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Avisa til Rod Ungdom

Krever hovedtillits mannen tilbake
pa skuta:

Stott ungdommen
i Lorenskogi

Gastene pa Konge•
skipet «Norge" trua
med 6 ars fengsel!
Saka ti den «aysatte» tillitsmannen Stein Ohrn
miler videre. Ikke nok med at han er blitt urettmessig satt i land fra kongeskipet. I forrige uke
blei han henta hjeinme av og sett
i forher pa Akershus.
Til og med ombudsmannen har mattet innremrne
at ilandsettinga mangla rettslig grunn.
Men forsvarsdepartementet og DNA toer sine
hender. De ensker a bruke denne saka til et nytt
angrep pa soldatenes demokratiske rettigheter!

LES OM SAKA PA SIDE 4 OG 16.

Dra pa Rod Ungdom
leir i sommerferien!

Ska du reis pa Raud Ungdom sin leir
Arbeiderungdom og skoleelev
Reis dit og laar om politikken
Om kamp pa skolan og krigsfarn i dag
kollektiv kultur og idrett for alle
Ingen ska set der ensom forlatt
Samhold gir styrke, einheit gir seier
Strategien er revolusjon.
Ke ska vi gjer vess det bi krig
Arbeidergundom og skoleelev
Ska vi set passiv a la dem myrd oss
Eller ska vi ga folkekrigen sin vei
Soviet og USA forbered krigen
Soke etter all verdas praktEinheitsfront mot imperialismen
Folkekrig og revolusjon
Korleis ska vi for kampen Pram
YLI, NGS og arbeidsplass
Mot regelverk, normerte pricer
For rettigheite og hogar stipend
Dagens kamp — sloss for det rette
Ingen ska sei at vi er for svak
Samhold gir styrke, einheit gir seier
Meld deg pa tel Raud Ungdom sin leir.
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Stem Rod Valgallianse!
I siste Rode Garde star
det mye om valget, og det
er bra. Men jeg mener oppslaget har en viktig feil:
Ikke noe sted sies det at det
er viktig a stemme RV.
Tvert om heter det i artikkelen «til deg som er under
20 'Ai»: « \Tart mal med
valget er ikke forst og
fremst a sanke sa mange
stemmer som mulig. Det
viktigste for oss era spre
var revolusjonwre politikk
til flest mulig.»
ER «DET NYE
FOLKEPARTIET» REVOLUSJONIERT?

For a sette det Litt pa
spissen: I valget skal vi
spre masse aviser, men om
det fewer til at RV far
mange stemmer er ikke sa,
viktig! Artikkelen framstiller det nesten som noe
«spesielt revolusjonwrt»
ikke fa stemmer. Hvis det
var sann, skulle f.eks. det
ynkelige «nye folkepartiet»
vmre ganske revolusjonrt!
RV SKAL HA SA
MANGE STEMMER
SOM MULIG !

Poenget er at dette er ei
sywrt farlig linje i
valgkampen. Jeg jobba for
Rod Valgallianse i forrige
valg, og da var nettopp ett
av problemene a fa folk til
stemme RV. Mange mente at RV var nok det beste
alternativet, men stemte
SV for ikke a «kaste bort»
stemmen sin. Denne linja
spres aktivt av SV sjoi.
Hvorfor er RV utelukka fra
valgsendingene i NRK?
Forst og fremst for a hindre RV a slippe til med sin
politikk, men og for a prove
framstille RV som et parti som egentlig ikke har noe
med valget a gyre og som
det ikke er noen vits i
stemme pa..
Ett av mala \rare med
valget er nettopp a fa
mange stemmer, ja, sit
mange som mulig. Det
betyr ikke at vi er borgerlige stemmefiskere, fordi
vi har ei revolusjonwr linje
og tar opp den kampen arbeiderne, ungdommen osv.
forer. Sammenlign valget

med 1. mai. Kan vi da si til
folk at «det er flott at du
synes Faglig 1. maifront er
bra, men det er ikke sa
farlig om du stiller opp i
demonstrasjonen? Sjolsagt
ikke. Kan vi sammenlikne
valget med en demonstrasjon? Ja, Rod Valgallianse
mener at valget ikke kan
endre maktforholda i
Norge, at den sosialistiske
revolusjonen ma til. Men
en stemme til RV er nettopp en deltaker i denne
«demonstrasjonen», styrkedemonstrasjon mot
borgerskapet, for revolusjon og mot kapitalisme og
parlamentarisme.
RV INN PA
TIN GET!

Det er og ei viktig
malsetting a fa, stemmer
nok til a fa revolusjonwre
inn pa. tinget. Tenk assen
rabalder det blei pa LOkongressen med 5 revolusjonwre av 400, assen
Aspengren kokte over av
raseri og ayslorte seg verre
enn noensinne!
Onsker borgerskapet at

RV skal fa mange stem-

mer? Sjolsagt ikke. Men da
ma ikke Rode Garde spre
oppfatninga at det er
«revolusjonwrt» a. ikke fa
stemmer. Vi ma. slass
aktivt med folk nettopp for
a fa dem til a stemme RV,
fa dem til a bli med i
«demonstrasjonen», ikke
bare se pa, og stotte i ord.
KONKLUSJON EN
I ARTIKKELEN
ER RIKTIG

Alt dette ikke for a
argumentere mot det som
er hovedkonklusjonen i artikkelen, nemlig at RV
legger like stor vekt pa a
jobbe med ungdom under
20 Ai' som de med stemmerett, men for a advare mot
ei farlig linje i valgkampen
som bare vil skade RV og
tjene borgerskapet og revisjonistlederne i SV og
«NKP».
Leser, Oslo
PS: Forovrig krever Rod
Ungdom og AKP(m-l) at
stemmerettsalderen skal
senkes til 18 tir !

Masseprotester mot utelukkinga
av RV - Krev at Rod Valgallianse
skal delta i NRK!
Som eneste partiet som stiller lister i alle fylker til stortingsvalget blir Red
Valgallianse holdt utafor valgsendingene i NRK! Dette grove angrepet pa
ytringsfriheten ma metes med en storm av protester. Ta saka opp i de organisasjonene du er medlem ay. Send protestskriv til NRK og ring ned kringkastingssjef Elster!

For valget i 1973 gjaldt de
for
reglene
samme
deltakelse i NRK som har
vwrt gjeldende helt siden
krigen. Alle partiene,
inkludert RV, fikk lik sendetid i radio og TV. Foran
kommunevalget i 1975 blei
reglene endra — na matte

de pa.rtiene som skulle fa
vwre med i NRK stille
lister i sa mange fylker og
kommuner at de nadde 1/4
av velgermassen. Da NRKledelsen oppdaga at RV
fylte dette kravet blei
reglene endra pa nytt, slik
at partiet matte stille lister
i 1/4 av antallet kommuner.
Foran valget i err har
reglene bum, endra enda en
gang. For a gjere systemet
enda mer vanntett for RV
stiller na NRK-ledelsen
krav om at partiet ma, vmre
representert pa stortinget
en av de to siste periodene
for a fa. bli med i radio og
TV -sendingene .

Asgeir Sunde, ungdomsrepresentant pa. Rod Valgallianses liste i Oslo, holder appell pa Rod Ungdoms St.
Hans-fest.

BORGERSKAPET
REDDA «NKP»

Plutselig oppdaga NRKledelsen at de hadde gjort

en bommert nok en gang.
Det viste seg nemlig at de
nye reglene utelukka det
ogsa.
svarte «NKP»
Poenget var jo 5. lage
regler som utelukka det
revolusjonwre RV og bare
de tte partiet. Redningsplanken for det reaksjonwre «NKP» lot ikke
vente lenge pa seg. Kringkastingssjef Elster fant ut
at «NKP» skulle fa \Imre
med fordi Reidar Larsen

en gang hadde vrt
medlem av dette partiet —
til tross for at han meldte
seg ut av «NKP» og inn i SV
tilbake !
for Lang tid
Dessuten syntes Reiulf
Steen det var for galt a.
stenge «NKP» ute fordi de
«representerte en verdensomspennende ideologi og
bevegelse»! Sd sterk er
frykten for a, trakke Sovjet
pa twne der i garden.
RV ER DE ENESTE
SOM ER UTELUKKA

Resultatet er altsa, at RV
som det eneste landsomfattende partiet blir
utelukka fra valgsendingene i NRK. Dette
viser at det eneste prin-

sippet NRK-ledelsen holder
fast Pa er at Rod Valgallianse skal holdes utafor
valgsendingene.
SEND PROTESTER
TIL ELSTER!
RV har reist krav om at
godkjente partier som stiller
lister i et flertall av
og som kan
fylkene,
dokumentere en landsomfattende organisasjon,
skal ha lik demokratisk
rett til a delta i de vanlige

«alle registrerte og

riksnett- og distriktsnettsendingene og utvida sendetid for lokale lister i valgkampen». Dette kravet har
fatt brei stotte. Bl.a. har
over 25 fagforeninger vedtatt protester mot
utelukkinga av RV. Vi
gjengir her en del av uttalelsen fra Stalverksgruppa i Mo i Rana : «Rod
Valgallianse er i dag dot
landsomf attende
eneste
parti som stiller liste i alle
fylke som er utelukka fra
valgkampsendingene. Dette kan bare karakteriseres
som et angrep pa ytringsfriheten og kan ikke
tolereres. Frykter makthaverne at den politikken
som RV star for skal bli
kjent for folk ?... »
SEND PROTESTSKRIV
OG RING TIL ELSTER OG
KREV AT RV FAR DELTA
I VALGSENDINGENE!

MOELV:

kommunepampcne gir blaffen
MEN UNGDOMMEN VII HA ET STED A ViiRE!
Det er lite a. gjore pa fritida for ungdomrnen i Moelv.
Det er bare pa kafeene en kan treffe annen ungdom og
ha det litt hyggelig. Ifslge kommunefolka er ungdommen kraystor og ikke villig til a finne pa noe sjol
om de ikke er fornoyd i dag. De gir blaffen i ungdommens behov for a ha et sted a treffe kamerater pa
fritida. Rode Garde har slatt av en prat med en Moelvungdom for a home hvordan fritidstilhudene i Ringsaker kommune er.
— Over 600 ungdommer
star uten ungdomsklubb.
De sorn ikke tiltrekkes av
religiose eller idrettslige
foreninger er henvist til
gata. Moelven hotel!,
Mokka kafe og kafe Fonix
er de eneste plassene ungdorn men kan holde varmen
i om kveldene. Eierne av

disse stedene tjener grovt
med penger.
KOM MI:NEN STJ AL
BAK R VG6EN
KL L
P.A MEDLEM MEN E!
En gang hadde ungdommen I •loely en plass a
vtere. Pa grunn av darlig

okonomi og ikke noe hjelp
fra kommunen sprakk
ledelsen for klubben. De
orka simpeithen ikke mer.
En ny gjeng begynte
diskutere organiseringa av
en ny klubb. Mens disse
diskusjonene pagikk blei
lokalene prosjektert bort til
sosialkontoret ! For a
betale regninger for driften
av klubben matte kassereren bl.a. selge stereoanlegget.
Det siste aret klubben
blei drevet gadd ikke
engang ungdomsansvarlig
i kommunen a sette seg i
kontakt med klubben. En
kveld korn plutselig med.
lemmene til stengt dor.
Kommunen hadde va>rt der

kvelden for og stengt
lokalene! I en periode da
klubben altsa ikke hadde
noen organisert ledelse
benytta kommunestyret
muligheten og gikk bak
ryggen pa klubben og sneik
til seg lokalene.
Pa. kafeene gar i dag
diskusjonene stadig oftere
om kommunenes elendige
fritids«tilbud ».

mune ligger i dag
Brumundal. «tingdomsansvarlig i kommunen tror
visst at Ringsaker kommune kun dreier seg om
Brumundal», sa en av dem
vi snakka med pa
ungdomsskolen. Hadde det
bare vart sa, vet — ikke
engang Brumundal har
noen ungdomsklubb'.

STORT BEHOV
FOR FRiTIDSKLI; BB

Kt LTURSJEF14.:N VIL
IKKE BLANDES INN
I L N GDOWISARBEID!

Det er et stort behov for
fritidsklubb i Moelv. Da
klubben starter 11973 hadde
den 117 registrerte medlemmer. De Aeste» fritidstilbudene 1 Ringsaker horn-

Ungdomsbudsjettet
Ringsaker kommune er pa
80 000 og 1 tillegg kommer
en post pa 12 000 som skal
benyttes til oppD.eringsfritidsfor
virksomhet

ledere. Disse pengene gar
til speideren, kristelige
forefinger og en liten del til
idrettsklubber. Kultursjefen i Ringsaker kommune, Alex Roald, har uttalt at det fra kornmunens
side ikke vii bli tact noe
initially til a starte opp en
ungdomsklubb verken i
Brumundal eller Moelv.
Han kan ikke forsta hvorfor kommunene pa dod og
liv skal blandes inn i ungdornsarbeid... ! KAMP FOR ET STED A
VIERE!
Korresponden t,
Moely
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a I enne saka opp i fri
tidsklubber og elevrad.
Vis pampene at ungdom
over hele landet stotter
Lorenskogungd om men s
kamp for et motorsenter!
Send stotteerklEeringer
til:
Aksjonskomiteen
for
motorsenter
v/Bent Berget
Sonnaveien 9,
1473 Skarer

Det nytter ikke a std pa
gatekjOkkenet a dromme
Vi ma Wore noe sjol!
Store og sma motorsykler, nytrimma og gamle harkete biler og en mar gjeng
med ungdom samles pa «sentret» hvei dag. Gatehjornet er det eneste
«tilbudet» vi har. Mange fine diskusjoner om motor og tekniske detaljer, om
kommunen som ikke lefter en finger og som IHVERTFALL ikke er pa var side. Vi
har dromt mye om a ha et sted hvor vi kan skru og mekke, sitte og prate — JA,

SA KRAVFIJIIE ER VI AT VI HAR SNAKKA OM AT VI SKULLE HATT ET MOTORSENTER! Men na er det sluff med pratet, etterat kommunen i 10 ar har «jobba» med saka hat vi Inert at det ikke nytter med drummer og venting. Vi hat

danna en aksjonskomite for motorsenter i lorenskog!
— Det er 20 000 innbyggere i Lerenskog
— Det er adgang forbudt for ungdom over 18 at i den kommunale fritidsklu bben
— Det er ingen kino eller restauranter
— Det er ingen politiske partier i kommunestyret som gjor noe for a stotte I

oss.
— VI KREVER MOTORSENTER NA!

Aksjon i kommunestyret!
Aksjonskomiteen starta
opp med a delta i Faglig 1.
maifront toget i Lorenskog.
40 stykker gikk eller kjorte
med sykler og biler under
parola « yi krever motorsenter NA! ». De har en underskrifskampanje og til na
har de samlet inn over 1 000
underskrifter. 50 personer
matte opp til den forste
demonstrasjonen foran radhuset hvor kommunestyret
skulle ha mote. To stykker
gikk inn i salen og overleverte et brev til ordforeren. Der
sto det at motorungdommen
krevde et senter nd, og at det

skulle vedtas pa neste kommunestyremote. Politikeren
blei nodt til a ta brevet inn
pa dagsorden og i referatet
fra motet!

«SALEN MATTE RYDDES»
Sjolsagt kom ikke saka
opp pa neste mote, men blei
bare overlatt til administrasjonen. Na var det bare
det at ingen lot seg lure til
tru at kravet om motorsenter vil bli bort inne i
papirmolla. Derfor ble det
ny demonstrasjon. Na mate
det opp 75 personer! Det blei

ropt slagord, holdt appell og
lope sedler blei delt ut
(lopesedlene var ogsa
plassert rundt i salen for
politikerne kom ). Demonstrantene gikk sa, inn og fylte
opp alle tilhorerplassene. I
et kort pause mellom to
talere ropte alle det sjollaga
slagordet (trykt et annet
sted pa sida ) og reiste seg og
forlot salen igjen som avtalt.
Politikeren var rode og
svette da dettes skjedde. De
var sa redde og febrilske
over a fa folk inn i salen at
det sa helt latterlig ut. I
lokalavisa dagen etter sto

det at salen matte ryddes!
Etter denne vellykka
demonstrasjonen sto de
motorinteresserte enda mer
sammensveisa. Ingen var
lenger i tvil om at kommunen ikke star pa ungdommens side, men at vi tvert
imot ma ta opp kampen mot
kommunen for a fa et motorsenter.
RG-korrespondent
Lorenskog

Motorungdommens
slagord:
Hva krever vi?
Motorsenter, motorsenter, motorsenter!
Hva gjor kommunen?
Venter, venter venter!
Hva har staff toms i mange ar!

