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~ ride ga
Avisa til Rod Ungdom

LERER I UNGDOMSSKOLEN:
Kravet :,<Vekk med karakterer og eksameng bar vaore et opptagt krav for
bade elever og Ia rere. En karakterfri skole oil vx.re et be& eked a mre i for
begge gruppene, bade faglig og sosialt. Den vie ditto lose alle problemene vire
— skolen vie fortsatt were borgerskapets skate, men 6 fa vekk den steinharde
undortrykkinga av etevene og mange twee som karakterene representerer, nit
Val et viktig skritt hammer. Uette sier Tone Bull som er lamer i ungdomskoten til Rode Garde,

Karakterene er urettferdige
og undertrykkende
Tone har vcert lcerer bade i resten pa kort tid for at noen
barneskolen og i ungdom- skulle fa meget. Resten av
skolen, og sier at det er stor klassen blei ofra og lwrte
forskjell pa klassene pa de to kanskje lite pa den tida. Pe,
skoletrinna. En klasse som barnetrinnet gikk vi gjener fin a jobbe med, med
nom et stoff i ro og fred til
ivrige og arbeidsomme elevene hadde hurt noe, med
elever pa barneskolen, kan karaktersystemet er dette
snu helt om kort etter at de umulig.
kommer over pa ungdomstrinnet, gi fulistendig blafDU KAN IKKE
fen i skolen og drive kerere
MALE ELEVENE
til fortvilelse.
— Dette
skjer
fords
Tone understreker at
elevene brdtt stilles overfor karakterene aldri kan vwre
det steinharde karakter- rettferdige. — For det fors te
systemet, sier Tone, det finer det helt umulig a male
nes kiare eksempler pa at hva elevene er verdt. Hva
ncir noen elever plutselig som kreves tor a fa den og
slats til jorda med en lite godt den karakteren har jeg aldri
karakterboka, sa star de seg skjent. sa jeg har stottet
helt vrange, og mister tru pa meg mye pa andre lmreres
seg sjel. Og da far de raskt normer, og disse varierer
hele klassen med seg.
fra, l ager til laarer, sa det blir
aldri rettferdig. Dessuten er
det mange kvaliteter som er
PENSUM
nyttige for eleven i et arbeid
— Dessuten
odelegger seinere som aldri blir malt
karakterene undervisninga. og som ikke kan males.
Kjoret for a komme gjen- Karakterene er forst og
nom pensum for a fa satt fremst et virkemiddel til
karakterer er enormt hardt. tukte og dressere elevene.
I var oppdaga jeg at jeg bare Fordi jeg ikke har noen symhadde kommet gjennom pati med arbeids «give/me»
halve matteboka. Da fikk som skal plukke ut folk etter
jeg hetta og i samrad med karakterene, synes jeg det
klassen kjorte jeg gjennom er helt umulig a bruke dem.

Jeg husker en gang jeg hadde satt lite godt pa en elev pa
en prove etter en skala som
lrerne hadde satt opp seg
imellom. Dette plaga meg
voldsomt, og til slutt reiste
jeg opp pa skolen om
kvleden og forandra
karakteren. Jeg syntes ikke
det kunne sta lite godt —
eleven hadde jo prlvd sa
godt han kunne.

-

TILFELDIG OG
URETTFERDIG
— Dessuten
blir
karakterene satt veld*
tilfeldig og behover ikke si
noe om hvor «flink» en elev
er, sier Tone. Nar forholda
er ekstra vanskelige og
elevene «fle» kan lwreren
bruke karakterene som
straff. Dette er ikke fordi
lrerne er swrlig, ille personer, men fordi de pa en
mate blir drevet til det av
hele systemet. Jeg har sjel
gitt darlige karakterer som
en slags straff over elever —
jeg har tenkt «na skal jeg fa
den og den til a forsta at dette er alvor,» og satt darlig
karakter — men jeg har
angra veldig etterpa og

dessuten sa virker det jo mot
sin hensikt. Det omvendte
skjer ogsa, at vi tenker at
ona ma den eleven fa noe
bedre» fordi han har jobba
hardt eller trenger oppmuntring av andre grunner.
sa karakteren trenger langt
i fra a gi noe svar pa hvor
eleven star faglig.
—I
tillegg
skaper
karakterene splid mellom
lwrerne, de som er for
«snille» blir snart sett stygt
pa pa lrervmrelset fordi det
gar prestisje i a ha best
mulig karakterer i klassen
sin.
— Alt i alt er Jet hell
nedvendig a fa fjerne
karakterene, for a kunne fa
en bedre skole for bade
Irere
og
elever.
Karakterene skaper sa mye
splittelse,
elendighet og
press — og de er i tillegg
ikke rettferdice sa jeg synes
det
overskygger
alle
problemer med opptak til
andre skoler og jobber, det
ma ikke hindre oss i a fa
vekk karakterene og sa en
bedre skole, slutter Tone

