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AVISA TIL ROD U NGDOM

Slik har un gdommen det

NR. 4 1978

Tromso er en sagnomsust
by. «Nordens Paris», «Pobelby», «Slagmark for slasskamper mellom kommunister og
fascister».
Rode Gardes medarbeidere
har laga en 3 siders reportasje
fra byen. De tar oss bl.a. med i
«Storgata by night», til aksjonen for Lwrfabrikken som
ungdomshus, til en amatorteatergruppe, til komiteen mot
politivold, og til en ungdomsskole.
De gir en oppsummering av
hva som har skjedd blant
tromsoungdommen de siste
ara : Politiets vannkanoner
mot ungdom i Storgata natt til
17. mai -71, Oktoberattentatet,
angrep pa progressivt 17. maitog og i dag den store ungdomsaksjojnen.
Se side 7, 8 og 9

Ka rakterboka
til Dag Solstad
Dag Solstad har fatt litteraturpriser og
berommelse. Han var sikkert et skolelys.
Langt derifral Han fikk darlige karakterer i nesten alle fag, og holdt pa a stryke i
norsk til jul for artium.
Rode Garde har titta i karakterbokene
til noen beromte vitenskapsmenn og forfattere. Det er darlige karakterer flere
av dem kan varte opp med.
Se siste side

Enhet pa
klassekampens grunn!

1 Feu.

tonal

ULLEVAL SYKEHUS: Ingen kontroll av hyblene!
LERLINGEGRUPPA PA
NYLAND VERKSTED

TROMSO:

Lcerfabrikken som ungdomshus!

Pa

Nyland i Oslo har lwrlingene i over 8
ar vwrt organisert i en egen herlingegruppe. Gruppa har reist mange viktige
kampsaker for lwrlingene.
Pa siste arsmote i klubben pa Nyland
ble det med knapt flertall vedtatt a legge
ned herlingegruppa.
Rode Garde har besokt kantina pa Nyland en dag i spisepausen og snakka med
fire lwrlinger om hva lEerlingegruppa har
drevet med, og om hva som skjedde pa
arsmotet i klubben.
Se side 2

Arbeid til ungdommen!
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Lcerlingegruppa pa NAM
Nyland Verksted i Oslo har 1300 ansatte.
Ca. 80 av dem er lterlinger. Siden 1969 har
klubben pa Nyland hatt egen herlingegruppe. I fjor arbeidet gruppa for a fa kortere
skoledag pa lierlingeskolen bedriften driver, og fikk innfridd kravet sitt fullt ut.
Na skal lierlingegruppa nedlegges. Pa
iirsmote i klubben i mars ble et forslag om
a nedlegge herlingegruppa vedtatt etter 5
minutters behandling, og uten at formannen i gruppa kom til orde.
Rode Garde var pa besok i kantina pa Nyland en dag i matpausen og prata med fire
lierlinger om hva herlingegruppa har drevet med, og hva som skjedde da den ble
vedtatt nedlagt.

GRUPPA NEDLAGT
I LOPET AV 5 MIN.

Rode Garde: Hva var det
som skjedde pa cirsmotet i
klubben?
Egil: Dreiergruppa som
har en eller to lrlinger, foreslo at det skulle opprettes et
lmrlingerad istedenfor laerlingegruppa. Dette radet
skulle bests av en fra
hver faggruppe, valgt av hele gruppa, ikke av laerlingene. Klubbledelsen ved Gunnar Nilsen slengte da pa en
hale som sa at det betod at
lmrlingegruppa var nedlagt.
Bjorgulf: Forslaget ble
overflatisk og udemokratisk
behandla i lopet av 5 minutter. Bare klubbformannen
sjel og en laerling fikk ordet.
Etter at lwrlingen holdt et
veldig bra innlegg, var det
helt tyst i salen.
Gunnar Nilsen var sikkert
redd for at vinden skulle blase mot forslaget, og gikk til
oyeblikkelig aystemning. Ikke engang formannen i lmrlingegruppa kom til orde.
Forslaget ble vedtatt med
knapt flertall, uten opptelling av stemmene.
I STRID MED
JERN OG MET.'s
VEDTEKTER

Rode Garde: Hva betyr
dette for lcerlingene pa Nyland?
Dag: For det forste ma
vedtaket vmre i strid med
Jern og Met.'s vedtekter.
Der star det at pa bedrifter
med over 10 lmrlinger skal
lwrlingene velge en representant til klubbstyret. Vi
har ikke lenger noe organ til
a. velge klubbstyrerepresent ant en var. .

STE M
NEI!

ANGE JERN I ILDEN,
MEN NEDLAGT PA 5MIN.

Bjergulf: Vedtaket trekker opp veldig snevre rammer for hva lmrlingeutvalget
kan drive med, «saker som
angar lmrlingene pa Nyland
direkte». Viktige sporsmal
for hele arbeidsstokken pa
Nyland som f.eks. na truselen om nedleggelse, eller
store angrep pa arbeiderklassen i Norge som skjer utafor bedriftsporten, er na vi
lmrlinger som gruppe fratatt
retten til a uttale oss om.
Egil: Lwrlingegruppa har
vrt et forum der mange av
de yngste arbeiderne er blitt
trukket med i faglig arbeid
for forste gang. Vi har tatt
opp mange ting som angar
oss spesielt. Slik vil et lrlingerad abiri kunne fungere.
Det er mye mindre demokratisk, og vil ikke kunne engasjere alle lwrlingene i faglige aktiviteter.
Helge: Da lwrlingegruppa
blei danna i -69, var Gunnar
Nilsen, navearende formann
i klubben her en av initiativtakerne. Na pa assmotet var
han sjol med pa a utforme
forslaget om 5. nedlegge
gruppa!

FIKK GJENNOM
KORTERE SKOLEDAG

Rode Garde: Hva har kerlingegruppa drevet med?
Helge: Pa den tida Nyland
drev L..Tregutthjemmet i Pilestredet, arrangerte lmrlingegruppa aksjoner for a fa
fjerna det strenge og udemokratiske reglementet der.
Da forslaget om a nedlegge
lmregutthjemmet kom, arbeidet gruppa mot dette.

Helge, formann i Iterlingegruppa,Egil, nestformann i sveisegruppa i klubben, Bjorgulf, varamann til
Dag, nyvalgt nestformann

Bjorgulf: Nyland er en av
de fa bedriftene som har
egen lwrlingeskole. For var
det 9 timers skoledag. Dette
var jwvlig anstrengende.
Lzerlingegruppa krevde at
dagen skulle kortes ned til 8
timer. Dette ble fullt ut innf ridd. Na er skoledagen 7 1/2
time.
Rode Garde: Hva har lcerlingegruppa arbeidet med
net i det siste?
3 x SNOBALLKASTING KAN
BETY SPARKEN!
Dag: Til det siste interne
lonnsoppgjoret ved bedriften
fremma vi sammen med
sveisegruppa to krav som

Na for tida er det sa og si umulig 5. sle. pa
radio eller TV uten a fa stappa oyer og ewer
fulle med «okonomisk krise», «sviktende
konjunkturer», «na ma vi alle vre ansvarlige og vise moderasjon» osv. Det er borgerskapet som bruker nyhetsmonopolet
sitt for 5. fa, arbeidsfolk til a godta et kraftig
lonnsnedslag ved tariffoppgjoret denne varen. At kapitalistenes egne inntekter steig
med droye 17% i 1977 blir godt skjult i propagandaflommen. Det er arbeidsfolk som
nor skal fa svi for den krisa kapitalistene
sjol har skapt.
EKSEMPLET OSLO
SPORVEIER

I host stilte arbeiderne ved Oslo Sporveier krav om tillegg i timelonna pa 8 kroner
ved varens tariffoppgjor. Dette kravet blei
stilt for devalueringa. Sprveisarbeiderne
mente at 8 kroner timen var et minimumstillegg for a opprettholde den kjopekrafta
de har i dag. Ansa et krav som kun tok sikte pa a hindre nedgang i reallonna. I dag er
antageligvis 8 kroner Litt i underkant av

gjelder saker de yngre arBjorgulf: Noen formenn er
beiderne er opptatt av: Vekk ogsa spesielt ute etter unge
med advarselsystemet, og og aktive progressiye arbeivekk med Securitasvakten.
dere for a gi dem advarsler.
Hvis du gjor noe «gmrent»,
f.eks. kommer for seint,
skriver pa, doveggen, e.l. far
SECURITAS-VAKT MED
du forst en muntlig advarsel,
BATONG OG SCHAFER
neste gang en skriftlig. Hvis
du har fatt to skriftlige adRode Garde: Men hva har
varsler, far du sparken.
en Securitas-vakt a gjore pa
Egil: Pa avdelmga mi var Nyland ?
Egil: En stund for frokostdet en som fikk advarsel etter en vanlig fleip soma hel- pausen begynner, star det en
le brus nedover nakken pa Securitas-vakt oppstilt ved
en arbeidskamerat. Eller du tunnellutgangen der vi gar
kan fa advarsel for a ha ka- for a kom me til kantina. Han
sta en snoball. Det er swrlig er i full uniform og ofte utde unge arbeiderne som far styrt med batong og det hele.
det.
Jeg har til og med sett han

hva som trengs for a hindre lonnssenkning,
men i folgende regneeksempel operererer
vi likevel med dette tallet. Videre opererer
vi med et generelt tillegg som folge av lonnsoppgjoret pa 4% og et «etterslep» pa 5%.
Begge disse talla ligger ogsa, hoyst sannsynlig i overkant av hva vi kan vente oss av
LO/NAF-forhandlingene.
Vi skal forst se pa eksemplet med en konduktor i lonnsklasse 13 — dvs. grunnlonna
til en nyansatt konduktor. Han tjener i dag
49 206 kroner. Arbeidstida pr. ar er 1976 timer, noe som gir ei timelonn pa 24,90. Han
har overhodet ingen ionnsglidning. Med
LO-ledelsens opplegg villonncthans bli:
I dag:
+ 9% ( 5% etterslep og
4% generelt tillegg)
Lonna etter lonnsoppgjoret

49 206
4 428
53 634

Sporveisarbeidernes krav er folgende:
I dag
49 206
+ 8 kroner timen i tillegg (8x1976)
15 808
Lonna etter lonnsoppgjoret
65 014

styret og

med Schafer! Han skal vokte pa oss set vi ikke gar for
tidlig til spisepause.
Helge: En gang jeg skulle
pa gruppestyremote, stoppa
han meg, forlangte arbeidsnummeret mitt og sa han
skulle undersoke om jeg
snakka sant. Vi finner oss ikke i a bli vokta pa som slaver
og trakassert av et advarselsystem der du risikerer a fa
sparken pa grunn av uskyldige guttestreker, eller hvis
formannen er ute etter deg.
Derfor har lwrlingegruppa
krevet disse ordningene fjerna.

Forskjellen i krav og tilbud er 11 380 kroner!
For vognf ewer, som er i lonnsklasse 10, blir
det tilsvarende regnestykket:
LO-ledelsens opplegg:
I dag
+ 9%
Lonna etter lonnsoppgjoret

54 983
4 948
59 931

Sporveisarbeidernes krav:
I dag
+ 8 timen i tillegg
Lonna etter lonnsoppgjoret

54 983
15 808
70 791

Forskjellen i krav og tilbud her er 10 860
kroner!
Og husk at sporveisarbeidernes krav var
minimumskrav for et hindre nedgang i reallonna !
AVVIS LONNSNEDSLAGET!
STEM NEI!

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

3

rode 0,arde

Trusel om streik hjalp

Vi fikk verneutstyr i skauen!
Interesseorganisasjonen
for landbruksfagskoleelevene —ILFS — mener at
arbeid som eleven utforer
pa skolene kommer inn under den nye arbeidsmiljolova. Dette bar Arbeidstilsynet ogsa sagt seg enig i.
Men mange skoler har feat
erf are at Arbeidstilsynet
ine innrommelser ikke nodvendigvis betyr at det blir
gjort noe med saka.
Pa Foldsae Landbruksskule starta praksisovingene i skogbruket for grunnkurset lenge for jul og for
agronomkurset like etter
jul. Bare noen fa hadde
verneutstyr.
LIVSFARLIG
MED MOTORSAG
UTEN LARINGS
For over et al' siden var
det en elev ved skolen som
fikk skj aert seg stygt i laret.
De som sa ulykka mente at
dette kunne vwrt unngatt
dersom eleven hadde hatt
bukse med verneinnlegg
(larings). Til tross for dette
hadde skoleledelsen tydeligvis ingen motforestillinger mot 6. slippe elever som
var helt uerfarne med motorsaga ut i skogen uten
verneutstyr. Motorsag er
ett av de farligste redskap
som finnes — dette viser
ogsa ulykkesstatistikken i
skogen.
ELEVENE GAR TIL
AKSJON
hadde
31.1.
Den
agronom- og grunnkurs-

klassa fellesmote der de
diskuterte situasjonen. Interessen var stor, og 26 av
34 elever matte. Pa motet
var det stor enighet om at
skulle vi fa det verneutstyret vi hadde krav pa matte
vi gjore noe sjol. Det blei
vedtatt enstemmig at vi fra
dette tidspunkt skulle nekte
a to i motorsaga og annet
farlig redskap inntil vi hadde fatt verneutstyret. Eleven mente ogsa at myndighetene allerede hadde
hatt lang nok tid pa seg.
Motet ga dem en frist pa 9
dager, hadde vi ikke Mt et
klart svar til da ville vi ga
til full boikott av praksisundervisninga i skogen. Vi

fikk spredd saka var ganske godt i avisene rundt om
i Telemark.
REKTOR GIR ETTER
Til slutt blei det trolig for
mye for rektor Hattaland.
Streik vile nok skade skolens rykte for mye. Han
kontakta fylkesskolesjefen
og resultatet blei at fylket
ga skolen klarsignal til
kjope inn 15 sett av det verneutstyret som lmreradet
hadde foreslatt.
Ca. ei uke etter blei saka
behandla i Fagstyret, og
det blei vedtatt at vi skulle
fa kjope vernestovler,
hjelm og oreklokker med 50
prosent tilskudd. Sjol om vi

Anti-Faschtisk Komite krever:
«Norsk Front» ma dommes for
a spre rasistisk propaganda!
Anti-Fascistisk Komite i Norge (AFK)
har anmeldt det ny-nazistiske «Norsk
Front» for rasisme. Bakgrunnen for anmeldelsen er plakater og lopesedler
«Norsk Front» har spredd. Her er to
eksempler: — «Norsk statsborger ma
kun den were som tilharer den nordeuropeiske folkestamme.»
— «Og i morgendagens Norge kan rasekampene were en realitet. Man har allerede fatt foie den i England og Frankrike.
Da vil hudfargen bli din eneste uniform,
og vetrt land og var sivilisasjon det det hele dreier seg om.»
Med Anti-Fascistisk Komite sier vi til
de ferede jurister: Dette er rasehets av
verste sort. Dom «Norsk Front» for a
spre rasistisk propaganda!

ikke fikk tilskudd ved kjop
av 16.rings og vernehansker
betrakta vil likevel dette
som en stor seier. Det betydde at praksisovingene
kunne gjennomfores pa en
forsvarlig mate.
Resten av verneutstyret
kom 6.3. Dette hadde vi
neppe oppnadd uten var
egen kamp. Gjennom kampen var har vi oppnadd en
hel del. Vi har fact fylkesstyret til a innromme at det
er deres ansvar a skaffe
verneutstyr. Andre skoler
som ikke har fatt verneutstyr bar lwre av vare erfaringer.
Korrespondent

•••■■•■■■••■•• ■■ ••••••••••••••• ■••■•■ ••••• ■••■■•■ ••••••••••••• ■ •

10 kr. timen i
Som sa, mange andre kafeteriabestyrere her i landet, er ekteparet Kruger pa
«Kadetten» i Horten ikke
interessert i ungdom, bare
i pengene vare. Ungdom

her i byen er ikke noe bedre
stilt i fritida enn andre steder, men kommer du inn pa
«Kadetten» pa lerdags formiddag, eller nar det er
storefri pa gymnaset og yr-

kesskolen, er stedet fullt av
ungdom. I tillegg er det diskotek der flere ganger i

uka. «Kadetten» lever altsa
stort sett pa Hortensungdommen.

