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Ingen som har gjort
hmrverk er tatt. Politiet
Teter heller ikke etter
dem. De star til mot all
ungdom som samles pa
Solheim. Terror mot ungdommen — kan skremme
oss for en tid, skape redsel, usikkerhet og forbanne/se. Men hindrer
det noen a kaste stein en
sein natte time? Tvert
imot. Terroren mot ungdommen er med pa a skape h.Trverk.
INGEN PLANER OM A
FORARRESTERE
MANNSKAPET!
Hrverk bor hindres,
og de ansvarlige arresteres. Men lensmannen vil
sikkert ikke arrestere formannskapet. Formannskapet? Ja, en gutt som
knuser ei rute — han har
ikke noe igjen for det.
Men formannskapet? De
vurderer. De har bygget
radhus til seg selv for
mange millioner,Men de
har ikke bygget kino, motorsenter, ungdomsklubber nok. Og de vet at nyinnflyttede drabantbyer
uten miljo og .uten tilbud
betyr hterverk. Men de
tenker pa seg sjol isteden.
FORBRYTERNE
TILKALTE POLITIET
16. august besternmer
formannskapet at Lorenskogungdommen ikke skal.
fa motorsenter
Deretter har lensmannen
i Larenskog mote med politimesteren i Lillestrom.
23. august kommer politiaksjonen. Hvem tror du
ba lensmannen ta initiativet til politiaksjonen. Vi
kan ikke bevise noe. Men
det Jigger nwr a tro det er
personer i formannskapet.
Resultatene av politiaksjonene er i alle fall at
opinionen i avisene blir
vendt mot ”poblene ,, , det
vii si ungdommen. Og
ungdommen blir skremt
og far nok a gjore tried a
forsvare seg. Ingen annen
enn kommunen har fordel
av det.
LITE H/ERVERK
I LORENSKOG

-

Ifolge lensmannen er
det vesentlige av hwrverk : Samvirkelaget: 7
thermopanruter ved til
sammen 5 anledninger.
Pris kr. 7 000 pr. stk. I alt :
49 000,—. Nye Oslo Bygg:
3 store ruter. Servicenteret: Ruteknusing for 40 —
60 000 kroner (mange
mindre ruter ).
Dette er selvfolgelig
jtevlig, men lite til a vre
en innflyttingskommun '
med 20 000 innbyggere.
Like stor som f.eks. Larvik eller Kristiansund.

Lovet motorsenter

politit
' error

Alt tyder pa at en arelang kamp for motorsenter pa Lorenskog er kronet med seier,
skrev Rode Garde i forrige nummer.
Det var den ikke. I et hemmelig formanns-

kapsmote 16. august vedtok formannskapet
likevel a forlenge leieavtalen med forretningen som na holder til pa Fjellhamar gard.

Grunnen radmannen oppgir er at man ma here «befolkningens syn» for man bestemmer seg for a opprette
motorsenter. Ryktene forteller at eieren av forretningen
som na leier har lagt hardt
press pa kommunen for a fa
beholde lokalene sine, og at
velforeningene i omradet er

strom og hundepatruljen i
Oslo kjorer opp pa Solheimsenteret og gir de 40-50 ungdommene som oppholder
seg der ordre om a fjerne
seg i lopet av 2 minutter.
Fjerne seg — ikke bare fra
senteret — men ogsa fra omracier som er synlig fra senteret. Politiet arresterer ca.

redd for bra.k.

Onsdag 23. august — en
uke etter det hemmelige motet, angriper politiet ungdommen som oppholder seg
pa Solheimsenteret — treffpunktet for ungdommen i
bygda.
med
Strommenpolitiet,
forsterkninger fra Lille-

10 tilfeldige folk i nrheten
av senteret og gir dem boter
pa 1500 og 600 kroner for ikke
a etterkomme politiets ordre. «Oppryddingsaksjonen»

blir gjennomfort svmrt brutalt. Politiet begrunner oppryddingen med at det er begatt mye h&rverk pa senteret.
«Inntil videre har vi nedlagt forbud mot ansamlinger
pa senteret om kveldene,»
sier politiet til lokalavisa dagen etterpa. Politiet har stadig jaget ungdommen fra
senteret og omradene i nwrheten. Og fra dagen etter politiaksjonen har lokalavisa
drevet en kampanje mot
«pobelen» i kommunen (dvs.
ungdommen) som driver
med hmrverk. Her er noen
smakebiter:
«Omradet ma stenges »
mener bensinforhandler
«Hzerverket og bra.ket ser ut
til a ha tiltatt i sommer
Knusing og pelming av tomme olflasker hewer til dagens
orden». «Vi har fact enormt
med klager pa brak utenfor
samvirkelaget pa Skarer».
«Muligens kan en klekkelig
bot gi ungdommen noe a tenke pa, slik at de selv rydder
opp i uvesenet.»
Stettevedtak og penger
kan sendes:
Lerenskog Motorklubb
v/Bent Berget
Sonnaveien 9
1473 SKARER

finner oss ikke i a bli
behandlet som
— Vi har ikke , gjort noe
ulovlig. Samtlige etterfulgte
politiets ordre. Men det gar
ikke an 'a Pt 40-50 mennesker vekk fra senteret — og
omradene som er synlig fra
senteret, som politiet sa —
pa 2 minutter. Alle som ble
arrestert var pa vei vekk fra
senteret. En ble arrestert
utenfor hjemmet sitt. Vi ba
ogsa alle om a fa get frivillig
til politibilen, men politiet
dro folk av garde, vrei armer og oppforte seg som boiler. Politiet prover net a innfore samme regler som under krigen ikke by a samles i storre grupper enn fire.
Slik behandling finner vi oss
ikke i. De fleste av oss anker
botene inn for rotten. Vi onsker ikke a blande politikk
inn i saken, men onsker at
(lest mulig skal fa vite hva
som virkelig hendte
Politiets framferd og brutalitet finner vi oss ikke i. Vi
vii derfor ga til anmeklelse
mot den harde politivolden
vi ble matt med under arrestasjonen og etterpet p4 politikammeret. Derfor trenger
vi stotte for a kunne fore
denne saken videre. Bade
fra ungstottevedtak
domsklubber og lignende, og
penger til a fore rettssak og
laget informasjon for. Det
er 2 av de botelagte — Trond

Reklameplakat i vinduet til Creditbanken pit Sol helm. Det er visst
onedvendig for oss a skrive hvem ungdommen pa Solheim har til
lender.

og Stein — som sier dette til
Rode Garde.
Jeg har vanka pa Solheim
i 10 ar, forteller Troncl Det er
ikke noe scerlig til plass. Vi
hadde trengt andre tilbud til
oss i kommunen, men det er
det stedet vi har. Der ungdommen treffes. Na prover
politiet a stenge den for oss.
Vi mener det er ulovlig. Sondagen for var det jeg ble
tatt, forteller Stein. Politiet
stop pa foran oss pa senteret
og gay oss beskjed om a forsvinne innen 10 sekunder. Vi
gikk, og politiet forsvant. En
halt' time seinere kommer
politiet kjorende opp pa

gangbrua ved siden av senteret. Uten noe mer beskjeder blir jeg tatt med til stasjonen og gitt 600 kroner i
bot. Hvis jeg ikke vedtok pa
stedet, vine de forhoye boten
til 1500 kroner og jeg fikk
saksomkostninger i tillegg,
tract de med — set jeg skrev
under. Halvparten av oss ble
slik, eller med andre pressmidler, truet til a vedta batene. Men slikt har ikke politiet by til, s4 mange av oss
kommer til a anke likevel.
Politiet sa til meg at jeg har
like mye rettigheter som ei
bikkje. Men vi skal serge for
at de tar feil, ayslutter Stein.

Solheimsenteret er det, eneste butikksenteret i
kommunen og er et naturlig samlingspunkt.

Ungdommen ma erobre jakta tilbake!
— Jaktsesongen er igang. For mange av
oss unge gar den hus forbi. Vi er inne i en
forgubbingsprosess blant vare jegere. I
bladet «Jakt, fiske og friluftsliv» skriver
Arnfinn Weiseth: «De aller fleste elgjegere
er i aldersgruppen fra 40 til 60-65 ar. ReJakt er krevende. Den
krever mer enn skikkelig
syn. En god skytter skal ha
god kondisjon og ha god
trening. Og hun/han skal
vre vant til a ferdes i skogen, og kjenne dyrelivet.
Burde det ikke nettopp
re ungdommen som drev
jakt?
I tillegg til at jakta er god
fysisk og psykisk trening er
den en viktig matressurs. I
folge jaktstatistikken ble
det i 1977 nedlagt 3 800 000
kg vilt. Ca 1 kg pa hver av
oss. Eller nok kjott til a fo
77 500 mennesker.
I Norge med 96 prosent
utmark skulle det vwre
mat, vann, beskyttelses og
yngelmuligheter til en
langt storre viltstamme
enn vi har i dag. Jakta kan

virke bade til a eke og minske bestanden. Avhengig
av hvilken jaktpolitikk som
blir fort. At noen dyrearter
er i sterk tilbakegang (noen som f.eks. elgen er ogsa
i sterk framgang) skyldes
ikke at det drives jakt i og
for seg, men et hensynet til
viltbestanden ma vike for
profittinteresser, bade nar
det gjelder jaktbestemmelser sa vel som pa alle andre
omrader. At det drives mye
uansvarlig jakt, er ikke noe
argument for a ikke delta i
jakta.
Tvert imot — det er som
jeger — i jaktmiljoene —
du kan gjore noe med det.
SA har du lyst til jakte:
Ta kontakt med den lokale
jeger og fiskerforeningen
og forhor deg om mulighe-

krutteringen er forholdsvis svak. I folge
Belsaas sa svak, at vi kanskje om noen fa
ar har for fa storviltjegere i forhold til det
storvilt vi ved jakt bor ta ut hvert ars produksjon.»
tene. (Eller Norsk Jeger og 1364 Hvalstad Tlf 78 38 60)
fiskerforbund, Boks 98,
Det var en oppfordring!
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House of Oppression»
Overfylte klasserom, politivakt 1
korridorene, skoler stengt fordi kommunen ikke kan betale hererlonningene — slik er forhGldene for
skoleungdom mange steder i USA.
Dette fortalte Tom Robins fra den
kommunistiske ungdomsorganisasjonen i USA (CYO) da han var med
pa sommerleir pa Haoya.
Vi spurte han: «Stemmer ikke det
bildet vi her i Norge far av at amerikansk ungdom (lest bor i bungalower
i grenne forsteder, blir bilt av en
hjemrnevierende mor til skolen og
seinere begynner pa college `'»
— Det dere ikke far se er
overfylte klasserom. Mange
steder ma elevene sitte i vinduskarmen fordi det ikke er
nok pulter. Det er ikke nok
boker og de som finnes er
gamle og med utrevne sider.
Og husk, dette er skolen i
verdens rikeste land!
I Cleveland var skolene
stengt 3 mnd i fjor fordi kommunen ikke hadde penger til
a betale lwrerlonningene. 50
prosent av de ferdigutdanna
lwrerne er arbeidslose. Det
er opp til 500 sokere pa en 1rerstilling, og kommunene
velger sjolsagt ut den lwrern
som vil kysse dem i rwva!
Det er mye stoffbruk — du
trenger ikke royke marihuana sjol, det er bare a ta seg
en tur pa dass sa blir du
stein av royken der.
Du har skoleplikt til du er
16 Ar, men mange kutter ut
for det, noen steder opp til 70
prosent av elevene. Men fullforer du ikke skolen, er
framtida helt sikkert arbeidsloshet eller stoff/kriminalitet.
— Hvilken utdanningspolitikk folger myndighetene?
Har nivetet i skolen steget eller sunket?
Utdanningsnivaet til folket
har absolutt gatt ned. Noe av
grunnen til at skole for alle
blei innfort sa tidlig i USA,
var at herskerne ville fa
slutt pa «brak og uro» — smrlig fra innvandrerne som ofte var revolusjonwre. De
matte here dem «the american way». Idag sier borgerlige pedagoger spent at de ikke trenger det for na har de
TV.
ANALFABETER
Jeg har sjol provd meg

som lcerer en stund — i et
«pent» strok. 4 elever i klassen kunne ikke lese og skrive. (Og dette var 17-Aringer)
En elev pleide a fylle ut hele
proven. Men lreren som
hadde hatt klassen for meg
sa at han var sa. slurvete at
hun ikke forsto noe swrlig av
det han skreiv og ga ham en
C — bestatt. Da jeg undersokte litt nwrmere viste det
seg at gutten ikke kunne
skrive i det hele tatt. Han
satte bare noen kraketr pa
arket!
Elevene finsiktes allerede
fra 1. klasse. Der har de tre
«lesegrupper» A, B og C etter som du er rask eller langsom. NAr elevene kommer i
3. klasse er de «dumme»
stempla for godt. PA Highschool velger du linje etter
som hva du skal bli. Ei linje
heter «College bound» og betyr College-re tta. De tar
sprak, matte, loser likninger
osv. De «andre» som skal
jobbe i fabrikk tar en annen
linje. Der far de bare grunnleggende matte, ikke naturfag. Sarin blir skjebnen din
bestemt allerede pa skolen.
Og folk veit at de ikke lwrer noe. Vi kaller Highscool
for «House of Oppression»
(undertrykkingsfengselet).
Det eneste folk tenker pa er
a komme seg ut. Lwrerens
jobb blir a holde elevene der.
PISTOL I KATETERET
— Forer ikke dette til et
hardt voldsapparat?
Jo, mange lwrere har pistol i skuffen og vaktmesterne har walkie-talkie. Politiet
patruljerer ofte i hver korridor. PA den skolen jeg gikk
pa hadde t.o.m. politiet et
eget kontor pa skolen! De