Skullerud gird, Skullerud gird,
gird !
Vi krever motorsenter N A!
Vi krever motorsenter N A!
Vi krever motorsenter N At

Kommunen har et sted Vi krever Skullerud Ord
I mange ar har Skullerud
gird statt tom. Det er kommunen som eier dette
stedet. Aksjonskomiteen
har sagt klart ifra at
Skullerud gird ma bli
motorsenter. Det er sywrt
pinlig for kommunen at
noen trekker dette fram i
lyset. Derfor har kulturstyret i all hast vedtatt at
motorinteresserte kanskje

kan fa et midlertidig sted.
Det er sjolsagt et resultat
av aksjonen at dette har skjedd, men de lokalene kommunen tenker pa er altfor
sma og egner seg ikke pa
noen mate til motorsenter.
Dette veit kommunen og
prover na a si at «fritidstilbud til motorinteresserte» er et bedre
ord enn motorsenter. Da

kan de sjol suverent
bestemme hva slags hus og
hvor stort dette «tilbudet»
skal vwre. Men det er
lokaler med skikkelig
verksted, med kafeteria
med diskotek, film og
motorkurser, plass til
styrerom o.l. som er et
motorsenter, og det er det
kravet gj elder.

OKKUPASJON

!

Skullerud Ord egner seg
bra til dette. Alle er villige
til a vwre med pa a sette
garden i stand. Far ikke
Lorenskogungdommen motorsenter na, blir det
okkupasjon!
RG-korrespondent,
Lorenskog

motoraks'onen
Rod Ungdom i Akershus
stotter fullt ut den kampen
dere forer for motorsenter.
Kommunen har ikke
gjort noe for a lage motorsenter pa mange dr. Det
viser hvordan kommunepampene og alle partiene i
kommunestyret gar imot
ungdommens interesser.
De kommer med fine ord
og feite valghafter, men
bekjemper alle rettferdige
kray. Dere har fulgt en helt
riktig linje ved a ikke stole
pa loftepolitikerne, men
bare stole pa deres egne
krefter. Dere har skjont at
kommunen ma presses
gjennom aksjoner. Denne
veien ma, dere fortsette
folge. For vier sikre pa at
kommunen prover a
smigre og komme med
lofter for a stoppe kampen
deres. Svaret ma vre hardere og storre aksjoner og
flere med i kampen. Lag
fler demonstrasjoner i og
utenfor Radhusett og i
gatene! Okkuper Skullerud
Ord og ta den i bruk som
motorsenter.
Dere sloss mot en sterk
fiende, og kommunen vil
komme til a ty til mange
midler for a knekke
aksjonen nar de ser at
motoraksjonen ikke slutter
pa grunn av noen lofter.
Det vii bli gjort forsok pa a
sa mistillit til aksjonen,
splitte den og muligens set-

te inn politi for a hindre
demonstrasjoner og
okkup asjoner V wr forb e
re d t pa alle muligheter, la
dere ikke knekke !
Det har wart gjort forsok
pa a sette motorungdommen opp mot kommunister og andre progressive, og motorungdommen
har fatt skylda for at en
demonstrasjon pa Lillestrom blei slatt ned med
void. Dette er falske
anklager. Det var ikke
motorungdommen, men en
liten gjeng folk som gikk
los pa demonstrantene.
Rod Ungdom tar kraftig
aystand fra hetsen mot
motorungdommen.
Rod Ungdom stotter
krava og aksjonen deres.
Det var Rod Ungdom-medlemmer som tok initiativet
til aksjon gjennom Faglig
1. maifront, og det jobber
flere kommunister
aksjonen. Rod Ungdommedlemmer har vwrt med
pa a samle underskrifter,
og vi har lagd en lopeseddel
som stutter aksjonene og
som er spredd i 5 000
eksemplarer i Oslo og
Akershus. Vi vii fortsette
stotte den kampen dere
fewer. Vi er Sikre pa at dere
vii seire.
Kameratslig hilsen
Rod Ungdom
i Akershus
.

_

-
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Kjemp for ungdommens interesser Bli med i Rod Ungdom!
Pa dannelsesmetet for motoraksjonen i Lorenskog blei det vedtatt og
sendt en stotteuttalelse til T-baneungdommen i Oslo som heller ikke
har noe sled a vee og blir kjeppjaga og terrorisert med void av politiet.
Ungdom over he;e landet ma stotte hverandre nar det blir aksjonert
mot de forholda vi lever under. Den beste maten era reise kampen sjol
sa vi Wit mange og slagkraftige. Rod Ungdom gar i spissen for a reise
slike !camper. Kommunistene hammer ikke med falske valglefter, men
deltar sjel aktivt i slike aksjoner og med en solid organisasjon i ryggen
er kommunistene med a legge planen for hvordan kampen kan fares til
seier. Bli med i Rod Ungdom og kjemp for ungdommens interesser du
ogsa!
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OPPROP FRA ROD UNGDOM:

Rain skytset mot DNA-regjeringa!

* rode garde
Avisa til ROD UNGDOM
Boks 2046, Griinerlekka, Oslo 5
Postgiro for abonnement: 4 79 21 31
Postgiro for korurnisjonterer : 20 60 68
Abonnement koster 30 kroner for ett ar
RODE GARDE kommer ut hver maned
bortsett fra juli
Redakter og ansvarlig utgiver:
Erling Maartmann-Moe
Trykt i offset hos A /S Duplotrykk

Kampen for at hovedtillitsmannen pa Kongeskipet, Stein
Ohm skal tilbake pa sicuta, gitr
nit inn i en avgjerende fase.
Fordi den reaksjonrere handlinga til forsvarsledelsen er
sa apenlyst ulovlig, fordi gutta
ombord star enhetlig bak
tillitamannen, fordi epinionen
er sterk og en solidarttetsbevegelse er i emning, er det
pa mulig a vinne full seier:
Ohm tilbake pa Kongeskipet!
Arbeidsutvalget i Red
Ungdom oppfordrer medlemmer , og sympatiserer og
spesielt alle progressive
soldater til a ta et krafttak for
a fore denne viktige kampen
tram til seier. Kampen star om
ei prinsipiell hovedsak for
soldatene: Retten til a velge
tillitsmenn i det hele tatt!

STYRK SOLDATKAMPEN BYGG IISITERESSEORGANISASJO NEAT !
-

Nile de borgerlige ungdomsorgania,asjonene fra Unge
Heyre til Sosialistisk Ungdom
og AUF har nit haft ei uke
tenke seg om for a komme ut
toed stette til kampen pa
kOngeskipet - men ikke et pip
har viert a here. Borte er alle
de fine ord om stette til
soldatenes kamp som floIerte
under diskusjonen om tillitsmannsordninga - borte er
Unge Hoyres lovprising av
«demokratiet og samarbeidsviljen» i forsvaret. Er ikke ei
ekes betenkningstid nok for
ledelsen i Sosialistisk Ungdom
til a ta standpunkt i denne
saka? Nei, sannheten er at de

AKSJONER MOT HOAAS!
HOAAS UT AV SKOLEN
Lektor Hoaas er herer pa gymnaset i Stokmarknes. Han har trutt og jevnt i arevis skrevet
brosjyrer som oppildna til rasisme i Norge,
skrevet om at den «ariske rasen» er overlegen
alle andre. Han har tegna hodeskaller som viser
andre rasers underlegenhet i forhold til den rasen
som Hoaas kommer fra.
Alt det Hoaas preker om er skaret ut av skriftene til Hitler og Gobbels og de er hele grunnlaget
for de reaksjonwre morderbandene Ku Klux Klan
i USA og til det rasistiske Vorster-regimet i
Azania (Sox.- Afrika ).
Det var i kampen mot Hitlers rasistiske politikk
at folk over hele verden var villige til a. ofre livet
under siste verdenskrig. I Azania kjeniper de
s arte need med hele sitt liv som innsats, for a
tjerne inrkperiallsmen og rasismen. Hoaas er
ingen skrultete vitenskapsmann mom sitter hjem -

••ajr..-.--.-..tt,‘,..e..,-ftnaut,.,.„.. io.,

Overvakninga kan glemme «NKP»!
temperament er pa tupp. :1!,1
han blir irritert, viker han ikke 1

4._tilbakeforApsntilynelatende nylig ervervede forsvarskunnskaper pa sin motstan- 4"i
der. Sverre deltar ivrig pa klassens sosiale samvter. Han hat.
sets arranger et slikt et. men as
forstaelige grunner nekter han /f ..
tebrilsk A arrangere tlere as samme slitget. Han driver enna pa
0- 0,......„
••om .peider, og han har ogsa j
.,'"'‘.. .
•
ilristet seg til A begynne med 6•
Sverpbund
tallskiermhopping. Skjent enkelte
Sverre er plassert i •tronten• av 1
i klass•n spar log haper) at dette
• klassen. Han er vanligvis beskie.
vil •gta gait. kommer Sverre hel*.' den i timene, men nA:' han forst
skinnet tilbake etter hvert hopp.
apner munnen, er det ofte for a
Filers kan vi nevne at - Sverre
forsvare og fremme sin politiske . ..
sa langt lira er noen nynorsktiloverbevisning. Som nok mange
henget. inoe som ofte merkes nalvet. har han vxrt medlem av en
nynorshstilene skal innleveres),
viss politisk organisasjon pa yt•
eller mien tbrsvarer av fremmedi terst hem lloy• NA har hart
b id •tnes rettigheter.
1 imidlertid 'meld! seg to derfra, og
ar e `
Dopunavn: tGilbert Lapp,
' klassen mrrer sterk mistanke om
Ofte hem Ta'n, Pedersen! ,.
al dette skjedde etter at han fant
407k-tat...Re• kv.---.}..
4,,- tly.-A., 4.11.
Ut . ■ • det var sameblod i Arene
,,e,
1111C. Vi har. ogsa erfart at bans ."' ..
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spres lepesedler, samles underskrifter og gjeres vedtak
om stette. Tillitsmenn ma
rankest mulig tilslutte seg det
spesielle tillitsmannsoppropet
som stettekomiteen i Oslo har
tatt initially til. Samme typen
aksjoner ber organiseres
utafor leirene. Fagforeninger
og styrer tom raskt fatte vedtak
mot overgrepet - denne saka
star helt i klasse med den
polltiske klappjakta og oppsigelsene pit arbeidsplassene.
Stein Ohm har tatt en belt
riktig beslutning om ikke
mete til tjeneste pa Akershus.
Solidaritetsbevegelsen ma
stile krav om at han skal
tilbake pit «Norge» og at ingen
represalier mot han kan
tolereres.
Bare en massiv solidaritetsbevegelse kan nit knuse DNAregjering-as forhapninger om
«ro og tid» i denne saka.
Regjeringa, har gjennom sin
passivitet vist at den i
virkeligheten
stetter
den
politiske forvisninga av Ohm.
Derfor ma det sterkt press for
a f a den til a f (age de regime de
veit er brutt. Det kan vi klare
om vi handler raskt og besluttsomt!
Arbeidsutvalget i
Rod Ungdom
2. juli 1977

klipp & kommentar

Cfn'sok pa yrkesforbil:1 Poenget var at
AUF i Salsdal fremma en
prop ressiv parole som de
pra ksiN bekjempa pa
wile
tenkelige
op
utel:k•
ni;i1+• ■ •
"t•

Hvem er ansvarlige i denne
saka? Det er desperate reaksjonanre offiserer som har tatt
den ulovlige avgjorelsen. Men
de politick ansvarlige er DNAregjeringa og forsvarsminister
Rolf Hansen. De liar i over ei
uke sittet stifle okIkke lefta en
finger mot en avgjerelse som
ulovlig. Det er de
de vveit
som har makt og plikt til a omgjore beordringa av Ohm.
Talsmenn for departementet
har spent innrornmet at reglene
er brutt og at Oftrn fremdeles
era betrakte som tillitsmann
pit Kongeskipet !
Men Rolf Hansen & co haper
i det lengste pa at stormen skal
gi seg, at dette skal ga den
tradisjonelle kverna gjennom
ombudsmann osv. Dette ma vi
ikke tillate! Dette er langt fra
nos «tvilstilfelle» som ma
«vurdereso, departementets
oppgave bestar enkelt og greit
i a slit, ned pit en spent ulovlig
avgjorelse.
Dette veit ministrene til
DNA. Derfor ma kampen na
rettes inn pa a fade poli tisk ansvarlige - DNA-regjeringa
omgjore den ulovlige
beslutninga umiddelbart. Dette er hovedkravet nal

Nekkelleddet na er breie og
omfattende solidaritetsaksjoner fra soldater og andre
som stiller kniven pa strupen
pa regjeringa. I leirene ma det
organiseres stettekomiteer,

Betting
«N('1

STILL DNA-REGJERINGA
TIL ANSVAR!

ASSEN SKAL
KAMPEN VINNES?

me pa hybelen i Stokmarknes og forsker i men neskeraser. Han er en propagandist for rasismen
og nazismen. Han forsvarer Hitlers nazi -for brytelser, han bruker undervisninga si til a propagandere at nazistene ikke dreiv systematisk utryddelse av folk som de bevda var lavtstiende.
For noen uker sides brayt det los raseoppteyer
en by i Sverige, og borger-avisene stonna over at
sant kunne skje. Men i Norge er det folk som underviser i den heyere skolen som lager brosjyrer
og driver all den propaganda de er i stand til, em
at fremmedarbeidere, joder osv. [HA, bort. De sier
disse er laverestaende, og bare fortjener pisken
og sulten fra de norske «ariene». Og regjeringa og
borger-avisene forsvarer denne rasist-profeten.
De beskytter Hoaas med alle midler mot folkekravet om at Hoaas skal bort fra skolen. Elevene
lies Stokmarknes skole krever Hoaas bort, tiltsmenn i lektorlaget krever at han fjernes og til og
med fylkesskolestyret i Nordland ser seg nodt til
a stette dette massive kravet. Likevel bar dewtementet avviste kravet, og beskytter Hoaas stn
posisjon.
Vi vil aldri gi opp kravet ern at Hoaas skal ut av
skolen, og at rasismen hans skal stoppes. Vi vil
ikke godta at den norske skolen skal propagandere at noen folk er lavtstaende og fortjener undertry kking og utryddelse.
Derfor oppfordrer vi elevene til a gjore seg
klare til kamp mot Hoaas og bans ideer ved skolestart, gjennom a reise kravet «Hoaas ut av
skolen» pa nytt, og kjempe det igjennom. Dette er
Mite bare elevens sak, det er hele folkets sin sak,
men elevene her ta pa seg a ga i spissen for
kravet!

I torrige nummer av
RG var det sniki seg inn
en stygg trykkfeil i en
korrespondentartikkel
som omhandla Salida;
AUF. I artikkelen star det
i nest siste -.1.vsnitt at
samorg-toget bar en
parole som lad: ‘cNei til
Al-IP's forsok pa yrkesforbud!» Det riktige skal

alle frylit r denne kampen som
gas pa, «Norge» bar reist.
Fordi den avkler tillitsmannsordninga og viser at den ikke
engang er et samarbeidsorgan,
fordi den stiller «arbeiderregjeringa»• mot veggen, fordi
den sa klart viser assen forsvaret er retta mot soldatene.
Soldatene ma lanre av denne
saka og sette i gang en offensiv
for a bygge Interesseorganisasjonen i leirene.

i

Denne flasete og dypt
reaksjonwre presentasjonen av en nynazist er
klippet fra russeavisa til
Heggen videregaende skole
i Harstad. Russeaviser blir
gjerne framstilt som «morsomme» og «upolitiske».
Dette er et grovt eksempel
pa at det motsatte er sant.
Nazisten Sverre Sperbund blei ayslort for to a,r
siden, da bladet «Rapport»

Her ser du to annonser
fra «NKP»-avisa «Friheten» som kom ut 20. juni.
Hver pa sin mate illustrer
de godt hva slags parti
«NKP» er. Tru det eller ei
— faksimilien til venstre
viser ei navneliste over alle
som i lepet av den siste uka
har gitt penger til
«Friheten» — dette i samme nummeret som er fylt
med de siste opplysningene
om overvakningspolitiets
omfattende arkiver! Og
dette kaller seg et revolus joncert parti!

Fra «NKP» har borgerskapet ingenting a frykte.
Og overvakninga kan fortest mulig glemme «NKP»
— eventuelle personopplysninger tar dette partiet
seg sj 01 av !
Den andre annonsen
taler for seg sjol. Slik apen
propaganda for det imperialistiske «forsvaret» er
helt uforenlig for et kommunistisk partis avispraksis
.

Litt for scakt define uka

FER/ETIER
a 6etatt.

offentliggjorde et brev fra
Sperbund til foreren
Bilicher, der Sperbund
beklaga at han ikke kunne
mete opp pa «Rikstinget».
Rode Garde lesere, merk
dere navnet og trynet pa
denne nazisten!
Kamp mot nazismen!
Forby Norsk Front!
Rode Garde
korrespondent

HAR DERE UTSATT
FERIEN, FOLKENS?
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Unge Hoyre «naturlig
samarbeidspartnern
for AUF i Vagan
Rod Ungdom i Wigan invit,erre AUF til konfrontasjonsmote her forleden. Det hersket lenge tvil em AUF
kom til a mote. Formannen, Ronny Jensen, hadde
Enemlig samme kveld planlagt a mete pa et medlemsEmote i Unge Hegre for a diskutere skolepolitikk. Han
=har nok a gjore formannen, sterlig na i en forvalgstid,
Ealeine som Iran er i Vagan AUF.
= Han motte opp, med friskt mot og freidige replikker,
De freidige replikkene forsvant utover kvelden. Ingen
Eandre fra AUF florae. Derimot motte en del venner av
.a.!formannen, for tido, organisert I tinge Hegre.

