentralisert» myndighet, men tvert om betyr

«en fortsatt sentralstyring av
skolen».
Allmannamøtet protesterer
spesielt mot følgende punkter
i det nye regelverket:
— Skoleavisas redaktør må
ha underskrift hjemmefra
har
— Elevrådet/allmøtet
ikke rett til å gi elevrepresentantene bundet mandat.
— Parade, gjensitting, utvisning og flytting av elever
fra klasse til klasse gjeninnføres som straffemetoder.

— Elevrådet får ikke ta opp
de sakene det selv vil.
— Skoleutvalget kan nekte å
behandle saker som fremmes

av elev- og/eller lærerrepresentantene, mens fylkesskolestyret kan p4legge skoleutvalget å behandle saker.
— Allmannamøtet blir ikke
et organ der elevene kan fatte
vedtak, men et «forum for
trening i møteteknikk».

Elevene på Gjøvik Gymnas
avviser hele regelverket som

uakseptabelt.

SKOLEUTV ALGET
BOIKOTTA I
HELE OPPLAND
Skolene i Oppland går
foran i kampen mot regelverket — alle utenom en skole
har vedtatt boikott av skoleutvalget!

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

.Ju tør iki.,

hva de mener?

Ei gruppe som kaller seg Initiativgruppa for opposisjon i YLI, IGO, har
begynt å operere innafor YLI. IGO er
leda av SU'eren Halvard Birkeland og
sier at de stort sett er enige i det YLI
gjør og at YLI er eneste alternativet for
yrkeskoleelevene og lærlingene. De har
likevel to hovedinnvendinger mot YLI.
For det første at ledelsen ikke er «sammensatt av flere strømninger» og for
det andre at YLI har tatt standpunkt i
mange saker uten å høre hva grunnplanet mener først.
Røde Garde har hatt Birkeland på
tråden:
VALGENE SKAL VÆRE PARTIPOLITISKE
— På hvilket grunnlag vil dere velge
folk til YLI's ledelse, Birkeland?
— Grunnlaget må være at de har jobba
noenlunde aktivt i YLI og at de
representerer forskjellige strømninger.
— «Forskjellige strømninger»? —
Betyr ikke dette at folk må velges på
partipolitisk grunnlag?
— Det finnes da andre måter å skille
folk på enn etter hvilket parti de tilhører! På holdninga til de skolepolitiske sakene, f.eks.
— Men dere er jo enig i stort sett alt
YLI gjør — representerer YLI og IGO
da de «samme strømningene»?
— Valget kan ikke foregå bare på bakgrunn av skolepolitiske saker. Det må
være en blanding av dette og hvor de
står hen politisk. Dessuten er ikke vi
enig i alle YLIs mål og midler i skolepolitikken.
IKKE KONSEKVENT NEI T IL
SCHØNBERGKOMITEEN!
— Hvilke saker er dere uenig i?
— Det er opplagt at vi ikke kan si dette
i IGO. Det ville bare hindre enheten og
støte folk fra oss.
— Det er forresten en sak. Ja, jeg
presiserer at jeg akkurat nå snakker på

vegne av SU og ikke 100. Vi kan ikke
støtte YLIs linje om et konsekvent nei
og blank avvisning av hele Schønbergkomiteen. — Og en sak til Laksevågsaka i fjor. Vi mener YLI tok stilling
for raskt.
— Men YLI tok jo standpunkt i en
situasjon der Laksevågelevene trengte
øyeblikkeligh støtte — en elev hadde
blitt utvist!
— Vi mener at YLI saklig sett takla
saka riktig, men vi er ikke sikre på om
de hadde grunnplanet i organisasjonen
med seg.
— Dere er enig i at YLI skal støtte
streikende arbeidere, men at det skal
gjøres vedtak om dette på skolene først.
Er du enig i at dette betyr at konflikten
må være svært langvarig hvis YLI skal
rekke å støtte?
— Ja, men enheten i organisasjonen er
overordna støtte til streikende arbeidere. Dessuten tror jeg ikke det er så
viktig at YLIs ledelse støtter tradisjonelt ulovlige konflikter som Linjegodskonflikten.
AVVIS DEN REAKSJONÆRE HETSEN MOT YLI
Medlem av Sosialistisk Ungdom,
Halvard Birkeland står som talsmann
for 100, en fraksjon innafor YLI som
sier de er enig i det YLI gjør, men
mener YLIs sentralstyre burde settes
sammen av flere «strømninger».
IGO støtter opp under den hetsbølgen som de reaksjonære har drevet
på med i lang tid mot YLI. Hvis det er
slik at Birkelang & Co er mot Unge
Høyre og deres angrep mot elevbevegelsen, hvorfor kjører de da fram
denne splittelsesfraksjonen?
VIL HA SU-MEDLEMMER INN I
YLI-LEDELSEN
Det er ei gammel linje fra SU å ville
fordele ledelsen i interesseorganisasjonene på ungdomsorganisasjonene.

YES er imot lån- og
stipend aksjonene
YES har ikke klart å ta
stilling til aksjonen som YLI
har satt i gang for å få utbetalt lån og stipend tidligere
på høsten. Men sjefen i YES,
Yngve Nilsen fra Tromsø,
sier han er imot aksjonen.
Han har før sagt at han helt
klart er imot elevenes kamp.
Men sekretæren i YES, Jan
Adolf Svenning sier det enda
klarere. Han er ikke bare
imot aksjonen, — han er også
imot krava! Han sier at dette

er å «sy puter under arma» på
yrkesskoleelevene!
Til de som ikke veit hva
YLIs krav er, kan vi opplyse
at de er at yrkesskolelevene
vil ha lån og stipend for høsthalvåret utbetalt i september,
ikke like før jul.
Det er bra at vi får YESfolka i tale. For hvert ord de
sier blir det lettere å se at
deres eneste mål er å knekke
elevkampen.

For 2 år sida ble det lagt fram et skriv
fra SUs skoleutvalg på NGS-landsmøtet der de hadde fordelt plassene i
NGS-ledelsen på de ulike ungdomsorganisasjonene. SU hadde valgkomiteen i NGS det året, og innstillinga
fra valgkomiteen fordelte kandidater
nøyaktig slik Skoleutvalget i SU hadde
vedtatt.

— Arne Svendsen på talerstolen under YLI-landsmøtet
i fjor. «Sentralstyret bør være
sammensatt av 1/3 SU, 1/3
AUF og 1/3 Rød Ungdom».
I fjor sa SUeren Arne Svendsen både
på landsstyremøte i YLI, og i gruppediskusjonen på landsmøtet at sentralstyret i YLI burde fordeles med 1/3 på
SU, 1/3 på AUF og 1/3 på Rød
Ungdom. Dette råtne forslaget om å ta
makta fra landsmøtet og hindre at de
beste aktivistene i YLI ble valgt inn i
Sentralstyret, ble blankt avvist på landsmøtet. Svendsen sjøl blei heller ikke
valgt inn, men det er vel ikke så rart.
Han er for Schønbergkomiteens linje
om felles fagopplæring, noe landsmøtet
tok klart stilling mot.
Typisk nok gikk Arne Svendsen i
spissen for å få meldt den skolen han
gikk på, Fredrikstad Yrkesskole, ut av
YLI like etter landsmøtet.
Og enda mener Birkeland at det er til
å undres over at denne SU-eren ikke
blei valgt inn i Sentralstyret i YLI!

YES har begynt å spre en
løpeseddel på en del skoler
som er full av løgner om YLI.
Løpeseddelen beskylder YLI
blant annet for å bruke mye

før statsbudsjettet blei lagt
fram. Dette er sjølsagt tøv.
YLI har aldri vedtatt streik
mot et budsjett de ikke har
sett. Vedtaket fra YLI's lan-

YES sprer
løgner

av sin kapasitet på å kjempe
mot imperialismen og reise
kampen mot de to supermaktene USA og Sovjet. Avslørende nok kan ikke løpeseddelen henvise til vedtak i
YLI, men til overskriften på
to leserinnlegg i YLI-avisa!!!
Videre påstår YES-løpeseddelen at YLI vedtok streik
mot statsbudsjettet på siste
landsmøtet som var tre uker

dsmøte sier at streik må vurderes som kampmiddel der-

som ikke YLI's krav blir innfridd i budsjettet!
Slike åpenbare løgner for å
knuse YLI er et bevis på hvor
svakt YES-fotkas argumentasjon står!
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Førde Kulturpalass til 27 millionar,
men elevane utan ein stad å bu
Første skuledag i haust
stod 70 elevar utan ein stad å
bu i Førde. Tilsaman er det
omlag 200 elevar på yrkesskulen. «Vekstsenteret»
Førde har blitt større og
større med åra. Nye verksemder, nye og større skular.
Staden har fått eit mektig
kulturpalass til omlag 27 mill.
kr . — Det er store planar for
Førde. Men arbeidsfolk og
skuleelevar merkar fort at
ikkje alt er som det skal vere.
Dei som har planlagt alt dette
har «gløymt» at folk må ha
ein stad å bu.
Yrkesskuleelevane er hardast ramma av dette. Mange
bur dårleg, nokre bur på

hybel opptil 2 mil frå skulen.
Omlag 20 elevar gjekk saman
om å starte ei YLI-gruppe på
skulen. I gruppa diskuterte vi
kven som hadde ansvar for å
skaffe hyblar, og kva krav vi
måtte stille.
Vi diskuterte parolane med
elevane, samstundes som det
vart samla inn over 100 underskrifter for eit krav om allmøte på skulen. Yrkesskuleelevane sette seg føre å starte
ein aksjon på dette grunnlaget:
1) Hyblar til alle no!
er
2) Hybelproblemet
kommune, fylke og stat sitt
ansvar.
3) Hybeltilbodet må byg-

gjast ut i takt med auken i
elevtalet. Vi krev hybelbygg
n o!
4) Prisane skal stå i rimelig
høve til bortebuarstipendet.
5) Vi krev svar innan 15.
oktober.
YLI-gruppa skipa til ein
elevkveld før allmøtet. Vi
hadde laga sketsjer og songar
om hybelstoda, og omlag 70
elevar var møtt fram.
På
var
aksjonsdagen
elevane organiserte i grupper
med ulike oppgåver. Overalt
blei dei rettferdige krava våre
møtt med stor velvilje. Og vi
fekk støtteresolusjonar frå
klubbar og andre skular.
Men velvilja stansa opp når

vi ser på fylket og staten.
Kommunen seier dei kan
skaffe ei tomt, dersom det
blir løyvt pengar til bygginga.
Fylket har ikkje «plass» til utgifter med hybelbygging,
endå dei veit korleis stoda er.
Staten har alt sagt si meining,
ved å redusere løyvingane til
bygging av hyblar på landsbasis frå 20 mill i fjor til 15
mill i år.
Vi er klar over at det ikkje
nytter å sette seg på baken og
vente. Elevane er samla, og
kampen er ikkje over med
dette!
Korrespndentar i Førde.