satt pa taket med teleskop
og spionerte pa oss i friminu tta.
Verst er det kanskje pa
Kent State University. Der
er det en slags politiskole.
FEN GSEL PA SKOLEN
Disse elevene deltar i et eget
politikorps pa skolen. Det er
ca 100 politi (og 18 000 elever). Dette korpset har sitt
eget fengsel pa skolen, og
kan ransake og arrestere
uten tillatelse fra det lokale
politiet i distriktet og innfore
«unntakstilstand» nar de
sjol vil. I tillegg blir distriktspolitiet innkalt nar det
er noe ekstra. I 1970 var et av
hovedkrava «pigs off campus» (purken vekk fra skolen). Politiet provoserte studentene til det ytterste. I en
stor demonstrasjon dette
aret mot USAs bombing i
Kampuchea ble 4 studenter
skutt av nasjonalgarden pA
universitetsomthdet.
— Hva slags demokratiske
rettigheter har skoleungdommen?
— Omtrent ingen. I et
strok i Chicago med mye naziaktivitet spredde CYO lopesedler utafor skolen. Etter
20 min. var purken der. EtterpA oppdaga vi at nazistene pleide a dele ut lopesedler
pa samme sted. Da gjorde
purken ingenting.
Alle regler og bestemmelser som angar skolen skal
godkjennes av skolens styre.
PA Kent State sitter bl.a. fol.
gende i styret: En fra IMI3,
en fra Firestone, en fra
Goodyear, en fra Arm Co
Steel. Formannen i styret
har sittet i en komite som
har utviklet utdanningssystemet i Chile!
Slike styrer er det som bestemmer hvilke rettigheter
elevene skal ha! Pa Kent
State ble det vedtatt at elevene ikke skulle ha lov til
samle seg i grupper pa mer
enn 20. 40 studenter stilte seg
da opp rett utfor skoleledelsens kontor og leste opp paragraf 1 i grunnloven om forsamlingsfrihet o.l. Politiet
arresterte studentene, men
skoleledelsen matte trekke
denne reglen tilbake.
— Hva lcerer dere om Norge pa skolen?
— Ingenting annet enn at
Norge er et sosialistisk land!
I neste nummer kommer
Rode Garde tilbake med
mer stoff om ungdommen i
USA. Sterlig om forholdene
for den svarte ungdommen,
skolen i de svarte omradene,
og om hvordan det kommunistiske ungdomsforbundet
jobber.

Denne bygningen er val.!» sier okkupantene i New York.

Containere? I.a.ger? Nei, klasserom i ('hieagos a rbeirierstrok.

Borgermestern ville stenge

perte skolen!
Vi er i New York — byen
pa randen av konkurs. Der
det koster en halv million
dollar a leie en kvadrat foot. Vi kjorer gjennom milevis med slum. Utbrente
hus, mursteinshauger, soppel pa gata. Det er bare en
bitte liten del av New York
som er skyskrapere og stilige forretningsstrok.
75% ARBEIDSLOSE

1975 blei bevilgningene
skjmrt ned og de ville stenge hele skolen. Da okkuperte vi bygningen pa den andre sida av gata her — som
fags& er en del av skolen.
Okkupasjonen hadde sapass stor stotte at skolen
kunne fortsette. Men det
var altfor trangt. Det er
2700 elever her, og med bare den ene bygningen matte vi ha timer pa gangen.

ket stotta oss og kom innom. Det er sjolsagt viktig
for dem at skolen i en bydel
som denne ikke blir nedlagt. Det er en del av kampen for oss svarte. Vi organiserer undervisninga
sammen med lmrerne. Vi
trur ikke pa lovnader fra
borgermesteren og vi okkuperer huset til skolen er garantert drift.»
Omviseren var er blitt ivrig og prater om arbeidsloshet og kampen for a
overleve i New York. Hvordan det var da strommen
gikk i hele New York. «Dere har sikkert hart om plyndring av matvarebutikker,
forbrytelser og kaos. Men
vi tok maten pa en velorganisert og hoflig mate! Ikke
noe skubbing og
«Skal det vwre en biff her,
frue? Hvem trenger dette
brodet?» Det var da rettferdig a ta mat, eller skulle
vi sulta?»

STATT TOM I 4 AR
Flere steder ser vi sperringer pa fortauene som
Det var uholdbart. Denne
det star «Police» pa. Der bygningen her har statt
star de arbeidslose i ko om
tom i 4 Ar. Den har 6 etg og
morgenen. Politiet stiller er fullt brukbar. Men boralltid opp, for det blir som
germesteren vil ikke gjore
regel brak. Og sperringene
noe med den og vil ikke
lar de bare sta til neste
spandere ett ore pa den. Da
dag. En del arbeidslose
okkuperte vi denne bygninkommer kvelden for og gen ogsa, natta til 30 mars i
overnatter, og i 5-6 tida
Ar. Okkupasjonen var godt
om morgerien er det lange
organisert. Mange folk sov
koer forran arbeidskontoher om natta. Vi hadde murene. Det er 75 prosent arter og fester. Folk fra strobeidsloshet blant ungdommen i New York, opp til 86
prosent for Glen svarte ungdommen.
Heroin og alkohol far
godt tak pa folk i en sann situasjon. Men pa den andre
sida tvinger situasjonen
folk til a slags. De ma rett
og slett slass daglig for a
overleve. Hver dag er det
demonstrasjoner i New
York, husleiestreiker, boikotter, husokkupasjoner,
sit-in pa offentlige kontorer
er sa vanlig at det ikke er
en nyhet for pressa lenger.
Vi kommer forbi en bygning der det henger et transparent pA utsida. Det viser seg a vre en okkupert
skole. Utafor pa fortauet
star to menn og slAY pa noen sywre trommer i sommervarmen. En svart jente
spew om vi ikke vil se oss
rundt.
Vi ser klasserom, kjokSouth Bronx i New York. Her rykker ikke brannvesenet ut lenger.
ken og kantine alt i god
bevisst politikk for a drive ut folk.
stand. Jenta forklarer: «I Dette er
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lesernes side debatt

Dette er lesernes side.
Her mottar vi innlegg om
alt du matte ha pa hjertet.
Men skriv heist kort. Innlegg under 200 ord vil bli
prioritert. Lange innlegg
forbeholder vi oss retten
til a kutte ned. Det er en
fordel om du gir beskjed
om hvordan redaksjonen
kan komme i kontakt med

deg, slik at vi kan kontakte deg om forkortinger eller dersom vi onsker
grundigere materiale om
det du tar opp.
red.
FRIST FOR INNLEGG
TIL NESTE NR.: 30.september.

Nor fanden ber aftenbonn
Avisa til ROD UNGDOM
Boks 4702, Sofienberg, Oslo 5
Telefon (02) 35 32 62
Postgiro for abonnement: 4 79 21 31
Postgiro for kommisjonxre: 2 06 06 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

Aldri atomkraft?

Under et sovjetisk natebesok i Oslo, kom jeg over
den russiske forfatninga.
Den var et studium verdt!
Noen smakebiter:
«Proletarer i alle land
foren dere», Apner den
med. Det er litt av en «forening» de driver overfor
proletarene i Eritrea.
Art. 28: Sovjetunionen forer konsekvent den leninistiske fredspolitikken og
den gar inn for a konsolidere folkenes sikkerhet og et
bredt internasjonalt samarbeid. (Se pa Eritrea,
Vietnam, Svalbard og dom
selv. )
Art. 50: I samsvar med
folkets interesser og for a
styrke og utvide det sosialistiske systemet garanteres folgende friheter: talefrihet, pressefrihet, moteog forsamlingsfrihet, frihet
til prosesjoner og demonstrasjone r.

debatt lesernes

Virkeliggjoringen av disse politiske friheter trygges ved at lokaler, gater og
plasser stilles til radighet
for det arbeidende folket og
dets organisasjoner, ved
bred informasjons-formidling og mulighet til a gjore
bruk av presse, radio og
fjernsyn. (Se Helsingforsgruppa
Men sa kommer da den
setningen som sparker ben
under hele forfatningen, og
som ghat' at den ikke er
verdt papiret den er skrevet pA.
Art. 62, III: Landsforrmderi er den alvorligste
forbrytelse mot folket.
Man kan jo tolke enhver
forbrytelse innunder denne
paragraf en.

Lasse.
En 16 itr gammel eritreisk frigjoringssoldat i kamp mot Sovjets
krigforing i Eritrea.

Rode
Sigrid slar seg sjol pa
munnen i innlegget sitt, nar
ho IA den eine sida seier at
Rod Ungdom vii slAss for at
tilhaldsstader for ungdommen skal bli rusgiftfrie stader, mens ho pa den andre
sida ikkje er samd i at slike
stader prinsipielt bor vera
rusgiftfrie. Kva er vitsen
med a kjempa for at tilhaldsstadene skal bli rusgiftfrie, dersom dei ikkje
prinsippielt bor vera det?
Sigrid har ikkje forst/At
kva som er grunnlaget for
kampen mot rusgift, nemleg den swreigne undertrykkinga som rusgiftspreiinga og rusgiftbruken
fewer med seg. Eg er fullt
ut samd i at det gjeld a reisa ungdommen til kamp
mot den allmenne undertrykkinga, men nar rusgiftene hindrar ungdommen i

SJOLKRITIKK OG RETNINGSLINJER

for innsenderstoff til RG
Rode Garde bar annet sted i avisa reportasje um
kampen mot atomkraftverk i Norden, og et intervju
med formannen i Natur og Ungdom um deres yn pa
denne kampen.
Skjer det et uhell ved atomkraftverket i BarseWick i Syd-Sverige, star 20 000 menneskeliv i fare. I
Norge planlegger monopolkapitalen og staten I bygge atomkraftverk, til tross for at de hverken har planer eller kunnskap til a utvikle tilstrekkellge sikkerhetstiltak for oppbevaring av de livsfarlige avfallsstoftene. I jakta pa maksimal profitt, utvikler kapitalistene energikilder som betyr et hasardspill med
livet til titusner av arbeidsfolk og ungdom.

Rod Ungdom stetter fullt ut kampen mot atomkraftverk i Norge I dag.
Samtidig mener vi Natur og Ungdom tar fell nar
de avviser A-kraften son) en energiform prinsipielt
og for all framtid.
Milet for menneskene ma vtere I bli herre over
naturkreftene, ikke a legge lokk pa energikilder vi i
dag ikke mestrer. Atomkraften utgjor en enorm ressurs. I et soslalistisk Norge mo, mallet were I fa bedre kunnskap um naturlovene, og utvikle sikkerhetstiltak som gjer det forsvarlig a utnytte atomkraften. Nye ressurser i arbeiderkiassens hender vii bety okt utbygging av samfunnsgodene og ekt levestandard for arbeidsfolk.
At energiutbygging medforer at menneskelig arbeidskraft erstattes med maskiner og heyt utvikle
teknologi, er I seg sjel ikke noe negativt og behever
slett ikke a bety ekt arbeidsieshet. I et sosialistisk
samfun vii utvikling av teknologien bety at mer arbeldkraft kan brukess ptt 1 dekko folkets behov,
f.eks. utbygging av daghjem, sjukhus og kommunikasjoner.
Natur og Ungdom gjer en flott innsats I kampen
mot Atomkraftverk i Norge i dag. Men samtidig ligger noen av deres synspunkter ikke langt fra at de
onsker a legge lokk pi den teknologiske utviklinga
og skru historlas hjul tilbake. VI mener dette er en
linje som ikke tjener arbeiderklassen. Vi oppfordrer
Natur og Ungdom til a debattere dette med oss. Dere er velkommen I Rode Gardes spalter!

En av grunnpilarene i ei kommunistisk
ungdomsavis ma vre a bringe mye stoff
fra ungdommens situasjon og kamper i hele landet. Ei avis som er produsert fra et
skrivebord i Oslo, er ingen god avis.
Redaksjonen i Rode Garde har gjort alvorlige fell i maten vi har behandla innsenderstoffet pa. Vi har satt av for liten plass
til innsenderinnlegg. Vi har latt vwre a bruke stoff, eller kutta kraftig ned pa det uten
gi innsenderen noen begrunnelse.
En slik mate a behandle
leserne og deres innlegg
pa, hindrer folk i a sende
inn stoff. Nar det blir behandla slik er det klart folk
slutter a skrive inn. Det betyr igjen at avisa blir darlig. Redaksjonen tar sjolkritikk pa denne stilen, og
lover at det skal bli slutt.
REDAKSJON ENS OPPG AVER
Samtidig vii vi holde fast
ved at det er redaksjonens
oppgave a redigere avisa.
Vi skal bl.a. se til at avisa
blir variert, at ikke artiklene er for Lange og avisa for

A‘‘

full av tekst. Det betyr at
ingen kan uten avtale vsere
100 prosent sikre pa a fa inn
stoff, og at vi har rett til
forkorte ting eller la vsere
to inn ting.
For I fa dette til a fungere bedre, har vi laga fol.
gende retningslinjer for
innsenderstoff:
— Skriv til oss med en
gang noe har skjedd! Vent
ikke i 3 uker til alle oppsummeringer er ferdig og
stoffet er gammalt.
— Er det et storre oppslag du vii ha, ring forst for
a lage avtale. (Tlf. 02
35 32 62. 8.30 — 15.30).

— Skriv kort, 40 maskinskrevne linjer er som
regel langt nok.
— Folg med i fristene for
dead-line (se annet sted i
avisa)
— Nar stoff ikke tas inn eller kuttes kraftig inn, skal
redaksjonen kontakte innsenderen og begrunne det.
— Hvis det ikke er helt

spesielle grunner som taler
mot det, ma, du derfor sende med navn og adresse.
— Ser du ikke stoffet ditt
i avisa og ikke har hart noe
fra oss, sa, kontakt oss. Enten har da SIPO vaert pa
ferde, eller du ma, kritisere
oss skarpt!
Red.