KADETTEN

Som det gar fram av den
lille lappen som Jigger pa
hvert bord, vil eieren ikke
bare leve pa, men leve godt
pa oss. Det ma vel here til
skjeldenhetene at kafeteriaeiere krever at hver besekende ma kjepe for minst
kr. 3,50, eller betale
10.00 pr. time i «stolleie»!
Dette, ungdommer, er borgerskapets «omsorg» for
oss. Hver gang vi krever et
sted a vwre, skriker de opp
om kravmentalitet, og bystyret nikker i takt. Her ser
vi hvem det er som virkelig
krever! Hvem har gjort
Horten sa ungdomsfiendtlig, om ikke det skulle vare
sanne borgere i kompani
med pampene i kommuneledelsen? Det er pa tide vi
far et sted a vare som vi
kan foie som vart eget!
RG-korrespondent

KADETTEN
Da det tydeligvis er mange som chives*
i vart kafeterialokale uten a ha behov for
vare varer, ser vi oss madt til av disse h
forlange STOL•LEIE beregnet otter kr. 10,—
pr. time.
Vennligst beta! [e'en uoppfordret i kassen.
Med vennlig hilsen
Eieren.
P.S. Leien kan unnghs ved kjep ph kun
kr. 3,50.

KADETTEN

Velkomsthilsenen» fra
eieren utkagt pa hvert bord.
.

«Kadetten»-Kafeteria og diskotek og brukbart utkomme for ekteparet Kruger.

En av «Norsk Fronts» ayskyelige plakater.
(‘Voksne negre er svakere andelig utrusta enn hvite
barn», sier rasistene i «Norsk Front». Deres prat om
den «nord-europeiske folkestamme» er som et ekko fra
Hitlers Hariske rase», og har noyaktig samme innhold.
Na krever Anti-Fascistisk Komite at Blucher, Hoaas
og Co. blir demt i rettssalen for a spre rasistisk propaganda. Et rettferdig krav!
((Norsk Front» har til hensikt a sette i gang en sdkalt
«informasjonskampanjee pd skolene. Skoleelevene ma
serge for at de aldri kommer lenger enn til skoleporten
med den skitne propagandaen. Orn nedvendig ma de
kort og godt sendes pd hue ut porten!
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Bli med i Rod Ungdom:

* rode garde
Ayisa til ROD UNGDOM
Boks 4702, Sofienberg, Oslo 5
Telefon (02) 35 32 62
Postgiro for abonnernent: 4 79 21 31
Postgiro for kommisjoneere: 2 06 08 89
Abonnement koster 30 kroner for ett ar
RODE GARDE kommer ut hver maned
Redaktor og ansvarlig utgiver:
Erling Martman-Moe
Trykt i offset hos A/S Duplotrykk

Skal Kleppe steines?
Burde Kleppe og Nordli leies til bymuren og
steines? OK for oss, de har fortjent det. Vi skjonner godt dem som mener at Kleppe og kapitalistene fortjener a bli steins. For a sende ungdommen
ut i arbeidsleshet, Wore det sA vanskelig som mulig A fa trygd, gjore det lett a fi heroin og hasj, det
er jamngodt med a hive stein mot ungdommen,
Wore livet til et helvete. SA bare kast stein etter
Kleppe og kapitalistene — det stiver i hvert fall
opp moral en.
Men det er pa 1. mai det viktigste slaget star.
Faglig 1. maifront er folketoget, her ma vi reise
krava wire og git sammen bak dem, sjol om vi er
uenige om andre ting.
For sjol om det ikke hjelper sit mye a steine
Kleppe & Co., og sjol om en person fra eller til i
Faglig 1. maifront-toget ikke snur verden opp
ned, sit er det en enorm slagkraft i de 100 1. maitoga der folk barer fram krava sine og mener til
kamp mot krisepolitikken. For alle veit at de som
gar der barer fanene for mange andre, det er de
som gar foran, men disse krava stottes viden
over.
Regjeringa fortjener ei krigserklEering for den
folkefiendtlige politikken de forer, derfor bor du
git i Faglig 1. maifront-toget.

Fremskrittspartiet skulle underholde i oEtter
Dagsrevyend, lordag 25.
mars. Her presterte de a
skryte av at deres ungdomsorganisasjon er de eneste
som gar hen imot politisk
virksomhet i forsvaret. For
dot forste kan en knapt kalle det som Unge Hoyre og
AUF og de andre gar inn
for, for rett til politisk virksomhet for soldatene. For
det andre er det standpunktet Fremskrittspartiets
ungdom star for langt ifra
noe a skryte ay. For det de
onsker er at soldatene skal
vcere et lydig maktredskap
for de som har makta —
uansett. Ja, for hvis soldatene i Tyskland hadde prot estert mot a felge Hitler i

Tegnere! Tegnere!
Mange lesere kritiserer Rode Garde for a were et humorlost og lite levende bled. Dette skal vi prove a rette
pa. Men da trenger vi TEGNERE! Som kan illustrere
artikier, lage vitsetegninger, karikaturer og tegneserier. Er du flink til a tegne eller bare har lyst til a prove
deg, har du mye eller litt tid til overs — sa ring til RODE GARDE tlf. 35 32 62, eller skriv til postboks 4702 Sofienberg, Oslo 5.

norske arbeidere og progressive. A protesters mot
dot vine vcere a bringe den
vederstyggelige politikken
inn i forsvaret. Det og ikke
forsvaret av landet er dot
Fremskrittspartiet er redd
for.
Faktum er at Red Ungdom — som onsker fri politick virksomhet — er den
eneste ungdomsorganisasjonen som tar de to sannsynlige angriperne alvorlig. Vi veit at supermaktene USA og Sovjet 'mister
opp mer og mer. At Sovjet
Jigger foran USA i angrepskrig og aggresjon —
tenk pci Eritrea, Angola,
Tsjekkoslovakia. Dette
Icapplopet vii bryte ut i en
storkrig, der Norge vii bli

trukket med — og sannsynligvis bli okkupert av Sovjet. Dette vii vi forberede
folk pd, blant annet soldatene. For vi veit at i en sann
situasjon er det dodsens
viktig at folk reiser seg og
class mot enhver angriper
og okkupant — enten det er
Sovjet eller USA. Det er a
virkelig forsvare Norge
—a
fa fram sannheten om
hva som foregdr i verdden,
hva vi kan vente oss og hva
vi ma gjere. Derfor er vi
slett ikke redde for politisk
virksomhet i Forsvaret,
det er en rettighet soldatene skal ha og som vi vii
stems for at de skal bruke.

Phnlegg sommeren revolusjoncert:

Meld deg pa sommerleir!

1. mainumret, bestill ekstra!
Rode Garde nr. 5/78 skal selges fra og med 1.
mai. Det blir sendt fra Oslo 20. april. Dette nummeret bor dere bestille ekstra mye av — tenk
bittert det vile were a ga torn for blader midt pa
sjolveste 1. mai-dagen! Send beskjed om ekstrabestillingene innen 15. april.

1940, sa hadde det vcert a
bringe politikk inn i hceren.
Og hvis USAs soldater hadde nekta a angripe Vietnam politikk igjen, og
det gar da ikke an.
Red Ungdom er den eneste politiske ungdomsorganisas jonen som gar inn for
at soldatene skal ha akkurat samme rett til a drive
politisk arbeid som alle andre i Norge. Ifelge Fremskrittsparteits Ungdom ensker vi med dette a lage kaos og at Norge ikke skal
forsvare seg i en krig. Det
sier de, som vel vine vcere
de aller forste til a Legge
landet vart spent for NATO
og USA. Den norske barren
er en NATO-hver allerede i
dag, trena til a siass mot

Fra na er det mulig a melde seg pa sommerleir. Det
blir ca. 12 sommerleire, noen i fellesferien, noen i august. Det blir leire i Troms,
Nordland, Trondelag, Sogn
og Fjordane, Hordaland og
flere pa Ostlandet. Det vurderes leir i Rogaland. Neyaktig tid og steder er ikke
klart enna. I Troms arbeides
det med en leir pa Kvaloya
siste uke i juli. I Trondelag
blir det ventelig i uka 7.-14.
august, pa Hjelle i Stryn,
Sogn og Fjordane siste uka i
juli. Pa Ostlandet blir det en
leir i fellesferien og en i au-

gust. Neyaktige opplysninger om dette vii komme i
Elassekampen i lopet av noen uker.
SI MENINGA DI
OM SOMMERLEIR
Programmet pa sommerleirene skal vwre allsidig,
sommerleiruka skal were ei
trivelig ferieuke der vi meter folk, det vil bli seminarer, idrett og friluftsliv, kulturaktivitet og fest. Programmet er under diskusjon
na, og alle lesere av Rode
Garde oppfordres til a skrive
inn og si fra hvordan de mener sommerleiren skal vmre.

IDRETTSLEIR,
KULTURLEIR
OG VANDRELEIR
Nytt av aret blir vandreleir, der vi skal ga i fjellet og
Legge inn diskusjoner, seminarer og andre saker underveis. Dette er fint for friluftsfolk og de som har lyst til
bli friluftsfolk. I tillegg vil vi
formate oss med to leire som
er mer spesialisert, idrettsleir og kulturleir. Her vii vi
konsentrere oss om aktiviteteter og diskusjoner som
knytter seg til disse spesialfeltene. I tillegg vil noe av
programmet fra var.lige leire bli gjennomfert her ogsa.

PAMELDING
Vi vii heist at du melder
deg pa FRI snart som mulig.
Vi vii ova heist at du melder
deg pa gjennom Rod Ungdom'ere som du kjenner pa
heimplassen. Leiravgift er
300 kroner, som dekker middag og opphold. Av dette ma
50 kroner betales ved pamelding.
Pamelding kan ogset skje
til Rod Ungdom, Postboks
610 Sentrum, Oslo 1.
Brev med tips om hvordan
du mener sommerleirene
bor were kan du sende til Rede Gardes adresse.

WAKIMAIMAKIAVAI/AndrAIIIIMAVAIIIIIMAIIM40%
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Det er itno som kjem to seg sfrel

GA I FAGLIG 1. MAIFRONT!
TROMSO:
Lcerfabrikken
som ungdomshus!

ULLEVAL
SYKEHUS:
Ingen kontroll
av hyblene!

PORSGRUNN:
Arbeid
til ungdommen!

I Tromso bor det mange tusen unge mellom 14 og
24 ar. Kommunens tilbud til dem er en kommunal
ungdomsklubb. Purken derimot, byr ungdommen
pa vannkanoner, haglskudd og kjorer dem ned sa de
brekker beina.
Men na har tromsoungdommen fatt nok! De krever a fa den gamle Leerfabrikken som ungdomshus.
TROMSOUNGDOM, HVA SKAL DERE GJORE
1. MAI?

Nadvendig
med vold?
Rode Garde har mottatt mange henvendelser
fra folk som lurer pa AKP (m-1)s syn pa vold. Vi
lar sporsmalet ga, videre til AKP (m-1)s formann,
Pal Steigan.
*****
Vi onsker ikke vold. Om det sto til oss skulle vi en-

Elevene ved Ulleval Sykepleierskole lever under
streng kontroll dognet rundt. Det er forbud mot a fa
besok etter Id. 22.00, forbud mot nattegjester, hyblene skal kontrolleres av husmor 6 ganger i aret, og
vaktene pa Ulleval har politimyndighet.
Men sjukepleierelevene krever a bli behandla som
det de er: Voksne sjolstendige mennesker. Det er
butt samla langt over 200 underskrifter blant eleven som krever fri besokstid og vekk med kontrollen
av hyblene.
SYKEPLEIERELEVER, HVA SKAL DERE
GJORE 1. MAI?

—

ske at arbeiderklassen kunne ayskaffe den kapitalistiske utbyttinga pa fredelig vis i kraft av at den utgjer
flertallet av befolkninga. Men de som lever av andres
arbeid, kapitalistklassen, vil aldri tillate det. De vil
bruke her, politi og unntakslover til a tvinge arbeiderklassen i kne, *****
Marx sa engang at kapitalismen er fodt i blod, og det
er treffende. Ikke en stor formue i verden er uten blodet til de undertrykte pa seg. Bare tenk pa hvordan de
rike finanshusene i Europa blei bygd opp ved massedrap pa indianere i Sor-Amerika og plyndring av byene
deres, eller hvordan hele industrier i USA tjente store
penger pa napalmbombing i Serest-Asia. Det blir ikke
slutt pa krig og vold i verden for hele det systemet som
bygger pa at mennesker utbytter mennesker blir kasta
pa skraphaugen. Nar kommunismen, det klasselose
samfunnet, seirer i verdensmalestokk vil vold og kriger bli unodvendig. Inntil da ma arbeiderklassen og de
undertrykte nasjonene ware forberedt pa a gripe til vapen. Nar noen borgerlige politikere, sann som SV,
sprer ideer om «fredelig overgang til sosialismen», setter de arbeiderklassen i dodelig fare for a bli et forsvarslost offer for fascismen.

Arbeidslosheten
blant
ungdom
Porsgrunn/Skiens-omradet er stor. Det eneste tilbudet samfunnet her har til sterk og arbeidslysten ungdom, er a la dem fa jobbe i 6 uker for 34 kroner dagen. Dette kalles «yrkesopplwring».
Men ungdommen finner seg ikke i dette gratisarbeidet. De krever skikkelig arbeid, og trygd til all
arbeidslos ungdom. De har danna «Aksjonskomite
for arbeid til ungdommen i Grenland».
ARBEIDSLOS UNGDOM I PORSGRUNN OG
SKIEN, HVA SKAL DERE GJORE 1. MAI?

30000 ungdom under 20 ar har ikke
fast arbeid. Kommer du rett fra skolen
og blir arbeldslos, far du ikke trygd.
Det er ingen prevensjonsrettleling I
skolen. I de fleste faga pa yrkesskolen
finnes dot ingen nynorske laweboker.
Sviere byer er uten en eneste ungdomsklubb.
Dette er livet for ungdommen i Norge. Du kjenner deg Wickert 'glen i en eller Here av disse situasjonene. Det er
pengefolka og Arbeiderpartlet som har
skapt dette samfunnet. De v11 aldri bru.
ke av de pengene vi har skaffa dem ved
arbeidskrafta var til a gjore livet bra
for ungdommen, bare tjene pa oss.
Skal vi fa dot annerledes ma vi gjore
noe for det. Dot er mange av oss som
har skjont dot. Nesten 30000
skoleelever streika for it 11 nynorske
lterebaker i host. Tusener av unge Jen-

ter demonstrerte mot kvInneundertrykkinga S. mars. Pit plass otter plass
datums dot ungdomsaksjoner for et
sted a vtere i fritida. Du bar Wickert sjol
deltatt 1 eller state, en av de mange
kampene ungdommen har fort. _
1. mai skal vi fore donne kampen vi.
dere. I Faglig 1. maifront skal vi sta :*:*
sammen — fra malrorsla, kvInnebevegelsen og fritldsaksjortene. Dot er vi
som er Faglig 1. maifront. VI skal ut pa
gata, stone hverandre og relse de krava som hundretusner av ungdom og arbeldsfolk stk. bak.
Pengefolka og regjeringa frykter
oss, for de veit at vi bare er den uredde
fortroppen, og at bak oss star de bundretusner som bar fatt nok av Kleppepakker og av a bongo pa gatehjernet
fritida.
BLI MED DU °GSA!