ITT OD TIL CAMARA SAML INN
PENGER TIL PAC!
Det refine Unge Heyre-flertallet pi NGS - landsmetet i
1977 vedtok at «Operasjon Dagsverk» i ir skal ga til
den brasilianske biskopen Dom Helder Camara. Mot
Camaraprosjektet blei det pi landsmotet fremma f orslag om at norske gymnasiaster heller skulle bruke
dagen til a styrke solidariteten med den undertrykte og
kjempende befolkninga i Azania (Sar-Afrika) .ved
samle inn penger til Pan Africanist Congress (PAC).
DEN 3. VERDEN STAR I BRANN !
I store deler av den 3. verden har folket reist seg til
vrepna kamp mot irnperialismen. Aldri noen gang
fidligere har imperialismen matt silk motstand fra undertrykte folk og nasjoner. «Hovedtendensen i verden i
dag er revolusjon», sa formann Mao Tsetung. Vi
behaver bare a nevne noen eksempler for a forsti at
Mao hadde rett. I dag raser det intens vrepna kamp i
Azania, Zimbabwe (Rhodesia), Namibia, Eritrea,
Palestina og mange andre steder. I stadig flere land
organiserer folket sine egne vrepna frigjoringsluerer.
Det er denne vcepna frig joringskampen som til slutt
kommer til a gi imperialismen det endelige dodsstatet.

OPPROR MOT
APARTHEID
I Azania hersker det mest
tyranniske rasistiske styret.
De svarte arbeiderne blir
tvunget inn til byene for a arbeide for de hvite kapitalistene for en slikk og ingesting. De far ikke lov til a to
kone og unga sine med inn i
byen. Svarte far ikke ga pa
samme kino som hvite, de
far ikke sitte pa de samme
krakkene, de slipper ikke inn
pa bussene som er reservert
de hvite. De svarte ungdommene blir nekta skikkelig skolegang. Mot dette
slavesystemet har na alle
undertrykte folkegrupper i
Azania reist seg til et stort
politisk oppror. Stadig oftere
trosser de undertrykte
i_orts. nes-1-e, side,
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Koloniherrane, ein fascistisk kvit minoritet styrer
over det svarte fleirtalet i Azania. Det er eit rasistisk
regime, dei ulike rasane har ulike «rettar», det er oppreta Bantustan (omrader for svarte) og omrader berre
for kvite, og rasistiske passlover gjeld for dei svarte.
Dette er apartheid slik den syner seg pa overflata. Men
rettene til apartheiden er historia til eit folk som er
fritrova landet sift. Det er historia om blodige
overgrep, kolonialisme og invasjon, det er historia om
kvite koloniherrar som ved hjelp av %ripen har halde
makta si ved like.
Men undertrykking avlar motstand og folket i
Azania har reist kampen for a knuse Vorster-regimet
og skape fridom for folket i Azania.
Opprera i Soweto i fjor varsla starten pa ein ny fase i
frigjeringskampen i Azania. Ungdom har Ott i
spissen, dei har ikkje late seg skrEeme av Vorster sift
terrorpoliti. Tvert om, opprora har spreidd seg og
ungdommen har matt terrorpolitiet med militant motstand.
PAC (Pan African Congress) er den leiande frigjeringsorganisasjonen i Azania. Vtepna frigjeringskrig
er einaste vegen a git for a knuse fascismen og imperialismen sitt grep over Azania og for a skape
fridom for folket. PAC er den einaste frigjeringsorganisasjonen som klart f olgjer denne lina.

KOLONI I OVER 300 AR
Kvite koloniherrar har
hatt makta, i Azania i over
tre hundre ar. Vorster
regimet i dag driv med
brutal utbytting av «billeg
sart arbeidskraft». Dei svarte far ti gongar mindre
betalt enn kvit arbeidskraft.
Det er forbod mot svarte
fagfcreiningar, streikar og
handel. Utdanninga for dei
svarte er mykje darlegare
enn for dei kvite. Ein kvit

elev kostar det offentlege
2700 kr. arleg, medan ein
svart elev kostar det offentlege 300 kroner. Dei
svarte far «slave utdanning», darleg utdanning
er ein mate Vorster freistar
halde dei svarte «pa plass»
med.
Den kvite minoriteten i
Azania har eineretten pa
87% av landet medan dei
svarte har «fat » 13%,
omrader som er fattige og

lite utvikla.