Rode Garde har i dette
nr. ikke ett eneste ord om
soldatlivet eller militwrtje.
nesten. Vi har tenkt oss
fram til 4 mulige grunner :
1. Det er ingen klassekamp i det militEeret. Bare
fred og idyll. Ingenting interessant a skrive.
2. Ingen soldater leser,
selger eller bryr seg om

Rode Garde.
3. De soldatene som leser
og interesserer seg for Rode Garde er sa treige i hue
at de enten ikke oppdager
en eneste interessant ting
skrive hjem om, eller ikke
er i stand til a skrive i det
hele tatt.
4. Redaksjonen er sa
treig og folkesky at den ik-

ke er i stand til a mobilisere
en eneste soldat til a skrive.
Hvis det ikke er kommet
noe soldatstoff til 30. september, vii redaksjonen
komme tilbake med en analyse av hvilken grunn vi
tror pa.

ETTERL YSNING
FRANK SOM LANTE
STEINARS KLOKKE PA
LEIR PA HAOYA 12 — 19/8
MA SENDE DENNE
FORT TIL OKTOBER
BOKHANDEL, MOSS!

En ivrig korrespondent pa veg til postkassa.

«Landet ved havet»
Nytt ungdomshefte om
Eritrea. Inneholder reportasje og bilder fra Eritrea i sommer, stoff om
Eritreas historie og supermaktene og Afrikas
Horn. Kjop det sjel, og

selg det i skolegarden for
og under Operasjon Dagsverk ! Bestilles fra Forlaget Oktober, Boks 6875,
St. Olays plass, Oslo 1.
Pris kr. 5.

red.

NY PLAKAT!
Ny, flott RG-plakat.
Ypperlig til stands. Nettopp ferdig. Kan bestilles
fra var vanlige adresse.
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VAR LENIN EN
MASEKOPP?

debatt lesernes side debatt lesernes side debatt lesernes side debatt

Synes du det er mas nal* vi stadig oppfordrer deg
til a selge mere Rode Garde? I sa fall «maste» Lenin
fEert pa de russiske arbeiderne for revolusjonen. Vi
skal se hva han og andre marxist-leninistiske klassikere har sagt om propaganda:

Garde og alkoholen
a reisa denne kampen, skal
vi eta, ikkje og reisa ein
kamp mot rusgiftspreiing
og rusgiftbruk? Rod Valgallianse skriv i den politiske plattforma si framfere
kommune- og fylkestingsvalet i 1975:
«Bruken av rusgifter er i
dag en alvorlig trussel mot
ungdommens helse, politiske arvakenhet og kampevne. Bare den felles fienden til det store flertallet

av ungdommen og det arbeidende folket tjener pa
dette. Rod Valgallianse vil
derfor bekjempe all spredning og bruk av rusgifter
blant ungdom, bade alkohol og narkotiske stoffer.»
( side 51)
Dette meiner eg svarer
heilt til mitt syn. Er ikkje
Sigrid samd i at dette og
idag bor vera kommunistane sitt syn? Av dette meiner eg det naturleg felgjer

at tilhaldsstader prinsipielt
skal vera alkoholfrie, og at
kommunistane skal kjempa for at dei blir det. Dette
tyder naturlegvis ikkje,
slik Sigrid meiner, at ein
skal boikotta alle dei stadene som idag ikkje er alkoholfrie. Tvert om, ein skal
bruka dei, arbeida blant
massane som er der, og reisa dei til kamp for at tilhaldsstadane skal bli betre
og meir brukande for ungdommen. Ein del av denne
kampen vil (la og naturleg
vera a kjempa for at alkoholen skal vekk.
Sigrid sin pastand om at
det a ta opp kampen mot
rusgift, era gjera han til
hovudsporsmalet. Det er
det like lite som det a ta opp
t.d. kampen mot pornografi er eit hovudsporsmal i
kvinnekampen. Men gjen-

nom a pukka pa at ein ikkje
skal ta opp underordna
sporsmal, er ein og med pa
a undertrykkja motseiingar pa viktige felt, og hindrar at alle sma bekkar av
misneye kan sameinast til
ein veldig straum, som Lenin seier. Og det er vel ikkje det du vil? Altsa :
1. Er Sigrid samd i at det
skal reisast ein kamp mot
all spreiing og bruk av alkohol mellom ungdommen?
2. Held Sigrid fast pa synet sitt om at tilhaldsstader
ikkje prinsipielt bor vera
alkoholfrie? (Strategi og
taktikk er to forskjellige
ting)
Medlem av
Forbundet Mot Rusgift

A vholdssak
foram
Idassekamp?
Rod Valgallianse i Oslo har stemt mot flere
skjenkebevilgninger til
restauranter i Oslo. Dette var riktig. Red Ungdom gikk mot at det
skulle innferes olsalg pa
kantinene i militEerleirene. Pa vire sommerleirer er det alkoholforbud.
Nar vi jobber innafor en
aksjon for et sted a were,
jobber vi blant ungdommen for at det skal were
et alkoholfritt sted. Vi
foreslar alkoholforbud
under streiker.
Det er ingen grunn til
a sit tvil om at Red Ungdoms linje ogsa i praksis
er a kjempe mot det
store alkoholforbruket
blant ungdommen.
Men, jeg er ikke enig i at
det skal reises kamp mot
all spredning og bruk av alkohol. Heller ikke at tilholdssteder prinsipielt ber
were alkoholfrie. Jeg skal
ta et par eksempler der det
a reise kamp mot alkoholspredninga ville fungere
reaksjomert, og hvor Forbundet mot Rusgift ( i allefall mange av dets medlemmer ) har staff pa ei slik
reaksjomer linje.

3 NR FOR JUL
Rode Garde vil komme ut
med 3 nr. til for jul: 13/10,
3/11 og 1/12. Planlegg
slagsaksjoner! Frist for a
fa inn stoff i avisa, er henholdsvis 30/9, 20/10 og
18/11. SKRIV!

Det Norske Studentersamfund (DNS) i Oslo har i
en arrekke pa lordagskveldene samlet hundrevis av
studenter i Chateu Neuf til
politiske meter. Tusenvis
av studenter har gjennom
aras lop kommet mermere
den kommunistiske bevegelsen pa disse motene. I
tilknytning til motene har
det blitt solgt of og yin. Men
fordi DNS er blitt boikotta
av de fleste politiske grupperingene pa universitetet,
og fordi Rod Front i DNS
har gjort en del sekteriske
fen, har fa studenter gatt
pa lordagsmotene de siste
semestrene.
I en slik situasjon forestar FMR at alt el- og vinsalg i bele huset stoppes under lordagsmotene, og lager en aksjon hvor de oppfordrer til boikott av sisalget. De meter hver sjel som
vager a kjope seg en 01 med
lepesedler.
Hvordan ville det fungert
for DNS om elsalget under
lordagsmotene ble stoppet? Hvor mange studenter
utenom de som er veldig interessert i politikk ville da
komme dit pa lerdagskvelden pa, tross de andres boikott og olforbudet? Hvor
mange nye revolusjoniere
vine da DNS bidra til a fostre?

• “/ var tid,
er den eneste maten « levende politisk
kan bli begynt pa, levende politisk agitasjon, som er
umulig om vi ikke har ei allrussisk avis som kommer ut
regelmessig og som blir spredt regelmessig” (Lenin)
• oEt grunnleggende prinsipp i marxismen-leninismen er
ag jore massene i stand til a kjenne sine egne interesser
og forene seg for 4 kjempe for sine egne interesser. Avisenes rolle og makt ligger i den muligheten de har til a bringe partiprogrammet, partilinja, partiets allmenne og spesielle politikk, dets oppgaver og arbeidsmetoder ut til
massene pa en rask og effektiv mate.. ( Mao)
• oPravdet,, fra 1912 var det som la ned grunnsteinen for
boljsevismens seier i 1917.), (Stalin)
AGITASJON — PROPAGANDA — ORGANISASJONN

Vi ser at de kommunistiske klassikerne legger sywrt
stor vekt pa propagandaens betydning i a lwre opp massene og i a organisere den revolusjonwre kampen. Lenin
sier at en kommunistisk avis skal vwre en agitator — det
vil si a bringe aysloringer, paroler og begrunnelser for
kamp pa avgrensete deler av samfunnet ut til mange lesere. Avisa skal dernest vre propagandist — bringe analyser av virkeligheten, linjer for store politiske omrader og
opplwring i kommunismens grunnideer. Og den skal vwre
en organisator — det vil si knytte massene sammen i felles kamper over et stort omrade, samordne arbeidet til
den kommunistiske bevegelsen. Han sammenligner avisa
med et stillas pa en byggeplass som forbinder arbeiderne
med hverandre og utgjer ramma for det ferdige huset.
VI NAR 1,3%

Det er ca. 650 000 ungdommer i Norge, og Rode Garde
kommer ut i et opplag pa rundt 10 000. Det er ganske mange ungdommer som ikke kommer i kontakt med Rode
Garde! Som ikke blir knytta sammen med resten av ungdommene i landet i felles kamp mot undertrykking, som
ikke far here om kamper for et sted a vwre i en annen by,
og som ikke far om sosialisme og internasjonal solidaritet. Sammenligner vi situasjonen med klassikernes
uttaleiser om propagandaen, kan vi rettelig sperre: Hvordan skal vi reise disse ungdommene til kamp og til en ny
forstaelse av verden, hvis vi ikke greier a fa avisa var ut
til mange, mange flere?
UNGDOMMEN MA LESE

Borgerskapets propaganda regner ned over dem fra alle kiosker som fins. Det Nye, Westernblader og -boker,
Romantikk, Damenes roman. Krigsblader — det er det
ungdommen blir tilbudt. Og de er nodt til a lese dette skitet, for ungdommen trenger lesestoff og kultur like sa
mye som de trenger arbeid og mat. Inntil vi greier a na
fram til dem med var avis
og lager en avis som virkelig
nar fram til dem, er de tvunget til a lese borgerskapets
propaganda.
For a skjenne disse tinga og for a here mer om hvordan
vi skal utvikle Rode Garde, er det lurt a lese mer av det
klassikerne skriver:
Lenin: «Planen om ei landsomfattende politisk avis» i
«Hva ma gjores?»
«Om den kommunistiske pressa» Hefte fra Oktober Forlag.
Mao: «Ungdomsforbundet ma ta omsyn til swrtrekka ved
ungdommen i arbeidet sitt.» i Bind 5 av Maos verker i utvalg.
—

Storsalen i Chateau Neuf under et godt besokt lordagsmete.
Salget av el har aldri edelagt den politiske diskusjonen.
FMR sitt forslag om
stoppe olsalget i DNS og
boikottaksjonen deres var
reaksjomer, og i praksis et
bidrag til boikottaksjonen
til SV & Co.
Under ungdomsaksjonen
i As i var gikk medlem av
FMR til offentlig angrep pit
aksjonskomiteen fordi den
krevde en kafe gjenapna,
sjel om dette medferte at
elretten ble opprettholdt. I
en situasjon hvor massevis
av ungdom, de fleste for
forste gang, er i kamp mot
kommunen, angriper
FMR-medlem dem offentlig. Mens ungdommen
trengte helhjerta stone,

STILLING LEDIG
Rode Garde seker idrettsjournalist og losmedarbeider. Stillingen er ulennet, stressende, har uregelmessig arbeidstid og gir
darlige framtidsmuligheter. Krever interesse for idrett og ukuelig pagangsmot. Hopei i Oslo-omradet. Henvendelse tlf.
35 32 62, ved personlig henvendelse eller
skriftlig.
Redaksjonen

prevde FMR-medlem a sa
splittelse mellom dem, ut
fra om de var for eller mot
01.
Veda folge ei slik linje
som disse to eksemplene er
uttrykk for, gjer dere avholdssporsmalet til viktigere enn klassekampen mot
reaksjonen og kommunepampene. Hvis deres linje
hadde vunnet fram, ville
det svekka klassekampen,
og dermed pa lang sikt bidratt til ikke a minske, men
eke grunnlaget for alkoholmisbruk blant ungdommen.

Sigrid

SOLIDARITE T
NORGE —
ERITREA !
Saml inn penger til frigjoringskampen ! Postgiro 2 32 26 67.
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Boikott streiken
or karakterer!
Hva er
EVA 2?
41

— Hele utvalget gar inn
or at det fortsatt ikke skal
vwre karakterer og eksaOen i barneskolen. Og et
fiertall pa 6 av 10 gar inn
,r a fjerne karakterer og
ksamen ogsa i ungdomskolen.
— Hele utvalget gar Inn
or at det ogsa pa dette trinet skal gis faglige vurde
inger, forst og' frernst
tanning. •
it — Flertallet i utvalget
gar inn for at det gis en
Namlet skriftlig vurdering
Di v elevens utvikling, pa
Nlutten av skolearet.
— Et flertall pa 6 gar inn
for a opprettholde karakterer og eksamen i den videregiende skole, med gradering fra 5 og ned til 1.
— Utvalget gar inn for
fterre offentlige eksamener
i den videregaende skole.
— Utvalget gar mot orden og oppforselkarakterer
i alle skoleslag.
Det er mye a utsette pa
EVA II. Innstillinga gar inn
for skussmal, elevene skal
altsa fortsatt bedommes,men pa andre mate.
Utvalget gar ogsa inn for a
beholde karakterer i den
videregiende skole. (Hvorfor sender NGS ledelsen da
gymnasiastene ut i streik
mot EVA II? ? ? ) Men flertallet i utvalget har til en
viss grad mattet ta konsekvensen av misnoyen med
karaktersystemet blant
elever og lwrere, og den
inneholder en del forbed ringer for oss.
Kjop og les EVA H! Ikke
overlat til «spesialister» a
ta stilling for deg.

t
.