AI\

NOR EG
RUNDT
Azania-uke pa Brundalen yrkesskole
YLI-gruppa pa Brundalen yrkesskole arrangerte i
slutten av januar en sywrt
vellykka Azania-uke. Det
ble avholdt stands og delt
ut lopesedler. En dag ble
det pa allmete med 400 elever til stede vist filmen
«End of the Dialog» som viste undertrykkinga av de
svarte i Azania. En annen
dag besokte Count Pietersen skolen og snakka til 280
elever pa allmote, til tross
Ihr•■■■

for at 1/3 av eleven hadde
eksamen. Etter dette motet
ble det samla inn over 500
kr.
Andre yrkesskoler oppfordres til a folge Brundalens eksempel !

****
Asungdommen uten
sted a vmre
Kommunestyret i As har
fratattt As-ungdommen deres eneste motested, As-

heim Kale. Kafeen fikk ikke fornyet skjenkebevillingen, og ma da stenge fordi
det ikke lenger blir okonomisk mulig a drive kafeen.
Kommunestyrets begrunnelse var a redde ungdommen fra a bli darlig pe.virka av a se folk drikke 01.
Dette kommer som topen pa kransekaka etter at
As kommune har brutt lofte om a apne ungdomsrestaurant i radhuset, avvist
kravet om a fa det lokalet
som motested, og avvist
kravet om a fa et hus som
skulle rives til ungdomshus.
Ungdomsaksjonen i As
samla 13. mars 74 ungdommer til mote som vedtok et
apent brev til As kommunestyre. Aksjonen er i full
gang med stands og lopesedler for a svare pa kommunens politikk. Rode Garde kommer i neste nummer

SP0RRESPALTA

tilbake med en stor reportasje om det som skjer i As.
****

Count Pietersen pa
turtle i Lofoten
Count Pietersen har ogsa
vrt pa turne i Lofoten.
Han besekte forst Kleiva
Landbruksfagskole der 120
elever var til stede pa allmote der han holdt foredrag og svarte pa sparsmal. Samme dag ble det
samla inn 450 kr. pa skolen.
Pa Sortland Gymnas
gikk rektor ved skolen, formannen i Nordland Heyre,
Tormod Olsen, imot bade
elevrad og lwrerrad og nekta animate a Yore pa. Pietersen. Men to klasser trossa
rektor og inviterte Pietersen i klassen.
Om kvelden ble det holdt

*****
Noen synes kanskje at det kunne vre bra med sosialisme, men at nar det krever sa store ofre sa far en heller prove a flikke pa det besta.ende. Men det holder ikke. Oppsto den ferste verdenskrigen fordi folk krevde
sosialisme? Nei. Den oppsto fordi de griske imperialistmaktene sloss om hvem som skulle tjene mest pa
utbyttinga av verdens folk. Det samme gjaldt den andre verdenskrigen. Disse krigene krevde mange timillioner menneskeliv. For a unnga slike vanvittige blodbad er det nodvendig a ayskaffe det systemet som skaper kriser, krig og nod, nemlig kapitalismen.
*****
Jeg har 'mitt mange som lurer pa om AKP (m-1) mener at en folkekrig i Norge skal rette seg mot alle som
har reaksjonr politisk innstilling. Til det svarer jeg
alltid et klart nei. Vi tar klart aystand fra terrorismen,
sann som vi har sett den i Mellom-Europa. Vi mener at
en revolusjon forst kommer pa tale nal' et flertall av
arbeiderklassen onsker det, og da ma angrepet rettes
mot den absolutte hovedfienden. Arbeiderklassen ma
bruke den volden som er nodvendig for a avvwpne kapitalistklassen og imperialismens agenter, men heller
ikke mer. Meningsforskjeller i folket skal ikke loses
med vold, men gjennom demokratiske diskusjoner. Sosialismen betyr ikke mindre demokrati enn i dag for
det arbeidende folket, men hundre ganger mer.
%mows
et apent mote pa Sortland
med over 50 frammette.
Den dagen ble det samla
inn 1300 kroner til PAC i
Sortland!

****
GU i Sogn og Fjordane:
Bo kott Operasjon
Dagsverk!
Gymnasiastutvalet
NGS i Sogn og Fjordane
fatta pa. mote 4.-5. mars ei
rekkje bra vedtak :
Dei skal skipe til ei ak-

sjonsveke i samarbeid med
Norsk Malungdom for tilleggsleyving pa 20 mill. til
nynorske lrebolcer. Aksjonsveka blir fra 10. til 15.
april. Utvalet oppmodar alle gymnasa i fylket til
streike for kravet om
sprakleg jamnstelling Jenne veka.
I fleire frasegner vert det
retta skarp kritikk mot
landsmotet i NGS for a ga
mot dei viktigste krava til
gymnasiastane i fylket.
Ellers vert det mellom
anna fatta vedtak om :
— Boikott av Operasjon
Dagsverk til hausten.
— At religionsundervisninga ma bli valfri.
— At det ma bli slutt pa
meldingsplikta pa gymnasa i fylket.
— At muntleg eksamen
og lekseprever ma vekk, og
oppmodar til Boikott av lekseprover.
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Film plater Film plater Film plater Film plater Film plater Film — plater
:******************************************************************************************
Den andre visa vi vil trekopptak.
ke fram er Edvard Hoems
Varsog
For alle som vil ha med
«De er trygge til jul i Sauda»
seg en av 60-a ras sterste skt«Varseg» heter en trio fra
Nord-Mere. De har nylig gitt
ut en LP de kort og godt har
kalt Varsog”. Gruppa bestar av Henning Sommerro
(sang, klaviaturinstrumenter), Knut Blekken (sang,
bass og elektrisk gitar) og
Johnny Gausemel (trommer). Plata er jevnt god og
inneholder ikke mindre enn
16 ( ! ) later. Moderne arrangementer og elektriske instrumenter skjuler aldri at
«Varseg» har sine ratter i
norsk folkemusikk. Deres
behandling av folkemusikken er et redelig og vellykka
forsek pa a spre denne mu•
sikkformen langt utafor de
miljeene som feler tilknytning til den tradisjonelle folkemusikken. Tekstene star
hele tida godt til musikken
og naturen er et g jennomgangstema.

som handler om arbeidsles
ungdom. Visa tar klart stilling for ungdommen og mot
profitthunger og politiopprusting. Her bare f.eks. pa det
tredje verset:

Om det skingrar i ei rute og
ei blomstersats blir snudd,
om ein eldre herre skriv og
krev meir politi.
Her star gjengen frit den gode tid med alle hul i gang,
som vart pobel no i vares des
dei sag profitten sank.
Av alle latene pa skive er
det det denne som kommer
ncermest ei venlig rockelat
— visa ber bli en klassiker i
enhver ungdomsgjeng!
«Varseg» anbefales pet, det
varmeste.

Manfred Mann

civAfp,qpg
kA

gere, er «Watche» et kjcerkomment tilbud. Bob Dylans
vise «Mighty Quinn., som
Manfred Mann hadde kjempesusksess med i 1968, finnes
nemlig pa plata i en frisk liveutgave. Ved siden av «Chicago Institute» som er en
virkelig fengende og godt arrangert melodi, er dette
L P 'ens heydepunkt.

Vent punk-rocker hardt
mot National Front.
Joe Strummer er forgrunnsfiguren i et av de

mest kjente punkrock-banda
i England, Clash. Til «Melody Maker» sa han nylig:

Uirolige Steinar Ofsdal!

I et intervju i Rode Garde
for et par maneder siden beklaga MAI-sjefen Swmund
Fiskvik seg over at selskapet ikke hadde fatt ut noen
bestselgere siden Vommol.
Na bor MAI ha sikra seg en
slik! Steinar Ofsdals «Floytesprell» er den ferste ekte
folkemusikkplata pa MAI —
og for ei plate! Vi skulle like
a hilse pa den som etter a ha
hart «Floytesprell» for pasta
at folkemusikk er kjedelig.
Musikk fra hele 12 nasjo-

ner er representert pa de i
alt 16 sporene. Steinar Ofsdal tar oss med til LatinAmerika, til Tyrkia, til 0stEuropa, Irland, Norge ...
Det er vanskelig, for ikke
a si umulig, a plukke ut hoydepunkter fra denne LP'en.
Personlig er vi imidlertid ekstra svak for «Alturas», en
melodi fra Chile som Steinar
spiller pa panfloyte. Melodien er sa Latin-Am erikansk
som det gar an og rytmen
(4/4 med tyngde pa 1'ern og

oppslaget i 2'ern) er trollbindende. Vi vil ogsa trekke

fram «Janka» fra Sveits.
Blir du ikke glad av a here
denne melodien ma du vmre
uhelbredelig sur og grinete!
Steinar Ofsdal spiller et tosifra antall forskjellige floyter pluss munnharpe, fiedel,
langeleik, hardingfele, cuatro, gitar, kontrabass og forskjellige rytmeinstrumenter! Ved siden av dette har
han produsert plata sjol
Du skal ha takk, Steinar !

OM PUNKROCK
«Nar punkrocken slo ut alle de shave, kjedelige og livlose rockebanda opplevde vi
det forste line glimt av realisme pa mange an Men fra
were den storste greia i
verden blei punken den verste plageanden da alle slavisk begynte a folge det samme monsteret.»

KAV

MOT
NATIONAL FRONT
«Jeg har nettopp lest «Det
Tredje Rikes Vekst og Fall»
og «Mein Kampf» noye. Hele
bevegelsen starta med en
handfull personer i et rom.
Hele Hitlerbevegelsen blei
To viser skiller seg klart ut
Manfred Mann's Earth skapt av bare Atte, ni persosjol om plata som sagt er Band har fyki til topps pa ner. Det er dette som skjer i
g jevnt god. For det ferste tit- salgslistene pa rekordtid dag i dette landet (England)
telsporet, som pa en enesta- med sin siste LP, «Watch..
med National Front.
edne mate skildrer hvor godt Ikke ut en grunn. Det gar lenGrunnen til at jeg ikke
det feles pa kroppen ner va- ge mellom hver gang vi far
synger om «the moon in Juren er rett rundt hjernet. servert sa solide rockeal- ne» er bl.a. at det skjer ting
Teksten er set god og inntren- bum. Men sa har ogsci grupsom National Front. Det er
gende at sjel en ekte gate- pa brukt dreye 6 maneder i ganske opplagt for meg hva
gutt kan se for seg hvordan studio — «Watch» er spilt inn
som er viktigst.»
fjellet og bekken ser ut i den- mellom april og desember
«Mitt mal era sla mot all
ne tida.
1977, og to spor er live- rasisme og fascisme.»
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«1900": En virkelig revolusjonmr film.
Her har progressive filmmakere virkelig noe a Jere.
«1900» er en kjempefilm pa
s$ mange mater. Den viser
utviklinga i Italia fra arhundreskiftet og fram til i
dag, men bruker mest tid
pa tida for og under den andre verdskrigen. Filmen
tar for seg et gods, og bruker det til a vise utviklinga
pa nrt hold.
Filmen er hederlig, skildrer bade arbeidsfolkets
liv og godseierfamiliens liv
uten a overkarikere, den er
full av lun humor og ekte
liv. Den viser arbeidsfolkets problemer, fattigdommen, undertrykkinga og
sorger. Men ogsa deres
kunnskaper, dyktighet og
mot.
Filmen starter med a vise to smagutter. Den ene,
Olmo er arbeiderunge. Han
er akkurat like gammel
som arvingen pa godset.
De vokser opp i den samme
tida, og utvikler seg forskjellig. Sar1ig nal' de blir
ungdommer, begynner
med jenter og fest, blir forskjellen storre. Sa kommer
fascismen, Olmo blir kommunist, godseiersonnen
vasser i fascister og vakler. Han overtar godset,
har en svartstovel (fascist)
som arbeidsformann og
han bade beskytter og smisker for svartskjortene.
Men sjol blir han aldri med
i s vartskj ortebanden.
Den delen av filmen som
viser fascismens framvekst i Italia, er tanke-

vekkende. For filmskaperen viser oss bare situasjoner, gir ingen losninger pa
hva Olmo og folket skullle
ha gjort. Men Olmo klarer
ikke a fa folket til a torre
reise seg mot svartstovlene. Olmo har liten tiltru til
arbeiderne, til kvinnen og
ungdommen. Han buser pa
aleine, og til tross for at
han er den alle venter og
haper skal gripe ledelsen,
blir alt bare tull. For a
kvikke opp de nederlagsstemte landarbeiderne,

skryter Olmo av hvor mange i omradet som er kommunister, ramser dem opp
en og en. Fascistene som
har spioner blant arbeiderne noterer seg dette, og gode motstandsmenn blir arrestert. Ved et slikt tilfelle
viser filmen hvordan Olmo
i sin fortvilelse leper etter
folkene som blir fort bort,
og roper til dem at partiet
husker dem og partiet vil
hjelpe dem videre. Dette
gyer saka sjolsagt mye verre for disse folkene, men

Olmo gjor det for a oppmuntre dem. Er dette en
dum mate a vise hva kommunistene gjorde under
krigen?
Ved ett tilfelle blir det
vist et sterkt oppror, ungjentene kaster seg over
svartsjortesjefen da han
forsokte a drive Olmo bort
fra godset. De losner et
skred, Olmo gar i spissen
for motstand mot trakasseringa, og far alle med seg.
Olmo blir rort, og viser seg

som den gode kjemperen
han er. Men da slaget la
seg, flykter Olmo, gav initiativet tilbake til svartskjortene og i stedet for at
dette slaget dreiv opp motet og organisering blant
folket, sa blei de tukta.
Olmo ma forlate godset,
han slutter seg til motstandgrupper, og vender
forst tilbake til godset etter
fredslutningen, da som er
mer skolert kjemper. Og /IA
ser vi tydeligere at Olmo er
blitt opplrt i a tenke pa
klassesamarbeid, han gar i
revisjonistisk retning. For
folket pa godset feirer freden som om den betydde
sosialisme. De gar i gang
med a gjore godset om til
sin eiendom. De tar godseigeren til fange, de henretter svartstovlesjefen og tar
over komandoen. Folket
gar i gang med a bygge et
sosialistisk Italia. Men bare for noen dager, ja, kanskje noen timer. For det
har blitt danna ei borgerlig
koalisjonsregjering, som
sender sine polititropper
rundt for a avvwpne folket.
Det er jo artig, men sannferdig, at dette var det forste de gjorde. Og Olmo er
den som overtaler folk til
ga med pa dette. Kapitalismen gjeninnfores pa, godset
pa en mate, seieren ble likevel et slags nederlag.
Den som skulle Ott i spissen for a skape et fritt, sosialistisk Italia svikter, og
Italia er som det er i dag.
Arve.