SUPERMAKTENE I
AZANIA
Ogsa i Azania spelar
supermaktene ei viktig rolle.
USA har nrare 500 ulike
selskap som opererer
Azania og dei har gjort store
investeringar i landet. Dette
er grunnen til at USA har sa
stor interesse for a loyse
«problema» mellom dei
svarte og dei kvite i landet,
dei vil sikre sine interesser.
USA gjev Vorster-regimet
bade politisk og diplomatisk
steitte.
Sovjet er i Azania for a
«stotte kampen mot apartheid». Det seier dei sjel.
Men «stotten» dei har gjeve

er a sa splitring mellom
frigjeringsorganisasjonane.
Sovjet «stotter» visse
politiske grupper og kaller
dei for dei verkelege
til
det
representantane
Azanianske folket. Andre
organisasjonar
politiske
reaksjonwre
kallar
dei
for
USAlakeier
imperialismen.
• Dette er nok eit eksempel
pa Sovjet sin Afrika
Falsk stette til frigjeringsorganisasjonar for a skaffe
seg sjel innpass i Afrika.
PAC har i dag som ei
hovudoppgave a kjempe mot
sosialimperialis men .

PAC - den leiande
frigjeringsrorsla
PAC er den leiande frigjeringsorganisasjonen i
Azania. PAC sitt mal era knuse det rasistiske kvite
mindretalsregimet og imperialismen sift grep over
landet fullstendig. I staden vil dei bygge opp eit
demokratisk og sosialistisk Azania under
proletariatet sitt diktatur. PAC seier og klart fra at
den einaste vegen a git for a na frigjering for folket i
Azania er den viepna kampen sin veg.
PAC arbeider for einskap mellom alle frigjeringsorganisasjonane i Mania. ANC er ein annan stor
frigjeringsorganisasjon, og PAC seier m.a. at det
ikkje er nokon grunnleggande ideologisk ulikskap
mellom ANC og PAC, men at leiinga i ANC liar
svikta ANC sin politikk. Leiinga i ANC er under

liver da: to.m. lord. 1. oktober t.o.m. fred.7.11ktotto

sterk revisjonistisk pitverknad. Mange av leiarane
er lakeier for sosialimperialismen.
«Black Consciousnes» rorsla er ei rorsle som omfattar fleire masseorganisasjonar; elevorganisasjonar, studentorganisasjonar og arbeidarorganisasj onar. «Black Consciousnes» spelte m.a. ei
viktig rolle under Soweto-opprera i fjor. PAC stetter
denne rorsla f-ullt ut.

Ungdom gar i spissen
for opproret i Azania
Dei militante kampane
i Soweto i fjor varsla starten pd ein ny fase i
frigjeringskampane
Azania. Ungdom gjekk til
oppror mot at undertryklcarane sitt spra k,
afrikaans, vart brukt i
skulen. Det siste a.ret har
vist at oppstanden i
Soweto ikkje berre var
spontane aksjonar men at
dette var organisert motstand. Kampane har
halde fram og Soweto er
ikkje noko isolert tilfelle.
Fascistregimet freistar
framstille det som om det
berre er i Soweto at desse
pa' gar,
kampane
unfascistregimet
dertrykker ein kvar informasjon om folket sin
kamp.

I dag har skuleelevar i
Soweto sett i gong ein
boikott av det elendige
skulesystemet, det same
skjer 69 m.a. i Pretoria.
Tusenvis av skuleelevar
tek del i denne boikotten
og dei har vedteke a ikkje
ga tilbake til skulen for
det
er
slutt
Pd
diskrimineringa.
Militceret og politiet er
Vorster sin storste styrke
i Azania i dag. Under
demonstrasjonane i fjor
vart over 500 svarte
drept. Trass i denne
terroren og valdsbruken
fra Vorster-regimet held
ungdom fram a kjempe
utan frykt.

ekampen trykke artikler om emnene som skal diskuteres i Internasjonal Uke.
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ro c garde
HVORFOR STOTTER
TJNGE HOYRE CAMARA ?

IA

Det er to hovedarsaker til
at Unge Hoyre ni gar ut med
stette til Camera. Den ene
arsaken er at de onsker a
dekke over sin egen rolle
som imperialistenes konse- :::::
kvente stottespillere. La oss
to et eksempel for a illustrere dette. Hvor var Unge
Hoyre da tusener av antiimperialister demonstrerte
mot USA-imperialismens
herjinger i Vietnam? Jo,
Unge Hoyre var faktisk ogsa.
pa gata - men med
malingsbokser og pensler
som de brukte til a pynte
veggene i Oslo med slagord
som «Bomb Hanoi!»
Men hvorfor stutter da
Unge Hoyre Camara som jo
vitterlig star i opposisjon til
facistregimet i Brasil?
Saken er at Unge Hoyre innser at det i dag er politisk
umulig, sjol om de aldri sa
gjerne ville foresla for norske gymnasiaster a samle
inn penger til CIA eller
Chile-juntaen. Nar de ikke
far med seg folk til a stette
imperialismen, er det Unge
Hoyres oppgave a lede oppmerksomheten vekk fra den
vmpna anti-imperialistiske
frigjoringskampen som
virkelig er en fare for imperialismen. Taktikken i dag
er derfor «a stette f rigjoringskampen» gjennom
en mann som Camara som
aldri kan beseire imperialismen. Unge Hoyre-stotten
til Camara er derfor bade en
dekkaksjon for den reaksjonwre politikken deres og ' •
en avledningsmanever for a
hindre stette til den vwpna
frigj eringskampen.