N

Lån og stipend kommer først ved juletider:

HENVIS1
ETTER PENGER
På yrkesskolenes hybelhus i Oslo bor det over
1100 folk. Mange av disse er yrkesskoleelever og
lærlinger som er kommet langveisfra for å få seg en
yrkesutdanning. Den oppsatte målsetning for
hybelhuset er å kunne gi elevene et tilbud de kan
klare økonomisk. Leia er 400 kroner måneden for
en enkelthybel og 600 kroner for dobbelthybel. Det
betyr at en yrkesskoleelev må ut med 4000 kroner
for å bo på hybelhuset i løpet av skoleåret.
Ved siden av dette må han ut med over 1000
kronger i bøker, og 1000 kroner i busskort. Da blir
det ikke mye penger igjen til mat og fornøyelse.
Dette veit administrasjonen
i hybelhuset selvfølgelig. Derfor har de ansatt en velferdssekretær som har til hovedoppgave å sette elevene i kontakt med sosiale låneinstitusjoner som sosialkontorer
etc.
Øyvind går på Sogn
Yrkesskole. Han forteller til
RØDE GARDE at han sjøl
8

har måttet låne penger på
sosialkontoret for å ha råd til
å bo på hybelhuset. Lån og
stipend må komme når skolen
begynner, det er ikke særlig
hyggelig å måtte gå på sosialkontoret for å greie seg
økonomisk, forteller Øyvind.
Denne velferdssekretæren er
tilsynelatende myndighetenes
måte å løse våre økonomiske

DRE

Hybelhuset i Oslo, der
til
elevene blir henvist
problemer på. Det er bare å
vise oss veien til en låneinsttitusjon.
På spørsmålet om hvordan
han trives på hybelhuset
svarer Øyvind at han føler seg
i inneklemt og isolert. Det
burde jo i det minste ha vært
et fellesrom her. Og kantina
er dyr, her skulle det vært
kantinepriser!
Standarden på hybelen min
synes jeg er bra, men den blir
jo fort skitten, og da er det
ikke alltid lett å få tak i en
støvsuger. Her er nemlig bare
14 støvsugere på over 1100
folk. Problematisk er det
også å vaske klær. Det er 6

sosialkontor
sekretæren.

av velferds-

vaskemaskiner og 3 tørkerom
som skal fordeles på alle oss.
— og da kan køen være lang!
Jeg har hørt om ei jente som
måtte vente i 3 timer. Det er
besynderlig at helsemyndighetene godtar dette.
Øyvind avslutter med å si
at han mener de burde hatt en
obligatorisk tillitsmannsordning eller leieboerutvalg.
Da kan vi for eksempel ta opp
slike saker som sommerhotell, som blir drevet av
Norsk Folkeferie. Jeg mener
at overskuddet derfra burde
gå til å subsidiere de dyre
hyblene.
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Streikebrytaren
det uslaste
kryp på jord!

Streikebrytaren Age Granerud er med i A UF.

Åge Granerud er streikebryter
Den 9. september gjekk 9
framandarbeidarar ved
Norsk Champignon til streik.
Bakgrunnen for streiken var
diskriminering og trakassering av arbeidarane.
For å knekke streiken til
desse arbeidarane sette
Wollebekk inn ein storstilt
aksjon for å verve streikebrytarar. M.a. nytta han
Akershus Arbeiderblad til å
annonsere etter streik eb rytarar.
Åge Granerud er
streikebrytar
Ein av desse streikebrytarane er Åge Granerud. Sjøl seier
Åge Granerud at det var eit
tilfelle at streiken braut ut
akkurat når han skulle begynne å jobbe ved Norsk Cham-

pignon. Han hadde berre hatt
permisjon frå bedrifta for å
gå på skule. Og avisene, med
Arbeiderbladet i spissen har
ivrig støtta opp om streikebrytarane. Med historier om
den unge arbeidaren som blir
forfulgt, og det berre fordi
han ikkje vil delta i ein
ulovleg streik! Libertasorganet NÅ spør seg sjøl om
Granerud blir revolusjonens
første offer?
Det vart faktisk bedriftseigaren sjøl som skulle fortelje sanninga om tilsetjinga
av Age Granerud. I eit intervju i VG 2/11, seier bedriftseigar Wollebekk: «Da de gikk
fra arbeidet måtte vi ansette
nye folk. En av dem var Åge
Granerud. Jeg var sjeleglad
da han ringte og tilbød sin
hjelp i en knipe.»

Nei det var ikkje tilfeldig at
Åge Granerud begynte på
bedrifta då han gjorde det.
Streiken starta torsdag den 9.
september, Åge Granerud
begynte i arbeid ein mandag
etter at streiken var eit
faktum. Han tilbaud arbeidskrafta si, for å utføre arbeid
som dei streikande hadde
gjort tidlegare. Dette er
streikebryteri så klart som det
kan vere!
Røde Garde, ringte til
Sissel Rønnbeck, forkvinna i
AUF der Åge Granerud er
medlem. Ho sa at det er ikkje
streikebryteri Åge Granerud
driv, i alle fall så er det ikke
streikebryteri i «klassisk forstand». Streikebryteri i
«klassisk forstand», kva kan
nå det vere? Streiken er
ulovleg, sa Sissel Rønnbeck,

derfor er det ikkje streikebryteri!!!
Arbeidarklassen kaller den
verksemda som Åge Granerud bedriv for streikebryteri.
Det har den alltid gjort.
«Jernstreiken» i 1924 var
«ulovleg», men det var ikkje
nøling med å kalle streikebrytarane for streikebrytarar.
Julussa konflikten nokre år
seinare var og «ulovleg» og
streikebrytarar vart sett inn.
Tvilar på om Sissel Rønnbeck, AP og LO tør å nekte
på at dei folka som tok arbeidet til dei streikande i
desse konfliktene var noko
anna enn streikebrytarar. Dei
vil kanskje sei at tidene har
forandra seg. Men det er ikkje tidene som har forandra
seg, det er AUF og co. som
har gjort det.

Streikebrytarar vil alltid verte hata

— Seru, dår har dom fått tag i en stackars sate som ska åka in.
— Inte fadren, de å bara en strejkbrytare som går te jobbet.
(Karbasen 25 april 1903)

Politiet forsvarar
streikebrytaren
«Jernstreiken» og Julussakonflikten gir døme på uforsonleg og militant kamp mot
streikebrytarane. Streikebrytaren har vore inderleg
hata av arbeidarklassen. Dei
har vorte brukt for å
øydelegge arbeidarklassen sitt
viktigaste våpen.
Åge Granerud og dei andre
streikebrytarane, har vorte
møtt med kamp. Til og med
har nokon i sin harme over
det usle arbeidet som Åge
Granerud utfører, knust vindusrutene i heimen hans. Åge
Granerud veit kva han gjer,
han veit at arbeidsfolk hatar
han, derfor kjenner han seg
ikkje heilt trygg. Politiet
vaktar han, dag og natt, og
han blir kanskje den første i
Noregs historie som går på
dansefest med politiet i
ryggen.
4 har slutta streikebryteriet

Ikkje alle som meldte seg
som streikebrytarar hjå
Wollebekk er slik som Åge
Granerud. 4 av streikebrytarane har slutta, fordi dei
etter kvart oppdaga kva rolle
dei spelte og kven dei tente.
Men Age Granerud, han veit
kva han gjer. Det vil aldri finnast unnskyldningar for den
usle framferda hans.
LOSBÅTSTREIKEN NO I
HAUST
Under losbåtstreika er det
og kampar mot streikebrytarar. Ein streikebrytar
som var ombord i ein båt vart
nesten nekta å kome i land,
og var ikkje langt får å verte
tvangssendt til Murmansk. I
Skien gjekk ein som var i
streik inn i vaktstua for å
kaste ut ein streikebrytar.
Resultatet vart at den
streikande vart anmeldt for
innbrot!
9
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I Oslo gikk over 800 sjukepleierelever i demonstras'on mot at staten nå innfører tvungen

STERK KAMP OT
Vellykka aksjon for
sjukepleierelevene
Onsdag 27. oktober streika og aksjonerte sjukepleierelevene. 3.300 av i alt 5.000 sjukepleierelever
streika hele dagen, og på alle steder der det er sjukepleierskole var det utdelingsaksjoner av en løpeseddel, stands og i Oslo var det både en punktdemonstrasjon utafor departementet med 300 til
stede midt på dagen, og en demonstrasjon i gatene
med 800 deltakere, for det meste sjukepleierelever.
Kravet er at at den turnustjenesta staten vil pålegge
sjukepleierelevene etter endt skolegang skal bort.

spengren
g Unge Høyre:
or tariffavgift
For arbeidsfolk har det forretning. Det gjeld å håve
alltid vore klart at Høgre og inn meir pengar.
Tariffavgift vil svekkje fagUnge Høgre er borgarskapet
sine organisasjonar. Nå har rørsla. I staden for å kjempe
det stundom hendt at Unge for bra krav og vinne arHøgre har slengt frå seg beidarane til å organisere seg
nokre «radikale» fraser for å for å stå samla i kampen, vil
narre folk. For tida er Unge ei tariffavgift svekkje og
Høgre opptekne av å få seg splitte. For kva er vitsen med
å organisere seg om ein
eit fotfeste på yrkesskulane.
Dei fleste på yrkesskulane likevel må betale avgift. Ein
blir arbeidarar. Følgeleg må skal jo få dei same godene om
Unge Høgre ha «fagleg ein berre betalar tariffavgift
politikk». Men når borgar- som er lågare enn vanleg konskapet sine ungar skal lage tigent.
Det er ikkje tilfeldig at
«fagleg politikk» skal ein ikkborgarane i LO-leiinga og
je vente seg stort.
Unge Høgre har no slengt borgarungane i Unge Høgre
seg på utspelet frå Aspengren finn kvarandre. Dei er begge
og dei andre arbeidar- ute etter å knekkje ei kamparistokratane om at det skal villig fagrørsle.
DISKUTER
MED
innførast tariffavgift for dei
som ikkje er fagorganiserte, UORGANISERTE OG FÅ
og for utlendingar som er på DEI ORGANISERT!
KJEMP MOT TARIFFkorttidsjobb. Frå Aspengren
si side er opplegget meint som AVGIFT!
10

TVANGSPLASSERING
OG LAVERE LØNN

Turnustjenesta skal væra
på 4 måneder etter at skolen
er ferdig. Departementet kan
forlenge turnustjenesta dersom de finner det nødvendig,
står det i vedtaket om dette.
I turnustjenesta skal elevene arbeide i vanlige sjukepleierjobber, jobbe full dag,
men skal ha 2 lønnsklasser
lavere lønn enn vanlige sjukepleiere. Elevene skal også
skaffe seg turnusplass sjøl,
men der staten godkjenner at
de begynner. I praksis betyr

dette at elevene slett ikke får
begynne der de ønsker å
begynne å jobbe seinere, eller
der de har gått på skole, har
familien sin og tenker å jobbe
etterpå. Slik kan staten bruke
turnustjenesta til å fylle høla
der det er størst sjukepleiermangel.
Sjukepleierne er ei hardt utbytta yrkesgruppe, harde
skift og dårlig betalt. Derfor
er det mange som slutter i
jobben og på mange steder er
det umulig å skaffe folk som
vil ta jobbene. I stedet for å
innfri kravene om bedre arbeidsforhold og skikkelig

Marsj, marsj, marsj, marsj!
Hør trommenes taktfaste slag!
Marsj, marsj, marsj, marsj!
1 kjempende ungdomslag!
Her klinkes det ikke, her er det damp!
Mot det snyltende bursjoasi!
Vi slår det til jorden med knyttet hånd,
vi knuser hver lenke, vi bryter hvert bånd,
vi vil kjempe vår klasse fri.
Refreng:
Røde Ungdom, løft dine faner!
Hold dine rekker i teten!
Seiren blir vår, kamerat!
Som en trusel står fascismen
klar med en væpna front.
Proletarer, rust til striden!
Rød Front! Rød Front!
Marsj, marsj, marsj, marsj!
Herr Quisling bekjenner kulør
Marsj, marsj, marsj, marsj!
Spion og provokatør!
Vi vet hva den herskende klasse vil tilby,
vi så det på Menstad, vi ser det på ny,
det som skjedde skal aldri bli glemt.
Når lønnsslaven kjemper for frihet og brød,
en quisling vil svare med kuler og død
fra et kongelig norsk regiment.
Ref:
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turnusteneste or alle s'uke, leiere