.
,

Streiken 28. september blir av NGSledelsen framstilt som en streik mot Evalueringsutvalgets 2. innstilling. Men i virkeligheten vil de samtidig ba eleVene til 'a
streike for noe mye mer: For strebing og siling i skolen. For en urettferdig Gausskurve. For tentamener =og eksamen. For karakterer i orden og oppforsei. De som deltar i streiken skal ywre ganske sikker pa at
de etterpa vil bli tatt til inntekt for disse
*vlige utslagene av karakterene sorn Eva
lueringsutvalget delvls foreslar fjerna.

for. ' Streiledeierr
ken for det overhodet har
vwrt ute til diskusjon blant
elevene. NGS-ledelsen
kommer til a sende ut et
diskusjonsopplegg for at
det hele skal fa et skinn av
demokrati. Men avgjorelsen er tatt pa forhand, de kommer til a ta i
bruk de midler de har for at
flest mulig skal folge deres
«sterke oppfordring» om
streik.

,

`'

HVEM HAR
BESTEMT STREIK FOR
KARAKTERER?

Mange av dere som leser
dette, har sikkert ikke hart
om streiken enna, og det er
ikke sa rart. NGS-ledelsen
har til na (begynnelsen av
september) holdt planene
sine godt skjult for elevene.
Er avgjorelsen tatt etter
grundige diskusjoner rundt
om pa skolene? Nei, NGS-

NGS-LEDELSEN LYVER
— DET VAR ALDRI NOE
LANDSMOTEVEDTAK!

PA NGS sitt siste landsmote gikk flertallet inn for
beholde karakterene i
skolen, men landsmotet tok
overhodet ikke stilling til
den aksjonen ledelsen na
kjorer ut. I ei brosjyre
NGS-ledelsen har gitt ut,
star folgende: «Landsmoteflertallets utgangs:
punkt er greit, de gikk imot
hoVedtrekkene i det soni
blir foreslatt i den nevnte
innstilling (Evalueringsutvalgets 2. innstilling, 'var
anm.) og derfor oppfordret
L ndsmotet alle sine meda
lemsskoler til a delta i en times undervisningsboikott
torsdag 28. september.»
Dette er en grov logn, det
er landsstyret (her muter
en fra hvert fylke) som tok
avgjorelsen! Hvorfor var
sporsmalet om streik ikke
oppe pa landsmotet? Til
dette svarer organisasjonsansvarlig Fredrik Messel
at landsmotet fant sted bare 1 maned etter at EVA 2
(Evalueringskomiteen)

.

her et stadlg thbakevendene
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FOR ELLER MOT KARAKTERER?

Et aktuelt sporsmal i dag. Og NGS er for karakterer,
bare sá du vet dqt. Men denne
diskusjonen er mye mer
enn bare ja eller nei
til karakterer. Diskusjonen i dag
dreier seg om Evalueringsutvalgets andre innstilling,
— som nettopp behandler k
araktersporsmalet. —
NGS enskera starte en
lingen blant alle elever. debatt omkring denne innstil-

Landsmote flertallets utgangspunkt er greit, de gikk
imot hovedtrekkene i det som blir foreslatt
i
innstilling, og derfor oppfordret Landsmetet den
alle nevnte
sine
medlemsskoler til a delta i
en times undervisningsboikott
torsdag den 28. september. —
liver
skole kan
selv bestemme om den vil vmre med, men
oppfordringen er sterk: Bli
med og vis hva du menerl

I denne brosjyren 50111 dels ut
vedtatt pa, landsmetet.

pa skolene, skriver NIGS-ledelsens frekt og legnaktig at streiken ble

kom ut, og at det var for
ticilig a ta en slik avgjorelse
da. "'Men hvis delegatene
hadde for liten kjennskap
til EVA 2 til a fatte vedtak
orn -fstreik, hvordan kunne
de da samtidig stemme
over innholdet i EVA 2? Er
dette noe annet enn rein
manipulering?
KARAKTERER
SOM BELONNING?

kod'Ungdorn er" mot kaeakterer,T Vi =menet at vi
sk
rea,iiegA
r •a

paogonlaeTufonrnst alT-.

Vrniterter karakterene -ikke
viser hwir mye - V1 kan,. men
derirnot lorer .de til stress
og s rebing. Skolen blir en
utSilirfOmaskin for framtida var.
Hvorfor er NGS-ledelsen
for a beholde karakterene i
skolen? Fredrik Messel
sier til Rode Garde at det
er pga. «motiveringseffekten». Har du hart den for?
Vi skjonte ikke riktig hva
det betod, men Messel utdyper det heldigvis. — De
som jobber hardt (streber,
var anm.) bur belonnes for
det. Hvis vi ikke hadde hatt
karakterene, ville mange
rett og slett gitt faen. Dette
er tilliten NGS-ledelsen viser dem de representerer!

Jeg har akkurat fatt bek reftet fra Kirke- og undervisningsdepartementet
(KUD) at det er sendt ut et
rundsliriv som fritar .4•
arig grunnkurs for karakter i norsk. Turid,
mussen I K013. sa `gtinske
rett ut tit meg at- det ), , ar
«rnotforestillingene»
pa
husflidskoiene de hadde
tall LI folge. forteller Lotfe
Sandberg'pa Ellen Ofstads
skole i Trondheim.

GA IlVIOT NGSLEDELSENS STREIK
FOR KARAKTERER!
28. september skal altsa

den store styrkeproven sta.
Den dagen vil NGSledelsen fa vite hvorvidt de
har klart Is fa, stotte for synet sitt, men ogsa for framgangsmaten. Er du mot karakterer, er saken klar. Er
du i tvil, eller mest for, bor
du likevel ikke delta i streiken. Framgangsmaten til
NGS-ledelsen fortjener ingen stotte. Start diskusjonene om karakterer i
klassen din. Gjerne den
28. september, men folg
undervisninga i 3. time!

Fredag 8. september var det allmannamote pi Nordhaug
videregfiende skole i Bwrum. Pi dette motet ble det fatta vedtak som tar skarpt aystand fra NGS-ledelsens politikk:
Det ble enstemmig vedtatt a gi mot Operasjon Dagsverk til
Thailand-prosjektet.
Det ble vedtatt a gi mot NGS-ledelsens streik for karakterer
28. september. Dette vedtaket ble fatta med en stemme mot,
og en avholdende.
Det ble istedenfor vedtatt at skolen mandag 25. september
skal ha aksjonsdag hvor de skal dra rundt pi andre skoler
distriktet a fortelle elevene der om hvorfor de boikotter NGSstreiken. De skal ogsi propagandere hvorfor de er mot karakterer, og hvilke erfaringer de har med en karakterfri skole.
— Joni: Derfor gar vi i mot
streiken for karakterer. Og heist
ville vi ogski gjore noe mer. Derfor bestemte vi at vi skal ha en
aksjonsdag mandagen for streiken, og fortelle elever pa andre
skoler om wart syn pa karakterer,
og hvorfor vi er mot streiken.
streiken. NGS-ledelsen har i alle
— Hilde: Det er ogsa viktig at andre raker, som f.eks. nynorske
var skole stotter alle de elevene kereboker gatt mot streik som
pa andre skoler som er i mot aksjonmiddel. Men nat . det plut-

Norskkarakteren
ayskaffa
for 1/2
ars-kursene

.

Nordhaug sier nei!
Rode Garde besokte Nordhaug
videregaende skole og spurte
Anne, Hilde og Joni om hvorfor
de hadde stemt for disse vedtakene.
— Anne: Vi gar pa en skole
alien karakterer. Vi ser at det
fungerer bra. Ved rettleiing fra
le-rern, og ved hjelp av de andre
clevene vet vi allikevel hvor vi
itar faglig.

SEIER FOR
11USFLIDSELEVENE:

— Da KUD innfOrte
norskkarakter pa husflidskolene for 1 ar siden, vakte det voldsom reaksjon. y i
merket hvordan karaktersettingen odela norskfaget
for oss. En undervisning
med diskusjoner, gruppe.
arbeider 0.1. bygd pa interessene vare ble erstattet
med pensum, prover, dik.
tater, stiler osv. Dessuten
ga 2 norsktimer i uka i et
halvt ar laireren et altfor
tynt grunnlag a sette karakter pa.
— Gidder elevene a ha
underr 4 sning nar de ikke
far karakterer?

- Ja, det er da undervisningen virkelig blir lairerik
— liar du folger den av inte.
resse.
dere
— Hvo rda n fikk
fjernet den!

tok opp saken og
organs ie rte
landsomfattende aksjoner. Flere
skoler boikottet norsk
undervisningen, skriftlig
arbeid i timene, eksamener
og tentamener -)g noen skoler leverte blanke eksamensark. Det We' samlet
inn nesten 1000 underskrifter blant husflid.
elevene, mye informasjon
ble spredd og mange skoler
var 1 proteststreik. Dessuten hadde vi ett forhandlingsmote med KUD. Det
er umulig a tvinge pa oss
karakterer hvis vi bare
star godt nok sammen Og
gyer alt vi kan for Is hindre
det.
-

Foran Anne, Jorid og Hilde.

selig gjelder a forsvare karakterene, kan de streike!
Rode Garde avtalte med elevene pa Nordhaug a .vxre med

dem, pa aksjonsdagen deres og
lage reportasje. Folg med i neste
nummer:
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Dette brevkortet kommer tusenvis av elever til a sende KUD.

Et varselkort om at stipend og lan enda ikke er utbetalt, blir en viktig del av arets kampanje for tidligere utbetaling av stipend og
lan. Vitsen er at flest mulig elever skal sende
varsel til Undervisningsdepartementet om at
pengene mangler, sier Lars Jacob Berg i
YLIs sentralstyre til Rode Garde. For a forberede aksjonsuka 9. —13. oktober blir det
storre konferanser i Trondheim, Bergen, Oslo
og Nordland. Dessuten har sentralstyret utgitt et hefte : «Vi skal vinne lanekasseaksjonen» med mye nyttig informasjon. Jeg
oppfordrer alle til a kjope og lese det.

— Blir det streiker og
demonstrasjoner?
— Det blir opp til skolene
og distriktsutvalgene. Litt
forskjellige typer markeringer har blitt diskutert.
ISFRONTEN HOLDER
PA A RAKNE
— Er det noe hdp om at
elevene i framtida skal slippe a verste fra 2 til 4 maneder
pa stipend og kin?
— Ja. For forste gang
merker vi tegn til at departementet gir etter. Tidligere
nar vi har presentert kravet
om
utbetaling
seinest
10. september, har KUD vist
oss en kald skulder og sagt
at elevene selv ma serge for
sin egen okonomi. I motet
31. august og i brev til YLI
har !IA KUD begynt a diskutere tiltak som kan sette
fortgang i utbetalingene.
Blant tiltakene er nevnt
— tidligere melding om opptak ved skolen til elevene
(slik at elevene kan sake tidligere )

— utvidelse av forskuddsordningen for dem som seker om store lan
— forenkling av seknadsbehandlingen i Lanekassa.
Kravet om flere ansatte i
Lanekassa blir avvist like
steilt som for.
— Set vi kan regne med tidligere utbetaling i framtida?
— Nei. Det er forskjell pa
a diskutere losninger og
gjennomfere dem. En sterk
opinion har presset fram en
mer positiv holdning i KUD.
Vi vil selvfolgelig fortsette
forhandlingene, men utentusenvis av elever, foreldre
og andre som folger KUD
med arguseyne, og krever
en losning pa de miserable
forholdene — har ikke forhandlerne mye a stille opp
med. Far KUD «ro» om saken, meter vi isfronten
igjen. Aksjonsuka og arbeidet rundt den vil avgjore
mye, ayslutter Lars Jacob
Berg.

TURNUSTJENESTEN
SKAL VEKK
Jonas

Mildrid

Finn: Turnustjenesten ser
vi pa som en videreforing av
pliktaret. Vi greide a fa avskaffet pliktaret i 73. Men allerede hasten 74 lanserte
Sosialdepartementet turnustjenesten for oss.
Jan: Turnustjenesten er 4
maneder plikttjeneste etter
endt utdanning. Det verste
er vel egentlig at vi ikke far
begynne a arbeide hvor vi
vil, Sosialdepartementet
skal
godkjenne
turnusplassene. Og for oss betyr
det at vi ma arbeide pa disse
stedene.
— Hva er argumentene
deres mot turnustjenesten?
Jan: Departementet bruker oss til a fylle de storste
hullene i sykepleiermangelen. Sykehjem blir godkjent
— der er jo sykepleiermangelen apenbar — mens
Norges nest storste sykehus
(Haukeland ) bare tar 2
turnuskandidater.
Jonas: For oss er det et
prinsipp at 3 arig utdanning
skal fore fram til offentlig
godkjenning som sykepleier.
Vi skal ha en sa god utdanning at det er unodvendig a slenge pa 4 maneder.
Departementet sier at
turnustjenesten skal kompensere for tapt praksis ved
den nye semesterordningen.
Dette er tull. Turnustjenesten har ingenting med utdannelse a gjore. Ingen,

hverken skole eller sykehus,
har noe ansvar for oss denne
tiden. Vi far bare vanlig erfaring som sykepleiere.
Nye
turnussykepleiere
hver 4. maned fewer til stort
gjennomtrekk i avdelingene.
Dette gar utover allerede
hardt pressa sykepleiere, og
i sitte omgang selvfolgelig
pasientene.
— Hvorfor tvilholder departementet pa turnustjenesten?
Mild rid: Argumentene deres faller totalt igjennom.
Det er helt ulogisk at de skulle palegge oss turnustjeneste
fordi vi ikke skal reise til utlandet pa arbeid uten praksis hjemmefra, som er et
argument. Det Jigger andre
ting bak, som de sjelsagt aldri sier. Som Jonas sa — fylle de verste hullene i sykepleiermangelen.
— Hva har NSEL gjort tidligere?
Mildrid: Hasten 74 streika
vi i en dag. Resultatet av den
landsomfattende streiken
var at turnustjenesten ble
forkortet fra 6 til 4 maneder.
Hasten 76 hadde vi ogsa en
dags streik. Den ga ogsa
resultater. Da fikk vi samme
lenn i turnustida som nar vi
begynner i stilling som godkjent sykepleier. I mai i ar
delte vi ut lopesedler og hadde demonstrasjonstog i Oslo.
NSEL (Norske Sykepleier-

Era skolegarden

Mange! pa skoleplasser
I folge Aftenposten 17/8
er ca 3 500 elever avvist
helt fra den videregdende
skolen. Sterst mangel pa
skoleplasser er det trolig i
Troms. Pa Breivika videregdende skole i Tromso
ble 808 elever avvist. Det

finnes ingen oversikt over
hva som skjer med de
som ikke kommer inn pa
skoler.
videregdende
regner
Myndighetene
med at det er mellom 5 og
6 000 arbeidsledige ungdommer.