Rod Ungdom stiller parolen «Vekk med karakterer
og eksamenD. Vi onsker en karakterfri skole, der undervisninga er det viktige i stedet for karakterpresset
som star i sentrum i dag. Vi her prate med tre gymnasiaster, Mette, Inger og Kjell om hvordan de mener
at karaktersystemet virker.

Mette: Karakterer er noe
dritt. Det synes nesten alle
elever enten de gar pa
domsskole, yrkesskole eller
gymnas. De aller fleste
synes overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen er
feel, nettopp fordi det blir
mye mer gradering med
karakterer i ungdomsskolen. Det en husker av bra
ting fra barneskolen er jo
akkurat at det ikke var dette
evige jaget med karakterer,
som gjor det a ga pa skolen
til et helvete.
Inger: Med en gang vi begynte pa ungdomsskolen
fikk vi jo erfare at lwrerne
satte karakterer etter en fordelingsnokkel som gikk ut pa
at noen skulle fa gode
terer, noen middels og noen
darlige. Hvis f.eks. hele
klassen gjorde det bra pa en
prove, matte det altsa settes
strengere karakterer. Dette
er jo helt gait. Malet ma jo
vwre at alle i en klasse skal
kunne stoffet like godt, og at
en ikke gar videre i pensum

for dette har skjedd. Silk det
er na er det pa forhand gitt
at noen i hver klasse er demt
til a bli «tapere».
I min klasse pa ungdomsskolen var det to jenter som
fikk Lite Godt i matte. Den
ene var «god» i andre fag, og
hadde for ogsa vmrt «god» i
matte. Hun fikk hjelpetimer
og stette av skolerad
giveren. Den andre var
«darlig» i andre fag og hadde alltid hatt problemer i
matte. Hun fikk ingen hjelp.
Hun skulle forbli taper.
Taperne skal miste trua pa
seg sjol og avfinne seg med
det faktum at de er «dumme D.
Kjell: Slik skolen er i dag
skal nettopp streberne forbli
strebere og taperne forbli
tapere. Slik det skulle vwre
var at elevene samarbeidet.
De elever som har skjent noe
for resten av klassen skulle
ikke fa lov til a sitte inne
med det, og glede seg til a fa
Meget pa neste prove. De
skulle ha plikt til a hjelpe

resten av klassen.
Mette: Samarbeid mellom
elevne skal jo i dag bli sett
pa som en darlig ting. Tenk
bare pa det som kailes juks.
Dette er jo rett og slett bare
det at en hjelper hverandre.
Det er noe som burde utvikles. I stedet bar det stempla
som noe av det verste en kan
gjore. Og en far b Ann karakterer for a bli tatt pa «fersk
gjerning».
Kjell: Karakterene er viktige for a fa fremma individuell strebing. Du skal
tenke pa deg sjol. Dette blir
prenta inn i deg fra du begynner pa skolen.
Og hva er det egentlig vi
far karakterer for. I geografien lmrer vi om jordbruksarealer og industriarealer til
de forskjellige landa. I
engelsk lwrer vi om Mary
som hjelper mor pa kjekkenet, mens Douglas spiller
fotball ute. Na gar vi pa
samfunnslinje og har sosialokonomi som fag. Pa prover
blir vi kun spurt etter defini-

sjoner etter boka. Hvis vi
prover a resonnere oss fram
til et svar sjol, er dette helt
gait, og gir 0 poeng.
Inger: Pa ungdomsskolen
spurte vi ofte om hvorfor vi
lwrte forskjellige ting vi ikke
syntes vi hadde bruk for. Da
ble vi alltid matt med svaret
at dette hadde vi ikke tid til
diskutere. Vi matte videre i
pensum.
Karaktersystemet i dag er
til for a sile ut elever. Karakterene skal kue og dressere
oss. De som har makta skal
siden bruke vitnesbyrdene
ware til a plukke oss ut' til de
jobbene de ensker a ha oss i.
Vi vii bort med karakterene.
Vi vii ogsa kreve mange
andre forandringer i skolen,
som f.eks. bort med de reaksjonmre lwrebokene f.eks. i
historie og samfunnsfag.
Men det er bare et sosialistisk samflinn som kan
skape en skole som virkelig
vii tjene elevenes interesser.

VEKK MED KARAKTER-

BOIKOTT CAMARAPROSJEKTET - STOTT
PAC!