Landskonferansen for tillitsmenn i «Forsvaretn 1977:
FRAMGANG FOR KAMPLINJA BLANT SOLDAT-TILLITS
MENNENE!
«FORSVARS»-LEDELSEN
BEFAL HAR

for
Landskonferansen
STEMMERETT
tillitsmenn i Forsvaret 1977
Og da ma vi huske pa at
blei ayslutta fredag 17. juni
denne «tillitsmannskonpa Sola flystasjon utafor
feransen» slett ikke bare
Stavanger. Konferansen
bestar av tillitsmenn!
vedtok ei hel rekke saker av
Neida, Storting og generaler
stor viktighet for soldatene
velger a se pa Landskonog soldatkampen, vi kan
feransen som det hoyeste
nevne endel:
«samarbeidsorgan» i det
— 6-8 gratis hjemreiser
og derfor har de
na.!
kvikt og kjekt gitt en hel ban— Fordobling av antall perde med befal stemmerett
mdager (fra 12 til 24) —
reisedager ma ikke bli ogsa. Pa en landskonferanse
meter ca. 110 stemmeinkludert
berettigede soldater og i
— 30 kr. i dagpenger !
— Indeksregule ring av alle tillegg stiller «forsvars »okonomiske ytelser til ledelsen med befal med
stemmerett. Slik hyper de
soldatene!
— Kraftig forbedring av da i allianse med en «sterk,
sikkerheten pa. lastebilen moderat floy», d.v.s. innslaget av reaksjonmre
M621!
soldater fra noen
— 2000 kr i dimmepenger
holde soldatenes rett— Vekk med hilseplikten!
— Fulle demokratiske ret- ferdige kamp nede, tie den
ihjel pa konferansen eller
tigheter for soldatene !
fremme reaksjonwre forslag
til vedtak.
!

SENSURERTE
VEKK FORSLAG !
Og som toppen av ei kransekake: For denne landskonferansen hadde «Forsvars»-ledelsen stempla ialt
16 forslag som var kommet
inn fra leire over hele landet,
som «ulovlige». Pa et separatmote for soldat-tillitsmennene blei dette skarpt
imotegatt av 90 av 106 stemmeberettigede soldater! Og
flere av disse «forbudte» forslaga matte den dypt reaksjonwre befalsbanden ga
med pa a behandle, og da
vedtok hele Landskonferansen eller soldatene i
separatmeter stotte til en hel
rekke viktige kampsaker
som i dag star ute i forlegningene, bl.a. full stette
til soldatene i Kp Bode i
deres kamp mot den livsfarlige lastevogna M621,
aksjon i Brigade Nord for
bedre mat osv.

KAMP MELLOM
TO LINJER

Sjelsagt sto ogsa kampen
mellom de to ulike linjene i
soldatkampen skarpt blant
soldatene pa konferansen,
bl.a. kom dette klart til uttrykk i de 2 forskjellige
beretningsforslaga som blei
lagt fram for konferansen.
Den ene Jinja gar inn for
«bedre argumentasjon, flere
faglige meter, mer effektivt
samarbeid». Den andre slar
fast tillitsmannsordningas
begrensninger, paviser at
aksjoner og ikke prat gir
resultater, og at soldatene
fortsatt ma diskutere
organisasjonsformer som en
interesseorganisasjon f .eks
Landskonferansen 1977 viste
at det finnes mange kampvillige tillitsmenn og at linja
med aksjoner stadig vinner
storre oppslutning!
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Fram for inte-

-

resseorganisas
jonen!

= «DFRFOR SAM

normerte prover trukket
tilbake.

-

BEIDER AUF
MED UNGE HOGRE»

AUF-formannen
har
El lenge halt et varmt sarn.
arbeid med Unge Hogre pa
gymnaset. Pa motet
forklarte han dette samarbeidet pa folgende mate:
«Unge Hogre er moderat.
Dvs. at de er moderate i
kritikken av regjeringas
skolepolitikk. AUF slutter
fullt opp om regjeringas
skolepolitikk. Derfor sarnarbeider AUF med UH.»
Ingen var i tvil om at formarmen snakka sant.

=

REGJERINGA FORETOK
«HORING» OM
NORMERTE PROVER !

-

-

seg av denne retten uten i
helt spesielle tilfellero.
Pet under et halvt dr har
dette helt spesielle tilfellet , inntruffet. Ved
juletider blei en tillitsmann
sparka, ved Porsangermoen fordi han hadde
samla inn penger til de
streikende bryggearbeiderne i kinoen. Nd blir den
altsci brukt igjen mot en
ooppviglersko tillitsmann.
Kiarere bevis for at det
er nedvendig a bygge en
sterk og uavhengig inter
esseorganisasjon for
soldatene /can vi ikke fd.
Fram for Interesse
organisasjon !
-

AUF-formannen ble ogsa
spurt om hvorfor han ikke
ville utelukke «Norsk
Front» fra NGS (Norges
Gyrnnasiastsamband).
oIngen kunne avgjere
hvem som var nazist eller
ikke», var Jensens
ynkelige argument.

«ALF ER
ARBEIDERKLASSEN»
R. Jensen ble ofte svar
skyldig. Til slutt dro han
fram en bunke AUFprogram til kr. 2 pr. stk, og
sa : sDet star her». Men et
muntlig kraftargument
hadde han igjen: «AUF
representerer ikke arbeiderklassen AUF er
arbeiderklassenl» If el ge
Jensens enkle logikk ma
det bety at det star darlig
til med arbeiderkiassen i
Vagan. Men det gjer det
langt fra. Derfor kom den
lokale regjeringsrepresentanten aleine. Han matte
ogsa ga aleine fordi Unge
Hove -vennene alierde
hadde forlatt han da motet
var slutt,

Han raste ellers mot
kamplinja i elevbevegelsen
— den ferete ikke fram. Pa
sporsmal om hvorfor nettopp kamplinja bl.a. stoppa
normerte prover i gymnaset, svarte han at ( -let
slett Ikke var tilfelle. AP
stoppa normerte prover
fordi de fant ut at disse
prevene ikke var i elevenes
interesse ! 1. Myndighetene foretok «horing»
rundt om pa skolene, og
fant ut at elvene ikke vine
ha provene.
Vi matte fortelle Ronny
Jensen at det langt fra
Korresporulent,
foregikk silk. AP-statsLofoten
racier har aldri foretatt
«horinger», men streiker
og aksjoner hertes tydelig
nok i 1970 og 71. Derfor ble
llllll uninnmumnifinnumnnun lllll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Soldatkampen krever
soldatkorrespondenter
i Rode Garde
Tillitsmenn blir osuspenderto av oForsvars
ledelsen for a drive
solidariske stotteaksjoner
for streikende arbeidere,
soldater pd Bardufoss gar
til aksjon mot elendig mat,
de menige pa Kongeskipet
vinner en perm-sak etter
trusel om streik, grove
politiske refselser pa Skjold osv. osv. osv. Hver
time, hoer dag, hele Bret
reiser soldatene seg til
tramp for mindre og storre
saker. Noen saker vil vcere
avhengig av stotte utenfra
fora vinnes, andre igjen vil
kunne utvikle seg til landsomfattende aksjoner pa
kort tid dersom
progressive og kampvillige
soldater over hele landet
mobiliserer pa kort tid.
Dessuten: hva om alle de
lcampvillige og progressive
gutty som skal inn i
militceret seinere kunne
olese og lcereo en hel masse
for de blei utkalt? Og hva
-

Den tillitsmannsordninga som gjelder i militcere i
dag blei vedtatt etter store
protester fra soldatene i
1975. Soldatene mente den
betydde knebling av alle
demokratiske rettigheter
og la opp til offiserenes
diktatur. En av hoved
sakene ved denne nye
tillitsmannsordninga var
at reglementet gay Forsvarets Overkommando
rett til a aysette lovlig
valgte
tillitsmenn.
Dav cerende
forsvars
minister All Jacob Fostervoll bedyra den gang sot
flott i stortinget at odette
var jo bare pet papiret. FO
vil selvsagt ikke benytte

A UTEL LAKE
«NORSK FRONT»
FRA NGS

MOT

med hele den kjempende
progressive og revolusjoncere bevegelsen utafor
militcerapparatet, kan ikke
vi here en hel masse av den
kampen d e forer?
Dere skjonner hvor vi vil
hen?
Kort
sagt:
Enhver
progressiv eller revolus joncer soldat ma oppfatte
seg sjol som soldat- korrespondent for Rode
Garde ! Hvis ikke du eller
kameratene dine skriver
om den kampen dere firer,
sci forer dere en «hem
melig» kamp og soldater
resten av landet ( kanskje
forst og fremst) blir holdt
belt utafor den viktige
kamp en dere firer!
Send kjappe, korte (eller
lengre hvis det er nodvendig ) artikler til ass med en
gang tingene skjer, og
bilder setter vi kjempestor
pris Adr.: boks 2046,
Griinerlokka, Oslo 5
-
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Hoaas ut av skolen!
Reaksjonene pa departementets avgjorelse om at
azilektoren Hoaas skal fa fortsette i skolen har vtert
terke pa flere steder. Pa en ungdomsskole i Lofoten
ar det tidligere v a rt harde aksjoner mot Hoaas. Ole
Martin er ungdomsskoleelev i Kabelv g i Lofoten. Han
orteller til Rode Garde hvordan alt begynte.
— Det starta med at jeg
ok initiativet til en under;kriftsaksjon pa skolen min.
?arolene vi stilte var
(Hoaas ut av skolen!» og
(Forby Norsk Front!» Det
mindre enn 100 elever pa
skolen og vi samla 74 unlerskrifter. Vi gikk ikke
mrlig pa 7. klassingene, sa
Lesten alle vi spurte skreiv
AKSJON I
SKOLEGARDEN
— Vi

hadde

lope-

seddelaksjon i skolegarden,
og dette kunne sjolsagt ikke
skoleledelsen godta —
«aktiviteten ma stoppes !»
Dermed blei det brak.
— Hva gjorde rektor og
skoleledelsen?

— Det begynte pa skolen i
Svolv2er. Lwrerne lialte inn
elever til Lange forhor.
Taktikken de brukte var
fritte ut de svakeste om
hvem som «stod bak»
aksjonene. Jeg blei pekt ut
og innkalt til forhor i 45
minutter. Rektor gikk helt

amok, banka i bordet, reiv
ned blyanter og papir og
provde nrmest og jule meg
opp. Grunnen til dette var at
jeg nekta a fortelle hvor
listene var blitt av !

snakk om boikott av normerte prover, greip rektor
inn med en gang.

ELEVENE STAR
SAMMEN

Aksjonene pa Kabelvag og
Svolvr ungdomsskole fikk
stor stotte ogsa, utenfor
skolene. Det er likevel verdt
a merke seg at skolestyreren
i Digermulen, Sylvia Hamnes kommunestyrerepresentant for SV, stemte
mot akbjonerk. Likeens utmerka formannen i AUF,
Ronny Jensen seg med
angripe elevenes aksjon
med sabotasje og et innlegg i
Lofotposten der han gikk inn
for politisk lavalder pa 16
ar !

— Foreldra mine fikk
reprimande-brev, der skoleledelsen trua med utvisning
og nedsatt oppforelseskarakter.
— Hvordan
elevene?

reagerte

— Elevene var forbanna
fordi vi ble trakassert og
stotta meg fullt ut. Vi star
godt sammen. Hele tida etterpa er jeg blitt passsa pa
som en smed, og da det ble

AUF-FORMANN FOR
POLITISK LA VALDER!

,

REIS AKSJONER
TIL HOSTEN
— Hva mener du elevene
bor gjore tilhosten?

— Allerede fra skolestart
ma timene til Hoaas boikottes. Aksjonen ma fa en
organisert ledelse som ma
til
sympatioppfordre
askjoner som streik og avskyerlwringer.
— Hva vil du sjol gjore?
— Jeg skal begynne pa
yrkesskolen og vil jobbe for
a fa igang en kampanje mot
Hoaas der allerede fra skolestart. Jeg vil ge, inn for en
sit-down aksjon sa raskt som
muLig. Jeg vil oppfordre alle
til a to alvorlig pa denne
saka. Det har veldig mye a si
for de som er oppe i kampen
Martin,
sj 01,
sier
Ole
aktivisten som har gatt i
spissen for en viktig kamp
blant ungdommen.
Elevkorrespondent

Elevradet ved Stokmarknes
videregaende skole
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elevene i Forde:
FULL SIGER I KAMPEN MOT PARADEORDNINGA
Her ved gymnaset har vi i mange ar hatt ei eleviendtlig ordning kalla parade. Denne gar ut pit at ein
'ley som kjem for seint til timen 3 gonger ma mote pa
ikulen 1/2 time for undervisninga tek til. Etter denne 3.
pngen far ein parade kva gong ein kjem for seint til ei
ime. Elevane har i fleire fir yore irritert over denne
ordninga og det har yore mange kjensleladde disku,jonar og protestar kvar gong nokon har fatt parade.
UNGE HOGRE OG
SENTERUNGDOMMEN
FOR PARADE!

Rett for jul vart paraden
:eken opp i elevradet. Det
som her var interessant
lax at 3 av dei som seinare
nelde seg inn i Unge Hogre
1 Senterungdom
Lrgumenterte sterkt for at
ti matte fortsetje med parade! Seinare vart ei opp)sisjonsgruppe mot den
•eaksjoneere NGS- leiinga
lanna pa gymnaset og ho
;jorde kampen mot pa•aden til ei av hovudsakene
sine. Nett i den tida da «Exra», avisa til Unge Hogre,
ireiv og spredde logner om
paraden var ayskaffa i
qoreg( ! ) hadde vi klasseliskusjonar. Det var overreldande fleirtal mot pa-

raden. I Gymnasutvalet
fekk vi vedteke ei oppmoding om paradeboikott
og no byrja ting a skje.
SENTERUNGDOMMEN
OG UNGeE HOGRE
MED HtILOMVENDING
Lwrarradet rykka ut og
skulda den komiteen som
var danna i skulepolitisk
veke for a fare med lygn.
«Paraden er ikkje noko
straff», retta dei oss, «men
til elevane sitt beste». Opposisjonsruppa sette no igong underskriftsaksjon
mot paraden som fekk stor
oppslutnad. No byrja og
UH-folka og senterungdommen i elevradet a oppdage at dei hadde teke eit
standpunkt som ayslorte
dei. Difor vende dei like

godt pa flisa og sa at na, var
dei og mot paraden ! Attpa
alt klaga dei pa at opposisjonsgruppa ikkje let dei
overta heile saka og underskriftsaksjonen !
For a redde andletet vine
noe elevradet forhandle om
ei «proveordning». Ansa.:
Kravet deira var ikkje at
parade skulle heilt vekk,
men eM skulle ha ei proveordning «for a sja om det

vart meir forseintkoming».
FULL SIGER!
Motstanden mot paraden
var no storre enn nokonsinne pa skulen og da vi
kom att etter paske fekk vi
vite at vi hadde vunne full
siger. Under trugsmal av
paradeboikotten hadde
jamvel lrarane skifta
standpunkt og vedteke
ayskaffe paraden for godt!

Men no kan ikkje lmrarrad
gje elevane det inntrykk at
det var deira kamp som ga
siger. Difor mottek elevane
eit skriv der det heiter :

lita pressgruppe ikkje kan
pa' verke administrasjonen
til a bryte det som er
heimla i by og reglement,
slik paraden var det.

«Ndr administrasjonen og
lcerarreul ikkje lenger gar
inn for parade har dette
samanheng med utviklinga
pa fylkesplan og ikkje eit
resultat av den aksjon som
eit fatal har sett i
og
.Det seier seg sjolv at ei

NGS-LEIINGA
SABOTERTE.

1111111111111111MISIMENIIIMIl

Det er tydeleg at administrasjonen byrja verte
redd for at elevane skal
here av dette domet pa at
kamp nyttar. For det var
ikkje noko «liten pressgruppe», men storparten
av elevane ved Forde Gymnas som forte kampen mot
paraden fram til full siger.
Og kva gjorde sa NGS-leiinga i denne tida? Jau, med
Swvold i spissen gjekk dei
ut og fortalde at parade
ikkje fanst i den norske
skulen!
Nei, no er vi lei av at leiinga i interesseorganisasjonen var motarbeider
kampen pa grunnplanet. I
ar var opposisjonsgruppa 9
royster fra a fa delegaten
til Landsmotet i NGS
neste ar skal vi vinne !
-

Skoleelever ma sta sammen i kampen mot elevfiendtlige tiltak!