Unge Hoyres malgrupper:
De viktigste mcilgruppene for Unge Hoyre i
ncermeste fremtid er
gyms as- og yrkesskole•
sektoren. Det er pa denne
bakgrunn at Unge Hoyres
landsforbund nd har begynt a arrangere mal

gruppekurs. Vi onsker
skolere vare tillitskvinner
og -menn i skolepolitiske
sporsmal slik at vi kan
styrke og befeste var stilling sier UH's viseformann Terje Svabo...
(Sandefjords Bled 19/8)

Internasjonal

Sykepleierelevene til streik:

Vi har vwrt pa besok pa Statens Sykepleierskole i Oslo. Sykepleierelevene planlegger
streik mot 4 maneders turnustjeneste i slutten av oktober. Finn, Mildrid og Bjorn fra 76kullene, Jonas fra 77-kullene og Jan fra 78kullene forteller oss hva turnustjenesten er
for noe og om planene for streiken.

7
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elevers Landslag) har invitert departementet til apne
meter 3 ganger i lepet av
kort tid. Men de nekter a mote oss.
— Hva er planene denne
gangers?
Jan: Her pa skolen har vi
dannet aksjonskomite som
har delt seg inn i 4 forskjellige grupper :
— Diskusjonsgruppe
— Stette og okonomigruppe
— Pressegruppe
— Undervisningsgruppe
Det viktigste na era skolere oss sjel i argumentasjonen mot turnustjenesten.
Den ma sitte som spikra nar
vi skal ut for a samle stotte
blant sykepleierne pa Rikshospitalet. Forst litt seinere
skal vi diskutere streik med
folk og legge opp streikedagene. Vi skal organisere
alternativ
undervisning,
stands-opplegg,
parolemaling o.l.
— Har streik noon virkning pa en skole? Dere rammer jo ikke staten okonomisk slik arbeidsfolk g jor
nar de streiker?
Finn: Maten vi kan presse
departementet pa, era skape et politisk press og fa opinionen med oss — slik at
departementet blir staende
totalt isolert nar det gjelder
turnustjenesten. Jeg tror at
stetten utenfra, blant folk
flest, er helt avgjerende for
om vi skal lykkes.
Streiken i oktober er
heydepunktet i aksjonene
vare.
Bjorn: Fram til streiken
skal vi vwre overalt med
lopesedler, diskusionsmateriale og argumenter.
Elevkorrespondent

uke til Eritrea
Sentralstyret i YLI har
vedtatt at den internasjonale uka i ar skal vaare om

Eritrea. Uka skal arrangeres i november og skal
ga til et skoleprosjekt.

NY LALERLINGELOV
I et vedtak angaende
forslaget til ny
ser YLI's sentralstyre
positivt pa at loven skal
bli gjeldende for hele landet.
YLI kreVer at loven ma
palegge arbeidsgiverne
opprette lmrekontrakt
med en gang en begynner
i bedriften, og ikke tillate
6 maneders provetid for
kontrakten skrives. Det

vil vmre en garanti mot
vilkarlig behandling av
lwrlingene mener YLI.
YLI gar ogsa mot at arbeidsgiverne skal fa vetorett mot at nye fag skal
legges inn under lwrlingeloven. Det vil de fa dersom forslaget om at «tariffpartene» (LO og NAF)
ma were enige for at et
fag skal fa fagstatus.

Med skjegget i postkassa
Lars Benestad kom
rasende inn pa Rode
Gardes kontor: «Jeg er
offer for statens strutsepolitikk! De presser
inn folk pa skolen, men
har ikke jobber eller
lierlingeplasser til dem
etterpa. Na star jeg
plutselig uten hverken
jobb eller elevplass.»
Lars gikk i fjor i
1. klasse pa sterkstromlinj a pa Sogn Videregamnde i Oslo. Utover vinteren ga lwrerne inntrykk
av at det ikke var noe
vanskelig a a lwrlingeplass til hasten dersom
han onska det. Men da
Lars i vares sa sokte
plass pa en mengde Oslobedrifter, fikk han nei
overalt.
Han sokte da om opptak
i 2. klasse pa sterkstrem.
Og glad var han da han i
sommer fikk brev om at
han var kommet inn. Han
mete opp til forste skoledag — da viste det seg at
bare 3 elever hadde matt
fram til bans klasse.
Lars ble sa syk i to da-

ger, og det skulle bli en 4
skjebnesvanger sjukdom.
Da han kom pa skolen
igjen, fant han ikke klassen sin. Pa lmrervearelset
fikk han opplyst at klassen var opplest, fordi det
var for fa clever!
Na, star han der med
skjegget i postkassa. Skolen sa de skulle prove a
hjelpe han med
plass, men det har de ikke
klart. Heller ikke a skaffe
han plass pa noen annen
skole.

Mitt rd d til andre: Stol
ke pa det skoleledelsen
sier, begynn alt om hasten a sake etter kerlingeplass! sier Lars.
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Atornitraft, no takk!

«Vet dere hvor langt vi har gaft tilsammen? 7 — 8 ganger rundt ekvator! Vi
har marsjert fordi vi er redde og sinte, og fordi denne marsjen er nodvendig
for a stoppe atomkraften.» Med disse orda ble 25 000 mennesker mottatt pa
plassen foran Christiansborg Slott sondag 27. august. Her endte atomkraftmarsjen fra Stevns til Kobenhav,n ei strekning pa 8 mil. 700 folk hadde starta
fredag morgen fra et sted hvor 4e t var planlagt et atomkraftverk.
Et hav av mennesker, paroler og «smilemerker» matte Rode Garde da vi
slutta oss til marsjen lordag formiddag. Vi sa hvordan toget vokste og vokste.
Vi var med pa en kjempefest lordagskvelden, ble inkvartert sammen med
5000 mennesker pa 7 skoler natt til sondag, og fikk godord a,v vaktmesterne
med pa vegen videre.
Natur og Ungdom hadde arrangert fellesreise fra Norge. De sorga for at det
var egen norsk seksjon bade i Barselbaekmarsjen og i toget til Kobenhavn.
Kernekraft skal stoppes, aldrig gir vi opp,
kernekraft skal stoppes, aldrig gir vi opp,
vi blir et tre med dybe, dybe ratter,
aldrig gir vi opp.
Denne sangen horte vi hundrevis av ganger. Og slagord : «Hva skal vekk —
Barselbaek. Hva skal inn — sol og vind!» Vi glemmer heller ikke parolen.
«Bedre aktiv i dag enn radioaktiv i morgen.»

Natur og Ungdom:

vviser
aaskraft

OGSA I NORGE
— Hvilke planer for
atomkraft foreligger her
hjemme?
— Stortinget skal ikke ta
standpunkt til atomkraft
for i neste stortingsperiode,
men det arbeides pa spreng
med tekniske forberedelser. Granli-utvalget som
skal vurdere sikkerhetssporsmalet bestar f.eks. av
18 erklrte tilhengere av
atomkraft og bare 3 motstandere. Dessuten skal utvalget bare vurdere sikkerheten isolert sett, ikke i forhold til mennesker og samfunn.
Det var snakk om a. legge
et atomkraftverk pa. Lindas ved Bergen for noen ar
siden. Da planleggerne var
pa. befaring, ble veien sperra av lokalbefolkninga.
Dette gir hap for kampen
framover.
— Hvem presser pa for d
fa atomkraft her hjemme i
Norge?
— Det er den energislukende storindustrien, de
store politiske partiene, og
store deler av planlegA-KRAFT ER
gingsapparatet. Mot dem
SENTRALISERENDE
ma. vi reise en folkebeveMiljobevegelsens standgelse nar sporsmalet blir
punkt er grunnleggende.
aktuelt.
Hvis det forst gar gait vii
— Er Natur og Ungdom
det fa konsekvenser og et
mot atomkraft for evig og
ulykkesomfang som hittil alltid?
er ukjent. Denne sjansen
— Vi avviser A-kraften
vii vi ikke ta. I tillegg er Asom en energiform uansett.
kraft som energiform sentOdeleggelsene A-kraften
raliserende, og vii fore til
fairer med seg kan ikke
at det blir bygd opp over- unngas, de er lovmessig
kontrollerte politisamfunn
forbundet med A-kraft. Arundt A-kraftverkene.
kraften er ogsa forsvart
— Natur og Ungdom ar- med at det skaper arbeidsrangerer turer fra Norge plasser. Men all energiutfora delta i atom-marsjer i bygging betyr at du erstatSverige og Danmark.
ter menneskelig arbeidsHvorfor?
kraft med maskiner og
— Det er viktig a vise at hoyt utviklet teknologi.
ogsa i Norge er motstanden
Derfor er dette argumentet
mot atomkraft stor. Og det
latterlig, ayslutter formaner en selvsagt ting a. stotte
nen i Natur og Ungdom.

uansett

— Hvorfor er dere mot
atomkraftverk, formann i
Natur og Ungdom, Trond
Amundsen?
— Atomkraftverk er en
slags dampkjele. Energien
som utvikles ved spalting
av uran brukes til a varme
opp vannet med, og varmeenergien overfores til elektrisk energi. I denne prosessen blir det skapt avfallsstoffer, bl.a. plutonium
som er radioaktivt i 500 000
ar. Dette er et livsfarlig radioaktivt stoff som det ikke
finnes lagringsplasser for.
Nar et atomkraftverk har
vmrt i drift i 20 a.r ma det
tas ut av produksjon, for da
er verket sjol sa radioaktivt at det ikke kan brukes
for om flere hundre

motstandsbevegelsene
i
Sverige og Danmark. Smilemerket mot atomkraft er
na trykt pa 14 forskjellige
sprak. Det er virkelig svr
internasjonal motstand.
Dessuten har disse marsjene en mobiliserende effekt for de som er med. Det
gjor at vi kan stille sterkere i kampen mot atomkraft
i Norge.
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Pell Steigan om bruddet
Albania/Kina:
«Sa tidlig som i 1956, da Mao summerte opp
de negative erfaringene fra Sovjet, satte han
fingeren pa en god del av de feila som de albanske lederne opphoyer til skyene og gjor til
udodelige prinsipper. I Maos kritikk av det
som var feil under Stalin, kan en se en del av
det som de albanske lederne i dag gjor til en
dyd.» Dette sa Pal Steigan bl.a. da Rode Garde snakket med han om motsigelsene mellom
Kina og Albania.
Hva er det som har skjedd
mellom Kina og Albania, Pal
Steigan?
— Det har skjedd et brudd
i den kommunistiske verdensbevegelsen, og det er
det forste store bruddet siden bruddet mellom Kina og
Sovjet tidlig i 60-ara. Albania og Kina har stall veldig
neert hverandre,
i ara
etter 1960. I de seinere ara
har motsetningene mellom
de to landa okt kraftig, og i
sommer kom det til et apent
brudd hvor Albania na beskylder Kina for a vre
«imperialister» og «krigshissere», og de sier at Mao
Tsetung var leder for «et
kapitalistisk Kina» osv. De
albanske lederne kritiserer
ikke bare Hua Kuo-feng og
de kinesiske lederne etter
Maos dod, men retter faktisk
ovedangrepet mot Mao
Tsetung og Kinas tidligere
statsminister Chou En-lai og
den politikken de la opp.
Til venstre og over: Helga
25 — 27 /8 demonstrerte til
sammen 40 000 mot atomkraftverk to steder i Danmark. Her fra marsjen som
gikk inn til Kobenhavn.

Under: Lordag ettermiddag
marsjerte 5000 akraftmotstandere inn pit ei
svrer slette for a hvile. Na
skulle det smake godt med en
royk! Men forst matte sletta
ryddes for brannfarlig tort
gras. 5000 mennesker satte i
gang. Etter 10 minutter la en
kjempehaug midt pa sletta.

Natur og
Ungdom:
Natur og Ungdom ble
stiftet i 1967, og er i dag den
eneste ungdomsorganisasjonen pa landsbasis som
jobber med miljovern. Natur og Ungdom har knapt
5000 medlemmer fordelt pa
70 lokallag. De gir ut et
blad som heter «Skog og
Mark».
I host star organisasjonen foran mange viktige
saker:
— En oljepolitisk aksjon
som stiller parolen «Nei til
boring nord for 62. breddegrad» er allerede igang.
— I oktgber skal NU delta i
en fellesnordisk miljomarkering for a fa fram et positivt og realistisk alternativ
til atomk raft og okt energiproduksjon.
— «Atomutvalget»
eller
Granliutvalget sin innstilling skal bli moll med skikkelig motinformasjon.
— Kreftene skal kastes inn
for a verne Alta-vassdraget
som star i akutt fare.
— Natur og Ungdom arbeider ogsa med a skaffe levelige Irar for folk i utkantene
og for hoyning av Norges
sjolbergingsevne.
— Organisasjonen har ogsa deltatt aktivt i aksjoner
mot motorveier og i arbeid
for bedre utbygging av kollektivtransport.
Alle som er interessert i
ta i et tak er velkommen i
Natur og Ungdom. Medlemskap koster 25,- kr. for
et ár og hovedkontoret kan
formidle adresser til lokalgruppene. Kontoret ligger i
Stenersgt. 16 i Oslo og telefonnummeret er 41 93 11.