Noen vii kanskje si: «Men
Camara-prosjektet er da
ikke reaksjoncert? Kan vi
ikke state han i ar nar det
.
1445. ka.
forst er bestemt og heller
jobbe for stette til PAC neste
massene demonstrasj ons- ar?»
%rbude t. Til tross for at pollTil det ma vi svare at
let skyter med skarpt inn i «Operasjon Dagsverk» ikke
!olkemasser som demon- forst og fremst dreier seg
itrerer, lider politiet stadig om den innsamla summen,
)ftere nederlag overfor *311 om dette er viktig nok.
-asende menneskemasser Utallige frigjoringsledere
som krever et liv som frie har pekt pa at det er viktig
mennesker - ikke som med okonomisk state, men
;laver. I fjor gikk skoleung- enda viktigere er den
lommen i Johannesburg i politiske stotten. Sporsmelet
3pissen for det som viste seg om «Dagsverk» til Camara
I bli et landsomfattende eller PAC er derfor ikke
?olitisk oppror. Med livet bare et sporsmal om hvem:::::::::.:
som innsats nekta de svarte som skal fa penger innsamla
..levene a ga pa skolen, de av norske skoleelever, men :::;:;:;.:
broyt politisperringene og i om hvilken linje for frienkelte tilfeller tok de til og gjeringskampen som f ar
med livet av tjenestemenn i stette fra skoleelevene.
rasistpolitiet. 15. september ungdommen i Norge kaste
L ar blei 1200 svarte studen- kreftene inn i kampen for a
ter arrestert pa en kveld. stette et virkelig oppror for a
Hva er vel mer naturlig og fete vekk et rasistisk styre
rettferdig enn at norske det serlige Afrika der netgymnasiaster bruker topp skoleelevene gar i
«Operasjon Dagsverk» til
spissen, eller skal vi stette
stette dette opproret? Tenk Camara som bare vii refordeg hva det betyr for de mere vekk de verste utskoleelevene som daglig set- slagene av fascismen i Brater livet inn for sitt folks fri- sil? Svaret gir seg sj 01.
het a fa stette fra tusener av
Derfor
ma
alle
•
skoleelever fra et land progressive elever boikotte
nesten ved Nordpolen! Dette Camara-prosjektet og kaste
ville vmre virkelig solida- inn kreftene for a vinne
ritet og stette til et folks mange over til stette for
kamp for frigjoring.
PAC og den linja PAC star
Etter at et slikt prosjekt for i frigjoringskampen!
var foreslatt kommer altsa
Unge Hoyre drassende med
Camara!

m, og spre avisa til klassekmeratene dine!

Under valgkampen oppfordra Rod Valgallianse skoleungdam til a kjempe mot karakterer og eksamener. ROde Garde
bringer i dette nummeret intervjuer med en kerer og tre
elever som stotter denne appfordringa. Vi som dreiv valgkamp for Rod Valgallianse
matte masse elever som full at
stotta oss i dette synet. Men det
var ogsa et annet syn som var
utbredt: KRiktignok har dere
helt rett i at karakterer er noe
drift. De splitter elevene, gjor
ass stressa og odelegger iindervisninga. Jeg skiille gjcerne
veere kvitt dem. Men, — kan vi
klare ass uteri karakterer?
Trengs de ikke for a plikke ut
folk til videregeiende utdanning
og jobber? Er ikke dette tross
alt den west rettferdige maten
a gjore dette pa? Og tror du vi
vile gidde a gjore noe i det hele
tau pa skolen hvis vi ikke hadde
karakterstresset hengende
over luia?,,
Ungdommen ma sloss mot
at vi ma konkurrere med kameratene vare am utdanning og
arbeidsplasser. Vi mei kjempe
for arbeid til alle, mat ungdomsarbeidslosheten. Og vi ma
slos• mat lukkede studier og
skater. Tenk hvor vannvittig
del er at mens folk dor hjenone
i senga pa grunn av mangel pa
sjukepleiere og leger,
hare en liten prosent av dem
som soker tatt inn pa slakepleierskolen og pa medisin.

Karakterene er urettferdige
Men sa lenge det er sann at
vi ma konkurrere am arheidsplasser og elevplasser,— er del
da rettferdig at det er karakterene fra ungdomsskole eller
gymnas som skal were avgjorende for am du .far jobb eller

kommer inn pa en skate?
Tvert imot, det er sa urettferdig som det kan fa blitt! For
det forste: Hva slags rettferdighet erdet at de som er sakalt
Kf linke. skal ha forsteretten pa
jobber og pa a velge hva slags
utdanning de vil ta? Mens de av
ass som gjorde det darligere pa
skolen som en strafffor det alltid seinere ma stille bakerst i
koen i avgjorende situasjoner
her i livet! De som hevder et
sant syn hevde den sterkestes
rett til a komme seg fram pa de
svakeres bekostning. Dette er
verste sort individualisme, og
mot arbeiderungdommens interesser!