•

-

I

•

'

T RNUSTI
lønn, skal staten nå utbytte
sjukepleierne ytterligere ved å
tvinge dem til turnustjeneste
før de blir gjodkjent som ferdig utdanna.
LEDELSEN I INTERESSE
ORGANISASJONEN
VAKLA
Norske Sjukepleierelevers
Landslag, NSEL, vedtok at
deikke kunne godta å bli
pålagt turnustjeneste oppå utdanninga, og vedtok streik på
alle skoler den 27. oktober
mot turnustjenesta. Seinere
begynte landsstyret å vakle,

og avblåste streikeaksjonen,
med begrunnelse at når stortingsmeldinga om den framtidige utdanninga for helse og
sosialsektoren kom, kunne de
ikke prioritere å slåss mot turnustjenesta. Norsk Sjukepleierforbund sendte ut skriv
til sine Tillitsmenn om at
tillitsmennene skulle forsøke
å knekke streikim. Men elevene på skolene rundt om
godtok ikke dette tilbaketoget, og kritiserte landsstyret
skarpt for dette. Landsstyret
blei tvunget til å ta tilbake
vedtaket om å avblåse streiken, og la det være opp til

STE

hver enkelt skole om de ville
streike eller ikke. Det er store
motsetninger i landsstyret, og
et mindretall i landsstyret har
hele tida slåss for at turnustjenesta måtte stoppes.
KRAFTIG PROTEST
Aksjonsdagen blei en kraftig protest mot turnustjenesta. Elevene stod samla, og
staten har ingen støtte blant
sjukepleierelevene for framstøtet sitt. På sjølve aksjonsdagen streika 3.300 av 5000
elever, de fleste sjukepleierelevene deltok i løpeseddel-

utdelinger på plassen der
skolen ligger. De delte i alt ut
130.000 løpesedler, og har nå
samla inn 6.000 underskrifter
med krav om å trekke turnustjenesta tilbake.
mot
turnusKampen
tjenesta må fortsette, turnustjenesta vil staten videreutvikle i den nye meldinga
som nå er lagt fram. Det er
mulig for elevene å slå tilbake
turnustjenesta hvis kampen
fortsetter.

Marsj, marsj, marsj, marsj!
Nazister ruster på ny!
Marsj, marsj, marsj, marsj!
Hør jerngardens gneldring og gny!
Nazistenes terror mot kvinner og menn,
den røde ungdommen kjenner dem —
så kveler fascistenes røst!
Når Bli:teller og hirden vil danne parti,
blir «Rikstinget» smadra til fullt havari,
slik som Hitlers armeer i øst!
Ref:

mange gamle art‘Ridderalag inneholder
beidersanger. Bildet, som er fra arbeiderryvyen
«Vor ret vi tar», viser to politimenn som har fått
sin fortjente behandling av sultne arbeidere.

«rikle ungdom»
«Wedding» er namnet på
ein bydel i Berlin. Dette arbeidarkvarteret har fått namnet sitt rissa inn i den internasjonale arbeidarkulturen
gjennom kjenningssongen til
agitprop-truppen «Roter
Wedding». Det fanst mange
slike grupper i Tyskland på
den tida som agiterte for
kommunisme og revolusjon,
mot fascismen, med tale,

sone, talekor m.m. Roter
Wedding sin kjenningssong
vart skriven for truppen av
Erich Weinert og Hanns
Eisler etter 1. mai 1929. Den
gongen hadde sosialdemokratane sett forbod mot
demonstrasjon, og då revolusjonære arbeidarar trassa dette forbodet, skaut politiet på
dei, etter ordre frå den sosialdemokratiske politisjefen.

Fleire arbeidarar vart drepne.
Den norske versjonen av
Roter Wedding heiter Røde
Ungdom. Den vart omsett for
første gong i mellomkrigstida, og omdikta til å bli ein
norsk antifascistisk song. No
blir det snart høve for norsk,
revolusjonær ungdom til å
lære denne songen igjen! Før
jul skal plateselskapet MAI
og Oktober i samarbeid gje ut

ein dobbelt-LP og songbok
med revolusjonære arbeidarsongar. Her finn du «Røde
Ungdom» saman med eit
stort utval av dei beste internasjonale klassiske arbeidarsongane — nokre av dei for
første gong på norsk. Som ein
forsmak prentar vi «Røde
Ungdom» her.
B R U

T U S
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JULEGAVER

Jula representerer en kjærkommen avslapning for for de
fleste arbeidsfolk. Sjøl om handelsland og dameblader gjør sitt
beste for at jula først og fremst skal være stress og store pengeutlegg, så er noen ekstra fridager midt i en kald vinter godt å
ha. Gavetradisjonen bør vi benytte til å gi slekt og venner ting
vi mener de trenger — spre den kommunistiske teorien, revolusjonær og folkelig kunst og kultur til mange folk. Da vil de
pengene vi bruker bli anvendt til nytte for den revolusjonære
bevegelsen, og til beste for arbeidsfolks interesser.

«Ridderslag

SP RE KINN
FROSK
__

Frosk oppstod som et slags
aktivitetssenter for ungdom i
Horten på slutten av 60-tallet.
Blant annet lagde de syngespillet «Et spill om Horten»,
som tok for seg raseringa av
en småby og hvordan den blir
til soveby for større byer.
Syngespillet ble vist i mange
byer på østlandet og vakte
mye debatt i pressen.
Gruppa har utvikla seg
politisk gjennom åra, og på
plata deres finner vi ei rekke
klare progressive tekster, til
dyktig og drivende kunstnerisk framførelse. Spesielt nevnes må «Virvelvindstevet»
som alt har vært en «klassiker» blant progressive før
plata kom ut, og «Fascisme
igår, i dag, imorra», ei vise
om og mot fascismen med

Arbeidslaget

Arbeidslagets andre plate
«Varsko her» kommer på
MAI rundt 25. november.
Ved siden av ei rekke viser i
velkjent stil, inneholder plata
godkjent sprengningssertifikat.
En av de sterkeste visene på
plata blir «Vår egen dialekt»
hvor Arbeidslaget gir sitt bidrag i kampen for nynorsken,
i besk satire mot «finere folk
som holder seg til dansk».
Dessuten er sangen
som en del sikkert husker fra
filmen om Hammerverkarbeiderne med på plata.
glimrende overensstemmelse
mellom tekst, melodi og
framføring.
FROSK «Kråker i lufta»
MAI 7608

BRUK PANDA!
SPESIALTILBOD TIL RG-LESAR AR
Plateselskapet MAI gir ut ei dobbelt langspelplate med
revolusjonære arbeidarsongar i haust. Plata heiter «Ridderslag» etter Rudolf Nilsen sitt kjente dikt. Det er mange aktørar
fra ulike kantar av landet med på plata: Rødt Kor og — korps i
Tromsø og Bergen, Trondheim og Oslo Rødt Kor, ei
teatergruppe fra Trondheim og eit ensemble fra Oslo.
Plata inneheld både mange av dei klassiske arbeidarsongane
og nye anti-imperialistiske songar, som: Internasjonalen, Wari.'4
schawjanka, Komintern, Thålmann-kolonne, «Ruter Wedding» på norsk, Hemmelig Oppmarsj, Solidaritetssang, Marsj
Partisan, De internasjonale brigadenes sang, Unge Garde, Ridderslag, Fram! Fram! og mange fleir.
Røde Garde sine lesarar kan tinge desse platene rett fra
Plateselskapet MAI's, Boks 6575, Rodeløkka, Oslo 5.
Send denne kupongen til MAI i lukka konvolutt, så får du
dobbelt-LPen for 65 kroner!

Jeg bestiller
eksemplarer av «RIDDERSLAG» MAI
7611/12 å kr. 65,00 + porto.
Navn:
Adr.•

Betalingsmåte:
E Beløp + porto innsatt på
Plateselsk. MAI
D pr. postoppkrav
ri pr. vedlagt sjekk

pg. 220.96.74,

Butikken PANDA eies og
drives av Vennskapssambandet Norge-Kina. I tillegg
til et stort utvalg i bøker og
hefter om Kina og kinesiske
forhold, har butikken etterhvert også fått et variert utvalg av dagligvarer: Hermetikk, porselen, kurvvarer,
såpe, leketøy, musikkinstrumenter osv.
Før jul vil Panda få direkte
fra Kina en rekke nye ting,
bl.a. ekte pelsluer, tekopp
med lokk, håndsydde fotballer, grønne skuldervesker,
tamburiner og fløyter,
dekorerte egg, silkeblomster,
utskårne stener, bilder av
fjær og skjell etc.
PANDA er ikke bare butikk. Her kan du også tegne
abonnement på en rekke forskjellige kinesiske tidsskrifter, Peking Review, China
Reconstructs, Chinese Litera-

tur og KINA som også kommer på svensk. Dessuten ser
butikken det som sin oppgave
å verve nye medlemmer til
Vennskapssambandet. Medlemsskap koster kr. 25,- i
året, og medlemmer får Sambandets blad Kina og Vi,
gratis tilsendt.
PANDA ligger vis a vis
Helserådet i Oslo. Adressa er:
St. Olavs gate 21c, og telefonnr. er 11.00.57. Du som bor i
Oslo bør ta deg en tur før jul,
både som Kina-venn og Kinainteressert er det mye å finne i
PANDA. Dere som ikke bor-i
Oslo kan få tilsendt varekatalog med oversikt over
bøker, plater og andre varer,
ved å sende en A-5 konvolutt
med kr. 2,80 i frimerker limt
på til Panda. På grunnlag av
denne katalogen kan dere så
bestille varer.
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JUL EGA VER

jul. EGA VER

UNI SMEN TIL JUL
Nikolaj Ostrovskijs «Hvordan stålet ble herdet» — boka
som har vært med å oppdra
snart en generasjon norske
kommunister — har kommet
i 2. opplag! Boka tar for seg
en ung arbeidersønns liv under tsardømmets tyrranni, i
kampen for revolusjonen —
gjennom illegalt arbeid og
borgerkrig, og i oppbygginga
av verdens første arbeiderstat. Oktober kr. 46,—

2. verdenskrig, Rødearmeen trekker seg , tilbake, og de
tyske nazistene okkuperer
byen Ostraja Mogila. Dette er
scenen der romanen «De
ubøyelige» av Boris Gorbatov
utspiller seg. Den forteller om
hvordan det sovjetiske folket
sto steinhardt imot okkupantenes groteske undertrykking,
og førte en heltemodig motstandskamp under det kommunistiske partiets ledelse.
Oktober kr. 30,—

En roman Mot naz,sme og nynazisme

To aktuelle diktsamlinger
til jul: Asbjørn Elden «sangen
i verkstedhallen» handler om
arbeidsfolks hverdag og oppfordrer til kamp mot kapital
og klassesamarbeid og til
solidaritet med andre undertrykte. Johanna Schwartz'
2. samling med Dagsedler og
nidviser er kommet. Hun har
i lang tid vært på plass i
Klassekampen med satiriske
kommentarer til aktuelle
saker. Oktober kr. 20 pr.
bok.