BENEKTER
VERDENSSITUASJONEN
— De albanske lederne vil
ikke innse at verdenssituasjonen har forandra seg. De
holder fast ved et bilde av
verden slik den var tidlig i
60-ara. De nekter for kjensgjerninger som at Sovjet er
pa offensiven over hele verden, at landa i den 3. verden
spiller en langt mer aktiv og
ledende rolle i dag, og at det
er fare for en ny verdenskrig. Pa denne maten gar de
i
virkeligheten
Sovjets
eerend. Og vi ser at de albanske angrepa er nesten ord
om annet det som star i
f.eks. Pravda. Lederne i
Kreml har da ogsa trykket
de albanske lederne til sitt
bryst og sagt — se hvor fmle
kineserne er.
— Et av omradene de albanske lederne angriper aller hardest, er den kinesiske
utenrikspolitikken. Pd dette
feltet forer Kina en ganske
annerledes politikk enn de
gjorde for?

— Kina ser at Sovjet forbereder en ny verdenskrig.
Krigen i Eritrea og pa Afrikas Horn og de siste begivenhetene pa Svalbard illustrerer godt det som Kina
mener. Sovjet prover na
bl.a. a innringe Kina. De
gjorde statskupp i Afghanistan, et kupp som var
blodigere enn Chile-kuppet
og i et land som er dobbelt sa
stort som Chile, men som nesten ikke blir lagt merke til
her i landet. De har provosert fram Vietnams krig mot
Kampuchea.
KINA EN
KRIGSHISSER?
Kina prover a bryte ut av
denne omringingen ved
knytte vennskapelige kontakter til flest mulig land,
dels ved sine grenser og dels
til land som selv er trua av
Sovjet. Det gjelder land som
f.eks. Jugoslavia og Romania. Albanerne angriper Kina og sier de truer freden pa
Balkan fordi de har starta et
slikt aktivt diplomati. Men
Kina har ikke en eneste soldat pa Balkan, mens Sovjet
har massevis i og rundt Balkan. Da er det opplagt at det
er noe som ikke stemmer.
— Hva betyr dette bruddet
for de norske kommunistene?
— For det forste synes vi
det er beklagelig nar det albanske partiet na rykker ut
mot verdens storste sosialistiske stat og den storste
kommunistiske lederen i de
siste 50 ara. De stiller seg
utafor den kommunistiske
verdensbevegelsen. Det er
skadelig for verdens folk, og
ikke minst for folket i Albania.
AKPs LINJE
HAR WERT KLAR
Pa den andre sida er det
sywrt nyttig at denne karnpen kommer opp. Det har
wart en del uklarhet og vakling omkring disse spewsmala, overfor Sovjet og

rundt viktige prinsippsporsmal i den kommunistiske
verdensbevegelsen i mange
Na. far vi en kamp, og det
fewer til klarere linjer, og det
er positivt.
I AKP ( m-1) har vi stort
sett tatt stilling til disse
sporsmala for vi visste at det
ville bli en stor internasjonal
kamp om dem. \Tare prinsipper er slatt fast i partiprogrammet fra -76 og i tidligere partidokumenter.
— Hvorfor
har
da
AKP(m-l) ikke sagt noe om
disse internasjonale motsigelsene for?
— Vi har sett dette som et
internt anliggende i forste
rekke mellom to partier, og
vi onska ikke a bidra til
blase opp motsigelsene. Det
kunne fiendene vare utnytte
til a skape splittelse. Dessuten hapa vi jo pa at de albanske lederne kunne overtales til a legge om kurten
sin. Det viste seg a vwre
umulig.
— Nar Enver Hoxha i - 74
utropte Mao og KKP til ledere for verdensproletariatet
og i dag stempler dem som
ledere for borgerskapets
diktatur i Kina, da ma noe
ha skjedd innafor partiet i
Albania i mellomtida?
KINAVENNER
LIKVIDERT
— At det har skjedd noe
innafor det albanske partiet
som har fort til dette her, er
jo helt opplagt. SA tidlig som
i 1974 ble framtredende venner av Kina i sentralkomiteen og politbyraet likvidert,
nettopp fordi de stotta Kina.
Dette er noe som ikke har
kommet fram for na i det si-

Store deler av den albanske tungindustrien er bygget med kinesisk hjelp. Her oljeraffineri i Fieri.

ste. Met? a t det har vrt harde kamper i landet og store
utrenskninger, er helt sikkert, men forelopig vet vi ikke nok om det.
De albanske partilederne
har ei linje for indre partikamp som hindrer at kampen blir fort pa en riktig mate. De sier at det er bare ei
linje i deres parti, og alt annet er bare agenter og banditter. I motsetning til i Maos parti, hvor de hele tida
har gall ut fra at det finnes
motsigelser i paritet og at
svrt mange av disse motsigelsene er motsigelser i
folket, som ma loses gjennom en apen og stor debatt
hvor folk kan skifte standpunkter. I Albania blir en
opposisjon veldig fort stempla som banditter, uten at
standpunktet deres har vmrt
ute til virkelig proving. Dette gjor det lettere for revisjonistiske elementer a skape ei
utarting innafor partiet.
UMULIGE FORHOLD
— Hva slags forhold er det
i dag mellom AKP(m-l) og
Arbeidets Parti i Albania?
— Det sier seg sjol at det er
et umulig forhold, fordi i
godt over et ar har de albanske lederne angrepet det vi
star for som «kontrarevolusjonwrt», «anti-marxistisk»
osv. Men de har ikke svart
pa et kameratslig, men kritisk brev som vi sendte dem i
fjor host. Det betyr at de gir
blaffen i et lite parti som oss.
Nar de sier at Kina krenker
mindre partier, kaster de
stein mens de sitter i glasshus. De albanske lederne ma
ta det fulle ansvaret for at
det er Witt et umulig forhold.
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«Ungdom, Purk og
Rovere i Tromso by»
Det skjer jo sa mye i denne byen! Forst skulle vi lage et stykke om politivold,
men sa reiste ungdommen seg og krevde Lmrfabrikken som ungdomshus. Hva
var da mer naturlig enn a koble disse to tinga sammen?
Det er to av medlemmene i teatergruppa «Raska Pa» fra Tromso som sier
dette i en samtale med Rode Garde.

— Dere har lagd et stykke
under arbeidstittelen oUngdom, pork og revere i Tromso by'. Hvorfor tror dere det
fikk &inn kjempemottagelse
pa Troilltampeni sommer?
— «Det ma gudene vite !»,
sier de i kor og ler. — Folk
var lei av sjarkene, kanskje.
Eller kanskje heller — det
traff noe folk er svart opptatt av — ved siden av sjarken. Men det viktigste er
muligens at vi tror vi har
fatt fram personene i stykket, folelsene mellom Turid
og Tore f.eks. Den virker ekte. Og storesoster Astrid (typisk storesoster), og journalisten Herulf Smuss, som er
ansatt i Dirty Tidend (typisk
ratten journalist). I det hele
tatt tror jeg vi har klart a fa
fram skillet som er mellom
dem som er med og dem som
er mot, og forskjellen pa
dem som er med. Vi har diskutert enkeltreplikker i timevis og flirt mye!
— Er det vanskelig a drive
ei teatergruppe?
— Ja, ofte kommer lange
perioder med endelose diskusjoner og terping, perioder da ingenting utvikler seg

og det ikke skjer ie
n nytt.
Den verste tida er or man
har kommet ordentlig i gang
og begynt innovinga. Det
tror vi er fordi alt er sa usikkert enda — blir det stykke
eller blir det ikke? Det er
sporsmal om forandring hele tida; det er sa mange alternativer og meninger om
hva som er rett. Noen ganger er det vanskelig a holde
gruppa sammen, og det er
selvfolgelig problemer med
ovingslokaler. Vi har ovd pa
Gronnasen skole, men !la
nar skolen tok ferie fikk vi
ikke ove der mer.

om oppkjopte tillitsmenn og
om purken. A lage en sketsj
om dette, fant vi ut, var en
ny vri i stottearbeidet. Flere
vil gjerne se teater enn a ta
imot en lopeseddel pa gata.
Men na, var jo Tromsfisksaken sa omfattende at det ble
et helt teaterstykke, og ingen liten sketsj. Under arbeidet med «Kutt, shay og
sloss», som stykket ble a bete, bestemte vi oss for a lage
ei fast gruppe.
— oRaska Peto er ikke et
resultat av oteaterdillao, aftset?
— Nei, ingen av oss hadde
jobba med teater for, og vi
hadde savisst ingen drammer om a bli skuespillere —
vi ville fortelle noe. Pa veien
har vi fatt verdifull hjelp fra
Halogalnd Teater og en fra
Halogaland Amatorteaterselskap.

STARTA MED
TROMSFISKSAKEN
POLITIVOLD OG KAMP
— Hvordan starta dere
FOR ET STED A WERE
oRaska Peto og hvordan har
dere utvikla gruppa?
— Det nye stykket deres
— Vi starta i okt. -77. De om ungdom og politivold tegfleste av oss jobba i fiskein- ner til a bli en kjempesukdustrien og var svart opp- sess
tatt av den beremte Troms— Vi 'raper det — temaet
fisksaken. Den skulle akku- er iallefall aktuelt nok ! Vi er
rat da opp i retten, og vi \dile unge sjol, kjenner problemedrive stottearbeid for de
ne pa kroppen og skulle deroppsagte arbeiderne. Vi vine for ha alle muligheter til
fortelle sannheten om hvor- lage et godt og realistisk
dan bedriftsledelsen behand- stykke.
la arbeiderne, om pressa,
— Vi honer dere har foran-

dra stykket mye underveis?
— Ja, det skjer jo sa mye i
denne byen! Forst tenkte vi
a lage ei historie om riolitivold, men sa reiste jo ungdommen seg og krevde Larfabrikken som ungdomshus.
Disse to tinga er nart knytta
sammen — de fleste ungdommene er forbanna pa
purken og de vii ha et sted
vare. Hva var da mer naturlig enn a koble disse to tingene sammen?
— Planer for framtida?
— Vi ble svart entusiastiske over den gode mottagelsen pa Troilltampen, og na
vil vi spille stykket masse!
Vi skulle onske vi kunne fa
leie en fast plass i byen
spille stykket. «Kutt slay og
sloss» ble altfor lite spilt fordi vi ikke hadde lokaler. Na
skal vi sloss for en sal et eller annet sted i Tromso.
— Vi har fact stor tro pa teatergruppa var etter hvert,
sier to glade jenter. — Vi har
en fast kjerne med folk og alle har lyst til a fortsette.
Litt usikre og redde for a si
det hoyt, kommer det fra
dem til slutt: «Kanskje vi en
gang far mulighet til a dra
pa turne?»
Se ncermere opplysninger i
Klassekampen og lokalpressa til hasten tzar stykket blir
satt opp. Du mei ikke ga
glipp av det!

Det mkke sa
greit for Boma
Dette er et utdrag fra «Boka om Kalle og Reinert» av Espen
Haavardsholm. Den handler om ungdom, arbeidsleshet og politivold. Boka har allerede blitt angrepet av politiet som har
provd a hindre at Espen Haavardsholm skal fa fortelle om boka
pa skoler i Akershus. Det tar vi som et tegn pa at boka virkelig
stiller seg pa ungdommens side i kampen mot politivolden.
Boka kommer ut 28. september pa Gyldendal og kommer til a
koste 56 kroner.

Na er'e ikke sa greit for
Benna heller. Du kan si at
Benna, han er en helt
harmlos fyr. Han akke noen pusher, han akke noen
profitor. Han er bare ar-

beidslos, ikke sant, sann
som vi er alle fire, assa
blir'n neffor av og tel, sann
som vi alle blir og nar'n blir
neffor, sa er'e sann at han

har vent seg tel a ri'n a
med stoff. A'ent er'e ikke.
Noen er alkiser og noen er
stoffkiser og noen greier
seg uten trost — men du
ska'kke skyte pa alkisen og
stoffkisen og si at det er
dem som har skylda, for
det er'e ikke. Sann som byen er her hvor vi lever, sa
er'e vanskelig a greie seg

uten trost. Det er klart jeg
kunne si tel Benna:
— Pass deg, kunne jeg si,
du burde stoppe for're er
for seint. Se assen det er
Ott med Stemmy, sann
kan det ga med deg assn,
om du ikke bestemmer'ei
for a si stopp snart og kutte
helt.
Det er klart jeg kunne si

det. Men jeg sa det ikke da,
for jeg likte a ta en rus
sammen med Benna assa,
det var sa mye liv og leven
omkring Benna. Jeg visste're ikke, men jeg hadde
en mistanke om at det
hendte han skaffa seg ekstra staler ved a kjope og
selge litt i smatt, og det synes jeg darlig om, det sy-

nes jeg fart darlig om. Men
jeg visste're ikke, jeg ville
ikke tru pa det heller. Det
jeg visste, var at Benna alltid var en stover tel a skaffe seg gryn nar det var stoff
han var ute etter. Det hadde han greid denne kvelden
assa, og jeg var med pa
det. Sa jeg sa ikke no', jeg

ler sann, jeg sa bare tel
Mai-Britt:
— Her du, du veit at disse
penga skal ga tel hasj, ikke
sant?
— Ja, sier a, men etter
uttrykket hennes a domme,
sa virker'e ikke
overbevisende, nei.