<dkjulte Onesiter» — ekkel
og kjedelig
Emnet for filmen
«Skjulte tjenester» er
henta fra virkeligheten.
Tidlig pa. 70-tallet blei det
kjent at et firma i Paris
leide ut pene jenter til
statsmenn, prinser, presidenter og forretningsfolk.
Denfraskpeidnt
var ilk ate 4 kjere. Krigsinclustrien brukte jentene for a drive fram forhandlingene om store flykora rakt er.
Selv om filmen handler
on( disse sakene er den
blitt totalt uinteressant.
Det er nernlig pornoitutustrien 30171 'tar laga den
og de folka har saktens liten sans for sarnfunnskritikk! Istedet fora ayslore
rattenskapen, er det blitt
en film der det gjelder et
vise /lest mulig jenter nakne. Filmen er ekkel: og

kjedelig. Den framstiller
jentene som naut og tale
mannfolk som grddig
sultne pa disse jentene
som ser pa klokko midi i
falske orgasmer.
A rye
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* rode garde I TROMSO

Ungdommen utgjor en svmrt stor del av
innbyggerne. Tromso er en skoleby med verdens nordligste universitet, flere videregiende skoler og 3 ungdomsskoler. Det sterke
Tromso er i dag Norges 8. storste by. De si- presset pa byen har skjerpa undertrykkinga
ste 7 itra har innbyggerantallet okt fra 28 000 av ungdommen. Ungdomsarbeidslosheten er
til 44 000. Ved stortingsvalget sist host fikk langt storre enn gjennomsnittet for landet.
Rod Valgallianse 2,2 % av stemmene.
Det finnes en ungdomsklubb i byen. Bare olje-

STORGATA
BY NIGHT

Rode Garde tok en tur i
Storgata en mandags-kveld
for a here hva folk mente om
fritidstilbudene i byen. Sjol
om det var mandag, var det
mye ungdom a se i gata, spesielt ungdom under 18, som
ikke kommer inn pa diskoteker eller puber. Vi stima ned
til gatekjokkenet ved Grand
Hotel. Bak hver sin posjon
pommes frites fant vi Harry
og Steinar.

LITE A GJORE
— Hei, vi er fra Rode Garde, avisa til Rod Ungdom.
Far vi stille noen sporsmal
til avisa?
— Ja, bare spot' vekk.
— Hva har dere tenkt
gjore i kveld?
— Nei, ingenting spesielt.
Vi er bare ute for a treffe noen kamerater. Vi er ikke fra
byen, men vi er ofte her.
— Hva synes dere om fritidstilbudene her ibyen?
— Tja, man kan jo ga pa
kino, men det koster penger
— og det har vi lite ay. Ellers
er det lite a gjore.
Utafor et av de store varehusene treffer vi pa Line, Siri og Ellinor :
PIRVATFESTER
— I kveld er det for en
gangs skyld noe a gjore —
det er popkonsert med Ruphus. Vi er pa vei dit na. Ellers i uka er det haplost for
oss under 18. Vi kommer ikke inn pa noen av restaurantene. Dessuten er det jwvelig
dyrt. Av og til prover vi a lure oss inn pa diskotekene om

kveldene, men vi blir dritnervose for a bli kasta ut.
Privatfester blir det eneste
ellers.
VI TRENGER EN SANN
PLASS A WERE!
— Hva synes dere om kravet om a fa Lcerfabrikken
som ungdomshus?
— Det er en veldig fin ide.
Vi trenger en sann plass a
vw re ! Det kan bli veldig fint,
bare vi unngar at det blir

Fra venstre Harry og Steinar

klikkvesen i huset. Kommunen sin plan om a rive det
sywre huset er jo helt syk.
Hvorfor skal ikke vi under 18
Ar kunne fa et tilbud? Sann
som det er na har vi jo ingenting.
Vi hutrer videre. Det er
svinkaldt i Storgata i kveld.
Hvis ordrorer Jacobsen hadde hatt Storgata som sitt viktigste fritidstilbud, ville kanskje ikke kommunen sabotert kravet fra Tromso-

byen Stavanger kan male seg med de boligkoer og priser boligsokende Tromsoungdom
star overfor.
Tromsoungdommen har i lang tid hatt
stemplet «pobelungdom» i borgerpressa.
«Hoyre- og venstreekstremister i krig med
hverandre». «Kraystore studenter er fremmedelementer i byen».
Rode Gardes medarbeidere i Tromso har
lags en reportasje derfra. Det er et ganske
annet bilde av ungdommen vi her far!

ungdommen om et ungdommens hus?
Knut, Tommy, Finn og
Morten er pa vei til Fokus
Kino. De er alle 14 Ar og ungdomsskoleelever :
DET BLIR A GA PA KINO
— Klubben ved skolen
varres har nettopp Apna
igjen. Den har vwrt stengt i
hele host. Na er den Apen to
ganger i uka. Ellers er det
ingenting a ta seg til — det
blir a g6, pa kino, eller sitte
pa kinokafeen...
Knut, Tommy, Finn og
Morten syns videre at Lwrfabrikken som ungdomshus
er en super ide.
SKULLE WERT FLERE
UNDERSKRIFTSLISTER!
— Men na har vi hart at
det skal bli 16 Ars aldersgrense der. Det mener vi er
helt sykt. Det ma ihvertfall
vwre lov for 14-Aringer
komme inn. Initiativkomiteen for Lwrfabrikken som
ungdomshus har hatt utstilling pa skolen varres. Det
var ei utstilling om forskjellige ungdomsgrupper sine
behov for verksted, ovingslokal e og kafe. Ei veldig fin utstilling. Det ble samla inn
masse underskrifter — alle
underskriftslistene ble fulle
med en gang. Skulle vwrt flere lister — det var ikke plass
for alle som ville skrive.
VI VIL PUSSE OPP
PA DUGNAD.
— Tror dere at man far
folk med pa a pusse opp det
gamle huset?
— Ja, vi har veldig lyst til
A ware med a pusse opp pA
dugnad. Det er ingen vits
rive Lwrfabrikken, — na ma
kommunen gi ungdommen
et hus. Men, hvem skal vre
vakter i huset forresten?
Dermed var diskusjonen
om Lwrfabrikken i full gang.
Kravet har enorm stotte
blant ungdommen. Bare vi
far huset, og det skal vi ha,
sa skal vi nok lose bade problemet med vakter og andre
problemer i neste omgang.

Fra venstre Knut, Tommy, Finn og Mortcn.

Hvem er de
virkelige pobla?
Stempelet pit Tromso som pobelby skriver seg fra
mai 1972. EtteI at Tromsopolitiet hadde satt inn vannkanoner, bikkjer og taregass mot fler ehundre ungdommer i Storgata, rykket davrerende dommerfullrnektig og leder for den lokale «Ja til EF-aksjonen,
T.Fjeld d.y. ut med denne drittkastinga i aviser bide i
nerd og sor.
Tromso bar i alle ar wort kjent for et enormt uteliv.
Det er alltid mye folk i Storgata om kveldene, og nyttarsaften og natt til 17. mai er Storgata et eneste mylder av folk. El slik natt til 17. mai var det at Tromsoungdom gjorde spontant opprar — I en slags hevnaksjon mot purken og kotrununenes neglisering av ung•
dommen.
Det hole starta med at to purker som sto vakt utafor
et knust varehusvindu oppforte seg rattent og nedsettende overfor ungdom som stoomkring. Purken fikk juling som svar, og dermed var straks forsterkninger pa
plass i gata. Men hole politistyrken pa 40 mann hadde
ikke mulighete rmot ungdomsmassene som na var blitt
forbanna. Purken skulle tydelig ta hevn for de to som
hadde fatt juling, for bikkjer ble henta og brannvesnet
utkalt. Med vannkanoner skulle gata ryddes. Og det
ble den. Men ikke i el handvending. Vannslanger ble
skjtert over, og de purken kasta en taregassgranat inn i
foltengden We den straks returnert. Lederen for poI itia jonen var den som matte ta til tarene I
Og hvem kunne were leder for dome vanvittige
maktdemonstrasjonen fra Tromso politiets side, om ikke Ole Groth? Han som skulle %/ere aktor (tiltaler) I
Oktoberrettsaka, som unniot a finale de to nazistene
for mordbrann og som under hele rettsaka bevisst forsokte a skjule at de tiltalte var nazister.
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UP --- SVIN!
Det er etterhvert velkjent for folk at purken i Tromso ikke gar av vegen for a
skyte eller kjere ned ungdommen nix de finner det for godt. Dette er kanskje
de groveste utsiaga av politivold mot ungdommen vi kjenner til i Norge i dag.
I januar i ar blei det danna el ungdomsgruppe mot politivold i Tromso. Den
blei danna som en reaksjon speslelt mot nedskytinga av uen av gutan i gata»,
men ogsa, pa all anna polltivold. Vi har prata med en av initiativtakerne. VI
kaller han for Knut.

— Knut, liar du noen eksempler pa politivold mot
ungdom men i Tromso?
- Ja, nor purken skyter
ned eller kjorer ned ungdom her i byen, sa er vel
det de groveste og best
kjente eksemplene. Men
det meste av politivolden er
ukjent for folk flest. Det
gjelder bade fysisk og psykisk void. Jeg vet om mange som har blitt banka opp I
fyllearresten — noen av
dem flere ganger. Jeg vet
om folk som har blitt satt
inn i fyllearresten i edru tilstand og holdt der i opp til
20 timer. Andre eksempler
er folk som uansett hva de
har anskaffet seg, blir mistenkt fora ha stjalet det, eller at purken stiller opp
med patruijevogn og i full
uniform pa jobben hos folk
som nettopp bar fatt seg arbeid, for a fa dem Inn tit vitneavher. Er det noen som
trur at purken Ville komme
pa samme maten om de
skulle ha tak i direktaren

pa den samme arbeidsplas.
sen? A nei, da vIlle nok en
diskret telefonsamtale blitt
brukt.
— Hvordan er ungdommens reaksjon pa dette?
- Vi er forbanna. Spe-

sielt gjelder dette folk som
daglig ferdes I Storgata, og
ser eller blir utsatt for politivolden. Pa motet der ungdomsgruppa mot politivold
ble danna ble det fra flere
kanter ropt am et nytt «16.
mai opprfar», Dette viser
stemninga. Jeg kan ogsa
nevne at boka til Aasmund
Haugen er lest av mange,
ag folk kjenner igjen det
han skriver om.
- Hvilke oppgaver har
dere stilt dere?

— De forste oppgavene
vare era fa samla mye ma.
teriale om politivolden, og
gi det ut i et hefte. Vi vii ogsa satse mye pa a fa vervet
mange flere medlemmer
og samle stette ogsa fra eldre folk. Videre ble det pa
danningsmotet krevd at vi

far et apent mote med polltiledelsen. Dette jobber vi
med na. Aksjoner kan purken ogsa vente seg, men
jeg kan ikke si noe nmrme.
re om det na.
Ungdomsgruppa mot politivold i Tromso har I dag
bortimot 100 medlemmer.
Syzert mange av disse er
folk som til daglig holder til
i Storgata.
- Til slutt Knut, har dere merka noes reaksjoner
fra politiet etter at dere
danna denne ungdomsgruppa?

- Sjel har jeg ikke merka noe. Men flere har fortalt at purken er blitt mere
sleip, og forsekt og smiske
seg inn med folk. Men det
kjenner vi jo fra for — i forher hos purken f.eks.. Far
de ikke noe ut av deg med
«piska» sa tar det ikke lang
tld for «sukkertoyeb> kom•
mer fram. Men det betyr
ikke at gubben i uniforma
hat forandra seg.

Behovet for fritidstilbud for ungdommen i
Tromso er enormt. I host og i vinter har det
bare weft 1 ungdomsklubb i drift, og den Jigger langt utafor sentrum.
Tromsoungdommen har tidligere gjennomfort 2 husokkupasjoner. I 1971 blei et tomt
hus, et tidligere gamlehjem, okkupert. Huset
var kjopt av Grand Hotel, og eieren fikk huset
rydda av politiet og reiv det etterpa for a anlegge parkeringsplass. I 1974 blei et hus bak
lwrfabrikken okkupert. Ungdommene forlot
da huset med loner fra ordforeren om at kommunen skulle skaffe hus til ungdommen. Men
Tromsoungdommen fikk lwre hva tomt prat
er. Ingenting har skjedd.
I vinter begynte kommunen a sysle med
planer om a rive I_.rfabrikken, ei sywr betongbygning som na blir torn. Huset er i bygningsmessig god stand, eog slik det star i dag
verd 6— 7 mill. kroner. A rive huset Ville i tillegg komme pa ca. 1 mill. Kommunen planla
altsa a kaste 7-8 mill. kroner ut av vinduet.
Dette gjor det flaut t here dem klage over at
de ikke har penger til hus for ungdommen.
Det viste seg at Lwrfabrikken kunne egne seg
godt til bruk for ungdommen. Den er pa 3500
kvadratmeter, noe som gir enorme muligheter. Forskjellige ungdomsgrupper gikk sammen om a danne en initiativkomite for a fa
huset til ungdomshus.
— Per Fumy, du er en av
Hvordan
initiativtakerne.
har dere tenkt a bruke huset?
— Vi tenker oss huset
brukt som motorsenter for
bil- og motorsykkelungdom,
alkoholdri kafe, diskotek og
aktivitetsrom for all slags
ungdom i Tromso, og ovingslokaler for amatermukikerne i byen.
— Hvordan er forholda for
disse gruppene i dag?

Et uttrykk for hva Tromso-ungdommen mener om purken.

Unge arbeidere lager
amatorteater.
Ei gruppe unge arbeidere har starta amaterteatergruppe i Tromso. For tida spiller de et stykke om
Tromsfisksaka, men arbeider samtidig med et nytt
stykke: «Ungdom, purk og revere i Tromso.»
— Hva fikk dere til

starte denne teatergruppa?
— Vi var noen ungdommer i fiskeindustrien som
ble enig om a lage en liten
sketsj am Tromsfisksaka
for a vise pa hybelhusene.
Men saka er sa omfattende
at det etterhvert som flere
blei med, har blitt et teaterstykke. Vi sa Tramteateret
sitt stykke og det blei ei vitam ininnspreytning som
ga oss inspirasjon til a lage
mer enn en sketsj. Vi Ville
drive stettearbeid blant
ungdom, og teater er en fin
mate a spre kjennskap og
til
drive
stettearbeid
Tromsfiskarbeiderne
- Hva handler stykket
Katt, slog og sloss” om?

— Vi tar opp hva el fagforening er og hvordan vi
mener den ber vwre, hvorfor arbeiderne trenger fagf oreninga, problemer unge
folk meter pa jobben, politi-

vold, pressa si makt og
hvordan oppkjopte tillitsmenn stiller seg. Hele tida
tar vi utgangspunkt i det
som har skjedd pa Tromsfisk
eller A/S Torrfisk
som vi har kalt bedrifta.
—

— Hvordan jobber teatergruppa ?
— Vi har satt oss grundig inn i det som har skjedd

pa Tromsfisk. Vi har ogsa
laert mye av Tromsfiskarbeidrne sjol og av Streikestettekomiteen. Uenigheter
i gruppa har vi lost gjennom grundige diskusjoner,
og det har vwrt viktig a here av kritikk for a forbedre
stykket. Vi mener det er
viktig a tenke pa hvem som
skal se stykket og om vi far
fram det vi mener sann at
det blir klart for dem. Men
uten den hjelpa vi fikk fra
profesjonelle teaterarbeidere, hadde neppe stykket
blitt sa bra som det blei.

Den sterste svakheta er at
vi skulle vmre oppsokende
teater, noe som har gitt minimal respons. Vi er lite
kjente og ma arrangere
forestillinger sjol, organisere billettsalg og spre
kjennskap om teatergrup-

pa.
— Hvordan er det med
ovingslokale og sted der dere kan spille?

— Det finnes ikke noe lokale for teatergrupper som
oss her i byen og vi star
derfor fortsatt uten evingslokale. Vi shatter aksjonen
for Lmrfabrikken som ungdomshus. Der Ville vi kunne fa ovingsmuligheter.
Om du vii bli med i gruppa var, eller dere pa plassen din vii hare mer om vare erfaringer, sa skriv til:
K.Kristensen, Malmvegen
92,9022 Kroken.