TOR OBRESTAD

Roman om ein arbeidskonflikt
0}.~1,14 N,rgk

oor

Boka om Jenny
Toril Brekkes «Jenny» er
en av de mest sjølsagte julegavene i år. Den kan du gi til
slektninger, venner og arbeidskamerater og være
sikker på at alle arbeidsfolk
kan kjenne seg igjen i boka.
Dette skyldes først og fremst
Toril Brekkes inngående
kjennskap til de folka hun
skriver om. Foruten den gode
skildringa av arbeidsfolk, inneholder boka viktige lærdommer. Aksjonen for å få

Jenny tilbake i jobben viser
oss at kamp nytter når folk
står sammen og avviser splittelsesforsøk. Dessuten tar
boka opp viktigheten av kommunistenes ledende rolle, og
alt dette er gjort på en enkel,
overbevisende og kunstnerisk
vellykka måte. Bruk jula til å
få spredd denne boka til
mange arbeidere over hele
landet!
Per Sivle Forlag kr. 27,—

Glem ikke teorien
Julegaver

Jon Michelets «JERNKORSET» kjenner vel de
fleste til fra borgerpressa.
Her vil vi bare anbefale denne
boka om og mot nazisme og
ny-nazisme på det varmeste.
Gyldendal kr. 63 - hft, kr. 75
innb.
Før jul kommer det et
tillegg til boka på Per Sivle
Forlag. Den inneholder et
kapittel om Støren, Quislings
«utenriksminister», og et etterord av Jon Michelet, som
begge blei nekta tatt med i
boka av Gyldendal. Dessuten
kommer et etterord av Tron
Øgrim.

Asbjørn Elden

SANGEN I
VERKSTEDHALLEN

er ikke bare
bøker og plater til å kose seg
med; julegaver kan også være
nyttige ting. Og noe av det
nyttigste du kan gi til slektninger og venner er den
marxist-leninistiske teorien!
Særlig aktuelle er disse nye
Oktober-bøkene:
— Arbeidets Parti Albanias
historie. Ei kjempemessig
bok om det albanske kommunistpartiet, og om det
albanske folkets kamp for og
oppbygging av sosialismen
under sitt partis ledelse.
— Enver Hoxha: Albania i
kamp mot Krusjtsjov-revisjonismen juni 1960 — desember
1960.
Inneholder
samla
verker av Hoxha fra denne
perioden, d.v.s. hele Hoxhas
og det albanske partiets oppgjør med Krusjtsjov før og
under de viktige konferansene
i Bucurest og Moskva, og
diskusjoner og kamper for ei

riktig linje blant de albanske
kommunistene.
— Lenin: Hva må gjøres?
— Lenin: Imperialismen.
— Lenin: «Vens1re»-kommunismen — en barnesjukdom.
Tre av bøkene i den svære
12-bindserien av Lenins verker som Oktober er i ferd med
å gi ut. Viktige klassikere som
bør studeres av mange revolusjonære og progressive ungdommer.
— Mao:
Militærskrifter.
Viktige politiske artikler i forbindelse med krigføring. Om
kommunistisk
politikk
i
krigstid.
— PCE(m-1): Spania 193639. Folket i krig mot Francofascismen. En marxistisk
analyse av den spanske
borgerkrigen,
utført
av
dagens spanske kommunistparti.
— Lysestøl: Palestinerne. Nå
i nytt opplag.

Dikt

Abonner

«Stå på» — Tor Obrestad sin
bok om Hammerverkarbeidernes kamp, har vært
presentert tidligere i Røde
Garde. Den er en av de beste
nyere norske arbeiderromaner, spennende og lærerik. Gyldendal kr. 69,50.

• Klassekampen. Fra 1. april 1977 kommer Klassekamper
som dagsavis. En stor mengde abonnenter er nødvendig for
sikre avisa. Så mange som mulig bør få et abonnement i julegave: 400 kroner for et år — 100 kroner pr. kvartal.
• Røde Garde. Til jul blir det trykt opp spesielle gavekort med
abonnement på RG. Jula er en glimrende anledning til å spre
Rød Ungdoms politikk til mange ungdommer. Abonnement
koster kr. 30 pr. år, og gavekort fås kjøpt ved henvendelse til
Røde Garde eller til Oktoberbokhandlene.
• Røde Fane. Røde Fane er et teoretisk tidsskrift som gies ut
av AKP(m-l). Det tar for seg aktuelle teoretiske spørsmål på en
grei måte. For ungdom som knskje er redde for å gi seg i kast
med tjukke bøker, er Røde Fane en fin måte å nærme seg
teoretiske spørsmål. Pris kr. 50 pr. år.
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«Kapitalistane og landeigarane vil til einkvar pris
holde arbeidarar frå forskjellige nasjonar frå kvarandre medan dei som sit med
makta lever fint saman som
aksje-eigarar i lønsomme
konsern..., alle som eig kapital utbyttar i fellesskap arbeidarar frå alle nasjonar.
Klassebevisste arbeidarar
står for full einskap mellom
arbeidarar frå alle nasjonar i
ein kvar arbeidar-organisasjon som skule, fagforeining
og politiske organisasjonar.»
Lenin: Arbeidarklassen og
det nasjonale spørsmål
(RG si omsetjing frå engelsk)

PAKISTANSK GUT
STUKKE NED
For ei tid tilbake vart ein
pakistansk gut stukke ned då
han saman med bror sin kom
ut frå ein frisør på Grønland i
Oslo. Dei som overfalt han
var ein gjeng ungdomar på
15-16 år. Dei ropa rasistiske
slagord og slo laus på den
pakistanske guten. Ein frå
gjengen trakk fram ei sylskarp fil som han stakk i
magen til guten.
Dette er eit døme på kva
rasismen har ført til. Det
finns mange fleire døme.
Samstundes finns det andre
former for rasisme blant folk,
det kan vere vitsar og fleip,
det kan vere at folk meiner at

skulle
framandarbeidarar
vore utkasta frå landet.
RASISME = NAZISME
Alle former for rasisme,
heilt frå ein «uskuldig» fleip
til brutal nedslåing av•
framandarbeidarar, er politikken til nazistane sett ut i
livet.
Det er Erik Bliieher og
Norsk Front som har rasismen som ideologi. Men dette
er ikkje noko dei har tenkt ut
i sine eigne hjerner. Dei har

— Faksimile fra «Atakk» —
det eksterne organet for nazigruppa Norsk Front.

'henta han frå Hitler og dei
nazistane som styrte for
borgarskapet. Borgarskapet
har alltid nytta rasisme for å
splitte arbeidarar opp mot
kvarandre, splitt og hersk er
eit garnmalt knep.
Det var Hitler som gjorde
rasismen til ein uttrykt del av
sin ideologi, det var han og
hans folk som gjorde
konkrete tiltak for å utrydje
«mindreverdige rasar».
Det er på bekgrunn av dette
me må sjå på alle former og
uttrykk for rasime: det er
politikken til nazistane sett ut
i livet. Uansett om det var
«uskuldig og harmlaust
meint», må rasisme bekjempast!
«ARBEIDERE I ALLE
LAND FOREN DERE»

— Nazister i
aksjon i Tyskland.
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Det er den gamle parola til
Marx og Engels arbeidarklassen må byggje på. Arbeidarklassen i alle kapitalistiske
land er undertrykt av borgarskapet, det er berre borgarskapet som tener på ein arbeidarklasse som er splitta etter nasjonale skiljeliner.
Me må alltid ha dømet frå
Jøtul i minne: Det er når arbeidarar står saman, uansett
nasjonalitet, at dei kan vinne.
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Voldsapparatet styrkes
HISTORIE FRA KARL JOHAN EN LUDAS:
I forrige Røde Garde sto det en artikkel om politivold. Jeg rakk omtrent
ikke å lese denne artikkelen før jeg sjøl
blei utsatt for et grovt politisk overgrep
fra purken i Oslo siste lørdag i oktober.
Midt på Karl Johan hadde noen reaksjonære utbrytere av Unge Høyre som
kaller seg «Moderat Ungdom» stand.
De fløy rundt og solgte merker der det
sto «takk USA for friheten» og annet
liknende svineri. Sjølsagt hadde det
samla seg mye folk som ville diskutere
med disse imperialist-vennene. En del
av folk stoppa opp, så på standen og ba
dem dra til helvete. Noen borgere på
lørdags-shopping svinset bortom og
kjøpte en 10-12 merker hver. Jeg sto og
diskuterte med en av de «moderate» (!)
som sto og hylla diktaturet i Sør-Korea
som «verdens eneste virkelig antikommunistiske land», da purken
svingte opp med marja og ba oss om å
flytte oss unna,
Jeg sa da til purken at hvis de var
misfornøyd med noe, så måtte de
snakke til de som hadde standen, for de
kunne vel ikke gi seg til å kaste vekk
vanlige folk som stoppa opp for å
diskutere? I første omgang gjorde ikke

purken noe mer, og sto og hørte på at vi
diskuterte. Anti-kommunisten fortsatte
sin preken, en god del progressive tok
igjen, deriblant meg. Da tok plutselig to
politifolk tak i meg og kasta meg inn i
marja. Jeg prøvde å stikke ut igjen,
men ingen sjans. Det bar nedover Karl
Johan med to purker foran, en purk og
meg bak. Sjåføren var så sint så det
skumma. Han kom med grove trusler

diskusjoner. Det var en helt åpen
politisk og anti-kommunistisk arrestasjon som mange hadde reagert på og
som ga ny mat til diskusjonen med
«frihetens» og Sør-Koreas apostler. Så
etter noen minutter kom patruljen
igjen. Da skjekka de standstillatelsen til
MU-folka, koseprata litt med Per
Danielsen (leder for banden) og trakk
seg så rolig bort.

Vi fikk ei lekse i
parkens klassekarakter!
om at «nå skulle de vise meg» osv. Han

sa ikke at køllene lå klare nede på
Grønland, men det var ingen tvil om
hva de sikla etter.
Men grunnlaget for arrestasjonen var
sjølsagt tynt. Nede i Akersgata ville de
ha meg ut av «marja» igjen. Men jeg sa
ikke takk for meg før jeg hadde fått
tjenestenummeret til «onkel» i forsetet.
Oppe ved standen igjen hadde
sjølsagt arrestasjonen skapt livlige

Jeg, og mange med meg, fikk denne
lørdagen et lynkurs i klassekarakteren
til statens voldsapparat og purken.
Purken prøver å skjule dette når
«onkel» inviterer til badetur med de
små om sommeren, men så snart det er
en politisk konfrontasjon, da griper de
fatt i kommunistene og alle som forsvarer arbeidsfolks interesser.
korrespondent, Oslo

sie■■••■•••■■•■•••

___,Kkjenner lusa pkgangen!

•

Onsdag 3. november jubler
Morgenbladet (erke-reaksjonær Oslo-avis) over at
«Militær hjelp til politiet
utredes». «Skal politiet få utvidet adgang til å be om militær bistand?», spør avisa, og
melder at dette spørsmålet nå
blir vurdert av et utvalg med
representanter fra Justisdepartementet, Politiet, Forsvardepartementet og Forsvarets Overkommando. Utvalget blir leda av byråsjef Bjørn
Olstad i Justisdepartementet
og skal avgi innstilling til
våren.
I en telefonsamtale med
RG bekrefta Olstad meldinga
i Morgenbladet, og forklarte
at utvalgets mandat er «å behandle de samarbeidsspørsmål som bekjempelsen av
terroristvirksomhet reiser —
og se nærmere på reglene om
militær bistand til politiet i
politiinstruksens paragraf 79
— 81». Olstad forklarte at
granskingen av politiinstruksen var tatt med i utvalgets mandat etter at det
var reist spørsmål om dette i

Olstadutvalget. Faren for terroraksjoner brukes for å skjule de virkelige intensjonene;
å styrke kapitalens voldsapparat og bygge ut det nære
samarbeidet mellom politi og
militæret, for at kapitalen
sjøl skal stå bedre rusta til å
ta opp kampen mot den norske arbeiderklassen.
OPPRØRSLOVEN

Terrorpolitiet er allerede blitt brukt flere ganger mot streikende
arbeidere og anti fascister. Bildet viser Linjegodsarbeiderne i
kamp med klassepurken.