Klassetilhorigheta avgjor karakterene
For det andre: Hvar er det
som avgjor hvem som far gode
karakterer? Er det de som fra
,,naturens hand,) er ,‹flinke og
som far gode karakterer, mens de andre
darligere fordi de er noen
&mime brad? De undersokelser som er gjort run& dette wiser del soleklare, at de som
lykkes best pa skolen er ungdom fra familier med god okonomi, gode arbeidsforhold til
hjemmearbeid og et intellekmelt milk) hvor eleven hjemmefra blir stimulert og sir hjelp.
Kart sagt: Ungdom fra borgerskapet og del intellektuelle

smaborgerskapet gjor det best
pa skolen. Er del rettferdighet
at hvilken klasse du kommer
fra skal avgjore om du far jobb
eller far utdanne deg til sjukepleir? Tvert imot, karaktersystemet forer pa denne maten til
grow urettferdighet og hard undertrykking av ungdom fra arbeiderklassen. De som kanskje
ma jobbe ved siden av skolen,
som bar trangt og har foreldre
uten utdanning som ikke kan
lose matteoppgavene for dem.
Noen spot- , ma en ikke were
,,flink,› pa skolen for a klare
hoyere utdanning og vaskelige
jobber? Er det silk at om du
kunn din matte og religionslekse pa rams og fikk gode karakterer sa er det noe bevis ph at
du sannsynligvi• blir en oink
.iforskoleherer? Er det ikke belt
andre menneskelige kvallikasjoner som trengs til et slikt yrke? Og er det noe grunn til a
stole noe mere pa den legen
Sam .fikk de beste karakterene
til artium og pa universitetet
nar vi samtidig veit at de karakterene fikk han fordi han
hadde vier( (link til a Itere seg
det som sto i boka, mens han

fikk eksamen i kirurgi uteri a ha
gjennomgatt noen
praktisk

prove!
Til sluts: Vile mange slutte

pa skolen om de ikke hadde karakterene som pisken og giilerota? Tvert imot, vii vi hevde.
Det er jo karakterene som gjor
skolen kjedelig og stressende.
Som tvinger leereren til
gi
prover og hoe elevene. Sam
gjor at klassen and konsentrere
seg am a here de nakne fakta
og ikke noe utenom pensum. I
en skole uteri karakterer ville vi
virkelig fa mulighet til a legge
app undervisninga at fra hva
den enkelte klassen interesserte seg for, til a jobbe sjolstendig med ulike emner, til a ga
fram i det tempoet som passer
klassen. Under slike forhold
kunne vi gjore skolen adskillig
mere interessant og i tract med
hvordan elevene vii ha det.

a
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Landsstyret i NGS vedtok pO sitt siste mote a gi den daglige
ledelsen av NGS, Sentralutvalget, frie tOyler til ikke a fOlge
det arbeidsprogrammet som ble vedtatt pa siste landsmote. I
vedtaket heter det at Sentralutvalget ikke ser seg i stand til
oppfylle arbeidsprogrammet - det eneste de forplikter seg til,
era utgi landsmotenummer av Elev -70 og til a holde et
landsstyremote.
I virkeligheten betyr dette at Unge 1-10yre-folka i ledelsen
har gitt seg sj01 frie hender til a legge ned all aktivitet, og
derigjennom hele NGS. Landsmotets vedtak settes suverent
til side. Ikke engang den minimale aktiviteten landsmotet
pOla NGS-ledelsen a gjennomfore, kommer pampene na til
sette i verk.
Dette tvers igjennom elevfiendtlige og udemokratiske
vedtaket ble fatta av Unge
Hoyre-folka i landsstyret, med
landsstyrerepresentantene fra
Sosialistisk Ungdom som passive stottespillere. De stemte
ikke imot vedtaket, men avholdt seg fra a stemme!
Ledelsen lammer organisasjonen
full
innebarer
Vedtaket
stopp i NGS' aktiviteter i alle
ledd av organisasjonen. Bl.a.
vil ikke gymnasutvalga i fylkene fA bevilga fern ore mer i ar
til sin aktivitet. Gymnasutvalga
er helt avhengige av bevilgninger fra NGS-ledelsen for a
kunne reise rundt til skolene i
fylket silt, lage lokal propaganda osv. PA denne maten legger
ikke bare landsstyret ned den
sentrale aktiviteten, men de
legger ogsA brakk aktiviteten
pa den enkelte skolen.
Begrunnelsen NGS-ledelsen
bruker for A rettferdiggjore
dette grenselose sviket overfor
elevene, er at det er kaos i organisasjonens okonomi. Skylda
for kaoset prover de A legge pA
tisligere Ars ledelser, og sier at
dette rotet har hopa seg opp
gjennom flere Ar, slik at de nA
star med gjeld det er umulig A
betale. Landsstyrevedtaket sier
at Landsmotet vedtok arbeidsprogrammet pa feil premisser i
og med at Landsmotet ikke
kjente til hvor darlig okonomien var. Derfor ma arbeidsprogrammet kastes pa bAten.
Det er for sA vidt ikke noen
nytt at NGS har dArlig okonomi. Annet kan det ikke bli i en
organisasjon som har en politisk linje som gar ut pa alrdi
kjempe for elevenes interesser,