— Det er stor amatermusikervirksomhet i Tromso
mens ovingsforholda er helt
umulige. Lrfabrikken gir
muligheter til a fa dekka det
umiddelbare behovet for
ovingslokaler. Det er for ovrig tidligere vedtatt i kommunestyret at det skal skaffes ovingslokaler til musikerne.
200 MOTORSYKLISTER
Videre er det minimum
200 motorsyklister i Tromso.
A komme inn i Lwrfabrikken
gir dem muligheter til a drive en klubb som kan ta opp

ting som motorteknikk, traf ikksildterhet, kjoreopplring osv., noe de ikke kan i
dag. Det er viktig for dem a
ha en lagringsplass for syklene om vinteren, og ogsa en
plass a skru pa syklene.
American Car Club har i 1
1/2 ar sjol spora opp tomme
hus som kunne egne seg som
verkstedlokaler, men de star
f ortsatt uten sted a were.
Den uorganiserte ungdommen er de som alltid kommer sist i rekka. Na ma
kommunen ta hensyn ogsa
til dem.

Utstilling i Storgatt
underskrifter til stc

ter. Flere organisasjoner
har stotta oss som et resultat
av dette arbeidet.
— Er det noe dere har spesielt god erfaring med?

— Ja, den utstillinga vi
hadde i byen var veldig vellykka. Den inneholdt presentasjon av de forskjellige
gruppene og hvordan de kunne tenke seg a bruke huset,
og argumenter for hvorfor
ungdommen ber fa. huset.
Utstillinga sto i Storgata en
lerdag formiddag, noe som
ga 700 underskrifter pa 2 timer. Darlig okonomi er jo et

UTSTILLING I STORGATA
— Hvordan har dere jobbet ? Dere har jo klart a fa ei
volclsom oppslutning.

— Ja, vi har hatt en offensiv for a gjore saka kjent,
gjennom pressa, NRK og
gjennom aktivister. Vi har
na.cld mye folk, og reaksjonene har vwrt overveldene positiv, Vi har hatt underskriftslister ute i en mandeds tid, og det har gitt i
overkant av 2500 underskrif-

Lcerfabrikken med sine 3500
kvadratmeter.

Boller til hele vel
Pet Sommerlyst ungdomsskole ble det satt
opp en utstilling om hvordan Lcerfabrikken kunne
innredes hvis ungdommen far den. Elevene ville vcere inne i friminuttene og se pa utstillingen,
men ble jaga at. Det ble
de jo forbanna for og ca.
100 clever sperra da for
dorene og nekta a get ut.
Hele greia endte med at
elevene fikk vcere inne
mot at de sjol ordna vakt er.
ASIA FIKK EI BOLLE
USA FIKK SPISE
SA MANGE DE ORKA!
Tr omstun UngPa
domsskole hadde de i hest

int ernas jonal uke. En dag
den aka fikk elevene beskjed om ikke a ta med
seg mat fordi de skulle fa
mat pa skolen. I langfriminuttet ble alle samla i
gymsalen og delt inn i de
forskjellige verdensdelene. Set fikk alle boiler i tilsvarende mengder som er
vanlig i de forskjellige
landa. Asia fikk en hver,
USA fikk spise sa mange
de orka.
REVOLUSJON!
Dette skulle liksom vise
elevene hvordan det er
vcere fattig og hvor stort
skillet er mellom de rike
og fattige landene. Men
det elevene ikke lcerte noe
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NiRed Ungdom i Tromso.
UNGDOMMEN PA FRAMMARSJ

AZISTENE I TILBAKEGANG
— Berit Simenstad, talsmann for Rod Ungdom i Tromso, er
Tromso en by full av nazister?
— Det er ikke mange nazister her i byen, men Tromso er stedet
i Norge der nazistene har gatt lengst og gjort mest. «Norsk
Front» bar gruppe her. Det finnes en nazistisk organisasjon som
kaller seg Norsk Nasjonal Sikkerhetsorganisasjon, (NNSO). Geir
Tom Hansen, hovedmannen bp k Oktobersprengninga, er medleni
i denne organisasjonen. De har drevet med skygging og kratlegging av progressive og har statt bak voldlige aksjoner. Mest kjent
er sprengninga av Oktoberbokhandelen og anvepet pa dert progressive 17. mai-toget i fjor.

fa Lcerfabrikken til ungdomshus. Pd 2 timer blei det samla 200
r kravet.
vanlig argument fra kommunen sin side. Har du noen
kommentar til det?
— Pengene er jo der. Fra
kommunen si side er det jo
et sporsmal om prioritering.
Og vi er beredt til a gjere en
stor egeninnsats. Vi simpelthen klor i nevene etter a sette i gang. Vi har forevrig
svmrt positiv reaksjon fra
mange voksne som har sagt
seg villig til a vaare med pa
oppussing og drift. Vi har ogsd, vwrt i kontakt med fagfolk som er interessert i a ta
del i oppussingsarbeidet. Pd

fact

den maten vil kostnadsnivaet komme langt under hva
det ville om kommunen skulle gi et firma i oppdrag
pusse opp huset.
ORDFOREREN PA GLI?

— Ordforeren sa i avisa
for noen dager siden at han
gikk inn for at ungdommen
skulle fa Lcerfabrikken. Hva
sier du til det?
— Det tyder pa at blesten
omkring dette er blitt sa, stor
at det er vanskelig a gd, i mot
det. Han har tydeligvis fatt
noe a tenke pa sida i februar

da han ikke kunne si noen
ting, og da han mente at ei
utredning vine ta lang tid.
— Hva tror du om resultatet?
— Det ser lyst ut na. Vi
velger a se ordforerens uttal elser som ei apning.
Sporsmalet er hvor lang tid
det kan ta. Vi er interessert i
a ta huset i bruk snarest mulig. Det betyr etter mitt syn
at vi i denne situasjonen ma
presse mere pa, og for all del
ikke gi fra oss initiativet til
noe kommunalt utredningsutvalg.

B erit Simenstad: "Mange ungdommer liar endra syn pa Rod Ungdom etter at vi har star-

ta arbeidet mot politivold og for a fa lcerfabrikken. ,
Angrepet pa 17. maitoget er bum framstillt som
et spontant ungdomsoppror
mot kommunistene, men
det stemmer ikke. NNSO
hadde planlagt hele angrepet, og hadde plassert folk
langs hele togruta fora hisse opp tilbrak.
Haggelskuren som blei
fyrt inn i Oktoberbokhandelen i host var verket til et
medlem i «Norsk Front».
I forbindelse med Entebbe-demonstrasjonene i fjor
hadde gammel- og nynazister fellesmote for d, planlegge aksjoner mot demons trant ene .
KOMMUNISTENE SOM
«FRITT VILT»

Ungdommen gir seg ik- Per Furey: "Mange voksne har sagt seg villig til a vcere med
ke for hus et er deres!
pa oppussing og

len.

=11•111MML

om var at det fins folk i
Asia som eter til de
sprekker pa de fattiges
bekostning, og at det er
mange som sulter i hjel i
USA. De lcerte ingenting
om arsakene til at folk
sulter i hjel i de fattige
landene eller hva de skal
gjore med det. Men en av
eleven som var havna i
Asia, mente at det eneste
som kan hjelpe -slike land
er at de lager frigjoringsbevegelser og hiver utbytterne sine pa sjoen. Han
sprang opp pa et bord der
hvor alle de sultne "asiatene, satt og ropte pa Revolus jon! Det var en bra
ide!

Disse stotter
aksionen :

— Men nazistene har jo
greid a trekke mange ungdommer med seg pa enkelte aksjoner?
— Jo, det er riktig. Det
er angrepet pa 17. maitoget et eksempel pa. Vi
tror det finnes flere forklaringer pa dette. Vi skal huske at avisene Tromso og
Nordlys har drevet en hard
kampanje mot AKP (m-1) i
flere ar. Ei stund hadde
Nordlys lederartikler mot
AKP (m-1) annenhver dag.
«Tromso» har nesten helt
spent oppfordra til fysiske
angrep pd progressive. Det
er klart at ungdommen far
et negativt inntrykk av
kommunistene pa denne
maten, og synet pa kommunister som «fritt vilt» har
statt sterkt.

drevet et for clarlig arbeid
blant ungdommen i byen i
en lang periode. Vi tok ikke
opp saker som angikk undom flest. Mange fikk ikke
vite hva vi egentlig star
for. Vi arbeidet heller ikke
godt nok fora ayslore nynazistene. Vi tok f.eks. ikke
opp at mange nazister er
reine bolter som tyrraniserer vanlig ungdom.
— Star nynazistene spesielt sterkt blant motorsykkelfolka?
— En slik pastand er reint vrovl! Vi kan trygt si at
90 prosent av disse er helt
bra folk, og motorsykkelfolka har gjort en kjempeinnsats for a fa lwrfabrikken til ungdomshus.
Rod Ungdom har mye 6,
re av deres mate a jobbe
pa. Men sjolsagt finnes det
en del ratne folk i dette miljoet, som har gait i spissen
for angrepene pa progressive og tyrranisert ung-

ROD UNGDOM SVIKTA

FOLGENDE ORGANISASJONER HAR STOTTA KRAVET OM LiERFABRIKKEN TIL UNGDOMMEN :
Rod Ungdom i Tromse
Sosialistisk Ungdom
Tromso
Tromse Unge Heyre
Barnevernsnemda
Tromso
Utekontakten i Tromso
Arnatormusikerorganisa-

sjonen
Hovedallmotet ved universitetet i Tromso
Norsk Motorsykkel Union
Finnmark Motorsykkelforbund
Malangen Motorsykkelk I ub b
Tromse
Mortosykkelklubb
Senja MotOrsykkelklubb
American Car Club/
Tromso

Rod Ungdom har ogsa

dom. Var erfaring er at motorsykkelungdommen tar
klart aystand fra den ratne
stilen deres.
NYNAZISTENE I TILBAKEGANG

— Hvordan star nynazistene na ?
— Nynazistene er pa tilbakegang og har ikke markert seg spesielt hittil i dr.
Jeg mener en av arsakene
til dette er aksjonene mot
politivold og kampen for a
fa lwrfabrikken. Ungdommer med ulike syn og interesser har klart a sta sammen om saker som angdr
flertallet av ungdommen.
Rod Ungdom har gdtt i
spissen i dette arbeidet. Vi
arrangerte et mote om politivold som samla over 200
ungdommer. Vi arrangerte
en demonstrasjon mot nedskytinga av 17-aringen i
fjor. Og medlemmer av
Rod Ungdom er blant initi, ativtagerne til Lwrfabrikkaksjonen. Mange ungdommer har endra syn pa
oss.
— Betyr det at nynazistene er slatt?
— Nei pa ingen mate!
Nynazistene vil helt sikkert
forsake seg igjen. Vi vet at
de fortsetter tyrraniseringa av mange ungdommer
og at det drives ei intens
kampanje mot saker der
Rod Ungdom deltar. De vil
helt sikkert forsake a splitte ungdommen opp mot
hverandre og stelle i stand
brd.k. Derfor ma vi hele tida vaere pa vakt mot rattenskapen deres!

Se opp for kommunens blide ansikt!
Ordforer Helge Jacobsen
har i avisa «Nordlys» rykka ut med store ord. «Gi
ungdommen Lwrfabriken»
sier han. Han uttaler seg
videre om at man ikke ma
vente til alt er utredet og
ferdig budsjettert. «— nei,
la ungdom sjol fa vmre med
pusse opp, det er gjort
med suksess i andre byer!»
Noen vil kanskje si:

a

«Gratulerer. Vi har vunnet.» Vi vil si: Vr forsiktig! Det er utmerka at ordforeren sier at vi bor fa,
Lwrfabrikken. Men vi bor
huske at han i pressa situasjoner er en mann av store
ord. Det har han vist tidligere. «Nordlys» kunne
14/1-74 ha folgende oppslag: — Ordforer Jacobsen
fikk sympati for husokku-

panter. «Bedre 6, were for
utalmodig enn for passiv»
sier ordforeren. — Dengang forsvant sympatien like snart som presset forsvant. Na har den dukka
opp igjen. Moralen ma 1.Tre : UNGDOM, STA PA TIL
VI ER INNAFOR VEGGENE PA LERFABRIKKEN !
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UNGDOMSSKOLEELEVER
arakterdiskusjon
KAN SLOSS!
pa Tasen slide

Midt i februar diskuterte
klassen min pa Tasen skole
karakterer i skolen. Det begynte med at jeg ville henge opp en flott gronn plakat
med teksten: Nei til karakterer og tvang! Til tross for
ville protester fra Hoyrefolka i klassen var flertallet for a henge den opp pa
veggen i klasserommet. Etter en diskusjon om karakterer i klassens time, holdt

vi aystemning over temaet : For eller mot det karaktersystemet vi har idag.
Resultat : 11 var mot, 10
for!
Tillitsmaxmen var blei
rasende over resultatet, og
i frikvarteret kakla han i
vei: «Lreren er en jmvla
kommunist som manipulerte hele klassen».
En vellykka dag for karaktermotstanderne i min
klasse.

Ungdomsskoleelever
med vellykka ak
At ogsa ungdomsskoleelevene kan sloss nal' de blir
trampa pa, viser denne aksjonen som en klasse pa
Grotte ungdomsskole i Orkdal nylig gjennomforte. En
dag i uka har de 6 valgfrie
timer: 3 t husstell, 2 t. forming og 1 t. musikk. Skoleledelsen provde a presse
gjennom 6 timer forming.
Dette godtok ikke elevene!
De satte seg ned og valgte
en representant for a diskutere med ledelsen. Vi slo av
en prat med en av de som
gikk i spissen for a beholde
timeplanen om hvorfor de
protesterte. Hun sitter ogsa
i elevradet.
Kari: De tre valgfrie husstelltimene er veldig popu1 der lrer vi noe praktisk, det er noe en ser fram

Livlig diskusjon om karak terene i en klasse po, Tasen skole.

Om a vmre un •

pa Griinerlokka i Oslo:

kontrollerer at vi vasker oss
skikkelig. Mens vi vasker
oss, ma vi synge en vaskesang — om hvor og hvordan
vi skal vaske oss — som om
vi skulle Ott i barnehagen.
Hvis vi ikke vasker oss godt
nok, eller f.eks. ikke vasker
oss med sape i ansiktet, ma
vi opp til rektor. Men det er
enda verre for de stakkars
gutta. Det at det er en dame
som kikker pa dem nar de
dusjer er jo mye mer flaut
for dem!
Mette: Jeg synes det er sa
mye viktig vi lmrer altfor lite
om kvelden.
om pa skolen. Jeg er veldig
Mette: Ja, vi blir lwrt opp interessert i dyr, men vi laetil a tro pa ting som ikke fin- re r j o nesten ikke noe om dyr
nes. Slik er det ogsa, i religi- i naturfagtimene.
onstimene. Vi sitter 3 timer i
Gro: Det er mye rart en
uka og snakker om ting som skal here pa skolen, men jeg
ikke er sant. Og disse timene har enna, ikke lmrt noe om
ma vi jo vmre med pa!
hvordan barn blir til.
Gro: Pa Grilnerlokka skoRuna: Jeg er mest opptatt
le er det en fwl sak, som jeg av at ungdommen pa Griimener vi ma bli kvitt, og det nerlokka ikke har noe fritider de skrekkelige dusjtime- stilbud. Det er ikke et eneste
ne vi har hver mandag. Vi sted der vi f.eks. kan arranma vaske oss en hel time, gere discotek en kveld. Pa
mens froken star i en luke og menighetshuset er det for-

Griinerlokka er et gammelt arbeiderstrok i Oslo, som trues av rasering. Fritidstilbudene til de hundrevis av ungdommer
som bor i denne bydelen begrenser seg til et
menighetshus, der det ikke er lov til a danse eller spille kort, noen kiosker og «flipper»sjappe hvor en ma ha penger for ikke a
bli kasta ut.
Mette (15), Runa (15) og Gro (11) er tre
ungdommer fra Griinerlokka. Hva er disse
jentene spesielt opptatt av? Og hva vil de
ha forandret?
Gro: Jeg er sa forbanna pa
at vi som gar i 5. klasse blir
behandla som drittunger. I
«klassens time», der en skal
kunne to opp ting en er opptatt av, far vi opplest eventyr. Vi far hore om Tornerose, Rodhette og Trollmannen, og vi skal tegne til (let
mens vi lytter. Jeg mener vi
i disse timene skulle kunne
snakke om virkelige ting,
om virkeligheten til ungdommen. Eventyr brukes
for a fa smabarn til a sove

budt a danse, og pa Grunerlokka skole og Griinerlokka
Folkets Hus far vi ikke lenger leie lokaler. Forst blei
det brak fordi noen pastod at
dansen trakk for mange folk
som var for unge. — Enda
det ikke var noen som drakk
alkohol pa festene. Og sa blei
det sjolsagt brak fordi det
kom for mye ungdom som
var for gamle; dette var da
pobel.