Stortinget.
Et gammelt ordtak snakkerom «å kjenne lusa på
gangen». Vi begynner etterhvert å kjenne realitetene bak
«terroristredslen» svært godt.
I forrige nummer av RG dokumenterte vi at redselen for
terroraksjoner brukes som
påskudd til å styrke volds-

apparatet på alle felter. Praksisen til terrorpolitiet, som i
dag er organisert i Oslo,
Asker og Bærum, Bergen,
Trondheim og Bodø, har vist
at de «terroristene» de i dag
bekjemper er streikende arbeidere og arbeiderungdom.
Den samme tankegangen
ligger bak opprettelsen av

Byråsjef Olstad kunne forøvrig berolige RGs lesere med
at grunnlovens paragraf 136,
den såkalte «opprørsloven»,
setter strenge grenser for når
politiet kan tilkalle militæret.
For det første må politisjefen
og forsvarsledelsen være
enige i å sette inn militære
styrker (!), og for det andre
har «opprørerne» krav på å
få «Opprørsloven» opplest 3
— tre — ganger før de blir
angrepet! Vi takker for
ærbødigheten, men mener
faktisk at dette er en
generøsitet som går over alle
grenser!
15
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— MPLA's makt hviler på sovjetiske bajonetter.
Her er MPLA-soldater på marsj med russiske våpen.

Angola er fortsatt et land under borgerskapets
diktatur. «Revolusjonen» i 1975 har ikke ført til at
arbeiderklassen har overtatt statsmakta. Tvert imot
er en ny herskerklasse i ferd med å befeste makta si.
Dette nye borgerskapet finnes i MPLA-administrasjonen. Røde Garde dokumenterer her at revolusjonær motstand mot MPLA-regjeringa eksisterer i
Angola — en motstand som vil vokse og vokse til
sosialimperialismen er kasta ut av landet og det nye
borgerskapet er styrta.

Angola ikke fritt før
sosialimperialistene
er ute av landet!
SOSIALIMPERIALISMEN
VANT
BORGERKRIGEN
MPLA tok regjeringsmakt
etter en blodig og reaksjonær
borgerkrig som supermaktene
USA og Sovjet hadde skapt
og som de aktivt dreiv fram.
De tre frigjøringsbevegelsene
i Angola: MPLA, UNITA og
FNLA, hadde all æren for at
de portugisiske kolonialistene
blei kasta på sjøen. De hadde
alle tre lagt grunnlaget for et
fritt og demokratisk Angola
gjennom væpna frigjøringskamp. Supermaktene kunne
ikke godta et fritt Angola, og
de pøste derfor våpen inn i
landet etter at portugiserne
var kasta ut. Med sitt sjofle
spill klarte supermaktene å
splitte folket, og sosialimperialismen, som støtta seg på
MPLA, gikk av med seieren.
MOTSTANDEN ER IKKE
ENHETLIG
Revisjonister over hele verden hevder i dag at Angola er
fritt og sosialistisk land og
stempler all motstand mot
regjeringa som «reaksjonær», «sabotasje», «bølleopptreden» osv. Motstanden
mot MPLA-regjeringa er i
dag imidlertid så brei at en
slik karakteristikk av den
bare kan tjene til å dekke over
sosialimperialismens forbrytelser i landet.
Vi skal først ta for oss den
viktigste organiserte motstanden.
16

UNITA
Det ser ut til at FNLA blei
betydelig redusert i borgerkrigen, mens UNITA derimot
er intakt og organiserer aktiv
og hard motstand. UNITA
retter harde slag mot
økonomiske sektorer og gikk
i februar i år tilbake fra konvensjonell krigføring til
geriljakrig.
Lederne for UNITA sier de
sitter på våpenlagre som
rekker for flere år uten utenlandsk hjelp. I en uttalelse
sier UNITA at de er «forberedt på å fortsette å kjempe
på markene, i fjellene og i
dalene inntil de kubanske og
sovjetiske invasjonsstyrkene
til sist lir samme skjebne som
de portugisiske kolonistene i
Angola».
Alt tyder på at det er
UNITAs geriljakrigføring
som hindrer åpninga av
Benguela-jernbanen som skal
gå fra Angolas vestkyst til
Zambia gjennom Zaire.
MPLA hevder at de rett og
slett har «utsatt» åpninga av
denne viktige transportåra.
Dette må være løgn fordi vi
kjenner til minst 35 eksplosjoner av broer på jernbanen.

Luanda. De angriper skarpt
sosialimperialismens innblanding og okkupasjon av
Angola. Medlemmene i OCA
blir brutalt undertrykt og forfulgt.
MPLA HAR IKKE ORDEN
I EGNE REKKER

Ved siden av denne aktive
organiserte motstanden utafor organisasjonen, er det
tydelig at MPLA har trøbbel
med å holde sine egne rekker
samla. Joaquin Pinto de An-

drade er leder for Revolta Activa, en av de tre tidligere
hovedfraksjonene i MPLA.
Han er nå tatt av regjeringa
og sitter høyst sannsynlig i
husarrest. Det samme skjedde
med den tidligere redaktøren
av Vitoria e Certa, det politiske hovedorganet til MPLA.
OPPOSISJON I ARBEIDERKLASSEN

En enorm streikebølge har
rast over hele Angola siden

ANGOLAS KOMMUNISTISKE ORGANISASJON
I 1975 blei OCA (Angolas
Kommunistiske Organisasjon) grunnlagt... De hevder å
stå på marxismen-leninismens
grunn og gir ut ei illegal
månedsavis i hovedstaden

— Entusiastiske afrikanere studerer et oljemaliri av
Mao Tsetung. Hvis de bruker marxismen-leninismenMao Tsetungs tenkning som et våpen i folkekrigen kan
ingen hindre dem i å seire.
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våren i år. Arbeiderklassen
gjennomførte massestreiker
også vinteren -74 og -75.
Disse streikene ble brutalt
slått ned av den provisoriske
regjeringa som var sammensatt av alle tre frigjøringsbevegelsene. Streikebølgen
blir i dag møtt med de samme
midlene fra MPLA-regjeringa. Mange streikeledere er
blitt arrestert av MPLAs
hemmelige politi, DISA,
anklaga for å være sabotører,
«agenter», og for å «motsette

teori som forsøker å dekke
over klasemotsetningene og
framstille Angola som et
gjennom harmonisk samfunn
der ingen har virkelig motstridende interesser. Med et
slikt utgangspunkt blir selvfølgelig streiker ikke klassekamp, men «uroligheter» og
«uttrykk for «manglende
disiplin». Det er representanter for det nye borgerskapet som uttrykker seg slik.
Folkets situasjon er blitt
gjengitt på denne måten i

tst,
seg sosialismen». Likeledes er
mange av lederne for de
«folkemaktsorganene» som
en gang blei oppretta blant
Mbund-folket blitt arrestert
for ulydighet mot regjeringa.
MPLA BYGGER PÅ
REAKSJONÆR
IDEOLOGI
Innenriksminister Nito
Alves sier at «det vil være
feilaktig å si at det forekommer klassekamp i Angola
mellom borgerskapet og arbeiderklassen». (Journal
Novo, Lisboa, 2. sept.) Dette
er en gjennom reaksjonær

avisa Vanguarda Operara:
«Hvorfor må folket stå i kø
for å få kjøpe brød, mens de i
regjeringspalassene spiser
kaviar?»
MPLA VIL STYRKE
UNDERTRYKKINGA
AV FOLKET

Hei RG.
Vet dere hva, for noen
dager siden fikk jeg noen
aviser som heter Moscow
News. I nummeret for 10.
mai har de på førstesida klint
opp bilde av Bresjnev ved
siden av Lenin! Da vet en hva
slags linje en kan vente seg.
Ganske riktig, avisa bruker
Sovjetfolkets heltemodige
innsats under krigen under
ledelse av Stalin til skamros
av røverhøvdningen Bresjnev. Under overskriften «Det
leninistiske partiet. Seirens
organisator», finner vi et
bilde av mannen med de
sminkede øyenbrynene og
teksten: «Det kommunistiske
partiet var den organiserende
og ledende kraft i kampen
mot fascismen. Partiet inspirerte Sovjetarmeene til
stort heltemot. Leonid
Bresjnev, daværende leder
for den 18de Armes politiske
avdeling, er her sett mens han
henvender seg til offiserene

samlet bak det kommunistiske partiet.»
Folkens, det gjelder å holde
fana rein. Rød Ungdom og
partiet vårt skal aldri skifte
farge!

ved slutten av offensiven i
Kaspatene i september 1944.»
I artikkelen som følger er
Stalins navn såvidt nevnt en
gang mens sosialimperialisten
Kosygin blir rost som en partileder og statsmann. Her er
gutta som kan snu sakene på
hodet!
Når vi kjemper mot revisjonismen i dag, kan vi legge
oss på minne de siste ordene i
artikkelen om hva vi kan lære
av den annen verdenskrig:
«Sovjetunionens seier i den
store patriotiske krigen
beviste utenfor enhver tvil at
ingen kraft i verden kan
ødelegge sosialismen eller undertrykke et folk som er
lojale til de marxistleninistiske ideer og som står

oppdaget Kreml-lederne dette? De som anerkjente Lon
Nol («som aldri har hatt noen
folkelig støtte»), kalte Sihanouk for «den forrige regjeringssjefen», og drev våpenfabrikk utenfor Pnomh Penh.
De som først anerkjente
GRUNC (folkets regjering)
17. januar i år og likevel hadde sine folk i Pnomh Penhambassaden
mens
frigjøringsfronten
sendte
granater over byen.
Bravo, høye herrer, deres
antiimperialisme er glitrende.
Like glitrende som de utspjåkede påfuglene vi så på
ærestribunene på den Røde
Plass i Moskva 1. mai.
M.L

Jeg har en Moscow News
for 26. april 1975 også. Her er
ikke frekkheten mindre. Se
bare under «Våre internasjonale kommentarer» av
en kar som heter Zholkver.
Under «Indokinasuksess for
patriotene» leser jeg: «Det
har vært mange fellestrekk i
rapportene som nå kommer
inn fra Kambodsja og SørVietnam. De forteller om
suksessen for patriotene og
fiasko for upopulære
regimer. Det er helt klart nå
at alle de selvoppnevnte
«presidentene» i Pnomh Pehn
og Saigon, og deres jevnlige
sammenraskede regjeringer
aldri har hatt noen folkelig
støtte». Sant nok, men når