som aldri satser pA A aktivisere
elevene for A styrke og utbygge
organisasjonen, og som baserer
hele virksomheten sin pA okonomisk stotte fra staten. Men noe oppsiktsvekkende nytt i
den okonomiske situasjonen til
NGS, som skulle rettferdiggjore at all aktivitet ma nedlegges
og organisasjonen bygges ned,
finnes det ikke fnugg ay. Faktum er at regnskapet for -76 ble
lagt fram pA landsmotet og
godkjent uten kommentarer.
Det var ogsa. godkjent av revisor. For -77 har NGS mottatt
220.000 kroner i statsstotte.
NA, SEKS MANEDER ETTER LANDSMOTET FINNER PLUTSELIG NGS-ledelsen ut at de er sA bankerott at
organisasjonen ikke lenger kan
fungere
Sannheten er at Unge Hoyre
begkrlig griper NGS' langvarige og velkjente dArlige okonomi som et skalkeskjul for A ta
et avgjorende skritt i retning av
det som hele tida har vwrt deres malsetting med arbeidet i
NGS: Ha en pampeorganisasjon som eksisterer pa papiret
og hvor Unge Hoyre-lederne
kan fA seg bein og posisjoner,
men som ikke har noen aktivitet verken pa landsbasis eller
lokalt.
Og var det da sA at det dukka opp en gjenglemt, gammal
refining pa noen tusen pA
NGS .KONTORET I Storgata,
sat trengte de nettopp i disse
dager ei slik unnskyldning for
ikke A kaste NGS inn i de
kampene gymnasiastene nA star
overfor: 25 skoler har vedtatt
boikott i skolekampen. Regjeringa har varsla store innskrenkninger pa Arets budsjett.
Motstanden mot karakterer og

eksamener begynner igjen
ulme pa skolene.. Nettopp i en
slik situasjon, hvor det mer
enn pA lang tid er grunnlag for
store kamper pA skolene, setter
Unge Hoyre stopp for den siste
rest av aktivitet i gymnasiastenes interesseorganisasjon.

og er villig til a flytte til Oslo.
Vi veit at nesten alle
pengene til NGS gar til A finansiere Elev -70, ei avis sA
breddfull av pampenes reaksjonwre piss, og sA lite knytta
til elevenes daglige situasjon og
interesser at fA gidder A lese

Lg eller Ng i religionshistorie eller biologi kan
stenge oss ute fra
mekanikarlina p4
yrkesskulen, da seier det
noko om meiningsloysa i
karaktersystemet.
Karakterane
og
eksamen
ma
bort!
Karakterar og eksamen
gjer heile skuletida til eit
jag og eit mas.
Raud Ungdom er den
einaste organisasjonen
som seier klart fra om
dette, bort med
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Den ekonomiske situasjonen i Norges Gymnasiastsamband er mer kaos. Pr. 14. september
hadde NGS f olgende penge«reserver»:
kr. 2926,01
Pa Postgiro:
Bankgiro, Oslo og Akershus sparebank: kr. 3616,24
Tilsammen

1 1 6!
07

U

kr. 6 542,25

I stone for 1977 har NGS fatt:
Fra Kirke ogundervisningsdepartementet: kr. 130.000
Fra Staten Ungdoms ogIdrettoutvalg:
kr. 40.000
Grunntilskott:
kr. 50.000
Reiseinstruktor:
kr. 220 000
Tilsammen
Arsaken til dette ekonomiske sammenbruddet er
ikke mange ars «rot» i okonomien. Det er i ferste
rekke at NGS-ledelsen hirer en elevfiendtlig politikk
og i trad med dette binder organisasjonen til staten
ved a gjere den totalt avhengig av statsstotte. I trad
med denne politikken er det ogsit at NOS nylig har
ekt hybeltilskuddet til Sentralutvalgsmedlemmene
til 350 kr. pr. mnd. Vi mener at valgte tillitsmenn for
elevene ikke ber ha sanne fordeler. Alle andre som
begynner a studere for eksempel ta opp
lin eller jobbe ved siden av, NGS-tillitsmenn ber
gjere det samme.
Hvor er penga? Krev regnskapet pi bordet!
En anne sak er at elevene
mA kreve A fA framlagt NGSregnskapet. Hvor er det blitt
av de 220.000? Med en minimale aktiviteten NGS har hatt
siden landsmotet, skal de godt
&I-es A fa 220.000 til A forsvinne. Rart er det kanskje ikke nAr okonomiansvarlig i
Sentralutvalget ikke engang
veil hva et bilag er, etter hva
Rode Garde har latt seg fortelle. Men det er bare i trAd med
Unge Hoyres linje for valg av
ledelsen: Ikke velge aktivister
og folk som har vist at de kan
&re en god jobb, men velge
folk bare de tilhorer den riktige
fraksjonen innafor Unge Hoyre