En gjeng av oss dro opp til
sosialradmannen for a kreve
et sted a vwre. Vi blei forst
stoppa av to vakter, som sa
de «sa» pa oss at vi kom fra
en «aksjon». Andre gangen
var vi 23 stykker, da hadde
vi bestemt oss for ikke a gi
oss for vi hadde fatt skikkelig svar. Men kontorsjefen
bare besvarte sporsmalene
vare med sporsmal til oss,
og det endte med at vi blei
kasta ut av kontoret ved
«hjelp» av purken. Vi er blitt
lovt fritidsklubb i 1982, men
vi vil sjoIsagt ikke vente sa
lenge!

til mellorti all pugginga og
karakterjaget. Forming er
ogsa OK, men ledelsen ville
gjore det enklest mulig.
V i trua med a forlate skolen hvis vi ikke fikk beholde
palnene og da ble ledelsen
sa redd at de ga etter, selv
om de hadde bestemt noe
annet pa forhand! Vi fikk 3
t. husstell og 3t. forming.
— Hva sync du om den
kampanja Rod Ungdom
har for a gjore skolen interessant, vekk med karakterer og eksamen?
Kari: Heilt topp. Karakterene hindrer oss i a lire
noe. De splitter oss elever
og far oss til a tenke mere
pa a jage etter gode karakterer enn det a here noe en
har bruk for!
Korrespondent, Orkanger

Nordland: Mot
uforberdte prover
Like for jul fikk vi helt
uforberedt lekseprove i fysikk. 3 av elevene ble forbanna, og fikk med alle de
andre i klassen utenom 3 til
a ga. Lwreren ble fly forbanna, og kom etter oss og
provde a fa oss inn igj en. Vi
nekta plent, sa han gay seg
til slutt og gikk inn til de
som var igjen. Vi satt ute
pa gangen og diskuterte
dette.
For ca. en maned siden
skulle vi ha 4 siders leselekse i geografi. Da vi kom pa
skolen, fikk vi beskjed av
laereren at vi skulle ha prove. Da raste jeg. Jeg gikk
ut, og hele klassen fulgte
etter. Lwreren ble sint,

kom ut og lefset tak i noen
av oss og dro oss med til
kontoret til overlwreren og
fortalte ham dette. De andre i klassen syntes dette
var urettferdig, og fulgte
med.
Overlaereren var skuffet.
Han noterte oss ned, og sa
at dette ikke matte skje flere ganger.
Vi bare lo, og gikk ut. Har
enda ikke hart noe om hva
han har gjort.
Vi skal ga til streik hvis
vi far flere uforberedte prover, og hvis vi finner noe
altfor urettferdig.
Ungdomsskoleelev, Nordland
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Hvordan star det til med den fysiske forstringa...

NA HAR DU SJANSEN IGJEN:

Vi fortsetter her en idrettsserie som skal hjelpe dere
a fa fysikken opp pa et anstendig niva. Artikkelserien
er skrevet av studenter ved Idrettshoyskolen i Oslo og
vil ga fram til sommeren. Hvis du ikke fikk med deg
ferste delen, er det sjelsagt mulig a starte med det opplegget vi her presenterer. Felg treningsopplegget og
skriv til oss og fortell hvordan det gar! Tvi, tvi!
GRUNNTRENING
Grunntreninga og «formen» ma bygges opp over en
lengre periode. Derfor er det
nedvendi a fortsette med
langkjering. Seinere begynner vi med mer intervallprega trenig. Vi kjerer langkjering for at kroppen skal
bli istand til a tale jevn belastning over lengre tid. Det
er viktig at dere sjel varierer
litt med langkjeringa, for ikke a ga. lei. For eksempel, lager nye treningsruter og har
varierende terreng. Lair dere
etter hvert «A fele pa kroppen» hva dere taler av trening.
NB! Under trening har du
som regel et stort vwsketap.
Dette vaasketapet ma fylles
opp igjen etter trening for at
kroppen skal fungere som du
ensker. Ved lengre treningsturer kan det ofte vre hensiktsmessig a 'La._ inn vmske
under veis.

som forrige gang. En lang tur
i 11/2-3 timer og en litt kortere i underkant av 1 time. Da
bygger dere etter hvert opp
en skikkelig fysisk styrke. De
som er ivrige og har kapasitet oppfordres til nok tur i lepet av uka.
Sjel om paska er over (du
brukte den vet til skikkelig
skitrening?) velger vi a prioritere skigaing ogsA, denne
gangen.
SKIREPARERING OG
SMORING
Smoringsproblemene er
ekstra store na nar sneen er
vat. Du som gar pa treski ma
impregnere skia dine ekstra
godt, sa de trekker minst mulig fuktighet og ikke blir tra.
Et generelt smoringsrad i
mildvw.ret: Er det plussgrader og snoen er helt vat, legges rodt klister under midten
av skia. Bar vat sno frysi pa
og det er blitt kaldt og skare,
bruker dere blatt klister
(skareklister). Dette ma kanskje justeres litt og erfares i
de forskjellige situasjonene.

LANGKJORING
Vi fortsetter altsa med
langkjoring to ganger i uka

MAI: MAI:
ftif

N

STYRKETRENINGSOVELSER
Denne gangen kommer vi
med forslag pa noen evelser
som gar pa de viktigste muskelgruppene. Ved forskjellige former for aktivitet blir
musklene styrka, likevel kan
det vmre nodvendig med litt
spesiell styrketrening. Dette
gjelder spesielt for rygg- og
buk (mage) muskulaturen.
Det er viktig med godt trent
rygg og buk for a unnnga
lig holdning og ryggplager.
Ovelsen gjentas 5-10 ganger
utifra ens egen styrke. Gjor
ikke ovelsene flere ganger
enn at du hele tida gjer dem
riktig!

For magemusklaturen:
Ligg pa ryggen med armene tangs siden eller pa brystet, knmrne beyes med
opp mot baken. Haka beveges mot brystet og en «ruller» opp til skulderbladene
ikke lenger er i golvet. Nedre
del av ryggen skal hele tida
holdes i kontakt med golvet!
En skal «trekke — trekke —
trekke» og holde noen fa sekunder og ga rolig ned til utgangsstillingen. Ovelsen utfores i langsomt tempo. Gjentas 5 —10 ganger.

For ryggmusklaturen:
Ligg pa magen, loft overkroppen og beina fra golvet.
En skal ikke lefte overkroppen hoyt opp fra golvet! Arm ene skal vwre Tangs siden,
nakkefeste eller strake foran.

Hodet holdes i naturlig forlengelse av kroppen. Knekkstillinger i ryggsoylen bor
altsA. unngas. Left rolig opp
— hold litt — senk rolig ned.
Gjentas 5 —10 ganger.

For sidemuskiaturen:
Ligg pa ryggen og hold
med bredt tak armene festa i
et eller annet (f.eks. derkarmen). Bey knwrne og for beina samlet fra side til side

uten a lefte skulderpartiet fra
golvet! Hvis dere far stor
svai i ryggen, sa ga ikke helt
ned med beina. Ha god kontroll !

BEVE GLIGHETSOVINGER
Etter styrketrening av
rygg- og bukmusklaturen, er
det nedvendig med evelser
som holder bevegeligheten
ved like. Det betyr at vi kan
opprettholde normal bevegelse i ledd og knokler i kroppen.

For bevegeligheten i ryggsoylen:
Sta i kne og handstaende
med oppbygging (eksempel,
ei kasse) under hendene.
Skyt rygg og svai forsiktig.
Sepsielt krumming av ryg-

gen er viktig. Ovelsen gjentas noen ganger.
Knmrne mot panna og ar-

mene rundt knwrne. Hull pa

ryggen. s Gyngestol».

is Proteatern
E

6. PLAT
IVIED Si'

med vilkcn raft
FRIA PROTEAT

tuDraken

Proteatern

L4MRATER
For sidebevcgeligheten:
Fettene inntil vegg eller liknende, og ytterste arm festes i ett eller annet over hodet. Press rolig utover. Ikke
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UTTOYINGSOVELSER

_ MAI:distribuerer
NY LP MED

PEPS!

FYRil TIINNIANN
BEDOR OM DAN...
Me biter pa skinsim
med
Pelleperssons kapell

Etter skituren (eventuelt
joggeturen) benytter dere de
samme ovelsene som sist.
-i0:k .L4

Tidsmarsjen
p5 plate sammen med 61.a.
- SANGENE OM STALIN OS LENIN
- RIESOHYMNEN
- MYRSOLDATENE
- 53RGEMARSJEN
Kjop den I Wag!

LP4/W23

RAUDE
FLAGG

Toy altsa godt ut musklene
pa baksida av tar og legg, og
pa framsida av laret.

vri kroppen, men siden rett
ut! Byttside.
RIST ROLIG UT I HELE
KROPPEN! Og nA er du klar
for sape og vann!
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STOTT FRIGJO. `INGSKAM
SOVJET UT AV AFRI
Frigjoringskampen i Eritrea vinner stadig breiere stotte. Nylig fatta Sosialistisk Ungdom, ungdomsorganisasjonen til SV, et bra vedtak
som klart og entydig stotter de eritreiske frigjoringsbevegelsene ELF
og EPLF. Vedtaket kritiserer ogsa skarpt Sovjets og Cubas rolle pa
Afrikas Horn.
Rode Garde har stilt noen sporsmal til Sosialistisk Ungdom (SU) i
forbindelse med det bra vedtaket. Svara deres ayslorer at sjol om SU
i Eritreasporsmalet stiller seg klart pa frigjoringsbevegelsenes side,
lukker de fortsatt oya for hva slags fiender det eritreiske folket star
overfor.
Av plassmangel kan vi dessverre bare kort kommentere SUs sear.

Sporsmal til
Sosialistisk Ungdom:
1 ) Sosialistisk Ungdom har gjort et bra vedtak om Eritrea/Etiopia. Vil SU vwre med i en
eventuell front til stotte for frigjoringskampen i Eritrea?
2 ) Hva gjor SU i stottearbeidet med de eritreiske frigjoringsbevegelsene?
3 ) Stutter dere parola «Seier for Eritreas frigjoringskamp Sovjet ut Afrikas Horn»?
3 ) Vil dere fa den med i de 1. mai arrangementer dere slutter opp om?
5 ) Mange sammenligner kampene i Eritrea med Vietnarnkrigen, er dere enig i en slik
s am menligning ?
6 ) SU pleier a omtale Sovjet som en del av de anti-imperialistiske kreftene i verden. Holder dere fast ved det, hvis ikke, hva mener dere na?
7 ) Har krigen pa Afrikas Horn fatt dere 'Ill a se med nye oyne pa Cubas store troppes tyrker i Afrika, eller stutter dere ogsa i dag f.eks. Cubas medvirkning i Angola?
8 ) Til sommeren skal det vwre en internasjonal ungdomsleir pa Cuba. Vil dere oppf ordre
til boikott, eller til a delta?
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Sosialistisk Ungdom statter frigjoringskampene i Eritrea
1. Stettearbeidet for frigjoringskampen i Eritrea
bur om mulig drives innafor
frontorganisasjonene
de
som allerede finnes. Hvis det
viser seg at det ikke gar, vil
vi vurdere a bli med i en
eventuell front. Det avgjorende er sjolsagt det politiske grunnlaget for front en.
Hvis det er greit og fronten
far den nodvendige bredde,
vil vi bli med. Erfaringene
med AKPs «fronter» er ikke
gode fra andre deler av den
kamanti-imperialistiske
pen.
STOTTEARBEIDET

2. SUs medlemmer og
sympatisorer deltar i stottearbeidet for de eritreiske frigjoringsbevegelsene. SU har
ikke tatt stilling mellom
ELF og EPLF. Vi stotter
begge to og de enhetsbestrebelsene som pagan De trenger bade okonomisk, moralsk og politisk stotte. I
Ungdomsosialisten nr. 3 og
4/78 behandler vi situasjonen i Etiopia og Eritrea. Vi
mener at stottearbeidet ma
styrkes og vil eke arbeidet
med dette i tida framover.
3. Ja. Det framgar ogsa
klart av denuttalelsen vi har
vedtatt. Rod Ungdom sier jo
at denne er «bra». Det kunne
kanskje vmre en idea trykke
den i Rode Garde, sa fikk
folk &Jaime sjol?
1. MAI

4. Det er ikke Sosialistisk
Ungdom som star fo 1. maiarrangementene her i landet. Vi har derfor ikke noen
kontroll over parolene i de
ulike toga. I motsetning til et

bestemt annet parti, vedtar
ikke SU hva som skal vwre
parolene lokalt, mange maneder for dagen. Det vil likevel vre en viktig oppgave
for SU-ere a bruke 1. mai i
stottearbeidet for Eritrea.
Det betyr at vi vil jobbe for a
fa med paroler om stotte til
frigjoringsbeveglsene i de
toga der SU-ere deltar.
SOVJET
IMPERIALISTISK?