Det er ingen ting som tyder
på at MPLA vil ta en
«mildere» linje overfor folket
de nærmeste åra. Tvert imot
sa MPLAs leder Augustino
Neto til Le Monde 26. desember ifjor at «tiltak vil bli satt i
verk for å sikre at villedede
elementer ikke kan blande seg
inn i vårt dagligliv». Avkledd
all tåke betyr dette ikke noe
annet enn at tropper vil bli
sendt mot streikende arbeidere og at fengsling og tortur
vil tilhøre daglig rutine.
ANGOLAS FOLK VIL
REISE SEG FOR
Å VINNE SEIRE
MPLA-regimet står ikke på
egne bein. De sitter i dag ved
makta helt og holdent på den
sovjetiske sosialimperialismens nåde og er avhengig av
deres bajonetter. Det er
umulig å si akkurat hvor
mange kubanske soldater
som er stasjonert i Angola,
men tallene varierer fra
10.000 til 40.000. Den første
oppgaven for folket i Angola
blir å kaste disse agentene for
imperialismen ut av landet.
Hvis det angolesiske folket
forener sine krefter i denne
kampen kan ingen imperialistmakt hindre dem i å nå
målet.
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JENTER

INN
KVINNEFRONTEN!
4.110~1~~

DRA LÆRDOMAR
FRÅ ANDRE
På eit gymnas i Oslo laga
jentene pornobål. Det flamma fint og det skapte røre.
Dette er ein aksjon å lære av.
Ein måte å propagandere for
Kvinnefronten på. Tenn på
pornobålet med eine handa,
ha Kvinnefronten sine medlemskort klar i den andre. For
jenter er interessert i kvinnesak, dei vil gjerne organisere
seg. Gi dei eit skikkeleg tilbod.
Det er også mykje å lære av
jentene på yrkesskulen i Ålesund. Dei reiv ned pornobilde
frå veggane i ei av guteklassane. Dei dikuterte med
desse gutane, og det ga
resultat. Ingen fleire pornobilder i det klasserommet.
ORGANSIER KVINNEFRONTGRUPPER
Dei fleste jenter er for sjølvald abort, dei er mot porno,
dei er for skikkeleg prevensjonsrettleiing i skulen. Desse
sakene har det vist seg at unge
jenter ofte er spesielt interessert i. Det er saker som
18

unge jenter kjenner direkte på
kroppen. Og når jenter vil
sloss for desse sakene, så må
vi få dei med i Kvinnefronten.
Kvinnefronten er den kvinneorganisasjonen som Raud
Ungdom støttar, den einaste
kvinneorganisasjonen som
kan føre kvinnekampen i rett
lei. (Derfor må vi jobbe aktivt
for å få med jenter i denne
organisasjonen.)

PORNO — VIKTIG FOR
BORGARSKAPET
Kampen mot pornoen er
ikkje den saka som vi i Raud
Ungdom meiner er den
viktigaste kampsaka for jentene. Likevel, det er ei viktig
sak, og det er ei sak som
svært mange tar eit rett standpunkt til: Bort med pornoen,
den representerar eit tvers
igjennom rottent kvinnesyn.
Det er borgerskapet som
tenar på pornoen, fordi den
spreier eit kvinnesyn som
borgarskapet er avhengig av
for å halde kvinna under
støvelen, og for å splitte kvinner og menn.

Pornoen framstiller kvinnva som kjønnsobjekt, ho vert
verdsett etter kor «velskapt»
ho er, og etter kor stor «sexappeal» ho har. Når porno
vert spreidd slik som den gjer
i dag, så er det klart at det
virkar inn på korleis gutane
ser på jentene, og det virkar
inn på oss jenter sjøl. Vi må
sminke oss, vi må slanke oss,
kanskje farge håret eller kanskje gir vi heilt opp og finn ut
av vi er mislykka.
Pornoen er eit viktig ledd i
borgarskapet sine freistnader
på å passivisere folk, få
tankane til folk bort frå det
som er viktig. Nei jenter, vi
skal ikkje la oss tvinge til å
kjenne oss mislykka fordi vi
ikkje stemmer med «ideala»
som vert sett opp for oss. Vi
skal ikkje misse tilliten til oss
sjøl. Vi skal m.a. bruke kampen mot pornoen til å få folk
til å forstå kva som ligg bak
det rotne kvinnesynet. Nemleg at det kapitalistiske samfunn treng dette kvinnesynet
for å kunne skalte og valte
med kvinnene som dei sjøl
vil.

KONTAKT KVINNEFRONTEN!
Jenter, ta kontakt med
kvinnefronten. Om de ikkje
kjenner til lokale kvinnefrontere eller -grupper,. så
skriv til Kvinnefronten.
Adressa er: Kvinnefronten,
Uranienborgveien 11, Oslo 3.
BESTILL ABORTHEFTET!
Kvinnefronten har nyleg
gitt ut eit hefte om abort. Dette vil heil sikkert bli eit nyttig
våpen i kampen for sjølvald
abort. Pris kr. 7,50 til grupper, kr. 10 for vanleg salg. Du
kan bestille det på Kvinnefronten si adresse.
STØTT
KVINNENES KAMP
FOR

SJØLBESTEMT
ABORT
1.14,K1 ev K vInnel. on ten I Nor,.
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«ER DET DETTE MOT
AKSJONEN ØNSKER FOR
UNGE JENTER?»
-

Vi er i Bogota, hovedstaden i Colombia, Sør Amerika. Året er 1974. En 16
år gammel jente ligger på en benk på et
snuskete legekontor. Det er iskaldt i
rommet — sykesøstra trekker på henne
et par ullsokker, legen forbereder seg til
å utføre en illegal abort. Maria er 3 og
en halv måned på vei, men hun er tross
alt heldig — tusener av jenter i hennes
situasjon dør hvert år i Colombia.
Maria sitter i dag i Norge og forteller
historia si til Røde Garde. Hun har
overlevd, men hun vet ikke om hun
noen gang kan få barn. Hun ønsker at
historia hennes skal få motstandere av
sjølbestemt abort til å tenke seg om tre
ganger før de hopper på Motaksjonens
reaksjonære argumentasjon.
— Det som hendte meg og som hender
unge jenter hver dag i Colombia, er
konsekvensene av det Motaksjonen står
for, sier Maria, det hjelper ikke om de
prøver å virke «humane», når de vil
nekte kvinner retten til sjølbestemt
abort, og når en del av dem til og med
er mot skikkelig prevensjonsopplysning
i skolen, er de like tilbakestående som
de katolske munkene i Sør-Amerika
som regelrett tar livet av unge jenter
med sin restriktive holdning.
FEIL P-PILLER
— Hvordan blei du gravid?
— Det som hendte meg, var helt
typisk og en direkte følge av den elendige opplysninga som gis. På grunn av
den katolske moralen og at det er dyrt,
er det helt umulig for en ung jente å
komme seg til lege for å få riktig
prevensjon. Men du kan kjøpe p-piller
på apotek uten resept. Dette gjorde jeg,
men fikk tak i n sort jeg ikke tålte. Så
blei jeg sjuk og måtte slutte med dem,
og kort etter blei jeg gravid.
— Hvordan greide du å finne en lege
som ville ta abort?
— Det var fryktelig vanskelig. Du
må spørre deg for blant kjente for å finne en, og når du først finner en, er det
helt og holdent opp til ham om han vil
utføre aborten. De fleste av disse legene
går det relativt dårlig for så de utfører
aborter for å tjene ekstra penger, noe
som betyr at de langt fra alltid har greie
på aborter. Den første legen jeg var hos
ville ikke ta meg fordi jeg var for langt
på vei, så jeg måtte begynne letinga på
nytt.

Billedtekst: Hvis det er det eneste som
kan få opp øynene på disse folka for
hvor viktig og rettferdig kravet om

sjølbestemt abort er, håper jeg at
døtrene deres får oppleve det som jeg
har opplevd — sier Maria.

ABORT KOSTER
5 MÅNEDSLØNNER

«Vil du se hva jeg har tatt ut av deg?»!
Så betalte jeg, fikk hvile i ti minutter og
så var det rett ut på gata. Heldigvis hadde jeg venner som bodde like i
nærheten, så jeg kunne gå dit og være
natten over.

— Men til slutt fant du en som ville
ta deg?
— Ja, for 5.000 pesos (1200 kroner)
var han villig til å utføre aborten. I
Colombia er dette en masse penger. For
eksempel tjener en bygningsarbeider
900 pesos i måneden — 30 pesos d.v.s.
5 kroner dagen!
— Hvordan foregikk sjølve aborten.
— To dager før måtte jeg ta noen
underlige piller som ingen fortalte hva
var for noe. Dagen før måtte jeg til
legen, og da putta han et et 20 cm langt
metallstykke opp skjeden som jeg måtte
sove med om natta. Meninga var at dette skulle starte en blødning og gjøre
aborten lettere, men da jeg kom dagen
etter viste det seg at det ikke hade virka,
doktoren var tydelig nervøs.
UTSKRAPNING I FJERDE MÅNED
Han ga meg en sprøyte i armen, som
heller ikke virka særlig. Så satte han på
ei «hypnoseplate» — med en mann som
fortalte deg at du var søvnig — antagelig for å tiltrekke seg oppmerksomheten din og for å dempe
lyden av skrikene dine. Og gjett om jeg
skreik! Sjølve aborten besto i at legen
tok en slags lang skje og skrapte ut alt
han fant. Jeg kommer aldri til å glemme de smertene — husk at jeg var tre og
en halv måned på vei — og enda verre
var det at jeg faktisk kunne høre at det
skrapte. Dette pågikk i to timer og legen
mumlet hele tida om hvor ille dette var.
Til slutt holdt jeg ikke ut lenger og
måtte be ham stoppe. Jeg mente at nå
måtte han ha fått ut alt. Da sa legen:

TUSENVIS DØR
— Og dette skjer mange unge jenter?
— Ikke nok med at ting som dette
skjer unge jenter og voksne kvinner
hver dag. Mitt tilfelle hører til de «lettere» saker. Jeg kjenner ei jente som
blei gravid av nøyaktig samme grunn
som meg. Hun prøvde å ta abort sjøl
med en kleshenger. Heldigvis ble hun
oppdaget og brakt til sjukehus, og reddet derfor såvidt livet. Og dette er et
mer typisk tilfelle enn mitt. Hvert år
dør tusenvis av jenter av illegal abort,
infeksjoner o.l. Dette skjer fordi de på
grunn av manglende opplysning ofte er
5 måneder på vei før de vet at de er
gravide, fordi de kastes ut hjemmefra
og dør på landeveien, eller blir forgiftet
av planter som sies å skulle framkalle
abort. Mange begår også sjølmord fordi de ikke ser noen løsning på en uholdbar situasjon.
ABORT — EI KLASSEKAMPSAK
Det er de undertrykte massene som
lider under forbudet mot abort og den
ekstremt harde moralen, det er først og
fremst for dem sjølbestemt abort
faktisk er en livsnødvendighet. I alle
land har rike folk alltid penger nok til å
fikse en abort — i Colombia sender de
gjerne døtrene sine på en rask ferie til
Europa eller USA «for utdannelsens
skyld».
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Vesttyske krigsskip på
vitjing i Ålesund
Det var laurdag og folk i
Ålesund var forbanna over
gjestane som var komne til
byen. Gjestane hadde nemleg
vore der tidlegare, den
gongen som okkupantar.
Folk i Ålesund ville gjerne
gjere det heilt klart at krigen
ikkje er gløymt.
Om natta kom det to jenter

gåande forbi på kaia. Dei ga
seg i prat med vaktene som
stod ved landgangen. Vaktene
ante fred og ingen fare. Kva
refs vaktene fekk, det veit vi
ikkje, men når jentene var
gått, var det ikkje vaktene
men kapteinen som oppdaga
angrepet på skipet. Rett un-

Retting

der der som nummeret på
skipet står, var det malt med
store bokstavar: «Vi husker
krigen».
Folk som hadde vore tidleg
ute på søndagstur fekk observere tyske marinegastar
som stod som gale og vaska
båten.