Elevkorrespondent, Forde.
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Vi hilser Rod Ungdoms
10. Landsmote!
Kom mun ike fra Rod Ungdoms 10. landsmote
Rod l - ngdom ayslutta r helga
1.. og 19. Juni sitt 1(1 lands•
mote. Landsmotel var prega
av stor entusiasme og karnpilie og gt-undige og kameratslige diskusioner forte from tii
stork tbnhet
viktigst• oppgavene til
landsmetet var a diskutere og
vedta beretninga for lands
meteperioden. revidere Rwi
1..ngdoms vedtek ter, og velge
et nytt sentralstyre
,

leninismen og reiser ungdommen til kamp mot kapitalismen og utbyttinga. Red
Ungdom har i perioden gjort et
stort arbeid bl.a. i a reise
nynorskkampen pa skolene,
drive streikestettearbeid, i
solidaritetsarbeidet bl.a. for
ungdommen i Soweto og for
den anti-fascistiske kampen i
Spania , i lanekasseaksjonene

retta pa ungdornmens kamp.
Det kapitalistiske systemet

•

pa yrkesskolene og i In kampen mot !millivolt' som ung

kamplinja i ungdommens inte-

(twin -nen pa "turner 01.; T.
hanen har reist.
Men viktig• fell har hindra
oss i utfere disse oppgavene
godt nok. Beretninga analyserte og tok et grundig oppgjor -

resseorganisasjoner, som

med viktige heyrefeil som har

driver solidaritetsarbeid for
folkene i den 3. verden. slass
mot de to supermaktene Sovjet
og USA, sprer marxismen.

fatt utvikle seg i perioden.
lieretninga slo fast at den vik •
tigste svakheten til Red Ungdom i dag er at vi er for lite inn-

Beretninga slat - fast at Rod
l'ngdorn spinet - en sviert viktig
rolle blant ungdom men. Det er
Red Ungdom som star for

har ingenting a by ungdommen. I Norge er det sva, r ungdomsarbeidsloshet, ungdommen drives ut pa gata fordi det ikke finnes steder a va.re
og blir matt med politikoller,
ungdom tvinges inn til byene,
men far ikke noe sted a bo.
Skoleelevene ma forsvare det
som finnes av demokratiske
rettigheter og far ikke fullfert
utdanninga p.g.a. darlig
ekonomi eller druknes i gjeld
til states. Det finnes en stor
bevegelse blant ungdommen
mot kapitalismens edeleggelse
av natur og milje, blant jentene for sjolbestemt abort. og

ungdommen er bestemt imot
det nye nazipartiet «Norsk
Front» og for internasjonal

solidaritet med frigjoringsbevegelsene.
Denne bevegelsen har Red
Ungdom i alt for liten grad
vwrt i stand til a ga inn i, utvikle og lede. Alt for fa ungdommer kjenner til Rod
Ungdom og var politikk. Arsaken til dette bigger i fell hos
oss spat, i sekteriske fell. Beretninga slo fast at Rod I 7 ngdoni
raskt ma kvitte seg med disse
feila, ga ut til ungdommen og
gripe ledelsen gjennom a reise
kamp mot alle former for undertryk king av ungdommen.
Beretninga slo og fast at sjel
om Red 'Ungdom etter norske
forhold er en ganske stor ungdomsorganisasjon, sa er vi alt
for sma og svake i forhold b.]
var strategiske oppgave: A
vinne flertallet av ungdom men

for den sosialistiske revolu•
sjonen. Beretninga slo og fast
at mulighetene for a vokse
raskt er store, og at Bette er
brennende nodvendig for A
makte de oppgavene vi har
allerede i dag. Spesielt pektc
beretninga pa at Red Ungclon .
kvitte se med byrakra
tiske fell og gMe en revolusjo.
nr stiff son-) er tilpassa ung•
dommen.
Beretninga la vekt pa a
analyse•e og kritisere polit iske
fell i Rod l ngdonts linje I fur
holdet tiI AH1)1111-11 hlei det
pekt pa at vi nia sty•ke partiets
ledende mile lIttql a forsake A
kopiere partiets arbeidsstit
men sidle partilinja ut i five(
pa en mate sum et - tilpassa
ungdommen I ,andsmotet sly
og fast at et ft•ilakttg syn son'
nedvurderte b•tydninga av an
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beidet pa skolene hadde skada
skolearbeidet og gilt reaksjo.
nen og revisjonistene billige
fortjenester. I .andstnotet slo
fast at Rod l•ngdoni gal inn
i na•rkanip nied de borgerlige
ungdomsorganisasjorrene 1'
ge Heyre, AUK Sosialistisk
tyngdorn og ationimunistisk
Ungdom for a vinne ungdornmen mot supermaktene
USA og Sovjet og for den
sosialistiske rev olusjonen.
Landsmotet pekte pa at de
hoyrefeila son har vokst tram
stammer fra pavirkning fra
den moderne rev isjonismen
Pa grunn av pavirkninga fra
det kapitalistiske sarnfunnet
vil det hele tidy vivre kanip
mellom riktige og feilaktig•
linjer ogsa innad i den kommunistiske bevegelsen. Landsmotet styrka arvakenheten
mot den moderne revisjonismen, og var en viktig fram gang for a holde linja rod og
holde fast ved arbeiderklassens interesser.
Landsmotet slofast at det pa
viktige omrader fantes feil i
Red Ungdoms linje, og at vi
ogsa mangler ei he lhe tl ig
revolusjonwr linje for ungdomspolitikken.
Landsmotet
stilte derfor oppgava med a
re•olusjonaT
utarbeide en

Rod ungdom har avholdt landsmota Det blei vedtatt beretning, nye
vedtekter og det blei valgt nytt sentralstyre. Her er talsmennene for
Rod Ungdom pa en pressekonferanse etter landsmotet Det er Erling
Maartman Moe, redaktor av Rode Garde og Grethe Knudsen, kontorassistent

ungdomspolitikk, og paha det

nye sentralstyret a utarbeide
et nytt handlingsprogram. Dette kan vi bare gjere ved a kaste
organisasjonen ut i kamp for a
skille feilaktige linjer fra
riktige, vinne nye erfaringer
og 1Rre av ungdommen, og
gjennom a forbinde dette nwrt
med studier i marxismenleninismen og partiets politikk.
Landsmotet vedtok a oppheve Rod gamle programmer, og a tilslutte seg
AKPI m Its nye
prinsipprogram fra 2. landsmete i host.
Landsmotet rev iderte veritektene, forst og fremst for a fa
inn AtiPi m-I is ledende ruble pa
en korrekt mate.
Et nytt sentralsty re blei
valgt etter grundige diskusjoner og vurderinger blant et
stort antall foreslatte medlem-

mer.

Rod I . ngdorn vii i tidal
framov•r legge v•kt pit a tit
vikh• aksjoner sum styrker
enheten med arbeiderklassen
og forbereder ungdommen pa

reise den arbe.idslose ung
til kamp mot kapt--domen
talismen sour skaper arbeidsloshet, til kamp for rotten til

-

ei
A skille
revolusionen

aktiv

arbeid og at able arbeidslose

rolle

skal ha ei trygd til A leve ay.
— Skoleungdommen
dagens Norge er hardt under-

og
AUF'
1 nge lloyre
broke• den store ungdomsarbeidslosheten som piiskudd
til a gi ••ine gavepakker med
p•nger til kapitalistene for A
ansette ungdoni, og de avv Net .
—

trykt og har store problemer.

kravetoniygdlbbeidslose.
klassesam
Jenne
Mot
arbeidslinja vii Rod Ungdom
•

-

Mlsnoyen med skolesystemet
og forholda pa skolene er stor.
De borgerlige ungdomsorganisasjonene fra Unge
Heyre tit SU er able medansvarlig fur Bette systernet.
Rod Ungdom vii reise kamp
rout (let 'Strebersystemet som
den nava•ende karakter- og
eksamensordninga skaper, og
sum bl.a. t;nge Heyre forsvarer sa varmt.
Rod Ungdom vii fortsette
to initiativ til aksjoner for A
bedre elevenes okonomi og tavikle bl.a. yrkesskoleeleenes
stipendaksjoner.
Rod Ungdom vii gjenreise
kampen for nynorske IkEreboker og oppfordre til aksjoner
til elevenes krav er vunnet
gjennorn .
Ingen av disse kampkrava
kan vinne fram med de
borgerlige ungdomsorganisasjonene i ledelsen for

elevenes interesseorganisasjoner. I)erfor vii Red
Ungdom fortsette kampen for
A kaste den udugelige og
r•lksjonwre ledelsen i NGS, og
fortsette kampen mot YES og
for YLI.
— De to supermaktene Sovjet og USA forbereder seg pa
en ny verdenskrig. Dette er et
stort sporsmal som gjelder
hele ungdommens framtid.
Able de andre ungt•r
(1(Imsorg.tnisasjonelle
ak live torsvarere av in ell•r
h•gge sttperrnaktene. og ally
spree Tie supermaktenes faiske
prat ore lied og tvsp•nning i

verden. Rod Ungdom er den
eneste organisasjonen som
fewer kamp mot begge supermaktene, ayslorer taketeppet
av fredsprat og star for
virkelig sol ictaritet med

folkene i den 3. verden.
Red Ungdom vil reise
solidaritetsaksjoner for skoleungdommen i Soweto, for arbeidere og intellektuelle som

slass i Chile, i Polen og i
Tsjekkoslovakia.
Rod Ungdom vii reise
aksjoner mot supermaktenes
trusler og infiltrasjon I Norge.
Rod Ungdom vii gjennom

aksjoner og opplysningsarbeid
skape
cii heel anti-imperialistisk front av ungdom mot
supermaktenes krigsforh•redelse• og fur s(didaritet
med den 3. ve•den..

Kapitalistene driver rovdrift pA naturen og ressursene.
(;jennom forsok pa a hygge
atom kraftverk og drive oljeutvirming uteri sikkerhet og i
hoyt tempo. edelegger kapitalistene framtida for ungdom
men.
Naturvern er klassAliamp,
--

og horgerskapet og staten er
fienden, dette er den viktigste
l&rdommen av katastrofen i
No•dsjoen. De borgerlige ungdomsorganlsasjonene prover a
avlede kampen for miljoet fra
kampen mot kapitalismen.
Bade SU og «KUo, bade AUF

41%
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ro c garde
og Unge Heyre og ogsa. de
«grenne» organisasjonene Senterungdommen og Unge Venstre forsvarer de ansvarllge i
stat og regjering for oljekatastrofen, og vil fortsette utvinninga uten sikkerhet.
Rod Ungdom v11 to opp kampen for natur- og miljevern og
ayslere hvordan kapitalismen
truer framtlda for ungdommen, og hvordan de borgerlige partiene og deres ungdomsorganisasjone r prover a
avlede miljokampen.
— F:t av de tinge jentenes
viktigste krav — sjolbesternt
abort — er ikke innfridd. Dette
er SVs direkte ansvar. Men
alle partiene pa Stortinget er
ansvarlige for den n ■,.e abortlova som er ei klar forverring.
Unge Heyre-ledelsen i NGS har
gjort sat beste for a sabotere
'jentekampen og har gjentatte
ganger nekta <i ta opp nesten
enstemmige jentekonferansers
krav om at NGS msi kjempe for
sjolbestemt abort.
Rod Crigdoin vil fortsette
fore fram de • tinge jentenes
krav og foresla aksjonsformer
sow pa ulike mater kan sette
storre k raft hak krava.
— l'ngdommen utsettes
Bag for fascistiske overgrep
fra politiet og nynazistene.
Politiet har angrepet ungdommer pa T-banen. Stovner,
pa Hammersborg og mange
andre steder. Alle stortingspartiene er ansvarlige for opprustninga av politiet. de okte
bevitgningene og milllanseringa av terrorpolitiet.

I Tromso har nazister begynt
med bomber mot progressive.
Nazi-lektoren Hoaas far fortsette r jobber med departementets velsignelse. Unge
heyre hjelper nazister til tillitsvery i NGS — pa siste landsmete Wei et forslag om a nekte
nazister till itsvery nedstemt
med trampeklapp av UH-flertallet. AUFs moderparti beskytter Hoaas, mot elevenes og
lierernes kray. Ingen stortingspartier er for forbud av nazipartiet «Norsk Front».
Red Ungdom,-vil mobilisere
arbeider- og skoleungdom mot
fascismen og politivolden, isolere nazistene og drive dem ut
av ungdomsmassen og kjempe
for forbud av «Norsk Front».
Vi sier ikke til ungdommen
at Bette skal Red Ungdom
gjennom fore for dem. Nei,
ungdommen sjel ma ga til
aksjon om krava vire skal vinne fram. Men kampen trenger
ledelse og organisering. Red
Ungdom jobber under ledelse
av det eneste partiet i Norge
sow kjemper for arbeiderklassens interesser, for revolusjon. Red Ungdom skal vmre
den kampledelsen og organisasjonen den kjempende ungdommen trenger og bruker
som sitt redskap. Du som er
enig i de krava som vi stiller,
sow vil viere med a slass, som
er revolusjonaT : Bli wed!

holmen St. Hans-after.
Stort oppmote og fin stemning pa Gressholmen i Oslofjorden St Hansoften. Oslo Rod Ungdom arrangerte fest.

Det blaeei holdt appeller ved bl.a. ungdomsrepresentanten ph Oslo
RV's liste og Grethe Knudsen fra Rod Ungdom. Det var mye kultur:
Yenan spilte, det var diktopplesning og til slutt dans til «Kveldsskiftet ► .

Dette var startskuddet for Rod Ungdoms valgkamp i Oslo. Og det
lover bra. Rod Ungdoms innsats i valgarbeidet said fa borgerne til
skjelve i buksa!

Noen av illustrasjonene til Rod Ungdoms
kommunike er henta fra Jenne festen.

9
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Toppene i sykepleierforbundet

Vil ta NSEL fra elevene!
Norsk Sykepleierforbund
hadde i slutten av juni landsmote i Bodo. Den viktigste
saken som var oppe var forholdet mellom sykepleierforbundet og elevorganisasjonen, NSEL.
Hovedstyret i Norsk Sykepleierforbund ekskluderte
NSEL som er ei undergruppe i sykepleierforbundet som helhet fra forbundet. Det har weft rasende protester mot dette fra
elevene sin side, og NSEL
har fatt stotte fra mange
hold. Bare en liten klikk med
elever som sokner til Unge
Hoy re og Sosialistisk
Ungdom har stetta
eksklusjonen og drevet et innbitt fraksjonsarbeid for a
splitte NSEL i denne vanskelige kampen. Landsmotet avblitste eksklusjonen
av elevene, og vedtok i
stedet a lage et regelverk
som totalt knebler elevene. I
virkeligheten vii landsmotevedtaket frata elevene
deres organisasjon, og gjore
NSEL til et redskap for
hovedstyret i NSF. Dette
kan elevene umulig godta,
og denne kampen fortsetter.

strammingslandsmete, for a
fa svinga pisken over
organisasjonen og innfore
kadaverdisiplin.
Utenom det vanlige med
valg av nytt hovedstyre,
hadde hovedstyret kjort
Pram 2 hovedsaker:
Fa
stotte for eksklusjonen av
elevene og innf ore en
tvangstroye over elevorganisasjonen, som den
ene. A fa vedtatt en
eksklusjonsparagraf som
gir hovedstyret rett til a
ekskludere hvem som heist,
for alt fra intern opposisjon,
til uegna som sykepleier,
som det andre.
TVANGSTROYE PA NSEL
Hovedstyret i NSF turte
ikke a foresla at landsmetet
skulle opprettholde
eksklusjonen av elevene. De
argumenterte med at
eksklusjonen var en oppstrammer som var nod vendig, fordi «det hadde gatt
for langt». NSEL burde vaert
ekskludert for lenge sida, ble
det sagt. Hovedstyret har
ikke fact sterlig entusiasme
blant sykepleirne for sin be-

12 dager i mai matte bruke
10 folk pa heldag og besoke
alle 30 sykepleierskolene for
a prove a kuppe igjennom
stotte til eksklusjonen. De
var sit desperate med dette,
at de hyra hovedtillits
mannen i Oslo som matte ta
seg fri fra jobben, for a
dekke skolene i Nord-Norge.
Pa landsmotet trua de delegatene til a stotte at elevene
ble ekskludert for 2
ma'neder, og sa at det var
mistillit til hovedstyret om
ikke landsmotet godtok dette.
Landsmetet vedtok a sette
tvangstroye pa NSEL.
Tvangstroya er sa trang at
den gjor NSEL om fra a
vaere elevenes organisasjon,
til a bli hovedstyrets
organisasjon for elever. Her
bare : Alt som blir vedtatt i
NSEL, enten dot er pa deres
landsmote, landsstyre, Arbeidsutvalg eller i et
lokallag er ikke gyldig og
kan ikke offentliggjores, for
det er godkjent av et organ
eller av formannen i Sykepleierforbundet!

-

motes vedtak om endring av
formalsparagraf, vedtaket
om styrking av demokratiet
NSEL, osv. Linja var hole
tida a gjore NSEL til skjellsord, uansett hvai elevene
foreslo skulle de ned
stemmes eller ikke diskuteres. Med den tvangshoya NSEL na liar MU pa
seg, vii det derfor bli vanskelig a fa utretta mye for
elevenes interesser.
-

LANDSMOTET IKKE
REPRESENTATIVT
En viktig grunn til at de
reaksjontere lederne i sykepleierforbundet far ture
fram pa denne mitten pit landsmotet for sykepleierne er
at en overveldende
majoritet "pa landsmotet er
hoyere funskjonaerer pa
sykehusene. Det er slik at
alle som har sykepleierskole
far vtere medlemmer, sj of
om de fungerer som
direkterer pa sykehusene.
F.eks. sa er tidligere formann, Eli Kristiansen sjefssykepleier pa Bodo sykehus.
Den nye formannen har omtrent ikke vtert annet enn an-

Den nye ogudfaren» i Sykepleierforbundet Neil Henrik
Henriksen. Sjel har han ikke
vtert sykepleier noe sserlig, han
har vtert heltids pamp i sykepleierforbundet, og kjenner

sykepleiernes situasjon stort
sett fra statistikker og usamtaler med sykepleiere». Han
mener sjel dette ikke spiller
noen sterlig rolle for han som
formann.