5. Nei. Som dere veit bygger vi pa Lenins imperialism eteori. Lenin avgrenser
seg skarpt fra tanken om at
alle kriger er imperialistiske. I sa fall var bade Caesar
og Napoleon imperialister.
Som vi gjentatte ganger har
pavist (bl.a. i Rode Garde
sist sommer) er ikke Sovjet
kapitalistisk. Det kan folgelig heller ikke vwre imperialistisk. Nar Sovjet kriger i
Etiopia er det for a skaffe
politiske stottespillere til det
sovjetiske bythkratiet, ikke
fora vinne markeder, skaffe
ravarer osv. Den sovjetiske
handelen med den tredje
verden er mikroskopisk — like stor som Belgias. Den
sovjetiske kapitaleksporten
utgjorde i 1975 0,3% av vestens kapitaleksport. For alle som bygger pa Lenin er
dette avgjorende argumenter mot pastanden om at
Sovjet er imperialistisk. Vi
oppfordrer redaksjonen i
Rode Garde til a studere Lenin!
Oppsummert: USAs krig i
Vietnam var en imperialistisk krig om markeder og
ravarer. Sovjets stotter juntaen i Etiopia for a vinne po-

litisk innflytelse og kanskje
fa militwrbaser. A blande
sammen ulike former for
kriger, er en hail mot marxismen. At vi skiller mellom
Vietnam og Eritrea, betyr
sjolsagt ikke at vi fordommer Sovjets innblanding i
E tiopia mindre skarpt.
SOVJET OG KINA

6. Sovjet og Kina er land
som har brutt med kapitalism en. Men ikke i noen av dem
har arbeiderklassen makta.
Det fewer til at byrakratiets

statsinteresser i begge tilfel1 er blir rettesnoren for politikken. I mange sammenhenger har det betydd stotte
til frigjoringsbevegelser og
progressive krefter i verden.
Eksempler er den sovjetiske
og kinesiske hjelpen til FNL
i Vietnam, den sovjetiske
stotten til frigjoringsbevegelsene i det sorlige Afrika,
den kinesiske hjelpen til koreanerne under Koreakrigen osv. I andre tilfeller
har Sovjets og Kinas statsinteresser fort til at de har stilt

seg pa den internasjonale
kontrarevolusjonens side.
Eksempler: Sovjet i Etiopia
na og Sovjets stotte til Lon
Nol i Kampbodsja for kommunistene tok makta. Kinas
stotte til regjeringa pa Ceylon da de slo ned revolusjonen i 1971 og Kinas okonomiske «hjelp» til Chile-juntaen.
(Vi har fatt bekrefta denne
«hjelpen» fra den chilenske
ambassaden og dokumenterer det gjerne i Rode Garde
om dere setter av plass.)
I motsetning til AKP og
NKP star Sosialistisk Ungdom uavhengig av alle «internasjonale sentra». Vi mener at Sovjet og Kina ut fra
sine statsinteresser vakler i
den anti-imperialistiske
kampen. Siden USAimperialismen er sa sterk,
er det viktig for alle frigjoringsbevegelser a vinne stotte fra Sovjet og Kina. SU hilser slik stotte med glede
samtidig som vi fordommer
sovjetisk og kinesisk unnfallenhet overfor imperialism en.
ERITREA OG ANGOLA

7. Har Rode Garde merka
seg at Mugabe — den mest
progressive lederen i Patriotisk front i Zimbabwe — sier
at de ma vurdere a be om
mer hjelp fra Sovjet og Kuba? ?? Vi stotter sjolsagt fortsatt Cubas innsats i Angola.
Kuba hindra at son
af rikanske elitetropper klarte a sette frigjoringskampen
flere tiar tilbake. I dag gjor
de en stor innsats i oppbygginga av det krigsherja landet. Dette har SUs stotte, akkurat som det stottes av sa,

og si alle andre progressive
krefter i verden — f.eks.
Patriotisk front og SWAPO.
Synes ikke Rode Garde at
det er et problem at de frigj oringsbevegelsene dere
pastar at dere stetter (Patriotisk front, SWAPO) har et
helt annet syn enn dere pa
Angola?
Men som det gar fram av
uttalelsen var tar vi aystand
fra Kubas innblanding pa
Afrikas horn. Den star i motsetning til innsatsen i Angola. Kubas hjelp til Angola
blir ikke noe mindre verdifull fordi om de begar overgrep i Etiopia. Tilsvarende :
Kinas hjelp til Vietnam blei
ikke mindre viktig for vietnameserne fordi Kina ogsa,
hjalp borgerskapet pa Ceylon.
FESTIVAL PA KUBA

8. Vi har sjolsagt vwrt i
kontakt med eritreerne for a
here deres syn. Hvis de hadde oppfordra oss til det, ville
vi ha boikotta. Faktum er
imidlertid at ELF sjol kommer til a delta. Dette har vi
fatt bekrefta av organisasjonens talsmenn i Norge. Resultatet blir da at Sosialistisk Ungdom deltar sammen med de fleste progressive kreftene i verden — deriblant ungdomsorganisasjonene til Patriotisk front i
Zimbabwe, SWAPO i Namibia, ANC i Sor-Afrika, det
vietnamesiske kommunistpartiet osv. Vi kommer sjolsagt til a diskutere Eritreasporsmalet med kubanerne
og legge fram var uenighet.
(Mellomtitlene er satt til
av redaksjonen.)

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

rode garde

PENE I ERITREA
KAS HORN!

13

STOTT KAMPANJA »ET HELSETEAM
TIL PLO!)o
SEND PENGER TIL PALESTINAKOMITEENS FOND —
POSTGIRO 2
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BOKS 107, BLINDERN, OSLO 3.
41.11■■■■•■■■■■■■■ •■■■■•■•■■■•

Svenske gjester hos YLI
Per Lap pins var gjest fra ,<Yrkesskolenes Rilcsforbund» pa YLI's landsmote i vinter. De svenske yrkeskoleelevenes nye interesseorganisasjon skal avholde
sin forste kongress na i midten av april. Rode Garde
snakket med Per og bad han fortelle Litt om hvilke oppgayer de svenske yrkesskoleelevene star overfor.

Hvem er imperialister i Eritrea?
STOTT
FRIGJORINGSKAMPEN I
ERITREA 1. MM
Det er bra at SU er enig i
at stottearbeidet for Eritreas folk ma fa en viktig plass
1. mai. Men hva slags opplegg har partiet deres, Sosialistisk Venstreparti (SV) for
dagen? I SV's forslag til 1.
mai-paroler er hverken Eritrea eller Sovjet nevnt med et
ord. Med Ny Tids behandling
av Eritreasporsmalet friskt
i minne (Castro fikk breie
seg pa ei hel side om hvor
«unodvendig» frigjoringskrigen i Eritrea er! ), tror vi SU
skal fa en stri torn om de
skal fa med stette til Eritrea
i parolegrunnlaget. Vi haper
SU vager a kjempe denne
kampen til siste slutt!
ERITREA KJEMPER EN
ANTI-IMPERIALISTISK
KAMP — HVEM ER
IMPERIALISTER?
I SU's vedtak heter det:
«Sosialistisk Ungdom ser det
eritreiske folkets kamp som
en del av den verdensomspennende kampen mot imperialisme og nykolonialisme».
Enig. Men i svaret pa.
sporsmal 5 sier SU at Sovjet
ikke driver en imperialistisk
krig i Eritrea. Da ma vi
sporre: Hvem er imperialister? Noen imperialister
ma det da finnes nar Eritrea
kjemper mot «imperialisme
og ny-kolonialisme»? Er det
Cuba-hovdingen Castro som
er imperialisten? Vi er sikre
pa at SU vil svare nei. Er det
da Etiopias hier som er imperialistisk? Det gar klart
fram av svaret at SU vil svare nei ogsa pa det sporsmalet (for hvor er Etiopias «kapitaleksport til den tredje
verden»? )

SU mener med andre ord
at ELF og EPLF fewer antiimperialistisk krig mot noen
diffuse byrakrater, som,
uansett hva vi na vil kalle
dem, ifolge SU i hvert fall ikke er imperialister! Sannelig Litt av en nyvinning i marxistisk militmrkunst!
ER CUBAS SOLDATER
REAKSJON/ERE OG
REVOLUSJON/ERE
PA SAMME TID?
I 1976 var Sovjet sammen
med den andre supermakta
USA, ansvarlig for en blodig
reaksjomr krig i Angola.
Som i Eritrea opptradte cubanske soldater ogsa. i Angola som Sovjets leiesoldater.
Det er ingen tvil om at SU
bl.a. sikter til innblandinga i
Angola da de i vedtaket sier
seg «spesielt skuffet over a

se at den legendariske cubanske internasjonalismen
har sviktet i konflikten mellom Etiopia og Eritrea». Etter all sannsynlighet er mange av de samme cubanske
soldatene som kriga i Angola, i dag engasjert i Eritrea.
Det virker unektelig merkelig pa alle som ikke sitter i
SU sentralstyre at Cubasoldaten som i 1976 forsvarte
den «legendariske cubanske
internasjonalismen» to ár
seinere star pa kontrarevolusjonen side.
SOVJETS BLODDRYPPENDE FINGRE
OG FEITE LOMMEBOK
Sovjet har frakta alle typer av moderne vapen i luftbru til Etiopia. Det har kosta
herskerne i Kreml millioner
av dollar. Det eritreiske fol-

ket har det kosta tusener av
liv og den vestsomaliske frigjoringsbevegelsen et alvorlig tilbake slag.
Sovjets kapitaleksport er
godt skjult bl.a. gjennom
kreditter, og multinasjonale
selskaper. De har oppretta
banker over hele verden. I
1971 var de involvert i 26
multinasjonale kapitalistiske konserner. I 1971 var tallet raskt okt til 86 slike selskaper. Den helt apne kapitaleksport var i 1971 pa 5 000
millioner rubler.
Sovjet motarbeider og angriper frigjoringsbevegelsene i Burma, Thailand, Malaya, Filippinene, Ost-Timor,
Nord Kalimantan og Kampuchea.
Sosialistisk Ungdom: Hva
annet er dette en rovgrisk
imperialisme?

— Nr halvparten av alle svenske yrkeskoleelever
har i lopet av skoletida
praksis pa en bedrift. Praksistida kan variere fra 6
uker til 3 mnd, men felles
for elevene er at de i denne
perioden utterer produktivt
arbeid for bedriften uten a
fa fern ore i lonn! Dette har
det lenge vrt stor misnoye
med blant yrkesskoleelevene i Sverige, og det blir en
stor oppgave for YRF (Yrkesskolenes Riksforbund)
a ga i spissen i kampen for
loan i praksistida. Pa flere
yrkeskoler har det allerede
vwrt streiker for dette kravet.
— Praksistida er viktig,
for da far elevene kunnskap om forholdene pa arbeidsplassene, og de far en
helt nodvendig praktisk erfaring i det faget de holder
pa a utdanne seg i. Var or-

ganisasjon krever derfor
bra og meningsfull praksis
pa alle linjer i yrkesskolen.
— En annen viktig sak er
u ngdom sarb eids los he ten.
100 000 ungdommer under
25 ar er uten fast jobb. Nesten halvparten av alle arbeidslose i Sverige er under
25 ar. Mange av disse kommer rett fra yrkesskolen.
Derfor deltar vi i og stotter
den kampen som ledes av
«Arbeidsgruppe mot ungdomsarbeidsloshet».
— Ellers har vi mange
felles kapsaker med de norske yrkesskoleelevene: For
demokrati pa skolene, heyere lan og stipend, mot det
vi kaller den sosiale nedrustningen — at den okonomiske krisa i Sverige fewer
til lavere bevilgninger til
skolemat, maski ner osv.

YRF's blad ”YRKESSKOLAN,, har kommet med 3 nr.
som alle er blitt utsolgt. Organisasjonen tar ikke i mot
stotte fra den svenske staten, men vil were uavhengige
av staten og stole pa elevene.

•■■■•■■•■■■■■•••■■■■•■■

Sovjetiske soldatar i
krigen mot Kampuchea
Sovjetiske soldater med i
krigen mot Kampuchea.
Alle sovjetiske soldatar
som er med i krigen mot
Kampuchea pa Vietnam si
side brukar vietnamesiske
navn.
I kvart regiment er det 20
sovjetiske soldatar (ca. 600
i eit regiment). I kvar bata-

ljon er det 4-5 sovjetiske
soldatar. Dei sovjetiske
soldatane er med i kommandoen.
Dette er det vietnamesiske krigsfangar i Kampuchea som fortel. Dette er off entleggjort av offisielle
kampucheanske kilder.
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Kirke og Undervisningsdepartementet:

NGS OG YLI ULOVLIGE
ORGANISASJONER!

Norges Gymnasiastsamband (NGS) og Yrkesskoleelevenes og Lterlingenes Interesseorganisasjon (YLI) liar til sammen mellom ZOO og
300 medlemsskoler. Staten bar ni funnet ut at disse skolene er ulov lig
innmeldt, og folgelig slett ikke medlemmer av organisasjonenei
Kirke- og undervisningsminister Kjelv Egeland bar I Stortinget sagt
klart fra at det ikke er lov for et elevrid eller et allmarmamote > melde en skole kollektivt inn i NGS eller YLI.
Staten vil kort og godt nekte elevene a organisere seg slik de har
gjort siden NOS ble stifta for 19 err siden. Om sa hver eneste elev pi en
skole stemte for medlemsskap i NOS hjaip det ikke, bare enkeltelever
skal kunne viere medlemmer.

Kjolv Egeland svarer i Stortinget :
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Saken starta med at Rektorkollegiet i Oppland sendte brev til Kirke- og undervisningsdepart ementet
(KUD) der de slo fast sin
oppfatning: Elevrad eller
allmannamote kan ikke melde en skole inn i en interesseorganisasjon, og elevradet
har ikke lov til a bruke av sine penger til kontingent eller
landsmoteavgift. Dette fikk
rektorkollegiet medhold i fra
KUD.
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Kjolv Egeland gir ogsa det
samme svaret etter et spewsmad i Stortinget 15. februar.
Og frekt nok sier han bl.a. i
sin begrunnelse at det lenge
har hersket uenighet mellom
elever om en skole kan melde seg kollektivt inn!
INGEN PENGER
TIL KONTINGENT

Dersom skolene begynner
handheve KUDs bestem-

melser, vil det ogsa fa sveare
okonomiske konsekvenser
for NGS og YLI. Elevradene
vil ikke fa utbetalt fra penger de har fact bevilga —
men som star pe. konto hos
rektor! — til medlemskontingent eller for A sende delegater pa landsmote.
KUDs BESTEMMELSE
ULOVLIG

Torstein Echoff, professor

i jus, har gatt klart mot KUD
i denne saka. Han sier i en
uttalelse bl.a. : «Jeg er enig i
at bestemmelsen i loven og
bestemmelsene i de reglene
KUD har fastsatt, ikke er til
hinder for at elevreulet baserer seg pa kollektivt med•
lemskap i landsomfattende
interesseorganisasjoner
KUD og fylkesskolestyret
har ikke hjemmel til a forby
at elevretdets midler brukes
til a dekke ;contingent til int eresseorganisas jonene
Jeg er av den oppfatning at
sd lenge det er en uspesifi-

«Bokmal er forretningsspraket!»
— «Dci eg begynte fyrste
ret pa handelsfaglinja
hadde 10 av 25 i klassen nynorsk som hovedmeil. Noko
av det fyrste lceraren gjorde, var a oppmode oss alle
til a velje bokmal som
skriftspretk. Han streka under at det var bokmal som
var forretningsspretket.
Han ettvara oss mot a sokje
jobbar pet nynorsk, «for der
kan dere vere sikre pa a
komme nedst i bunken,
I dag er det berre meg
som har nynorsk som hovedmal. Lcereboker, prover, notat, det som vert
skrivi pa tavla, alt er pet
bokmal. Lceraren ber meg
nesten dagleg a get over til
d skrive bokmdl, det vil eg
fa betre fagleg resultat,

seier han.
Er det dette som er den
spreiklege jamnstillinga
skulen som vart lovfesta av
Stortinget i 1976?,
Det er Harry B. A.
Strand fra. Granlia Vidaregaande i Molde som fortel
dette til Rode Garde etter
gruppediskusjonen om
kampen for nynorske laereboker pa YLIs landsmote.
Skulen hans streika i haust
saman med gymnaset under malaksjonen mot statsbudsjettet. 250 elevar gjekk
i tog i byen.
Morten Ileby frA Sunndal
Vidaregaande fortel at pa
skulen hans streika 420 av
500 elevar. Dei delte ut lopesetlar og samla underskrifter ved butikksentret.

viLv

Brevet fra Rektorkollegiet i Oppland som
fikk ballen til 4 rulle.

YLIs LANDSMOTE
VEDTOK AKSJONER

Pa YLIs landsmote ble det
vedtatt a reise elevaksjoner
i Oppland. Her har KUDs utspill allerede fort til at elevradet ved Gudbrandsdalen
Husflidskole ble nekta utbetalt penger til YLIkontingent og til a sende delegat til YLIs landsmote.
Fylkesstyret i YLI skal wake
samarbeid med GU i NGS
om aksjoner.
YLIs sentralstyre skal
vurdere A ger til rettssak mot
KUD pa, denne saka.
Spre kjennskap til dette
grove angrepet pa elevenes
interesseorganisasjoner og
demokratiske rettigheter!
Vedta protester !