— Jada, sier a. Ja itte direkte roykt, men.
— Ajaveljanei, sier jeg.
Men vir'ru det da a?
— Nei, det er klart, sier
Benna og trekker fra gryna
fra lomma igjen.
— Hvis det er sann sa,
jeg visste ikke det jeg. Det
er ingen skam a snu, er'e
ikke det dem sier?
Det sier'n, svinet. Assa
ler'n lavt.
Men han skjalver pa
handa, for du kan se at han
regna saka for biff, og de
stala Laila hadde a bidra
tel potten med ville vi ikke
fa mer enn et par gram for.
Men Mai-Britt har bestemt seg. Det demrer for a

at det ikke er no garden
party hu er bedt med pa,
men hu har bestemt seg.
Hu vi' kke trekke seg na.
— Neida, sier'a lavt og
ser ner. Je blir me, je.
Assa skotter'a fort opp pa
meg, akkurat som hu er
redd for a si no garnt. SA
jeg veit ikke jeg, assen det
er eller ikke er, men jeg
blir veik pa en mate og legger armen rundt skuldra
pa henner og vi gar opp i
parken og finner liars en
plass i narheta av dem andre som har med seg musikk. Benna gar og blir borte ei storm og nar'n kommer telbake har'n fiksa et

Wass.
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Jentene i Veslefrikk etter
storopptreden i Sverige:

I host kommer Veslefrikk med LIP pa MAI. Noe a glede seg till

MAFIA BESTEMMER
MUSIKKEN DU SKAL LIKE
— Festivalen ga oss et innblikk i hva
slags pengesirkus popbransjen er. Nar direktoren for plateselskapet er bestekamerat med managersjefen, ser du hulheta i myten om at «folk far det de vil ha».
— Publikum pa festivalen var flott og tok
godt imot oss. Det a delta var en fin opplevelse.
Disse inntrykkene er noe av det Hege og
Anne Grete i rockegruppa Veslefrikk fikk
med seg fra festivalen i Stockholms ishall
19. august i fix.

Managerbyritet
Ema
Telstar — det storste i
Skandinavia — arrangerte
festivalen sammen med
Sveriges radio. Veslefikk
deltok sammen med Gasolin fra Danmark, Ulf Lundell, Sverige og Hurriganes
fra Finland.
— Festivalen var et PRframstot fra Ema Telstar
fora lansere Gasolin i Sverige, forteller Hege. At vi
fikk were med, skyldtes
nok Sveriges Radio-folka
som jeg trur likte at vi synger pi norsk og har med
jenter i et rockeband. Pi
forhind var det ogsi klart
at vi var de som det var
yenta minst ay.
— Jeg var mest nerves
for at folk ville fi hetta pi
politikken, sier Anne Grete.
FLOTT PUBLIKUM
— Men sann gikk det ikke?
— Nei, det gikk som ei
kule. Folka i salen var veldig ipne, og innstilte pi at
her skulle det side noe belt
fra starten. De reagerte
med en gang nir vi la opp
til a fa kontakt med salen,
og jeg trur at en god del av
innholdet i tekstene vire
nidde fram.
— Og vi fikk veldig bra
hjelp av dem som stelte
med det tekniske — lyden
og sant, legger liege til.

COCKTAILPARTY
— Men rundt sjelve konserten var det en hel del
sirkus?
— Ja, det starts allerede
for konserten. Da hadde vi
fitt beskjed om at vi skulle
fit noe mat. Og da vi kom til
ishallen og de sa at vi skulle fi drinker bak scenen,
begynte jeg a lure, sier Hege.
— Det viste seg a were et
sant cocktailparty der folka sto rundt omkring med
champagne, og vi fikk sanne knottsmi loffskiver med
kaviar. For oss som var
dodssultne, var jo det helt
vilt, sier Anne Grete.
EN GJENG MED MAKT
— Og etter konserten var
det fest — direktoren i Ema
Telstar fylte 30 ar, og alle
som hadde deltatt pi konserten pluss toppen i show
business i Sverige var der,
blant annet Abba og en
Masse darner i pels som
presenterte seg som soster
til den og den osv., fortsetter hun.
— Det var virkelig Sprott
se. Det ga oss et innblikk i
hva slags monopol denne
klanen med folk har over
musikklivet. Alle toppene
er kamerater med hverandre, og til sammen har
de monopol pi markedet.
Det er de som bestemmer
hvem du skal here pi mens
du drikker pilsen din en ler-

dag, sier Anne Grete, og
det er sann i Norge ogsi.
For eksempel Yngvar
Holm som er leder for
EMI—Norge. Han har samtidig fast spalte i Det Nye
der han anbefaler plater.
Du kan jo gjette hvilke plater han skriver om.
— Det sies at folk fir det
de vil ha, men det er ikke
sant. Det er denne gjengen
som bestemmer hva du fir,
og til og med hva du skal like, sier Hege.
— Men er det ikke best a
la vwre a delta pa sanne
arrangementer?
— Det er klart at hele
dette opplegget er kommersielt til tusen. Sjol om
vi fikk si hva vi ville pi scenen, hadde de aldri brukt
oss hvis de ikke trudde de
kunne tjene penger pa oss,
sier Hege. Men hvis ikke vi
hadde spilt der, si hadde
en annen gruppe gjort det.
Og det hadde vel ikke vaert
noe bedre?
— Hvis Thon hadde ringt
i morra og spurt om vi ville
spille pi Ribo en maned, sa
er det klart Veslefrikk ville
gjort det, sier Anne Grete.
— Det kan were farlig
nir arrangorene vil bestemme hva du skal spille
— eller de kan skibbe deg
nir de herer hva slags musikk du ikke spiller. Sint
skjer, Bazar blei for eksempel skibba fra en jobb
pi Ribo, og de opplevde
sant flere ganger. For dem
som er proffe, kan sant were farlig fordi de ofte er avhengig av jobbene ekonomisk. Det er lettere for oss
som er amaterer — vi kan
jo si nei, sier
— For it, gjere noe med
dette, er det viktig at folk
speller sjol, da skjenner de
straks mer av hva som
foregir. Og dessuten skulle
det were mange flere steder hvor vi kunne spelle,
sann som for eksempel
Hard-rock-kafeen i Trondheim, slutter Hege og Anne
Grete.

plater boker
baker —plater
To perler for
blues-vemzer
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Det er unoclvendig
vite lite om Sovjet!

Johnny Winter og John Mayall
er navn som ruver riar det er
snakk om blues. Det har lenge
vaart stille om bpgge. to,, men n4
er de igjen aktuelle med nye album. Og bluesfolket har virkelig
fatt sin dose for en stund framover.
1972 knakk Johnny Winter
heft sammen av heroinmisbruk.
Det er hyggelig a, se at •han
ser ut til a ha kommet over dette
og fatt. tilbake arbeidslysta.:Nylig produserte han et album for
Muddy Waters, og hans egen
«White, hot & blue» et.. blitt ei
gnistrende skive. Stort sett enkle
8-Mg 12-taktere, rue& det er sávisst ingen grunn tit a gjore det
mer komplisert 'nar de utfores
pa 'denne maten. Munnspillet
har fatt en kraftig renessanse,
Johnny Winter synger .ratt og
brutalt, og: drar i gang gitarsolier pa sin belt smregne mate.
Med Seghar hart,b14..broren Edgar a
id '`
te•10 ` Ike ecl&' 4110fSkev
kollega, JOhri:Mnyall),• iite
live=innspilling;
last: of
the .British KEt314.11, , har
kasta saksofonen ut av (lilanclet
sitt og spiller rythm & blues
sant iVIS,kiernterw. OW " &It qdgendatiSke <iBltsettirattersh4 sum
han stifta i 1965.. John Mayall vil
ikke minst bli huska for a ha fatt
fram den ene utrolige gitaristen '
etter den andre; Eric Clapton
(Cream), Peter Green (Fleetwood Mac) og Mick Taylor (Rolling Stones). James Quill Smith
som han har med seg, ser ikke ut til a bli noe unntak. Den
tekniske kvaliteten er ikke like
bra pa hele plata.

JOHNNY WINTER:
WHITE, HOT & BLUE
Blue Sky (CBS) 82 963

Trur du det er legn „tzar
AKP(m l) sier del har Wert
kontrarevolusjon i Sovjet? Trur
du ikke det finnes et borgerskap,
i Sovjet? Trur du ikke at Sovjet
utbytter COMECON-landa? Les
-

denne boka!

RAR-band med
nytt album!
-

Progressiv rock
pa sitt beste

Billig etterligning ay. Bob Markey? ,
Nei.Vlrdtnsk be

mellom det engelske bandet "Steel
Pulse" og "reggae-kongen", instrumenteringa er naerntest identisk, og
det er ikke vanskelig a hore :it
vokalisten. Basil Cibbidon. har hart
Marleys viser mer enn en gang. Men
song aktive i "Rock Against.Raism".:
bevegelscn. i England er StoelirPiUls
langt_rner enn en kopi av Bob Maley,.
Alle Ifitene pa LP:en,har de lagd
Den musikalske kvaliteten varierer
sterkt, men •representerer utvilsomt
noe av det beste i reggae-nntliiiken.
Tekstmessig er de de beste! Mens
Bob Marley n5 skriver meningstase
later on) religion og hvor godtAceet!ar:
med en "ganja-trip", er tekstene pa
"Handsworth Revolution" gjennomsyra av kjlerlighet til det svarte folket
og stone til kampen for demokratiske
rettigheter, frihet og uavhengighet.
Dc har allerede Hitt fram to hits Ira
albumet: "Prodigal Son" og "Ku
Klux Klan".
,

STEEL PULSE:
HANDSWORTH REVOLUTION
Island ILPS 9502
Jonas

JOHN MAYALL:
THE LAST
OF THE BRITISH BLUES
ABC records AA-1086
Konrad

)

ljn9ber

1,!9t-f t9b I .c teilci•tb
nh-F 11;11

.

Den neste hard-rock plata du
kjsiper heter "KNnn dej best!" med
den svenske gruppa "Motvind"! Drivende Tod rock og med tekster om
ungdommetts hverclag. ,De synger om
kjnrlighet, um fyll , om internasjonal
solidaritet, om kampen for steder
were der ungdommen sjol bestemmer
og um hvordan karakterene terroriserer arbeiderungdommen i skolen.
Skolan, store fide kakar, langtar,
Iangt bort daritiOn/lararen, sktiller
mest og beaker, ar man bite bast blir
man behandlad son: et Jan -.
Og tekstene har ogsa perspektiver
mover den gaglige kampen. Saledes
slutter "Oppna gArdar" sann: "Men
akta er ni hojdare for endera dan/
blir vi tilraekligt manga da befrier
vi hela stan./DA kan alle javla pampar ga och gomma sej med sitt snakk
um jamlikhet/da ar det vi som ska
bestammi over vat- egen varklighet"
'

-

MOTVIND:
KANN DEJ BEST!
Nacksving 031-5
Tore

Blinkskudd
for Hoem
Edvard Hoems nye roman pa
Det Norske Samlaget heter «Gi
meg de brennende hjerter». Forlaget skriver dette om boka:
f,Denne nye romanen er den
ferste i ein trilogi. Det er ein
historisk roman, om era 19171918 i ein by inne i fjordane, med
snefjell over og sjeen under. Staden kan vere ein stad pa Vestlandet. Her lever folket gjennom
ei tung lid, med krig, fattigdom,
svolt og kulde, arbeidsleyse og
mykje meir. Men alt er ikkje
gratt. Her er humor og varme,
ungdom og kjcerleik, livet lever.
Bak dette myldrande og levande
bylivet, med menneske som
kjem titer og grip oss, der lever.
den store verda. Det driv sjelik i
land i byen ved fjorden, torpederte sjefolk. Krigen kastar
skugge over alt. Og i Noreg er
del politick uro, som i byen ved
fjorden. I Arbeidarpartiet star
dei ulike retningane mot kvarandre, bade i byen og I landet.
Boka ferer gjennom den russiske revolusjonen fram til landsmotet i Arbeidarpartiet i 1918,
dd Tranmcel-retninga vann.
Dette er norsk historie, det er
samtid og politikk, men del er
ogsd liv og dad, gleder og tarer,
levande menneske som ein seint
gleymer. Og det er skildra i eit
spreac sa levande at fa skriv del
betre..
Vi kan skrive under hvert ord
fra forlaget. Det gar ar og dag
mellom hver gang det blir skrevet en roman sa full av folelser
og spenning. Det er arbeidsfollcets liv som blir fortalt. Og
denne fortellinga er sann. Etter
a ha lest boka ma du tenke: Det
er sann det var, det kan ikke ha
vrt annerledes. Skaff deg boka
fort for del 2 kommer!