den. Men vi veil ogsA at det er
andre poster i det regnskapet
som elevene mA kreve A fA pA
bordet. Ingen lokal aktivist eller GU-medlem far subsidiert
husleia si slik som SU-medlemmene far! Hvor store hotellregninger er det etter SUmedlemmenes reising? Eksisterer fortsatt ordninga med at
SU-folka spiser gratis pA restaurant i Storgata og skriver
det pa NGS-regning?
Vaer forberdet pi UH's forsok
pi it bortforklare vedtaket
Rode Garde har ikke det
aktuelle vedtaket fra landsstyret ordrett for hAnda. Det er
det sA godt som ingen som har.
For vedtaket fantes ikke skrif-

Bli med i Raud Ungdom
Karakterar og eksamen
hjeng som ein pick over
skuleungdom. Kvar
einaste dag ma vi vere
forebudd pd at i dag far
eg ein karakter — ein
karakter som alltid vil sta
pd papira.
Ndr ei uventa prove
eller leksehoyring ein dag
kan vere avgjerande for
den karakteren vi far pet
avgangsvitnemalet, dd
seier
det noko
om
tilfeldigheita som rev i
kraktersettinga. Nar ein

e

karakterene, bort med
eksamen! Raud Ungdom
vil sldss for dette, og vi
veit at vi MA sletss dersom vi skal greie a kvitte
oss med det rotne
karaktersystemet. Skal vi
greie dette, and vi vere
mange, mange fleire i
Raud Ungdom, fordi
Raud Ungdom ma leie
denne kampen.
Det er ikkje vanskeleg
et bli medlem i Raud
Ungdom. Er du for
sosialisme og synes at

Raud Ungdom er ein bra
organisasjon 84 meld deg
inn. Kjenner du medlemmar set snakk med dei,
kjenner du ingen sd skriv
til Raud Ungdom.
BLI MED I RAUD
UNGDOM !
BLI MED I KAMPEN
MOT KARAKTERAR OG
EKSAMEN!
BLI MED I KAMPEN
FOR EIT SOSIALISTISK
NOREG !

telig og ble ikke delt ut pA
landsstyremotet. Det vil ikke
foreligge trykt for referatet fra
motet blir sendt ut.
Et sA avggjorende vedtak har
dem ikke engang umaka seg til
A legge fra skriftelig!
Vi mA ogsA vxre forberedt
pA at dette vil NGS-ledelsen

utnytt til A sA. forvirring og tilwire hva' vedtaket egentlig gar
ut pA. Rode Garde ringte Karl
HAkon Swvold, formannen i
NGS for A fA hans kommentar
til vedtaket. Han var svxrt sA
ullen og vanskelig A fA tak pA.
Noyaktig hva vedtaket gikk ut
pA, ville han ikke engang Si.

Hvem er Camara?
Helder Camara er hiskop i
Brasil. Han star i opposisjon
til lascistregimet, men him
ictier

Mens de revolusjoniere
i Brasil kjemper en militant
kamp mot regimet, gar hiskop
Camara aktivt mot vxpna
kamp. Noen skater fra talen
Camara holdt da han mottok
.Folkets Fredspris. i Oslo
for 4 ar siden. visor at han
ikke har ill hensikt a feie faseistene ut ;iv aremten, men at
han er en bor , ,, er/O.,,, oppo ■ ivjt ■ nell sum onsker a relorme .
re lascismen.
I et aysnitt av talen sin som
ban kalte ..1.ovsanger til krigen•. sa han "'Ivor
lenge skal vi fortsette a tale
urn rettferdig ogsa
otter at de storste grusomheter Cr hegatt under paskudd
av rettferdighet? , . For Cama-

ra eksisterer med andre oaf
ikke hegrepet .rettferdig
krig . Sagt pa en annen mate
- USA-imperialismens krig i
Vietnam var like .rettferdig/
tirettlerdig. som det vietnamesiske folkets frigjoringskamp.
Og enda verre skulle del hli
seinere i talen: .Virprtede
Limper. krtger. er ikke annet
enn utslag av psykiske forstyrrelser. sosiale s ykdommet: de er tittrykk fur falske
kulturelle verdier sum kan
overvinnes• Camaras hudskap til fylket i Azania er altsa: ned vapna - dere er
hare psykisk forstyrral.
Camaras hevegelse kan
aldri
fete vekk verken
godUSA-imperialismen,
seierklassen eller fascistregimet Ira

—Abonner pa Rode Garde
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