Mafiaen i sykepleierforbundet
Norsk
i
Ledelsen
Sy kepleirforbund opptrer
mer og mer som om de vii
innf ore mafia-ledelse i
sykepleierforbundet. Pa et
ekstraordinwrt landsmote i
desember i fj or foreslo
hovedstyret i NSF en ny
eksklusjonsparagraf. Den
gikk ut pa at alle som var
uenig med hovedstyrets
syn pa Stortingsmelding 13,
om utdanningen i helsesektoren, skulle kunne
ekskluderes. Dette var sa
villt at det ble umulig a fa
landsmotet med pa det.
Men hovedstyret gay seg
ikke med det. H landsmotet nit, et halvt Az'
seinere, klemmer de til

en slik art at det ma kreves
absolutt loyalitet. Vedtaket
ma da inneholde et klart
direktiv til medlemmene
av forbundet.o
Dette er en helt ny
eksklusjonsparagraf
forhold til den gamle, som
sa at «Medlemmer som
overtrer NSFs lover og
bestemmelser, kan, dersom minst 7 av hovedstyrets medlemmer stem-

mer for det, utelukkes av
organisasjonen.» Det er
tydelig at NSF-toppene har
tenkt seg a begynne
bruke eksklusjoner mer
systematisk, for a renske
ut av rekkene alle de som
truer deres herredomme.

igjen med nytt forslag til
eksklusjonsparagraf. Forslaget lyder: « Hovedstyret
vedtak om
kan fatte

eksklusjon av et medlem
som har handlet til alvorlig
skade for sitt yrke eller
NSF.
Eksklusjonsgrunnlag anses a foreligge i tilfelle der
medlemmet har handlet i
strict med NSFs by eller
med vedtak som er truffet
av Landsmotet, Representantska pet eller Hovedstyret nar vedtaket er av

NEDERLAG FOR

TOPPENE

Na fikk
ikke NSFtoppene igjennom forslaget
til ny eksklusjonsparagraf
denne gangen heller. Men
det ser ikke ut til at dot har
skremt dem at de na. 2
ganger pa et halvt ar har
Mtt landsmetet mot seg i
forsok pa a fa til en reint
terroristisk eksklusjonsparagraf.

«Si meg dine venner,
Landsmotet i sykepleierforbundet var ei tynn suppe,
kokt av et reaksjoniert
hovedstyre med kommende
stortingsmedlem Eli
Kristiansen i spissen. Til
tross for at sykepleierne i
dag utsettes for omfattende
rasjonaliseringsframstet,
forverra skiftordninger,
enormt arbeidspress pa
grunn av alt for smit
bevilgninger, la hovedstyret
opp til et reint opp-

grunnelse for eksklusjonen
tidligere, sa na la de fram at
eksklusjonen kom pi grunn
av uttalelser som NSEL vedtok i 1974 og 1975. Sterlig var
de forbitra over at NSEL for
neyaktig 3 ar sida protesterte overfor Chile-juntaen over
at helsepersonell blir brukt
som torturister i Chile.
Hovedstyret har fatt
tydelig hard mother for
eksklusjonen, og innrommer
i beretninga at de i lopet av

AVVISTE ELEVENES
INTERESSEKRAV
Landsmetet avviste alle
elevenes interessekrav utenom kravet om bort med turnustjenesten! Moteledelsen
nekta a diskutere spot'smallet om sykepleierskolene
skal inn i Distriktsheyskolesystemet, avviste elevenes
forslag til samarbeidsavtale
mellom sykepleierforbundet
og NSEL, NSELs lands-

satt pamp, den nye viseformannen er sjefssykepleier
pa hele Haukeland sykehus i
Bergen. Sjefssykepleier vii
si sjef for ale sykepleierne
og hjelpepleierne pa sykehuset, og er altsit en av de
2-3 hoyeste stillingene ved
et sykehus. Delegatene blir
valgt pa kretsmoter, og det
er ingen organisering og
aktivisering pa hvert sykehus.

SV-ere og Unge Hoyre-folk mot elevkravene
Unge Heyre har helt
siden eksklusjonen av
NSEL provd a bygge opp
en fraksjon for a overta
NSEL i ly av terroren fra
sykepleierforbundet. Som
yenta kjorte disse folkene
ut med alt de hadde mot
NSEL og landsstyret i
NSEL pa sykepleirforbundets landsmote. I sjolve
debatten om eksklusjonen
var det disse folkene som
gikk i spissen, NSFledelsen kunne sitt rolig
ved styrerbordet, mens
Unge Heyrefolk og folk

til
tilknytning
med
Sosialistisk Ungdom var pa
talerstolen og lovpriste
eksklusjonen.
De fremste i denne
gjengen var Unge Heyre folkene Merete Landstad
fra Ostfold og Eriksen, en
tidligre fenrik fra
Stavanger, sammen med
Sofus Urke fra Lorenskog
og Pleym Pedersen fra
Bodo, de to siste med tilknytning til SV.
SPLITTELSESMAKERNE STOTTA
IKKE ELEVKRAVENE

om
Da
debatten
eksklusjonen var over,
viste ikke disse folkene seg
i salen noe mer. Da rasa de
rundt og holdt meter, hadde pressekonferanser og
framstilte seg som talsmenn for mange elever,
mens viktige elevsaker var
oppe til debatt i landsmotesalen.
Vi kan vel ikke finne noe
klarere bevis for at disse
figurene ferst og fremst er
ute etter parti-politisk
gevinst pa sykepleierelevenes kamp enn dette.

Mens landsmetet i Norsk
Sykepleierforbund diskuterer eksklusjon av 3 500
elever pa et helt urettferdig
og reaksjonmrt grunnlag,
bor disse folkene omtrent
pa talerstolen, hetser og
bakvasker elevorganisasjonen til gunst for NSFledelsen. Men nar elevenes
inte re ssesake r kommer
opp, da er de borte, da
holder de pressekonferanse
for ytterligere a bakvaske
NSEL.

Det var innkalt til
pressekonferanse, og de
ulike avisene, NRK osv.
satt benka rundt bordet.
Men formannen i sykepleierforbundet,
Eli
Kristiansen, yenta pa en
borger-avis, trulig Aftenposten, sa de matte utsette noon minutter til denne avisa kom.
Dora gikk opp, og inn

kom en journalist. Eli
Kristiansen stralte opp, og
utbret: «Endelig kommer
du, vi har yenta pa deg.» SA
skulle de ulike jour-.

nalistene presentere seg og
si hvor de kom fra, og da
viste dot seg at Eli
Kristiansen hadde tatt feil
av den journalisten som
kom inn dora. Journalisten
var ikke fra borgerpressa,
som hun hadde hapa pa,
men fra Klassekampen Det
ble litt muntert pa pressekonferansen, for Eli
Kristiansen ble sa, flau for
at hun hadde gitt Klassekampen denne over
stremmende velkomsten at
ansiktsfargen ble helt red,
deretter hvit.

-

Applaus for lavere Ionnskrav
En bor ikke bli overraska
over noe pa et landsmote i
Norsk Sykepleierforbund.
Er du sykepleier har du en
stor mulighet til a treffe en

av topp-sjefene fra sykehuset ditt pa motet — med
stemmerett! Er du elev, er
det ikke usannsynlig at
rektoren pa skolen er der —
med stemmerett !
Mer spesielt er det kanskje at ogsa de som er
direkte fienden til sykepleierne og elevene er til-

stede og holder taler. Stortingsmenn er ogsa a se, de
far ogsa holde valgtaler pa

landsmotet. Men rekord
satte kommunenes
representant, en fra Norske kommuners Sentralforbund, som mente at sykepleierne na burde legge
mindre vekt pa lennskrav
og kroner og ore. NSF ma
heller slass for «livsverdier», slo han an. Og
fikk langvarig applaus!
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/tektor ville sensurere skoleavisa
2 elever utvist fra Kleiva Iandbruksskole
FRAU er avisa til landbruksskoleelevene pa Kleiva.
Den har hele tida weft elevenes avis, skrevet av og for
elevene. Landbruksmonopolenes blad, ((Norden», som
annonserte i FRAU, sa seg fort lei pa at FRAU stod
aktivt pa elevenes side. Etter press fra «Norden» i
tillegg til eget onske om a stoppe den ekende
elevaktiviteten, prevde rektor a fa sensurert bladet.
Dermed vile han skaffe seg kontrollen over avisa til
elevene og frata elevene retten til a skrive det de sjel
vine og mente. Elevene ba om stette mot dette grove
overgrepet fra Interesseorganiasjonen for Landbruksskoler (ILFS), og denne resolusjonen ble vedtatt pa
landsmetet i ILFS :
«Landsmotet i ILFS tar har uten kontroll (sensur )
aystand fra Kleive-skole- fra skoleledelsen.»
ledelsens forsok pa a kneble
ytringsfriheten ved a prove
REKTOR UTVISTE
a vedta retningslinjer for
2 AKTIVISTER !
skoleavisa FRAU. Landsmotet 1 ILFS oppfordrer
elevene til fortsatt a gi ut Da elevene kom tilbake
skoleavisa FRAU i den form fra Landsmetet og hengte

opp dette vedtaket pa veggavisa pa skolen, protesterte
rektor og sa at det var injurierende og pressa elevene
pa a ga tilbake pa vedtaket.
Men elevene gjorde det som
var rett, og forsvarte
elevenes soleklar rett til a
bestemme over avisa si.
Rektor og skoleledelsen
viste na for alvor bust, viste
seg som flinke medhjelpere
for landbruksmonopolene og
utviste frekt de to elevene
som representerte Kleiva pa
ILFS-motet!
AKSJONER HAR SLATT
TILBAKE ANGREPENE
PA FRAU

Det var spontan reaksjon
blant elevene og 63 stykker
samla seg raskt til mote for
a forsvare sine to medelever

Stotteresolusjoner
r ogsa, sendes til rektor,
fagstyret og fylkesman[cTn.
ne

mot overgrepet fra skoleledelsen.
Elevene pressa fylkeskolestyret til a redusere uktvisninga fra 4 til 2 uker, men
samtidig blei elever som
aktivt stotta de to utviste
trua med nedsatt orden- og
oppforselskarakterer. Alle
angrep pa FRAU er slatt
tilbake na, men kampen i
sommer er vanskelig fordi
det er M elever pa skolen og
skoleledelsen driver hard og
brutal hetskampanje mot
det utviste elevene.
Elevene ved Kleiva har og
skal ogsa til hosten ha rett til
a skrive det de sjol vil i elevavisa si. De har ogsa sjolsagt rett til a henge opp
veggaviser og propagandere
for vedtak som er fatta i
deres egen interesseorganiasjon. Skoleledelsen
ser at FRAU er et viktig
vapen for elevene mot utbytting og angrep fra skoleledelse , fylke, stat og landbruksmonopol. Derfor
angriper de avisa.
STYRK KAMPEN !
Kampen
mot
skoleledelsen pa Kleiva ma okes i
styrke og bredde over hele
landet. Utvisninga og
represalier i karakterboka
ma ikke godtas, og FRAU
ma fortsette som elevenes
avis ,uten innblanding fra
rektor eller «Norden».

Elevene pa Kleiva ma sjol
fortsette kampen gjennom
diskusjoner, sit-down-aksjoner og de ma forberede
streik til hosten.
Landbruksskolelever, gymnasiaster, yrkesskoleelever og sjukepleierelever
— send stotte sa raskt som
mulig!
State sendes til :
Kurt Olsen,
Kleiva Landbruksskole, Sortland
elevkorrespondent

co
„orre

.

Kurt Olsen: Vi ma reise
aksjoner til hosten

Vi skal aksjonere til hosten!
Rode Garde har spurt den forhenvalende elevradsformannen, Kurt
Olsen, om hva som har skjedd pa
Kleiva i den siste tida.
— Den ene av elevene
som blei utvist har slutta
pa skolen — men skoleledelsen har nekta a utlevere vitnemalet bans. Na
far han altsa ikke godkjent
fagutdanninga Si! Den andre eleven fortsatte a mote
opp pa praksis etter at han
blei utvist.,, men ledelsen
nekta han a ra arbeidsoppgayer og pressa han hardt

pa

alle mater. Sjol blir jeg
trua med nedsatt
karakterer i orden og.opPforsel fordi jeg har forsvart
elevenes demokratiske rettighe ter !
— Hva
skolegjar
ledelsen. na.?
— Vi har anka saka pa
nytt til landbruksdepartementet, men fagradet her
pa skolen ma behandle
anka forst og de trenerer
den sa lenge som mulig. De

vil deyve ned kampen og
prove og splitte oss. Vi
lover at de ikke skal klare
dette ! Nar de har angrepet
oss sa hardt, ma vi reise
oss for fullt igjen til hosten.
— Hva kommer dere til a
gjore til hasten?
— Jeg mener vi ma
trappe opp kampen til
hosten, diskutere saka
grundig pa skolen for a
sveise oss enda bedre sammen. Vi belt' vel legge mer
vekt pa a diskutere hvilke'n

politikk skoleledelsen star
for i denne saka og hvilke
aksjoner vi bar gjennomfore til hosten. Det er var
plikt a reise kampen mot

nye overgrep pa avisa var,
vi
ma forsvare
de
demokratiske re ttighetene
vi har og de to elevene som
er utvist.
solidaritets
— St yrk
arbeidet pa skoler og i
organisasjoner — da
vokser kampkrafta var!
Elevkorrespondent
-

De fire Kleiva elevene. Fra venstre: 0. Nicolaysen, E. Berg, K. Holmvik og K. Olsen.
-

ocitt

Flimralffiteep Frozen)) far svar fra filetarbeider i Tromso
Jeg synes at Flimraprogrammet Keep frozen
framstilte filetarbeid og
filetjenter som mindreverdige. Sywrt mange av
sporsmalene fra programlederen gikk ut pa hva jentene egentlig dromte om,
som om fileten er et sted vi
havner som siste utveg, et
sted for jenter uten sjelrespekt og evner. Diskusjonen etter programmet
synes jeg var enna verre,
der ble bare miljeet pa
hybelhusene diskutert,
«umulige, forfylla jenter».
Det var helt bevisst fra
NRK at ingen ting skulle bli
sagt om de darlige arbeidsforholdene yam.
Arbeidet vart er mye
verdt, det har brakt store
rikdommer til landsdelen.
Men de rikdommene far
filetjentene bare en bitteliten del ay. Arbeidet er
hardt, vi har grunn til a ha
sjolrespekt og vi har grunn
til a kreve mye hoyere

lenn. Men en av grunnene
til at vi ikke klarer a kjempe gjennom bedre lonns- og
arbeidsforhold er det synet
som blir spredd om filetjentene. Mange ser ned pa
oss nar de hewer hvor vi
jobber. Sjefen pa bruket
der jeg jobber holdt en tordentale til oss en dag om at
vi var for mye borte (han
bruker det med jevne
mellomrom). Da sa han at
alle kunne ikke vwre
fotomodeller eller jobbe pa
kontor, noen matte ogsa to
de darlige jobbene. Jaha,
det er altsa bans syn pa
filetarbeid, som om vi
skulle ga a dromme om
bli fotomodeller!
Jenter som begynner pa
fileten slutter ofte etter
kort tid fordi de blir syke
eller kanskje haper pa a fa
renere og «bedre» arbeid.
Prover noen a rette pa
akkordsystemet, kulda
eller de tunge leftene far vi
hore at vi bare kan slutte

dersom vi er misfornoyde.
Jeg kjenner til reaksjoner pa Flimraprogrammet pa. minst 4
fiskebruk. Folk var wrlig
forbanna pa maten vi og
arbeidet vart ble frarristilt,
som noe mindreverdig. Og
mange har skrevet avisinnlegg og brev til NRK med
protester.
Jeg tror at Enoksen, som
lagde programmet, hadde
wrlige hensikter, men han
har ikke forstatt at arbeiderklassen ikke kommer noen veg ved a grave
seg ned i elendighet eller
dromme seg vekk. Nei, vi
ma ha respekt for oss sjol,
vi ma organisere oss og
kjempe, da forst kan vi fa
forandring.
NRK og bedriftseierne
var livredde for dette
programmet, de vet jo godt
at folk blir behandla helt
ratt i fiskeindustrien. Men
sjol om filmen har sine
store svakheter, m.a.

framstillinga av oss filetjenter, sa forteller den
likevel mye om rovdrift pa
arbeidere, og det er ikke

hver dag NRK slipper til
slike sannheter ! Derfor
mener vi at NRK ma
frigjore filmen slik at den

kan vises pa den internasjonale kortfilmfestivalen i Oberhausen.
Filetarbeider,
Tromso
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Pai Li-chuan, 16 ar gammel kinesisk jente:
AAR JEG ER FERDIG MED SKOLEN
VIL JEG BLI ARBEIDERD

Pai Li-chuan er ei alminnelig kinesisk jente. Hun er 16 Sr og gSr pa skole i
Nanking som ligger est i Kina. For ei tid sida var hun i Norge som artist i den
fabelaktige Wushu-troppen. Rode Garde snakka med henne og lederen Chou
Cheng, trener Kuo Shengchu og en annen av artistene Chiu Fang-tsien, 23 Sr
gammel stSlverksarbeider.
I forrige nummer sto en del av denne samtalen, denne gangen tar vi opp lift
om skolesystemet i Kina og om forholdet mellom gutter og jenter.