Berre så det ikkje skal bli
missforstått:
Raud Ungdom meiner det
er naudsynt at Unge Høgre
blir fjerna frå leiinga i NGS.
Med ei slik reaksjonær leiing
som den NGS har i dag, vil
dette hemme gymnasiastane
sin interessekamp, og difor
hjelpe staten til å halda lån og
stipend nede, til å innføre nytt
regelverk og til å presse nynorsken ut av skulen. Difor
må den reaksjonære leiinga
bort frå NGS.
I leiaren i siste nummer
vart dette så dårleg framstilt
gjenom den siste setningen at
vi ser oss tvinga til å rette dette opp.
NYTT REGLEMENT KOMMER SNART
Det sies «på informert
hold» at departementet nå
har nytt reglement for den
videregående skolen i trykken, slik at det kommer snart.
Hvis dette er riktig, må elever
straks begynne å forberede
seg på å møte dette nye framstøtet. Røde Garde kommer
tilbake til dette i neste nummer.

- Omtrent sånn så det vesttyske krigsskipet ut etter
malinga.

Rektor Hovr

Protester mot
Rønsen-saka!
I slutten av september blei
Arild Rønsen av Byretten i
Oslo dømt til tre dagers vaktarrest for å ha gått i spissen
for en antifascistisk aksjon i
Garden i fjor. Rettssaka gjorde det klart som vann at dette
er en politisk dom som den
reaksjonære forsvarsledelsen
presser hardt på for å opprettholde. Rønsen anka saka
direkte inn for Høyesterett.

Høyesteretts
kjæremålæsutvalg har nå behandla anken
og funnet ut at saka ska/
behandles i Høyesterett. Vi
veit ikke noe om tidspunktet
— den kan komme raskt og
den kan komme om et år.
Protestene må begynne å
strømme inn nå! Støtteuttalelser for Rønsen sendes:
Spania-komiteen,
Fritt
Postboks 1493, Vika, Oslo 1.
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«1 6, 1 7 ar. . »
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«16-,17 år... vi er fleire enn
i fjor.»

Telemark teater har sett
opp eit stykke av svensken
Henning Mankell: «16, 17
år... vi er fleire enn i fjor».
Sykket tek utgangspunkt i
elevar som nett er ferdig med
ungdomsskulen og som står
overfor «valet» om å byrja på
yrkesskule, gymnas eller ta
seg eit arbeid. Stykket ikkje
berre peikar på problem som
ungdom står overfor, det
visar og at problema ikke vert
skapte av ungdommen, men
at dei nøye heng saman med
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det samfunnet vi lever i, o:
dei som styrer dette sam
funnet. Det visar og a
problema ikkje kan løysast a
kommunestyre eller Storting
men at ungdommen sjøl m
gå i spissen og slåss for rette
sin.
Dette stykket har vort
godt motteke på skulan
rundt om i Telemark, de
stykket har vorte vist. Målset
tinga til Telemark teater m
vere å skape eit folkeleg o
progressivt teater, og me
dette stykket har dei teke ei
langt steg i rett lei.

«Det må anses på det rene
at de som foreslo boikott —
og også de som stemte for
dette — har oppfordret til
lovbrudd. Hva dette rent
juridisk sett vil kunne avstedkomme får eksperter avgjøre.
For egen del vil jeg anta at
spørsmålet om de ansvarlige
fortsatt kan være elever ved
skolen må tas opp, i det minste vil en tro at tillitsverv ikke
kan komme på tale for disse
elevene.»
Det er rektor ved Harstad.botn videregående skole, Jon
-

Hovrud, som er mannen b
denne kraftsatsen. Som
forstår hentyder H ovrud in
mindre enn at elevene so
foreslo boikott av skoleutvalget hør utvises av skolen!
Hovrud er overhodet ikke i
tvil om at disse elevene i hvert
fall ikke er skikka til å ha tillitsverv.
Rektorens rabiate angrep
forteller oss mye om hvor
riktig parolen om full boikott
av skoleutvalget er -- Utvid
boikotten!

NGS

Røde Garde har fått brev
fra noen elever ved Øystese
Gymnas. I mange år har
kravet om nynorske lærebøker stått spesielt sterkt på
denne skolen. Elevene forom den vellykka
teller
aksjonsdag den 26. oktober.
men på grunn av plassmangel
kan ikke Re; referere hele
brevet. Vi tar med slutten på
brevet som uttrykker det som
er gjennomgangsmelodien
over hele landet nå: Kast

NGS-ledelsen! «Vi vil gjerne
og få fram kva rolle NGS har
spela i aksjonane. Me har
omtrent ikkje høyrt noko fra
dei. Til (kms fekk mc kvitboka om statsbudsjettet den
26. oktober, den dagen me
var ute i aksjon! Vi meiner at
NGS har sabotert kampen
var. Skulle me lita på at dei
tok leiinga og venta på det,
i le det ikkje blitt noko
aksjon.»
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Bygg interesseorganisasjonen

Diskusjonenne går høyt i militærleirene om dagen, om hvordan soldatene best skal organisere seg for å kjempe gjennom
sine krav. Samtidig er også soldatstyrte I nteresseorganisasjonsgrupper (10-grupper) i ferd med å ta ledelsen i soldatkampen
over store deler av landet. Diskusjonen må ende opp i en landsomfattende Interesseorganisasjon for soldatene!
FORSVARSLEDELSEN

ER REDD
INTERESSEORGANISASJONEN
I fjor trodde militærledelsen at de kunne knekke
spirene til 10 ved å kaste soldater som starta diskusjon
om dette i bua. Over hele landet sona progressive soldater
sine 6 dagers vaktarrest for
sine «forbrytelser». Nå
bruker de en annen taktikk og
tar emnet opp til «debatt» —
vel og merke på sin spesielle
måte, organisert etter
«militært demokrati». Målet
deres er likevel å knekke en
slagkraftig soldatorganisasjon før den er født.

protesterer. Å sette seg ned og
vente på at disse folka vedtar
å opprette 10, er å vente på
julenissen. De vil stritte imot
hardnakka, helt til soldatene
tvinger dem til å godta IO.
10 MÅ VÆRE EN
SJØLSTENDIG
ORGANISASJON
For det andre må soldatene
sjøl kontrollere utforminga
av 10's plattform. Prinsippet
om uavhengighet fra stat og
kommune gjelder også her.
10 skal være soldatenes og
bare soldatenes organisasjon
— et våpen som er diigelig til
kamp mot stat 7: sg reak-

sjonære offiserer. Staten og
offiserenes motstand mot 10
viser at dette er et riktig prinsipp.
SOLDATENE MÅ FINANSIERE 10
For det tredje må soldatene
sjøl finansiere 10. Å stole på
at staten tar seg av dette er å
stille seg åpen for et
dødbringende slag. Bare en
sjølstendig
økonomi kan
sikre IO's muligheter til å
føre en uavhengig og sjølstendig politikk.
10 MÅ BYGGE PÅ INDIVIDUELT MEDLEMSKAP

For det fjerde må 10 bygge
på individuelt medlemskap.
Folk som mener at «alle
soldater har like interesser»
går inn for kollektivt medlemskap. Dette er å se bort
fra at det finnes klassemot-

setninger
også
blant
soldatene. Bare individuelt
medlemskap kan sikre en
aktiv og kampdyktig medlemsmasse. Kollektivt medlemskap er å legge ut den røde
løperen for sabotører av alle
sorter.
LÆR AV 10 1 TROMS!

Initiativkomiteen for 10 i
Troms er den gruppa i landet
som har kommet lengst i
bygginga av en sterk 10.
Initiativkomiteen har allerede
stått bak mange seierrike aksjoner og demonstrasjoner
med over 200 i tog!
I tillegg har Tromssoldatene vist at det går an å
stå på egne bein økonomisk
— til nå har de gitt ut 6 nummer av Soldatavisa uten så
mye som ett øre fra staten.
Tromssoldatene viser vei —
bygg en slagkraftig og uavhengig Interesseorganisasjon!

VI MÅ VÆRE PRINSIPPFASTE I BYGGINGA AV
I0
Vi synes det er flott at det
stadig dannes nye
10grupper, men mener det er
nødvendig at vi diskuterer oss
fram til enighet om hvor vi vil
med gruppene og hvilke prinsipper de må bygges rundt.
ORGANISASJONEN MÅ
DANNES AV SOLDATENE
SJØL
For det første må soldateen
sjøl danne organisasjonen,
uansett hvor hardt Storting,
regjering og offiserkorpset
21
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Vekke-klokka tek til å slå. Ho er halv
fire om morgonen. Hans Bjoland
strekk ut armen i ein fart og får ho
stoppa. Ingen vist å lage meir bråk enn
det som er nødvendig. Det er ennå
nokre timar til kona hans skal opp.
Han grip fatt i nokre klede og stiltrar
seg ut av soveromet.
Ute er det mørkt. Ikkje mørkt som
ein sekk, det vert det ikkje i Oslo med
alle gatelysa. Men mørkt. Og stilt.
Omlag den stillaste tida på døgnet, den
tida då folk flest har lagt seg for fleire
timar sidan, og då berre nokre få er i
ferd med å stå opp.
For Hans Bjoland er den halve timen
frå han står opp til betjeningsbussen
går frå Tøyen nøye planlagt. Det er å
vaske seg og barbere seg, få på sporveisuniforma, leggje inn nokre brødskiver og litt kaffi frå termosen og så ta
matpakka i kjøleskapet, leggje ho i
veska og gå.
Betjeningsbussen stoppar utføre
Grefsen Stasjon. Hans går ut saman
med dei andre som skal kjøre ut dei
første trikkane.
Inne i romet, mellom buret til pikettsjefen og buret til billettselgaren, sitt
det alt folk som har kome før dei. Til
vanleg sit dei kring respateks-borda til
det er tida til å kjøyre ut. Konduktørane
fyllar ut rapportane sine, stiller klippetenger og billettmaskinar medan ein
eller annan slår av ein vits. Men som oftast er det roleg.
I dag møter ein høgrøsta diskusjon
Hans då han kjem inn glasdøra. Det er
om rettsaka. Dommen har nett falli.
Bedrifta vart frikjent frå å ta nynazistane inn att, medan foreiningane
til betjeninga og banearbeidarane vart
dømde til å betale dei to erstatning.
Odd Gjerstad er vognføraren til
Hans. Han er ein lyshåra fyr midt i
tjueåra som alt har jobba mange år i
sporveien. Nå er han midt oppi i diskusjonen. Det geld erstatninga. — Ikkje
eit jækla øre skal me betale til dei svina
seier Odd. Det er Lars, ein liten busssjåfør med tiltakande måne som er
motstandaren. — Det er ikkje det eg er
for ny-nazistane, alle her veit at eg
alltid har kjempa mot slike
ekstremistar, men me må følge loven.
Me har hatt ei rettsak, og der har me
vorte dømt. Då må me følge det. Lars
slår neven i bordet for å understreke det
han seier.
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Hans stikk ut i innkjøringa for å hente rutetavla, skundar seg inn at for å
høyre på diskusjonen. Dette er han
opptatt av. Han hadde vore på
medlemsmøte då dei vedtok å gå til
streik om ikkje ny-nazistane vart fjerna. Del hadde vore heilt rett meinte
Hans. Men nå når dommen hadde falle
var han ikkje sikker på kva dei skulle
gjere. Det ville jo vere ulovleg å ikkje
betale, men om dei betalte så finansierte dei jo nazistane!
Han sett seg ved sida av Odd medan
han fyller ut konduktørrapporten,
skriver namna og nummera, rutetidene
og Disen — Majorstua — Kjelsås.
Lars er frampå med snakket om lova
igjen. Det går ikkje å gjere noko ulovleg
seier han. Nokre nikkar på hovudet og
er enige med han. Men dei fleste tenker:
betale pengar til ny-nazistane? Ikkje av
mi løn nei!
Det er då Anna kjem inn. Ho er ein
av dei eldste og skal snart gå av med
pensjon. Stor som ei låvedør er ho, og
ei skarp tunge har ho. Ein gong hadde
Fro hatt ein kjendis-kakse på vogna. Då
ho ikkje hadde hilst på han, hadde han
presentert seg med tittel og det heile. —
Og eg er sporvognskonduktør Anna
Evensen hadde ho svara forakteleg.
Nå var det Lars som fekk. — Jaså du
vil betale dei svina du? Det vert sanneleg mykje overtid på deg om du skal
betale alle dei pengane aleine. Lars vert