Elevane streika for skitur

Avgangsklassane
ved
Sunndal Vidaregaande skipa til revy rett etter jul. Ogsa, her nytta dei have til
sla eit slag for malsaka, og
hadde mellom anna ein
sketsj der dei dreiv ap med
riksmalsfolka.
Bade Morten og Harry
skulle heim og jobbe for at
skulene deira slutta opp om
aksjonsveka til Aksjonsnemda for sprakleg jamnstilling i skulen skipar til
fra 10. ti115. april.
I Sogn og Fjordane har
Gymnasiastutvalet i NGS
vedteke a skipe til aksjonsveke samme veka. Dei oppmodar gymnasiastane til
ger til streik.

If
tiG 54MEINA INTE

7

sert post ma elevrcidet kunne disponere den som de selv

«Streiken gjaldt ikke bare skituren, men ogsa, elevenes rettigheter.»
Skuleleiinga ved Malay
videregdande skule hadde
varskt om skitur den 16.
mars. Skulen er delt i to —
ei pet Sceternes og ei pd Tennebo — og leiinga freista
stogge turen, forst ved 4
gje elevane pa kvar skule
melding om at det ikkje var
stor nok oppslutning pet den
andre plassen, og seinare
ved a Bette ut rykte om at
det var for lite sno. Elevane gjennomskua begge desse argumenta, boikotta undervisninga og laga allmot e.
Pet begge skulene vart
det vedteke at ein skulle boikotte skuledagen fram til
klokka 12, og vart det ender
ikkje tur skulle elevcine get

heim. Aksjonen hadde oppslutning av mellom 70 og 80
prosent av elevane. Rektor
freista stogge aksjonen pd
Tennebo ved 4 seie at elevane pet den andre skulen
hadde avbldst boikotten.
Men elevane lot seg ikkje
lure — dei ville snakke med
den andre skulen sjolv.
Men merkelig nok var det
ureui 4 kome over til den
andre skulen pr. telefon.
Det var oppteke om lag ein
halvtime. Dd dei endelig
horn i gjennom synte det
seg at ikkje alle elevane
hadde stogga boikotten, sa
elevane pd Tennebo gjekk
dei 5 km til Seterneset for
sjei . Her vart alle dei streikande samla, og vedtok at
dei skulle get heim.

Det vart slettt fast at det
ikkje berre var skituren
streiken gait, men elevane
sine rettigheter. Det vart
og vedteke 4 danna YLIgruppe, og det vart fort
nyttig — rektor gjorde det
kjent at elevane ikkje vine
fa karakterbokene for paske, for ordenskarakteren
skulle settes ned. Elevane
kontakta YLI som ringde
fylkesskulesjefen. Og han
matte vedgd at rektor ikkje
hadde lov til a halde attende karakterbokene, sa elevane fekk dei utleverte i
rett tid.
Korrespondent,
Maley.
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15 aim og arbeidslos
for 400 ar sia

Det er alltid spennende a lese RG. Om trakkasseringa av
ungdommen og ungdommens kampvilje og iver etter a slit
tilbake. Dette er fin inspirasjon for oss eldre som lenka til
den daglige utbyttinga i produksjonen, onsker revolusjon og
sosialisme.
Jeg ble inspirert til en kommentar da jeg i nr. 2/78 leste lederens betraktninger over at lerdagsdansen pa steder som
Volda har blitt forbudt av 'ovens lange arm. Neste skritt,antydes det, er vel portforbud mot ungdommen om noen uheldige langharete skulle komme i skade for a edelegge idyllen
for kaksene nar disse gar spasertur om aftenen.

Dette minte meg om det
som faktisk skjedde med
smabondene i mange land
ved kapitalismens framvekst etter at de i store
mengder og med grusom
void var blitt jagd fra gard
og grunn av godseierne.
Marx liar i Kapitalen pa en
glimrende og vitenskapelig
mate beskrevet denne utviklinga, som i England begynte mot slutten av 1400ta1let. Et grotesk eksempel

Marx nevner er den skotske hertuginnen av Sutherland. Over en 6-ars periode
jagde hun bort, og delvis
utryddet befolkningen pa
15 000 fra det som i Arhundrer hadde vwrt hele klanens felles einedom. Alle
landsbyene ble brent og Akrene omgjort til beiteland
for hertuginnens 131 000
sauer.
Denne utviklinga passet
som hand i hanske for kapi-

talistene som begynte
vokse fram i historia pa
denne tida og som trengte
billig arbeidskraft. Men det
var sjolsagt ikke arbeid
fa i byene for alle som ble
fordrevet fra landsbygda.
Mange var derfor henvist
til a flakke omkring og livnere seg pa tigging og
smastjeling, til stort ubehag for de velhavende fA,
Og her kommer jeg til poenget. For hva skjedde
med disse folka som var
fratatt plogen og jorda, og
som vandra rundt uten
sjans pa arbeid eller understottelse. Jeg skal sitere et
eksempel fra Kapitalen:
«Elisabeth, 1572: Tiggere
uten lisens, som er mer enn
14 ar gamle, skal piskes
hardt og brennmerkes pa
venstre oreflipp, hvis ingen
vil ha dem i tjeneste for to

ar.

Ved gjentagelse skal
de, hvis de er mer enn 18 ar
gamle, bli henrettet, hvis
ingen vil ha dem i tjeneste
for to ar, og ved tredje tilbakef all skal de uten nade
bli henrettet som landsforrdere.»
Slik ble mange arbeidslose og einedomslose bonder
gjort til slaver eller rett og
slett henretta som landsf orrwdere ( ! ) fordi det ikke
fantes arbeid til dem.
SA langt historia. Dette
kunne skje fordi de arbeidende massene enna sto
svakt politisk og organisatorisk. I dag star vi sterkere, men parallellene til wart
kapitalistiske Norge er likevel klare.
Arbeider og abonnent.

(Litt forkortet, red. )
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Lessalget star fremdeles ganske stile ... Her ma
det settes inn krefter utover vfiren! Planlegg salget, sett opp stands, selg avisa sammen pi gata, i
skolegirden, pi kafeer og overalt hvor ungdom
ferdes. Skriv til oss om gode erfaringer.
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150 nye abonnenter siden sist. Siden kampanja begynte for jul har det kommet inn lift over 400
abonnenter, mer 25 % av milsetninga. Agder ma
(.,ut av startgropa.
Ellers har ingen grunn til a slappe ay.
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NY PLAKAT
er like om hjornet. Plakaten blir svmr og egner seg
spesielt godt til stands. Slike stands skal bli sett over
hele landet i tida framo-

ver! Plakaten er gratis og
vil bli sendt til alle kommisjonwrer. Den kan ellers
bestilles fra distribusjonen.
Bruk den flittig.

Beklager,
PAX!

I forrige nummer av Rode
Garde hadde vi pit midtsidene
en storre oversikt over de ulike
preventive midlene. Dette oppslaget bygget i stor grad pa boka «VEere sammen» som er utgitt av PAX forlag. Ved en feiltakelse ble ikke dette opplyst.
Forovrig anbefales boka pa
det varmeste I

ABONNER PA
RODE GARDE
Kr.3o pr. ar

“013evt/
4fie
med

Arbeiderkorrespondenter!

Nye vervelister
blir sendt ut med dette prover. Skriv til oss etter linummeret. Det er lett a ster hvis du ikke kan skaffe
skaffe Rode Garde nye dem pa annen mate.
abonnenter hvis du bare

Rode Garde far etterhvert mange leserinnlegg om
ungdommens situasjon i fritida og pa skolen. Men innlegg fra arbeidsplassene er det darligere med. Vi oppfordrer med dette alle vire lesere til a skrive til oss om
arbeidsplassen deres. Det kan were om en stor eller 11ten kampsak dere har oppe, om banns- og arbeidsforholdene, om bedriftsidrett, og mye annet. Det kan vsere
en liten melding, en storre reportasje, eller en oppfor•
Bring om at vi skal komme pa besek med journalist og
fotograf, slik som vi na har wert pa Nyland. ARBEID ERKORRESPONDENTER — MELD DERE!

BEG

ONSKER A ABOVNERE
PA, RODE GARDE I ETT AR OG
BETALER 311 KRONER.
AR JE FAR REG NIN I POST EN ,

navn
adresse
bosted
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Hva forteller karakterene:
Karakterdebatten 'Adger hoyt. Tilhen- ker de kom hjem med!
Nei: Karakterene forteller INGENTING
gerne av karakterer med Unge Hoyre i
spissen hevder de er nodvendige for at ele- om hvilke kunnskaper du har. De forteller i
vene skal fa vite hvor de star faglig og hva hoyden hvor god du er til a pugge. Og de er
de duger til. Rode Garde har undersokt urettferdige, avhengige av om herern liker
blant en del av Norges fremste forfattere trynet ditt og av hvor flinke klassekameraog vitenskapsmenn hvordan de gjorde det tene dine er!
pa skolen. Det ingen stritlende karakterbo-

IBSEN, WERGELAND OG SOLSTAD
SKULLE ALDRI BLITT FORFATTERE
Wergeland:
En «maadelig» elev

Da Henrik Wergeland
var 15 6.r gammel og gikk
pa middelskolen, fikk han
karakteristikken «Maadelig» pa skussmaIet sitt bade nar det gjaldt evner, flid

og framgang. Pa norskoppgavene sine fikk han 3 eller
4 (1 var best). Tor noen i
dag pasta at Henrik Wergeland ikke kunne skrive?

Thor Heyerdahl: matte
ha stotteundervisning
,MM■11/108■•••■■•■•■w.

Thor Heyerdahl er bl.a.
beromt for sine ekspedisjoner Kon Tiki og Ra. Tror
noen at han kunne ha forberedt og utfort disse ekspedisjoene uten allsidige
kunnskaper pa mange felt?
SA da var vel Heyerdahl ek-

Dag Solstad er en av Norges aller beste nalevende
forfattere. Han har fatt
Norsk Kritikerlags pris, og
vmrt innstilt som norsk
kandidat til Nordisk Rads
litteraturpris. Smrlig «25.
Septemberplassen»
og
«Svik» er divende gode
kommunistiske romaner og
vitner om svmrt gode
kunnskaper om tida de

handler om. Men Dag Solstad fikk bare 52 poeng til
artium, omtrent en darlig
3. Han hadde stort sett darlige karakterer i ale fag,
og NG i orden og oppforsel.
Til juletentamen i 3. gym
fikk han matelig eller stryk
i norsk stil. Til artium fikk
han M, men det var en av
de svmrt fa gangene han
fikk god karakter.

Ibsen: Stroyk i 3 fag

stra flink pa skolen? Nei,
han la stadig etter pensum
pa folkeskolen, og matte til
slutt ha privatundervisning
ved siden av skolen. Ifolge
en biografi, var han en
«middels flink elev» pa
middelskolen.

atematikern Abel:
Flytta opp pa prove
Nils Henrik Abel, som
var en av verdens fremste
matematikere, fikk darlige
karakterer pa middelskolen. De to ara da han var 15

Dag Solstad: Stroyk i
norsk til juletentamen

og 16 ar gammel blei han
bare flytta opp pa prove.
For eksempel fikk han 4
( mens 1 var best) i geografi og historie.

Henrik Ibsen, en av Norges fremste diktere, blir
feira som en helt i dag — pa.
150 ars dagen sin. Ingen benekter at han var en klok
mann, og drivende god til

skrive. Men han greide aldri artium. Han stroyk i latin muntlig, i gresk og aritmetikk (matematikk). Og i
norsk stil fikk han en hoyst
middels karakter!

Edvard Befring, rektor ved
statens spesiallmererskole:

KARAKTERENE ER
SOM FENGSLET
— Argumentet om at vi trenger karakterer for ellers
vine ikke elevene jobbe, er uttrykk for mistillit til det
skolen har a by. Og det med god grunn, for skolen i dag
er ikke lagt opp etter hvordan barn herer. Dette sier
professor og rektor ved statens spesialhererskole,
Edvard Befring.

— Skolen er bygd opp rundt
det formelle og teoretiske
istedet for det livsnwre og
praktiske. Vi learer grammatiske regler i stedet for
et levende sprak, og abstrakte regler om hvordan
en maskin fungerer i stedet
for a here a bruke den i
praksis. Dette strider mot
det forskningen har kommet fram til om hvordan
folk lwrer. Konsekvensene
av denne darlige pedagogikken er at elevene mister
lysta til a Imre i det hele
tatt.
— Alle levende skapninger har et naturlig behov
for a here, men skolesystemet blokkerer altsa denne
lysta. Karakterene er et
forsok pa a sprite opp denne situasjonen, men i stedet fewer de til konkurransejag, frykt og nederlags-

stemning. A fa darlige karakterer lmrer bare elevene en ting: At de er mindreverdige, at de ikke kan here
og at de ikke duger. Dermed mister de ogsa evna til
stille seg kritiske til det
de lwrer.

KARAKTE RER
OG FENGSEL
— Karaktersystemet kan
sammenlignes med straff edogmatikken, sier Edvard
Befring.-Vi straffer folk og
setter dem i fengsel for a
ayskrekke, og darlige karakterer har en tilsvarende
funksjon. I tillegg har karakterene et anstrok av
skjebne: med darlige karakterer er du nmrmest
demt til a sta bakerst i keen, bade nar det gjelder videre utdanning og arbeidspl asser .
— Mange elever sier at
de trenger karakterene for
a vite hvor de star, men gir
karakterene uttrykk for
hva vi er verdt?
— Karakterene gir i like
hey grad uttrykk for hvilken sosialklasse en elev
kommer fra, arbeiderklassens barn kommer klart
darligst ut. Karakterene
gir et ailment uttrykk for i
hvor stor grad elevene har
tilpasset seg skolens — dvs.
middelklassens
normer.
Dessuten har karakterene
en sorteringsfunksjon, og
det er derfor ikke rart at

elevene er opptatt av karakterene — de bestemmer
jo hvilken mulighet du har
til a slass om de fordelaktige plassene videre i livet.
Mange som var radgivere i
begynnelsen av 60-aza —
da det var plandelig i ungdomsskolen, rada sa mange som mulig til a ta heyeste plan. Det a rade dem til
a ta laveste, vile nemlig
vmre a rade dem til a gi opp
kampen.

ET FLERTALL FOR
BRA PRINSIPPER
— Har du noen synspunkter pa evalueringskomiteens innstilling?
— Ja, et flertall i komiteen har samla seg om mange bra prinsipper, men naldet kommer til det mer
praktiske, har dette flertallet dessverre mat et min-

dretall. For eksempel vii
jeg gratulere komiteen
med at de innforer begrepet skoleevaluering — det
vii si at vi heretter skal
vurdere skolens liv i stedet
for ensidig den enkelte eleven. Samtidig sier komiteen at «det er svmrt viktig at
det finnes fram til vurderingsmater som stimulerer
elevene til ekt innsats». Jeg
vii stile et stort sporsmal
ved om det i det hele tatt er
helsemessig, mentalhygienisk forsvarlig a finne pa
noe som fewer til enda storre innsats blant elevene.
Skolens liv er prega av
stort press og stressende
aktivitet. Og veldig mange
melder seg ut p.g.a. nervese plager. Vi bar ikke skape
mer innsats og jag av denne typen, men muligheter
til ekte leering og det a ref lektere over problemer.

PASS OPP FOR
SNIKINNFORING
— Til slutt vii jeg si at komiteens ide om uformell
vurdering etter bestemte
regler er «bak mal». Vurderinga ma vmre en del av
all undervisning og skje
fortlepende — lager man et
eget reglement for dette vil
det kunne bety en snikinnfaring av konkurransekarakterer bakveien, slutter professor Edl and Bef ring.