En av de tinga vi , synes
framhever forskjellen pa det
sosialistiske Kina og det
kapitalistiske Norge klarest,
er det svaret vi fikk da vi
spurte Pai Li-chuan hva hun
hadde lyst til a bli nar hun
blir ferdig med skolen:
— Etter utdanninga vii jeg
forst og fremst mote landets
behov, sier hun, etter det jeg
- sjol vii, sa vii jeg gjerne bli
arbeider og gi mitt bidrag til
bygginga av landet ved
delta i produksjonen.
Dette svaret sier mye om
hvordan en i Kina legger
vekt pa a framheve arbeidernes betydning. Har det

norske samfunnet noen gang
lwrt oss unge at arbeiderklassens arbeid er viktig og
refullt? Nei, skulle en
norsk ungdom gi uttrykk for
at det han heist av alt vilje
bli, var arbeider, vine skolen
betrakte ham som lat eller
Litt dum — fordi pa skolen
blir vii rt opp til at de unge
heist bor prove a klatre
«hoyere».
EKSAMEN ER IKKE
ET ANGREP
Pai Li-chuan forteller
at alle gar 9 ar pa skolen i
Kina, 5 ar pa barnetrinnet og

.

4 ar pa et hoyere trinn. De
viktigste faga er morsmal,
mattematikk,
fysikk,
geografi,
historie, utenlandske sprak og gymnastik k.
— Far dere karakterer?
— Ja, det gjor vi. Men
eksamen er ikke noe plutselig angrep pa elevene. Vi
har det vi kaller «Apen
eksamen», det vii si at vi
bruker lwrebokene vare til
finne svara pa oppgavene.
Slik blir ikke karakterene
satt etter noen slags sjokkmetode.

FIRERBANDEN VILLE
HA KAOS I SKOLEN
Hvordan er forholdet
mellom lrere og elever?
— Vi folger formann Mao
Tsetungs prinsipp : I politikken er lrere og elever
likeverdige, i skolen sa
elsker lwreren elevene og
elevene respekterer Imreren.
Forholdet er meget godt,
hvis 12ereren har feil sa kritiserer elevene disse feila,
og hvis elevene har feil sa
kommer lreren med kritikk. Under innflytelse fra
firerbanden holdt det pa a bli
kaos i skolene noen steder.
Noen elever hadde ingen
respekt for 12arerne, f.eks.
kunne de plutselig forlate
klassen midt i timen uten a

oppgi noen grunn, og lwrerne turte ikke si noe. Etter at
firerbanden er blitt knust
kan vi igjen felge formann
Maos instrukser for utdanninga fullt ut.
— Finnes det forskjellige
ojente » - og «gutte »fag ?

Middelskole i Nanjing. (Per &Wahl).

— Nei, sier Pai Li-chuan, i

Chicago-politiet skoyt ned og drepte
to gutter under feiringa av Puerto
Rico-dagen 4. juni!
Den 4. juni feira Puerto Ricanerne t USA den arlige Puerto Rico•dagen. Puerto Ricanerne demonstrerte for nasional uavhengighet fra den amerikanske imperialismen, for sjolstyre, for demokratiske rettigheter og mot den
kapitalistiske utbyttinga av over 2 millioner Puerto Ricanere i USA. Cicagopohtiet a ngreip i pa demonstrantene og to unge gutter blei drept og flere hundre sara av politiets gev&rer!
1
Demonstrasjonene
Chicago foregikk i Humboldt .
Park. Polietiet sikla, over
omradet i helikoptre og
pa truljerte gat ene med
koller og gevarer. Politiet
pastar at de skoyt i sjolforsvar, men faktum er at de to
drepte blei skutt bakfra i
hodet og nakken. 1)e to
drapene gjorde folkemassene rasende og de angrep
politiet med musteiner og
holler. Etter harde kamper
greicie folket a drive politiet
ut av bydelen i noen timer
var Humboldt Park under
folkets kontroll
Leda av modrene til de to
drepte, Maria Cruz og Jenny
Osorio, bar den Puerto
Ricanske befolkainga danna
sma loka le aksjonskon nicer
mot politivold =. n.
borgerPoi itiet
rg
mesteren prover
legge

pa
sky Ida for drapene
«gjenger» og insinuerer at
demons trantene var ful le og
sieve av narkotika! Aksjonskomiteen krever na de ansvarlige politimyndighetene
stevna inn for retten for
,drag.
I pakt med Puerto Rica risk
nasjonal skikk blei det reist
to kors pa det stedet de to
unge guttene blei drept.
«Politiet rein dem tied», sa
Virginia Cruz, ttalaels mor
til den amerikanske avisa
The Call». Og hun Ia tit:
«Det er behov for et permanent monument over
mien onn og Julio Osorio.
Felless:',tapet k re ver at
parken shifter navn til
«Cruz-Osorio.parken.»
For noen uker siden drepte
politiet en ung kvit mann.
John NI't iniann.
)ette og
mange
indre
k on k rete

tilfeller av politivold har
gjort at stadig flere folk innser at det er politiet, og ikke
folket som er ansvarlig for
voldshancilingene i Humboldt Park 4. juni. En av
talerne pa et protestmote otter drapene karakteriserte
politiets oppforsei slik : kDe
stjeler penger, plager og
piner ungdommen og kjorer
dem iii og med til en helt annen bydel for der A slippe
dem av». Akkurat denne
metoden har vi erfaring fra
at Oslo-politiet ogsa ha r
overtatt!
Den nystifta USAs Kommunistiske Parti (marxistleninistene ). CP( m.1 i, deltar
aktivt og er med og leder det
Puerto Ricanske opproret. I
dagene etter 4. juni Wei det
solgt over 1 000 eksemplarer
av avisa deres, The Call»,
til den Puerto Ricanske befolkninga i Chicago! Slik ser
oThe Call» pa partiets innsats r oppreret «Den
eyeblikkelige mobilseringa
av CP( m-1) for a stette det
Puerto Ricanske folkets
kanip vise r linja med A
bygge partiet i kampens
hete og i tia•rt sarnarbeid
med de breie folke0 iasstsne ,

Kina er menn og kvinner like
sa faga er akkurat like for
begge kjonn.
Vi fortalte de kinisiske
vennene om hvordan et problem mellom gutter og jenter her i Norge of te oppstar
nar gutta ikke vii ha med
jentene a sparke fotball. Da
vi lurte pa om sant skjer i
Kina ogsa, lo de fire kineserne godt: Det er ikke noe
problem, sier de, i Kina har
vi kvinnefotball!
VI GIFTER
OSS SEINT
Sett i forhold til det sexpresset ungdommen utsettes
for i Norge, og som of te Rarer
til at folk gifter seg svrt
unge og far
sywre
problemer, er det interessant A vite at i Kina blir
ungdommen oppfordra til
ikke a gifte seg for de er 25
ar. Vi ba de kinesiske vennene om a fortelle Litt nwrmere om dette:
Trener Kuo Sheng-chu
sier: Det er riktig at staten
anbefaler seint giftemal.

Dette skier bade av hensyn
til ungdommen, og fordi ungdommen er en viktig ressurs
i det omfattende arbeidet A
bygge opp landet. Hensynet
til ungdommens helse, til
mulighetene til politisk ut- .
danigveuors
vilje og evne til a arbeide for
landet er svgert viktig for
samfunnet. Alle disse
sakene og dermed ungdommen sjol er best tjent
med at vi gifter oss og stifter
familie seint.
— Det er viktig at dette er
en oppfordring fra regjeringa og ikke en lov, sier Chiu
Fang-tsien, loven i Kina sier
at menn kan gifte seg nar de
er 20 og kvinner nar de er 18
ar. SA hvis noen fryktelig
gjerne vii gifte seg unge sa
kan de det. Men de fleste
stetter og folger regjeringas
anbefaling, sa det vanlige er
at folk gifter seg seint.
— De unge i Kina har hey
politisk bevissthet. Derfor
ensker de A arbeide mye for
landet og delta i a bygge
sosialismen, ayslutter leder
Chou Cheng.

Nytt ko mmun istparti i USA!
Den 4. og 5. juni ble stiftelseskongressen til USAs
Kommunistiske Parti
(marxist-leninistene) holdt i Chicago. Kongressen
opploste de elleve tidligere marxist-leninistiske organisasjonene som
hadde dannet den partiforberedende organisasjonen «Organisasjonskomiteen for et marxistleninistisk parti», og stiftet USAs Kommunistiske
Parti (m-1). Kongressen
vedtok et partiprogram,
statutter og den politiske
beretninga.
Kongressen valgte en
sentralkomite, som
seinere kunngjorde at
kamerat Michael Klonsky
var valgt til formann og
kamerat Eileen Klehr var
valgt til nestformann.
AKP(m-1) har sendt en
hilsen til kongressen. Vi
trykker her slutten pa
denne hilsenen:
«Ved etableringa av det
nye kommunistpartiet i
USA ensker Arbeidernes
Kommunistparti (marxist-leninistene ) i Norge, pa
vegne av alle norske
marxist-lenister, all
mulig hell til det flernasjonale proletariatet i
USA, til de amerikanske
marxist-leninistene og

Michael Klonsky

deres nye parti. Nar de
etablerer partiet tar de pa
seg store oppgaver, og tar
det ferste skrittet i en
marsj pa 10 000 km. Vi er
overbevist om at ved
holde fast pa marxismenleninismen Mao Tsetungs
tenkning og ved
praktisere proletarisk internasjonalisme sa vii
seieren vwre deres.
LENGE LEVE DET
NYE MARXIST-LENIN-

ISTISKE KOMMUNISTPARTIET I USA!
LENGE LEVE VENNSKAPET OG SOLIDARITETEN MELLOM MARXIST-LENINISTENE I
NORGE OG USA!
LENGE LEVE DEN
KOMMUNISTISKE VERDENSBEVEGELSEN !
Arbeidsutvalget
i AKP(m-l)s
sentralkomite
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PAC - representant til Rade Garde

Demonstrer 21. august
Sovjet ut av
Tsjekkolovakia
21. august er det ni ar sidan Sovjet overfalf Tsjekkoslovakia. 175 000 sovjetiske soldatar invaderte landet og okkupantane oppretta eit milita3rdiktatur
slik som Hitler gjorde i Noreg i 1940. Motstand vart knust med hard hand, og
utreinskingar og massearrestasjonar vart dagens orden.
Regjeringssjefen Dubcek vart kasta av okkupantane, og quislingen Husak
vart sett inn istaden.
invasjonen i Tsjekkoslova er vel til no det klaraste dome pa at Soviet ikkje
lengre har nokon som heist rett til 6 kalle seg sosialistisk, men at det tvert om
har vist sitt sanne andlet som ei rI imperialistmakt!

Folket ma fordomme rasisten Staubo!
manovrer over hele verden
er like, de (frisker a vinne
verdensherredomme og
hegemoni, ogsa, over
Afrika. De vil ha militmrbaser og marinebaser pa
vart k-ontinent og onsker pa
denne maten a sikre sine
okonomiske interesser.
Vart krav er at supermaktene skal ut av Afrika.
Parole for Azania ma
vwre : «USA ut — Sovjet,
forbli ute !» Folket i Azania
ma vre sine egne frigjorere. Hjelpen som kommer ma alltid vmre vilkarslos og kommer alltid i andre rekke.

Mfaneskaya Gqobose fra PAC i
Azania gjesta Norge pa nytt i slutten
av juni. Rode Garde fikk en kort sam•
tale med frigjoringsledden.

-

— Jeg slo fast sist jeg
var pa besok at opproret na
er Witt et altomfattende
politisk °ppm!' og at det
har spredd seg fra byene og
ghettoene ut til lands bygda. Et konkret eksempel viser dette. Nylig ble
kontorbygninga
til
et
parlamentsmedlem fra en
bantustan totalrasert av en
rasende
befolkning.
Rasisten som fikk smake
folkets vrede het Mangope
og det var bans egen sonn
som leda den rasende folkemengden !

FOLKET MA
FORDOMME STAUBO!

Gqobose bare rister pa
hodet da vi forteller at
Norges representant i den

TORTUR OG DRAP

Ow.

— Rasistpolitiet
fortsetter sin vine framferd,
sier Gqobose. Siden juni'
1976 er over 1000 mennesker blitt drept av
politiet. Minst 3-4 ganger
sa mange er sara. De
skyter med maskingevwr
vilt inn i menneskemengder og torturerer frihetskjempere pa de mest
grusomme matene. Da
rasistparlamentet mattes i
januar vedtok de en by
som sier at en politirnann
som dreper ikke kan stilles
for retten. Dette er direkte
oppmuntring til fascistiske
mord !

internasjonale olympiske
komite, skipsreder Jan
Staubo, nylig foreslo at SorAfrika igjen ma fa bli med i
de olympiske leker.
— Om denne Staubo har
vart a snakka med idrettsministeren i Sor-Afrika —
hva annet kunne komme ut
av det? sier Gqobose. To
svarte reaksjonmre har
prata sammen — kunne det
komme annet ut av det enn
slikt reaksjonrt vrovl som
Staubo farer med?
— Idrettslig boikott av
rasistregimet er et viktig
politisk vapen. Alle land
som har idrettslig samkvem med rasistene er
fiender av det undertrykte
folket. Det norske folket
ma fordomme denne
rasisten Staubo! slutter
Gqobose.

«USA UT — SOVJET,
FORBLI UTE t>

Mfaneskaya Ggobose

— Supermaktenes

21. august, niarsdagen
for den sovjetiske invasjonen i Tsjekkoslovakia, skal vi bruke til
demonstrere, vi skal demonstrere mot invasjonen i
1968, og vi skal demonstrere for a vise aktiv stotte
til det tsjekkoslovakiske
folket i dag i deira kamp
mot okkupasjonsmakta
som framleis star i landet.
Det er framleis tusenvis av
sovjetiske soldatar i Tsjekkoslovakia, men motstanden mot undertrykkinga av det tsjekkoslovakiske folket er og
stor.
Det har reist seg ei brei

protestrorsle i Tsjekkoslovakia. Charta -77 er ein underskriftsaksjon som har
blitt sett i gong mot dei sovjetiske herskarane i Tsjekkoslovakia. Den store oppslutninga om Charta -77,
saman med gate demonstrasjonar og andre
protestar viser at motstanden mot okkupasjonen
er stor og at det
tsjekkoslovakiske folket vil
fri seg frA, slavelekkjene.
Ogsa i Polen driv Sovjet
utbytting og undertrykking
av folket. I protest mot dette gjekk tusenvis av arbeidarar til streik i fjor
sommar. Tusener vart

fengsla, mange sit framleis
inne. Dette har fort til ei
brei rorsle for a -samle
stotte til dei fengsla arbeidarane.
21. august ma vi bruke til
a vise stotta var til det
tsjekkoslovakiske folket og
til kravet om fridom for dei
fengsla arbeidarane i
Polen. Det erjo mange som
framleis meiner at Sovjet
er eit sosialistisk land, det
er ei viktig oppgave for oss
og fortelje folk at dette ikkje er sanning lengre. Vi
ma gjere kjent for folk at
Sovjet er ei imperialistmakt, like ra, og
brutal som USA.

Sovjet: Proletariatet sitt
diktatur na ogsa fjerna fra
papiret
Den 4. juli vart eit
framlegg til ny grunnlov i
Sovjet lagt fram i Pravda.
I den nye grunnloven
vert proletariatet sitt
diktatur ayskaffa. Det
var Krustsjov som forst
omdanna det sosialistiske
Sovjet til eit borgarleg
diktatur, nd, er ogsa det
formelle gjort canna.
Pa det nasjonale om-

-

radet vert russifiseringa
gjort til offisiell politikk.
Grunnloven sier at forskjellane mellom nasjonalitetane er utvislca og at
det i dag berre er eit Soyjet-folk.
I grunnlovs framle gg et
heiter det og at foderasjonen sin all-unionelle
karakter skal styrkast.
-Dette vil seie at sentraliseringa vert styrka samt

eit skjerpa fascistisk
diktatur fret Moskva.
Den nye grunnloven er
eit nytt prov pet at alt
snakket fret ymse slag
revisjonistar om at det er
sosialisme i Sovjet er ei
fornekting av det som
skjer framf ore auga
deira.
Den nye grunnloven
styrkar fascismen i Sovjet.

Beogradkonferansen forbereder krig

Fra dernonstrasjonen 21. August 1969 i Praha.
Folket knytter nevene mot de sovjetiske okkupantene.