ganske flat og folk flirer. — Du kan
prate om lova så mykje du vil, men dei
vil aldri kunne arrestere eit par tusen
stykker om me ikkje betalte. Og om dei
skulle prøve seg på foreiningskontora,
ja så veit me då kor pense-jerna er. Eg
skulle likt å sjå den dommaren som ikkje har respekt for det!
Pikettsjefen stikk hovudet ut av luka
i buret sitt og ropar utover: Kven skal
vere konduktør på -28? Ikkje svar å få.
Han prøver igjen og skal til å stengje
luka då ein ung fyr kjem springande inn
gjennom glassdørene. Han ser pikettsjefen og ropar at det er han som skal
ha -28. Pikettsjefen ser surt på han og
smell igjen luka.
Diskusjonen sluknar. Han Lars
vågar ikkje ta igjen mot Anna. Han har
vorte uthengt før når han har prøvd
seg.
Klokka nærmer seg 4.34. Odd set lua
på hovudet og dunkar i Hans. Får vel
sjå til å røre på oss seier han. Hans tek
konduktørveska over aksla og ruslar
avstad. Halvvegs i gangen snur Odd seg
mot Lars og ropar: Du får sjå til å jobbe på du då, så rekninga til nazistane
vert betalt!
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Har Rød Ungdom fest dem da? Ja, i
ungdomsklubben sitt lokale på Bjølsen.
Vi på Sagene og Bjølsen var ute på
gata, på kiosken hvor ungdommen
møtes, uttafor skolen og uttafor
ungdomsklubben hver dag i lang tid. Vi
snakka med ungdommen vi traff om
Rød Ungdom fortalte at vi skulle ha
fest, og at ungdommen i distriktet var
velkommen.
Og det blei fullt hus og fin fest. Vi
hadde to viktige målsettinger med
festen. Gjøre Rød Ungdom kjent, fortelle hva slags politikk vi står for. Få
nye medlemmer i Rød Ungdom og få
folk til studiesirkler. Vi ville også at
festen vår kunne bli et tilbud til ungdommen i strøket, det er ikke så altfor
mange fritidstilbud og steder der ungdom kan møtes innadørs i strøket vårt.
Vi tok 3 kroner i inngangsbillett. Vi

tenkte først å ha gratis fest, men både
lokale og bandet som spilte kosta
penger. Og tre kroner er en overkommelig pris det viste seg, noen
betalte til og med mer for de mente
pengene gikk til ei bra sak. Men likevel,
vi gikk litt underskudd. Neste R.U. fest
må vi vurdere nøye om vi ikke må ta
høyere inngangspris.
Vi hadde et ganske kort, men godt
program. En appell som tok utgangspunkt i lokale saker. Demokratiske rettigheter på skolen. Vi var nemlig på
ungdomsskolen og delte ut Uredd.
Mens vi stod der og snakka med noen
av folka på skolen kom rektor. Reiv fra
oss blada og jaga vekk folka som stod
der, dette var ulovlig, mente rektor. Så
på Bjølsen skole er det ikke lov å lese
hva som helst.
Vi tok opp nazisme og rasisme.

Bjølsen er et gammelt arbeiderstrøk
med stolte tradisjoner i kampen mot
nazismen. Og vi sa at det er nazistene
som er for rasisme og som vil tjene på
rasisme.
Vi hadde laga en sketsj om arbeidsløshet og om hvor viktig det er at norske og utenlandske arbeidere står sammen og at det slett ikke er slik som noen
sier at fremmedarbeiderne tar jobben
fra oss.
Og så dansa vi og diskuterte politikk
til festen var over.
Blir det fest neste torsdag også, spurte folk. Ja, vi skal ha flere fester på
Bjølsen. Og alle de gode erfaringene vi
gjorde, gjør at vi oppfordrer på det
sterkeste andre Rød Ungdom-lag til å
gjøre det samme som oss.
Kameratslig hilsen og utfordring fra
Sagene/Bjølsen Rød Ungdom.

Mot tvangskristning:
På Berg skole har vi nå satt
igang
en
aksjon
mot
obligatorisk kristendomsundervisninga.
Kristendom er nå etter
Stortingsvedtak blitt objektiv
og heter nå religion. Nå skal
vi ha 1 time i 2. gym om fremmede religioner og 2 timer i 3.
gym om kristendom og litt
etikk, alt sett ut fra statskirka
sitt syn.
Folk som har meldt seg ut
av statskirka, men ikke inn i
noe annet kirkesamfunn må
også delta i denne undervisninga. Dette er ikke objektiv religionshistorie, men
tvangskristning.

Stortingsvedtaket om kristendomsundervisninga avslører også grundig de
borgerlige arbeiderpartiene.
Vedtaket er nemlig fatta av et
enstemmig
storting.
For
DNA og SV gjør det tydeligvis ingenting at ungdommen
skal presses full av borgerskapets reaksjonære ideologi.
Religion er og blir humbug.
Det er ikke Gud, men arbeiderklassen som styrer utviklinga. Religionen tjener
derfor til å passivisere oss.
Det passer borgerskapet utmerka at vi ber til en gud i
stedet for å kjempe for retten
vår.

Den første veggavisa vi
hang opp ble sensurert av
rektor. Han hevda at den var
skrevet på feil grunnlag. Vi
hadde skrevet «Nei til
_obligatorisk kristendom».
Sensur av veggaviser,
skoleaviser, elevråd, A-møter
osv. er sånt vi kan vente oss
mer av. Det er jo akkurat det
det nye regelverket legger opp
til, og derfor vil det også bli
forkasta av elevne.
På veggavisene våre har vi
hovedsakelig kjørt på at den
må slåes tilbake. Vi har også
tatt opp religion og kvinnesak.
Vi har videre hatt en under-

skriftsaksjon med oppslutning fra omtrent 50 070 av
elevene. Vi har delt ut løpesedler og solgt merker fra
«Aksjon ut av statskirken»,
og vi skal lage liknende løpesedler.
Start liknende aksjoner på
alle skoler rundt om i landet.
Slå tilbake den nye skiva om
«objektiv» kristendom.
Husk «et samla folk kan
aldri beseires!»
RELIGION ER OPIUM
FOR FOLKET! MELD DEG
UT AV STATSKIRKEN!
Elever på Berg
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SP E
KLASS E

— Bruk fantasien og finn på nye metoder for å selge Klassekampen. Her har noen tatt med seg trekkspillet og sangstemmen på stand på Grønlands torg i Oslo.

HVA ER
MARXISMEN
LENINISMEN
MAO TSETUNGS
TENKNING?
-

Den nye grunnsirkelen til AKP(m-l) forklarer bl.a.
* at arbeiderklassen er den eneste
virkelige revolusjonære klassen
* at arbeiderklassen er utbytta
* at Sovjet i dag er en imperialistisk stat, en fascist-stat av
Hitler-type
* at det er fare for verdenskrig
* at DNA, SV og «NKP» er borgerlige partier som er kapitalistenes redskaper i arbeiderklassen
* at den sosialistiske revolusjonen
vil komme og at sosialismen
bare kan innføres ved en væpna revolusjon

mon~ozdakaao*
Mao 'fitettlw ~dog

* at den revolusjonære kampen
må være leda av et virkelig
kommunistisk parti som AKP(m-l) for at den skal føre til
seier.
Boka er lettlest med mange illustrasjoner og et gjennomarbeida
noteverk. Kjøp boka og les den!
Kontakt AKP(m-l) dersom du
ønsker å delta i en studiesirkel.
Pris kr. 38,50, 320 sider.

Boka får du kjøpt i Oktober- bokhandlene
og andre bokhandler
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O ktober
v

Opplaget på Klassekampen
er nå oppe i 25.000! Dette er
det. høyeste opplagstallet
avisa noen gang har hatt bortseett fra enkelte spesialnumre. Dette er nesten like
mye som revisjonistavisene
Friheten og Ny Tid tilsammen, pluss at Klassekampen
kommer ut med dobbelt så
mange numre som disse
avisene.
Dette er for det første uttrykk for at Klassekampen er
ei god avis. Den er raskt ute
med å kommentere og dekke
store og små nyheter.
Kvaliteten på det faglige stoffet og arbeidsplassreportasjene i Klassekampen ligger
skyhøyt over det noen andre
aviser kan prestere.
For det andre er den øknina
i opplaget bevis for at folk
begynner å kjenne avisa. Fordi de veit hva avisa står for og
veit hvilken side den står på,
er det mange som kjøper
avisa uten å ha lest den før.
For det tredje betyr 25.000
at flere og flere selger avisa.
Enkelte lørdager ser Oslo sentrum ut som en stor KKstand! Men husk at det ikke
er nok å selge avisa. Det
eneste som sikrer både
økonomi og opplagstall er
abonnenter, så legg vekt på å
spørre om folk vil abonnere!
Klassekampen er idag ei
avis borgerskapet ikke lenger
kan fortie. For hver gang

Klassekampen øker sitt opplagstall blir det en større og
større trusel mot borgerskapet. Et ferskt eksempel er
streiken på Champignon og
kampen mot streikebryteriet.
Klassekampen har systematisk støtta arbeiderne og
plukka fra hverandre løgnkampanja i borgerskapets
aviser bit for bit. Uten Klassekampen ville borgernes
rasistiske propaganda vært
enerådende.
Fra 1. april vil Klassekampen komme ut hver dag.
Dette betyr at den blir et enda
kvassere våpen i arbeiderklassens og arbeiderungdommens tjeneste. Borgerskapets løgner og sannheten
om arbeidere i kamp kan
presenteres daglig.
VIKTIG FOR UNGDOMMEN
En seierrik kamp for ungdommen er avhengig av et
sterkt og slagkraftig Rød
Ungdom og deres avis, Røde
Garde. Ved siden av dette
trenger vi sårt ei kommunistisk dagsavis som kan
propagandere ungdommens
interesser hver dag. Så,
folkens! Ut og selg kommunistiske aviser — ta Røde
Garde i den ene handa og
Klassekampen i den andre!
Verv mange abonnenter til
Klassekampen! Fram for ei
sterk kommunistisk presse!