For to Ai- Alden ble den
forste sakalte «konferansen for fred og
sikkerhet» avholdt i
Helsingfors i Finland. I
juni i ar fikk den sin oppfolgelse med, en ny konferanse i Beograd.
Tonen foran denne konferansen var betydelig
hardere supermaktene
imellom enn hva tilfelle
var for Helsingforsmotet.
Beogradkonferansen skal
angivelig diskutere i hvor
stor grad underskriverne
av Helsingforsavtalen

har fulgt opp avtalen i
praksis. Supermaktene
USA og Sovjet beskylder
hverandre na gjensidig
for a sabotere de sakalte
medrustningsforhandlingene om kjernefysiske
vapen. Bresjnev og Carter beskylder hverandre
likeledes gjensidig for
ikke a etterleve
Helsingforsavtalens ord
om menneskerettigheter.
Disse beskyldningene
for konferansen tok til
illustrerer hvor gjennom
falskt supermaktenes

spill er. Bade Helsingforsmotet og motet i Beograd
er et skuespill satt i scene
av supermaktene, og da
forst og fremst Sovjet, for
a skjule den storstilte
krigsopprustninga.
Beogradmotet er ikke
et varsel om «fred og
sikkerhet», men tvertimot et sikkert tegn pa at
supermaktene trapper
opp forberedelsene til en
ny verdenskrig. En
«usikkerhets- og krigsforberedende» konferanse er
i gang.
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Lars klevstrand:
arbeid er for a fa musikken spennende
Over en farris og en kopp
kaffe !muter vi trubaduren
Lars Klevestrand pa en
kafe i hovedstaden. Stressa
etter trobbel med rushtrafikken kommer han til
hektene og forklarer at jo,
han ma si at han er fornoyd
med den siste plata, si, eller
«min og Guttorm Gut
tormsens kvartett » som
han retter det tn.

-

,

— I
var
anmekielse
skriver vi at du har tatt et
litt skeivt utvalg fra de
progressive
forfatterne.
Det blir mye «lid else» og
lite beskrivelse av den
ledende arbeiderklassen.
Hva har du ci si til det?
Lars nikker og mener
teksene han har valgt kanskje er mer skildrende enn
oppbyggende.
— Jeg har valgt tekster
jeg umiddelbart har felt
noe for. Det er ofte da slik
at om jeg tenner pa en tekst
far jeg ogsa en musikalsk
ide til diktet.
VIL GJERNE AT
MUSIKKEN SKAL
WERE SPENNENDE
— Jeg skjonner ikke helt
innvendingene som gar pa
at musikken er blitt for
spennende, sier Lars. Jeg,
jobber aktivt med a fa
musikken sa spennende
som mulig, og er ikke pa
noen mate villig til
redusere
kravene
til
musikken sjol om det er et
viktig budskap i tekstene.
Jeg kan
forsta,
innvendingene hvis musikken
overdover meg slik at det
vanskelig a here
tekstene, silk det har hendt
noen ganger pa scenen,

men pa plata er ikke dette
tilfelle. En helt annen sak
er selvfolgelig faren for a
overarrangere visene, men
dette mener jeg vi styrer
godt unna.
— Vil du fortsette a kombinere jazz og visesang?
— Ja, jeg vii fortsette
samarbeidet med Guttorm
Guttormsens kvartett. Vi
har
klart
a bringe
begrepene jazz og visesang
mye nwrmere hverandre,
og det synes jeg er bra.

Lars Klevstrand
— Planer framover?
— I
september
og
oktober skal jeg ut pa turne
med tre andre norske
trubadurer. 24. november
er det premiere pa et
teaterstykke jeg skal vwre
med i pa det Norske
teatret.
Stykket
heter
«Musikken gjennom
Gleng» med undertittel:
«Eit skodespel om spriten,
songen og klassekampen i
ein sagbruksby ved Glomma». Det er skrevet av Edyard Hoem og musikken er
laget av Finn Ludt. Dette
gleder jeg meg voldsomt
til.
— ,fRiv ned gjerdene! ,
erkomtupaPlyd
og det har blitt en del avisskriverier om hvorfor dere

'Etter 8. mars
kvinnedagen
Til ein bliere i armeen
kjem her svar WA, fileten
fra dei jentene du trudde yenta deg
her i nord servert pa fat
med kropp og sjel parat
til det sengeshowet tosken tenkte seg.
Det blir lenge du ma vente
her er in ga ting a hente
Det er svaret wart, sit veit du det.
Filetarbeid er hardt
rygg og nakke blir 'kje spart.
Det er akkord pa arbeid med filet.
Bedrifta profitere
men ksem tor a protestere
viss vi tenker pa oss sjol som lite tens?
Vi er lettvinte og skulkesjuke,
det er lognene dei bruke
medan vi slit pa oss skulderverk og stress.
Derfor gjekk vi i det to get
vi blir hetsa, men vi verge,
for non ma vier dei forste til a git
Nan ma alltid starte kampen
di vii fleire fa opp dampen
og dei som flirer no i dag vii fit sjit.
Om den bliera i armeen
kjende harmen pa fileten
vile han toff seg weir i akt.
Dit tok han forste fly til Moss
han hadde liert ein sak av oss :
Filetjenter kan snare pa forakt.

ikke blei gitt ut pa MAI —
hva mener du om denne
saka?
— Kvartetten og jeg la
fram det materialet vi hadde for MAI fordi vi mente
det vale passe a gi ut pa
dette selskapet. Det blei
imidlertid fort klart at dette vale kunne komme til
bety en sterk ekonomisk
beslastning for MAI, og
dette var hovedgrunnen for
at jeg henvendte meg til
Polydor. I Arbeiderbladintervjuet er jeg tillagt
uheldige formuleringer og
argumenter som aidri
skulle statt pa trykk. Det er
riktig at MAI ogsa hadde
politiske innvendinger mot
materialet vart, men dette
var aidri noen hovedsak og
jeg er ganske sikker pa at
vi ville ha kommet til enighet om den saken.
— Du er altsa ikke
uvillig til a stille opp for
MAI pa eventuelle andre
pros jekter?
— Nei, selvfolgelig ikke !
Jeg synes imidlertid det
virker som om MAI konsentrerer veldig stor del av
utgivelsene
om
den
aktuelle kampen arbeidsfolk i dag ferer. Dette er i
og for seg ikke noe gait,
men selskapet ma regne
med at en slik innsnevring i
reportoarvalget fewer til at
fwrre
profesjonelle
musikere henvender seg til
dem. Jeg mener f.eks. at
jazzmusikken har en sa
brei plass i det levende
musikkmiljeet i dag at den
burde fa en breiere plass
pa MAI, slutter en opptatt
Lars Klevestrand som vi
sikkert vii fa here mer fra i
manedene som kommer.

pee «Riv ned

Omslaget
gjerdene!,

«Riv ned gjerdene», ny
plate fra Lars Klevstrand
«Riv ned gjerdene !»
heter den siste plata til
Lars Klevstrand. Plata har
han gjort i samarbeid med
Guttorm Guttormsen kvartett og tittelen er henta fra
Daniel Vigliettis vise med
samme navn. Mange kjenner vel denne lata etter 8
uker pa Norsktoppen.
Tekstene har Lars henta
fra kommunistiske og progressive forfattere ; Daniel
Viglietti er alt nevnt, ArnIjot Eggen er representert.
Kjell Askildsen, Rudolf
Nilsen, Hans Berli, Lillebjern Nilsen likesa —
dessuten Torstein Bugge
Heverstad med en intetsigende vise kalt Hilsen
Nilsen — den eneste visa
som med fordel kunne vwrt
utelatt.
Noen viser ma trekkes

fram spesielt. Platas absolutte hoydepunkt er Otto
Nielsens «He is dead». En
riktig kraftsalve mot
fascismen. Her trekkes
sammenligningene mellom
Hitler og rasistene Vorster
og Smith. Sosialim perialismen blir satt i samme bas gjennom linjene :
«Og en dag kom til Prag en
beskytter i fra est av samme slag.» Siste verset om
Erik Blucher og Hoaas
peker framover i kampen
mot nazismen i Norge.
Videre ma vi nevne «Riv
ned gjerdene!» Like bra
som Vigliettis egen versjon
er den ikke, men det er godt
vi har visesangere som tar
opp slike tekster. Visa om
den anti-fascistiske chilenske sangeren Victor Jara
er ogsa et av platas heyde-

punkter — en lang, men fin
innledning av kvartetten
fulgt av intens sang.
En innvending mot plata
har vi. Etter var mening
har Klevestrand foretatt et
litt skeivt tekstutvalg fra
de progressive forfatterne.
Ser en pa platy som en lielhet blir det svzert mange
fortellinger om filIeproletariatet og om den lidende arbeiderklassen. Sanger
om den ledende og kjempende arbeiderklassen er
klart underrepresentert pa
plata. Vi vii oppfordre Lars
Klevstrand til a tenke
spesielt pa dette nor han
neste gang gar i studio!
Kjop plata!
Gunnar
Lars Klevstrand/
Guttormsen kvartett —
Riv ned gjerdene!
NorLP 302, NorDisc

•

uStakkars klovn»/ Terje Tysland
Mange husker vel mannen som trakterte trekkspillet i det gamle trenderbandet Prudence. Terje
Tysland er navnet og nd.'
har han gitt ut en solo-LP.
Sjol spiller han trekkspill.
gitar og piano og synger
alle latene. Helge Grestio
pa orgel og piano og Kaare
Skveik tar seg av slagverke t.
«Stakkars klovn», som
Tysland har kalt plata, er
av mange allerede utropt
som arets norske rockeplate. RG skal ikke ha sagt
noe om dette. sjol am det
utvilsomt er rock av hey
norsk klasse som blir
presentert. :Vlusikerne gjor
en god innsats og Terje
Tyslands trekkspill er et
artig innsalg i den harde
rocken.
Tekstmessig har vi
imidlertid mye a kritisere
Tysland for. Sangene blir
framfert pa wkt' trenderdialekt og er ikke sjablongmessige og platte om torn
kj&rlighet. Det er en litt
trist, deprimert og svawt
forfylla Tysland vi meter.
Her bare pa titiene pa endel av sporern
((A nele: «Ei flaske
Lars»,
«Stak kars klovn», «Ka e'
d u sa fly' ter» og «Grawva

ma ne' Tek sten pa «Ei
flaske yin». som kanskje er
den beste rockelata pa
plata, er utvilsomt sjolbiografisk og illustrerer
godt komponistens sinnsstemning:
ligg sa ferlatt og Hein,
dagan clam bli sa tang.
Har lest te' a vier
full eller stein
sann e' det mang gang
!1 here kjLerkeklokka
star,
dedsengein star pa lur.
De' e' best a vrklar
te' a gd,
snart e' de' min tur.
Det verste med tekstene
er imidlertid utvilsomt det
reaksjonre kvinnesynet
Tysland sprer. «Frigjoringsda'n» handler am
dagen da kona til Per drar
fra han. Reint ille blir det i
«Hald is» som «e' guds gave
te' den som vii ha de' som
ho byr pa, bwrre to med
vwnna og bekjente».
Den beste teksten pa
plata er «Arme Lars» som
handler um en gutt som har
hatt det vanskelig fordi han
ohadd sladring som tubby
heile skoleti'a». Na er
imidlertid sorgene over for ■

na ham han nemlig
«vorte politi og driv med
bryting pa sr»! Bra er ogsa
(d)ervakta» som skildrer
en ulykkelig fyr som blir
statt ned av ei dorvakt og
seinere banka opp i celia av
purken. I «Ola Uteligger»
sammenligner Tysland fint

fylliken

og
()la
von Rosen.
«Grwvva ne'» teller
ogsa pa den positive sida —
en fin, liten vemodig og
rolig sak.

olkoholikeren

Janne
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Abonnements -ordninga
Lenin-serien fra
Oktober Forlag har allerede fatt stor oppslutning.
Men fortsatt er det mange
som ikke kjenner til
serien eller til det viktige
innholdet i disse bokene.
Serien er pa 12 bind — til
na er fire kommet ut og
det 5. ,Bolsjevikpartiet.
nasjonale
Det
kommer
sporsmalet ,
Abonnementssnart.
ordninga betyr at du som
abonnent far tilsendt
bokene etterhvert som de
kommer ut, du betaler
new du far bokene, og du
far 15% rabatt pa prisen.
Det er ogsechelt i orden
bestille de bokene som alt
er kommet ut.

pa

HVORFOR SKAL JEG
LESE LENIN?
De 12 bokene gir ei
samla framstilling av de
erfaringene som gjorde

Oktoberrevolusjonen muDet finnes ikke noen
annen vei et folge for de
arbeiderne som vii kjempe for revolusjon og sosialisme, enn den Lenin har
staka ut. Praksis viser
oss hvor riktige Lenins
teorier om partibygging,
imperialismen og revisjonis men og om mye annet
er, og for a kunne fore en
riktig praksis er det
nodvendig ei studere disse
teoriene.
ER IKKE DE
OVERSETTELSENE
SOM FINS BRA NOK?
«NKP,-revisjonistenes forlag , Ny Dag , har
gitt ut en del av Lenins
verker pet norsk. Disse
oversettelsene er pa et
kronglete sprak, de er ofte feilaktige og de forvrenger Lenins teorier en
del set' de bedre skal passe
til revisjonistenes forrce-

derske politikk. Derfor er
Otobers Lenin-serie sec
viktig —oversettelsene er
korrekte og spraket er
silk at det skal bli lettest
mulig et tilegne seg
teorien, slik at arbeidere
kan bli oppmuntra til et
studere.
ER DET IKKE
DYRT A ABONNERE?
Abonnementer !cores
alltid veldig dyrt ut. Men i
dette tilfellet er det tvert
om. Olconomisk sett betyr
et abonnement en utgift
rundt 30 kroner ca. hver
tredje maned. For dette
far du et helt Lenin-bibliotek med om lag 200 av
Lenins viktigste artikler.
For ungdom er dette tilbudet scerlig bra. Du veit
scinn omtrent /tar bokene
kommer og kan Legge litt
og litt penger til side. Og
du far bokene billigere
enn om du skulle kjope

•••••••••••

Rs I i BIND

«BREI
PLASS»
Bind 8 i Oktobers Lenin-serie: «Staten og revolusjonen»

BESTILLINGSSEDDEL
FOR LENIN-SERIEN
Jeg bestiller med dette abonnement pa Lenin-serien i 12 bind,
Ira og med det farste bindet 401/1 kommer.
Av de binda som alt er kommet ut, ber Jeg inn
fa tilsendt
faigende med samme rabatt som resten av serien:

a

bind 11: oVenstre,, kommunismen
bind 2 : Hva mg &fares?
bind 8 : Imperiallamen

Jeg maker gruppeabonnement med ekaemplarer av hvert
bind.
deg forplikter meg til i betale for hvert bokaending innen 14
dager etter at bekene er kommet Ill meg. Prisen jeg aka!
betale for Avert bind er bokhandelprisen med 15% rabatt.
Navn
Adresse•
Postnr./sted:
Send slippen Inn til Forlaget Oktober, boles 8875, St. Olays
pl., Oslo 1 — eller lever den tit din Oktoher-bokhandel eller
Oktober•kommIsjonier lokalt.

dem i bokhandelen og
det burde du jo g jore i alle

fall? Send inn abonnementsslippen i dag

Rolf Aakervik: Mot sekterisme og
bakstreveri!
for a gjore skikkelige undersokelser pa de eksemplene

RC. Frac recsttatt et inn1egg tit mace-

debatten fra Rolf Aakervik. Innlegget
er Iangt, men vi synes Rolf har krav
pa denne plassen etter alle
angrepene som er retta mot han
tidligere i debatten.
Mellomtitfene er satt til av redaksjonen.

Om noen skulle forstatt
meg slik at jeg forsvarer
rockemusikken fordi den i
seg sjol er progressiv, sa har
jeg enten uttalt meg uklart
eller sa, forstar de noe jeg
verken mener eller har sagt.
Forst en avklaring.
Rocken, slik den i hovedsak
er blitt fremma for alle verdens folk, er Witt brukt i
USA-imperialismens og
borgerskapets propaganda.
At den i sin musikalske opprinnelse ikke hadde den hensikten er apenbar. Det er
riktig at en god del av kapitalismens produkter blir
skapt pa denne maten; stjernedyrkelse , moteklmr,
bilmodeller osv. Klart at dette ogsa i stor grad gjelder
musikken.
HVORFOR SKAL IKKE
KOMMUNISTER BRUKE
FENGENDE MUSIKK?
Sporsmalet vi ma stille er:
Tjener disse retningene
sosialismen. Framstillinga
av gode og slitesterke
produkter skapt som mote i
klesindustrien, vii det vre
gait om vi forkasta, til tross
for at produktet er skapt under kapitalismen og blir
fremma pa markedet av
profitthungrige kapitalister.
Det samme gjelder for
musikken. Er musikken
fengende og levende i store
deler av befolkninga, hva
skulle i tilfelle vre gait av
oss kommunister om vi
bruker denne musikken til
fremme var propaganda? At
denne musikken ofte blir

«Chicago• er ikke progressive — sier Rolf Aakervik, og tar
sjolkritikk pet det forste intervjuet i RG.
spilt sa hoyt at tekstene ikke
hares, er et teknisk problem.
At de fleste som spiller rock
fremmer et reaksjonwrt
budskap, er et sporsmal om
erobring av formen.
Det som star tilbake er det
nasjonale sporsmalet, og her
gjelder i hovedsak ei vurdering av strategi og
taktikk. Det er viktig a utvikle den nasjonale
musikken, men det vii vmre
feilaktig av oss a se bort fra
den kulturelle pavirkninga
vi har fra utlandet. Denne
pavirkninga har ikke bare
en ensidig karakter — «alt
som kommer fra USA er
dritt» — og derfor er vi nodt
til a veie de forskjellige
produktene opp mot hverandre for a se om de kan tjene
den nasjonale uavhengigheten og et framtidig
sosialistisk Norge.
SE OPP FOR
«FIRERBANDENS» METODER !

Ved ensidig satsing pa
rocken vii jeg vre enig i at
det kan fore til at vi undertrykker blomstringa av en
nasjonal kultur, en kultur

som gar i spissen for kampen mot imperialismen. Men
a bruke rocken og elementer
fra rocken vii ogsa, vre a to
utgangspunkt i massenes
kulturelle niva. Vi ma passe
oss for a ikke bli som «firerbanden», som ville framstille seg som sa reine og
rode at de undertrykte de
store folkemassenes skaperkraft, ved a pasta at det ene
etter det andre var reaksjonwrt og dekadent fordi
det var «pavirka av utenlandsk og kapitalistisk
kultur».
Jeg gar imot a mobilisere
folk pa gammalrockefester
eller a bruke dekadent
discomusikk pa progressive
arrangementer. Men derfra
til a si at gruppene Yenan,
Veslefrikk, Frosk osv. skal
slutte a bruke en musikalsk
teknikk fra rock, raggea,
calypso, country & western
osv. vii hindre dem i a na ut
til store masser med et bra
innhold.
«CHICAGO» ER
IKKE PROGRESSIVE!
Sa litt om «Chicago». Jeg
skal innromme at jeg istedet

aen
le re
Lenge
folkelege amatorkultu .ren! Silk utbasunerer del
borgarlege pa rtia vatfiesket sitt i hard
konkurranse .medkvarandre. ttAmatorkulturen mit
fli ein breiare plass.. Hort
den for? Kulturmisjonirrane i Arbeidarpartiet bobby- rundt heile
dagen med slikt snakk.
Sierleg nar det skal rem,

jeg trakk fram, sjol gikk pa
en av USA-imperialismen
smarte trick fora selge pa
arbeiderungdommen
og
progressiv
opprorstrang.
«Chicago» kan godt strykes
over lista over de fa eksemplene pa orkestre og artister
som spiller rock og fremmer
et progressivt budskap. Antallet er ikke viktig, pa samme mate som det er gait a si
at alle som spiller folkemusikk i Norge gjor det for a
tjene arbeiderklassen og den
sosialistiske revolusjonen.
Likevel — for a gjore det helt
klart — om vi skal velge
mellom musikk en til en
reaksjonr popmusiker og
en reaksjonwr folkemusiker
er det siste a foretrekke pga.
det nasjonale sporsmalet og
folkelig musikktradisjon.
MOT SEKTERISME!
En vulgarisering av standpunktene mine era tro at jeg
skulle mene at kamerater
skulle ga inn for store platesamlinger med Uriah Heep,
Alice Cooper, Elvis Presley
og folge aktivt med i alt nytt
som dukker opp pa popfronten. Ei bra masselinje er
ikke a Legge seg flat for den
amerikanske popindustrien,
men heller a ga inn for
fremme en folkelig og
progressiv musikk. Det
betyr at musikere ma skape
musikk som har ratter i arbeiderungdommen, hele arbeiderklassen og har
nasjonale og internasjonale
folkelige og progressive
tradisjoner. Fora gjore dette ma vi ikke ta aystand fra
rocken som
musikalsk
stilart, men heller sla hardt
mot all reaksjonwr ideologi i
alle former. Om vi skal kunne sla gjennom med en
progressiv musikkultur kan

vi ikke v ere sekterikere og

formalister. Pa den maten
vii vi overordne formen innholdet.
DONALD DUCK —
FORM OG INNHOLD

Til slutt om Donald Duck :
Er Walt Disney's tegninger,
teknikken, bruk av
bevegelser, framstillinga av
dyr som mennesker,
bobleforma i tale, handlingsmettede historier 'osv., som
gjor disse tegneseriene reaksjonwre ? Det vii i sa fall si at
kommunister ikke kan bruke
denne teknikken i sin
propaganda. Dette er
direkte feilaktig, og her har
de sosialistiske landa en
rekke eksempler pa hvordan
symboltegning, tegneserier
osv. er blitt brukt i
propagandaen. Ansa ma det
vwre innholdet i Disney's
historier som ikke tjener arbeiderklassen, og ikke
bruken av formen. Formen
skal tjene innholdet, og derfor vii ogsa, den formen du
bruker skape betingelser for
at innholdet nar fram. Formen skal ikke hindre innholdet i a komme ut, og den
ma vre prega av neve undersokelser av det nivaet du
onsker a na star pa. Samtidig som dette skjer ma vi
ta aystand fra op portunismen, slik at vi ikke
lurer folk, eller at det vi
fremmer tjener bakstreverske ideer hos oss sjol. Arbeiderklassen er hverken
tjent med sekterister eller
bakstrevere, folk som
henger etter massene.
Kameratslig hilsen
Rolf Aakervik

I

Pa Tromoya red Arendal er det verkeleg , brei
Der skulle
telticiren til FORUMfestiva.len vera i tir. Slik
det har yore i a•eris no.
Ncerare bestemt pa Hoveleiren. Men i or kunne
amatorkulturen diverre
ikkje fa sa brei plass son
tidlegare — nei, det ear
faktisk ikkje noko plass a
fa pa Hoveleiren i det
heile tekc. Ikkje var del
brei plass nokon anna
stad i Arendaldistriktet
heller, sa dermed matte
visefestivalen pakka
gitarbade
sa ma n
kofferten og telt et.
Det var Arbeiderpartiet
Kultur- *
statlege
sitt
arg .jor- departmnso
r der
dette (eller
te t ?
La nd b ru. ksd e pa r te
— er ikkje godt a rite
sikkert.. ) .4 rbeiderpartici kan kunsten razed a
kre brei plass ,, , men dit
mt ein jo ho res pons Det
fekk del ikkje int Forum festiralen. Reit nok rar
Forn.mfesti•alen i ford
med (-1 re•ta stor
i ar
skulle det yen ., :festivalei hail reke pa Hove,
men brei! Nei, depaytententet kunne jo sjolv
lese svart pit kritt i
Lerereglone
for
festivalen at Norsk Front
og nynazistane ikkje ear
tillatt pa festival- eller
leiron•alet. Og detgjorde ikkje Forum festivalen
breiare at det /made r in
tendens til a hope seg opp
rued artistar som hadde
spelt inn skive pu M AI
der. Og kvit hjelper (let
mod AP-dirigert boikott i
NR K no r re rotas ions trubadurane boltrur seg
nede i Arent/al
til og
med pa brei statleg
plass: Net, brei plass fin•
st det ikkje -24begrensa
mengder at . Her har beiderpartiet t.d. sikro sa
brei plass for russarone
sine herjingar oppe
Harentshavet at ingen
riktig kcln tru og fatte at
det gar an. Og enda skal
(in oppleve at Forum
festivalen kjem med
clone krav — alle kan du
yet ikkje fa brei plass
samstundc;n
s! Nei, lenge
free
den
e
amatorkulturen. Forumfestivalen
skal
gjenreisast neste ar. 09
progressiv musikk og anncrn
far day for day
breiare plass i folket sine
hjarte. Men den plassen
er del ikkje Arbeida.r•
partiet sine departement
som forraltar.
de
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sparks gastene
trua med 6 ars
fengsel for a stete han!
Da Kongen skulle dra pa 6 ukers ferie til Hanko med Kongeskipet «Norge»
mandag 27. juni, var det med nod og neppe han fikk reist i rett tid. Gastene
ombord varsla nemlig en halvtimes arbeidsnedleggelse to timer for Kongen
kom!
Arsaken var at generalinspekteren for Sjoforsvaret, kontreadmiral Charles 0.
Herlofsen, fredag 24. juni hadde frabeordra hovedtillitsmannen pa skuta, Stein
Ohrn. Begrunnelsen som blei gitt var «oppvigleri»!
For soldatene trakk arbeidsnedleggelsen tilbake hadde skutesjefen lest opp
den militmre straffelov §36 som har ei strafferamme pa 6 firs fengsel!
Hovedtillitsmann pa K/S
Norge ,, , Stein Ohm, hva
; var bakgrunnshistoria for at
du blei kasta fra been?
,

Blant annet sendte vi et brev
til Gardesjefen der vi kritiserte han for a ha refsa en
soldat som hadde stotta vat .

telle folk at dette ikke har
noe med politikk a gjore.
Forflyttinga er skjedd pa
klart politisk grunnlag og
det er hele mannskapet fullt
klar over.
RAPPORT HEMMELIG HOLDT FOR SOLDATENE

Sjefen pa skuta fikk ordre
om a sende full rapport om
saka til Forsvarets Overkommando (FO). Det gjorde
han, men vi fikk aldri lov til

meg tilbake pa baten og i
lopet av mandag morgen
hadde hele det menige
mannskapet skrevet seg pa!

TRUA MED ARBEIDS•
NEDLEGGELSE
— Vaktsjefen ombord
nekta gutta ombord
avholde
allmannamote
klokka
10.00
mandag
morgen.
Presset
blei
imidlertid sa stort at nestkommanderende tillot at

— Det hele begynte den
13. april da fire sjukmeldte
gaster blei sendt hjem pa
perm. Da 5. mann kom med
anbefaling fra legen om
forlate skuta, nekta nestkommanderende han a
reise. Jeg tok saka oyeblikkelig opp med nestkommanderende og pekte pa
hvilket ansvar han patok seg
ved a ga imot en leges anbefaling. Resultatet av denne henvendelsen var at alle 5
holdt
blei
sjukmeldte
tilbake !
TRUA MED

MANGE STOTTEUTTALELSER

Fra da av har vi vedtatt
mange stotteuttalelser til
andre soldater i kamp. Vedtakene er gjort pa allmannainciter og med overveldende
flertall eller enstemmig.

Stemninga ombord pa
baten er ikke til a ta feil
av — «Ohrn skal tilbake
som hovedtillitsmann!»
En av gastene Rode Garde snakka med sa det
slik : «Hva skal vi med
tillitsmannsordning nar
offiserene tar fra oss alle
de tillitsmennene som

virkelig kan fa gjort noe
for oss? Nei, her er det
bare a sta pa! Men vi
trenger jaggu stotte !»
nag soldatens oppfordring. Stotte kan sendes
til:
Arild Ronsen
Poste Restante
Grunerlokka Oslo 5

ABONNER PA DAGSAVISA
KLASSEKAMPEN NA!
Dagsaeisa klasseltampen kommer ut 6 dager i uka med en ✓ -sme . ,
pee over deg. bortsett fra onsdag da avisa er pi 16 sider.
Meta,
tialyar
Avartal
Maned

kr. 400
kr. 200
kr. 100
kr. 34

Du kan ogsa tegne abonnement pa bare den 16-siders onsdagsuleay..
Prison pa denne arise er

aksjon. Etter dette gikk det
ikke mange dagene for vi
fikk aliment forbud mot a
avholde allmannamoter !
Disse sakene pluss at jeg
blir karakterisert som «oppvigler», og far de andre til
bli oppviglere ogsa ( ! ) er
bakgrunnen for forflyttinga.
Det er jo helt latterlig nar
Herlofsen na prover a for-

a se hva denne rapporten inneholdt !
I mellomtida hadde to
gaster etter vedtak pa.
allmannamotet ringt til
helseradet. Dette karakteriserer na offiserene som «a
ga bak ryggen» pa. dem!
ST OTTE KOMIT E
PA SKUTA
— Nar fikk du beskjed om
at du var overflytta?

Uttalelse fra Rod Ungdom
Hovedtillitsmannen pa
kongeskipet Norge er avsatt av forsvarsledelsen.
Soldatene ombord har enstemmig gilt mot dette
diktatoriske overgrepet
og krever ham tilbake.
Soldater i alle vapengrener og over hele landet
ma raskt ga til solidaritetsaksjoner og sende
stotte. Arbeidsutvalget i
Rod Ungdom oppfordrer
soldater og tillitsmenn til

diskusjon dytta han meg
egenhendig ned i landgangsfartoyet.
Men det var ikke slutt med
det. Noen matte jo kjore landgansfartoyet — og dette
var ingen av de menige
villige til. Nestkommanderende matte lese opp opprorsparagrafen med ei strafferamme pa 6 Ar for noen tok
pa. seg oppgava a bringe
meg til land!

Stott soldatene pa K/S Norge!

A GA PA LAND

— Vi holdt nä et allmannamote hvor vi gjorde det klart
at vi var villige til a ga pa
land og legge ned arbeidet
hvis ikke de 5 fikk dra hjem.
Det nytta ikke at nestkommanderende blei helt
vill. Det endte med full retrett for han og full sier for
oss!

kravet var innfridd. Kvartermesteren opplyste meg
om at vaktsjefen hadde
beordra meg bort fra baten.
Jeg svarte at jeg ikke kunne
etterkomme denne ordren
fordi gutta ikke tillot meg a
forlate skuta. Da gutta
klokka 11.05 fikk ordre om
stille til oppstilling, stilte jeg
derfor sammen med dem.
Na blei vaktsjefen helt
rebelsk og pastod at jeg
begikk ordrenekt direkte
overfor FO! Etter en del

a samle inn underskrifter
mot overgrepet, vedta
stotteuttalelser, opprette
lokale stottekomiteer og
vurdere lokale arbeidsnedleggelser for a tvinge
forsvarsledelsen pa retrett og forsvare soldatenes demokratiske rettigheter.
Arbeidsutvalget
i Rod Ungdom 27. juni -77

— Etter 14 dager i sjoen
var gutta sugne pa perm. 3/4
av mannskapet hadde landfredag klokka 12.15.
lov
Klokka 12.00 blei jeg innkalt
til nestkommanderende som
gav meg beskjed om at jeg
var overflytta til saniteten
pa Akershus! De skjonte det
\dile bli brak — derfor valgte
de et tidspunkt hvor det var
svmrt vanskelig a fa informert gutta om hva som
hadde skjedd. Dette kunne
imidlertid ikke hindre gutta
fra oyeblikkelig a opprette
en stottekomite som var i arbeid hele helga. De lagde en
underskriftsliste som krevde

motet blei avholdt da han
kom! Dette var en stor
delseier. Jeg kom ombord
med rutinebaten klokka
10.00 for a hente sakene
mine. Da satt alle gutta i
messa og jeg blei matt med
trampeklapp. Jeg holdt da
en kort appell der jeg forklarte hva som hadde skjedd
og at jeg mente vi ikke kunne godta det. Dette var alle
enige i og diskusjonen dreide
seg om hvilken aksjonsform
vi skulle velge. Det blei foresla'At bade a ga pa. land og
nekte a stille til fortoyningsplassene da Kongen kom.
Motet vedtok tilslutt med
100% oppslutning at vi skulle
kreve meg tilbake pa. baten
innen klokka 11.15. Hvis ikke
ville mannskapet ga til en
halv times arbeidsnedleggelse fra det samme tidspunktet.
«CiHRN SKAL BLI
HER !»

Vi gjorde ogsa vedtak om
at jeg skulle bli pa baten til

Near
Mahar
Kyartal

kr. 90
kr. 45
kr. 25

Kryss an for den type abonnement du onsker og send mi. soave .
Klassakampens distribusjon, Pb. 2046, Grilnertekka, Oslo 5, sa ia• a.
avis og roping tilsendt i pester.
Mann
Adresse
Postnr. og sted•
KLASSEMAMPENS LYDAVIS for blinde og svaksynte kommer ut hver
maned. Den koster 40 kr. for of helarsabonnement. 20 kr. for et halvar.
Bestill Ira samme adresse.

Klassekampen, avisa
til AKP (rn -1 ) er den
einaste avisa som fortel
sanninga til arbeidarklassen og til ungdommen. Det er ei avis du
treng dersom du vil vite
kva som i roynda skjer
bade her i landet og
utanlands, og dot er ei
avis du treng dersom du
vil slass for arbeidarklassen og
ungdommen sine interesser.
Lite pengar hindrar vel
ein del ungdomar til
abonnere pa avisa, men
har du fa.tt feriejobb sa
nytt hove til a. ta eit abonNirmsar

I

nement.
Abonnernentsprisen for
dagsavisa er kr. 400 pr.
ar, kr. 200 for out halvt ar,
kr. 100 for eit kvartal og
kr. 34 for ein manad.
DA far du fern a ; ser pa
8 sider i veka, og ei avis
(onsdag)) sorn er pa 16
sider. Du kan og abonnere
berre pa onsdagsavisa
som kostar kr. 90 for eit
ar, kr. 45 for eit halvt ar
og kr. 25 for eit kvartal.
Send tinging til Kiassekampens distribusjon.
Postboks 2046 Grunerlokka, Oslo 5. Husk a oppgje kva slag abonnement
du Ungar.