BLOODY TOURISTS 10cc
Litt overraska blei vi nar vi la
den lye LP'en til 10cc pa spilleren. Slepne reggae-rytmer er
liksom ikke det du venter av
halvparten som er igjen av det
opprinnelige bandet, Erie Stewart og Graham Gould man.
Med det andre sporet er det slutt
pa overraskelsene for denne
gangen. Herfra og ut blir del
mye gjentakelse av gamle 10cceffekter; nydelig tostemt sang,
kor, stadige taktskiftninger og
forandringer i lydbildet. Det er
bare det at vi har hert alt sammen gjort for — mye bedre. Et

pa tomgang

spor skitter seg ut pa albumet —
«Reds in my bed». Bare dette
sporet holder en musikalsk kvalitet Stewart og Gouldman kan si
seg forneyd med. Har du 10cc
fra for er det ingen grunn til
betale 50 kroner for «Bloody tourists». Skal du handle din ferste
10cc-skive anbefaler vi «Sheet
Music» og «The original soundtrack».
10cc
BLOODY TOURIST
Mercury 6310 504
Tommy
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Kubafestivalen:

Stotte til Sovjet
Folkepartiets ungdomsforbund i Sverige (tilsvarer Unge Venstre her) deltok pa
ungdomsfestivalen pa Cuba i
sommer. De hadde med seg
en del forskjellige lepesedler,
bl.a. en om Sovjets okkupasjon av Tsjekkoslovakia. Disse delte de ut, noen annen
mate til a fit sin stemme hint
hadde de ikke.
Men det skulle de ikke ha
gjort. Raskt ble de omringet
av kubanere, og det ble senere gjort klart at vertene ikke
aksepterte slike aksjoner.
Kommunistisk Ungdom (noe
rundt SU/KU her) ensket at
den svenske delegasjonen
skulle to aystand fra utdelinga, den stred imot festivaltanken. Men det mislyktes,
ingen av de andre ungdomsforbundene ville vwre med pa
et slikt vedtak.
Ogsit i den norske delegasjonen kom det fram at man
ikke ville markere seg mot
okkupasjonen av Tsjekkoslovakia. Det var til og med slik
at mange beklaget at det ikke
ble noe av det planlagte
vennskapsmotet med Tsjek koslovakiadelegasjonen. Og
dette bare noen dager for 10arsdagen for okkupasjonen.
( Ny Tid 16/8 )

USA:

13,2 millioner
streikedager
De ferste 3 manedene i ar
gikk 13,2 millioner arbeidsdager «tapt» pa grunn av streik
i USA. Dette er mer enn i noen sammenlignbar periode
siden 1950. Samtidig er antall
streiker gatt ned 363 til 1010
fra i fjor til i ar. Dette viser at
streikene er blitt lengre og
hardere, og at flere arbeidere
er med i hver streik.

PRESSEMORDENE
I KAMPUCHEA:

Operasjon Dagsverk skal i host ga til en leir i Thailand for flyktninger fra Kampuchea. Det er Unge Hoyre
som star bak dette prosjektet. Det er en del av en internasjonal kampanj mot Kampuchea og sosialismen,
og langt fra hjelp ti reel) frigjoring for et land, slik formalsparagrafen til OD krever.
Sentret for kampanja mot Kampuchea er USA, hvor
senator McGovern har foreslatt at en FN-hoer skal rykke inn i landet og styrte regjeringa. Men den andre supermakta, Sovjet, er ikke mindre fiendtlig innstilt.
BI.a. har KGB, det russiske etterretningsvesenet wart
innblanda i flere forsok pa statskupp i Kampuchea. I
aviser og blader bade i USA, Europa og i ostblokklanda
spres det redselshistorier om massemyrderier og terror.
Dot' er ogset velkjent at
HVEM ER
det er lettere 4 fa visum til
USA dersom du kan fortelKILDENE?
Hovedkilden for hva reales jonen forteller om Kampuchea er flyktningehistorier. Den australske journalisten Ben Kiernan forteller litt om flyktningenes
troverdighet. Han forteller
om et rikt par som forsekte
4 betale seg over grensa til
Thailand. De sa at .de aldri
hadde !tort om overgrep fra
Rode Khmer». De /corn ikke
inn i Thailand. Dagen etter
hadde de forandra historian, fortalte om mord og
terror og da kom de inn.

le skrekkhistorier. Det er
Malcolm Caldwell, ansatt
ved Skolen for orientalske
og afrikanske studier ved
Universitetet i London som
sier dette. Han forteller og84 at 80 prosent av flyktningene er fra overklassen og
middelklassen, personer
som gjerne stettet Lon Nol.
Mange kampucheanere
som har fan innreisetillatelse til Australia, klager
over at arbeidet i fabrikkene der er atskillig hardere,
per rismarkene i Kam- en
puchea.

Rade Khmer imtrommer det selv

1.200.000 drept

CAMBODIA
— Under lent an krigbarhig dede over en mlifien
catobedienere Den nevorende befelkning I Cambodia
vtgler fern mHHowr. Fer krigen var dot lyv mlbioner .
— Ply. beolle sat mad den and,* millionear
— Oat er Sett utrogg a1 doe sereeeere Voider a Orr
dere mad &sae krigegorbryrerne
Map.. I au
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Unge Heyre gar ikke av veien for ci bruke
intervjuer som allerede er ayslert av de realcsjoncere sjel. I ramma er det et pastatt intery ju med Khieu Samphan i dot italienske
tidsskriftet Famiglia Cristiana. Ponchaud,
som sjelhar st4tt i spissen for hetsen, er blitt
spurt om hvorfor han ikke bruker intervjuet.
Et tidligere medlem av
Lon Nol regjeringa, som
ble innsatt ved makta av
CIA i 1970, a rbeider na for
CIA fra en base i Bangkok.
Herfra ordner In Tam, som
han heter, betaling pci 50
amerikanske dollar til personer som vii afortelle sin
historie om livets .grusomheter0 i Kampuchea.
At dot spres logner om
sosialistiske land er forov-

Franco helgen?!
I Spania har de fatt en egen
pave, Gregor den 17. Han er
leder av, og valgt av en menighet i nmrheten av Sevilla.
Pave er han blitt fordi han
har fatt et kall fra Gud om at
han skulle overta etter paven
som nylig dede i Roma, Paul
6. Gregor den 17. hevder selvfolgelig at det er han som er
katolikkenes egentlige overhode.
Han har bestemt at Spanias tidligere fascistiske diktator, Franco, skal bli helgen.
Og ellers for eksempel at
kvinner skal bruke lange
skjert og dessuten shin- i kirken, mennene skal vmre «anstendig kledd». Og dette kan
man fa til bare man far de rette apenbaringene

.

rig ikke noe nytt. Hvis man
la sammen dot antallet som
i felge vestlig presse ble
myrdet i Kina otter revolusjonen, hadde dot ikke vcert
kinesere igjen.

PSI LOFFEN
I KAMPUCHEA
En vietnamesisk flyktning gikk 56 mil gjennom
Kampuchea til Thailand.
Han snakker Khmerspretket flytende og i Financial
Times 30. januar 1978 forteller han sin historie. Han
arbeidet seg gjennom landet pet to mdneder, jobbet
pet rismarkene for d fa mat.
I Thailand fikk han here historiene om massakrer
Kampuchea. .Jeg kunne
ikke tro det. P4 de to mane
dene jeg gikk gjennom landet sa jeg ingen tegn til
drap eller massehenrettelser, og ingen jeg prata med
sa noe om dot. Jeg tror fortsatt ikke at noe slikt har
henclt.

TERROR
I KAMPUCHEA?

Kampuchea har pa tre ar siden frigjeringa av landet lost ma tva reproblemet. He eksporterer i dag ris.
Hele folket er mobilisert i a bygge opp landet.

GROV
SENSOR
FRA UN

Er dot noon som tror at
Unge Heyre tillater opposi•
sjorr? Vi bar et ferskt ekse ► npel pa dot motsatte.
Gymnasiast-utvalget
Akershus (AGU) gir ut ei
avis som kalles Gressrotnytt. (Navnet er forovrig
laga av riksmalsfantaster
(H). Redaksjonen i avisa
bestemte at de i neste nummer skulle trykke to loserbrev. Ett for Operasjon
Dagsverk til Thailand10111■11111111■1111111

prosjektet og ett som gikk
mot. Da UH•ledelsen i AGU
fikk here om dette, paberopte de seg rotten til a. drive gray sensur: Leserbrevet mat. Thailand-prosjektet skulle ikke trykkes?
— Unge H ey re -folka
frykter diskusjonen am det
reaksjonwre Thalland-prosjektet, sier redaktoren av
Gressrotnytt, Ragnhild Sollid, til Rode Garde. — Den
eneste syltynne begrunnel-

lig presse. Vi set ingen mennesker bcere urimelige byrder eller brukes som trekkdyr, ingen arbeidsbrigader
under tvang. Vi set fire soldater — dot var dot vi sa av
militcere i Kampuchea.

EVAKUERINGA
AV PHNOM PENH

-

Vietnam
«absolutt
uavhengig»?
I Ny Tid fra 30/8 klarer de
det utrolige a hevde at Vietnam har en «absolutt uavhengighetslinje i forhold til Sovjet og Kina», Dette klarer de
noen maneder etter at Vietnam er blitt med i COMECON, Sovjets ekonomiske organisasjon, opprinnelig med
bare esteuropeiske land som
medlemmer, men na ogsa
land som Cuba og Vietnam.
Og 10-arsdagen for den sovjetiske innmarsjen i Tsjekkoslovakia, en dag folk verden over protesterte kraftig
mot invasjonen og okkupasjonen, bruker Vietnam til a
gratulere med seieren over
reaksjonen og de store framskritt Tsjekkoslovakia har
gjort siden 1968. Nar ble dette
en uavhengighetslinje i forhold til Sovjet, SV?

Han svarte 17/8-77: . jeg visste med sikkerhet at den italienske journalisten som skriver i den avisa, aklri intervjuet Khieu Samphan. Hun var sammen med franske journali•
ster og forlot dem aklri.0 Sann kan dot get
nor de realcsjoncere ikke spiller pd lag.

I desember besokte den
svenske ambassaderen i
Bangkok, Jean Christopher
Oberg, Kampuchea. Han
fortalte om dot han 54, og
aysluttet:
sHva jeg og min hustru
84 under den 150 mil lange
reisen var livlig aktivitet
overalt. Nye landbrukskollektiver, intens bygging,
masser av mennesker i
produksjon.
Det var ogset en del vi ikke 84. Vi set for eksempel
ingen mennesker grave kanaler med bare hendene,
som dot rapporteres i vestson de ga for sensuren, var

at nar flertallet pa NGSlandsmotet hadde stemt for
Thailand-prosjektet, hadde
et leserbrev mot dette prosjektet ikke noe a dare i
avisa vat! deg tror mange
skoleelever vii vende
faseistregjeringa i Thailand ryggen, tar de far here am hva, dette prosjektet
gar ut pa. Og dot er dette
eyensynlig frykter.
Dessuten hat styret i AGU

Ifelge vestlig presse ble
Phnom Penh evakuert under forferdelige lidelser.
Mengder ble Skutt ned, syke og gamle ble uten sketnsel drevet ut i skogen. Hundretusener dede.
Sammnheten er at
Phnom Penh matte evakueres for d unnget en
enorm sultekatastrofe. Befolkninga i byen hadde
vokst fra 600 000 til 3 millionen pa, 5 etr. Ifelge WHO,
verdens helseorganisas jon,
var halvparten av alle barn
unclererncert. Dette var frig joringsbevegelsen forberedt pd. Store matvarelager var derfor bygd opp pa
landsbygda og tangs veiene. Men veiene var d4rlige,
og kjeretey mangelvare.
Set den eneste muligheten
til a unng4 hungerskatastrofe var a bringe folk til
maten. At utmarsjen var
velorganisert bekreftes av
flyktninger New York Times har snakket med
(23/6-75). Le Mondes journalist, Patrice de Beer,
som var med den siste
gruppen av utlendinger
som forlot byen, forteller
samme historien.
I tillegg 84 trengtes dot
ogset arbeidskraft for 4
bygge opp landet, og
grunnpillaren i dot er matvareproduksjonen, og mat
er dot ikke sa lett a dyrke i
en storby.
ingen rett tit a drive sensur. Som redakter star jeg
ansvarlig overfor dem som
har valgt meg, og ikke
evertor UH-ktikken i styret, ayslutter Ragnhild.
Sjolgod og udemokratisk
arroganse har knekket
pamper for . Hva gjor Unge Heyre pa din plass?
Skriv inn til Rode GardOr!
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DET NYTTER A STREIKE :

Sollia pa solsida!

15. august var det klart at staten matte gi
seg - Sollia hadde vunnet. En handfull
mennesker streiket i 4 maneder, vant sympati og stotte over hele landet og tvang staten til a innfri kravet om en varig og skikkelig stotteordning. Sann skal det gjores
Over 160 stotteuttalelser og mer enn 7000
underskrifter hadde kommet inn da streiken ble avblast.
Se pa disse tallene :
Statens tilbud for streiken :
Sollias krav :
Resultatet av streiken:
Et flott resultat som vii
gi mye bedre arbeidsforhold enn for. I tillegg til dette har Sosialdepartementet
gitt et investeringstilskott
pa kr. 98 0000. De som var
med pa en av dugnadene i
sommer eller som har besokt kollektivet, vii huske
at vaningshuset var darlig
vedlikeholdt og trengte radikale utbedringer.
Nytt etter streiken er at
Sollia na horer inn under
Arbeidsdirektoratet og ikke som for under Sosialdepartementet. Solliafolka
sjol sier at dette ikke gjor

kr. 198 000 pr. AT
kr. 263 000 pr. ar
kr. 326 000 ar. ar

sa mye. Viktigst for dem er
at de na kan folge opp arbeidet sitt med rusgiftungdommen og lage et enda bedre tilbud enn for.
REIS KAMPEN
MOT RUSTGIFTPROFITORENE

med alle dem som bruker
stoff, overtale dem til
slutte og jage dem som selger. Vi ma bryte med den
sieve stilen og heller starte
opp ting pa egen hand. Vi
trenger tusenvis av nye
ungdomssteder som vi kan
drive sjol og ha kontrollen
over.
Sollia har vwrt en inspirasjonskilde for mange.
Det nytter a slass !
Under streiken ble det
dannet en organisasjon
som heter Sollias Venner.
Den bestar av enkeltpersoner og skal arbeide for:
1) Spre informasjon om
nytten og nedvendigheten
av steder som Sollia og fa
staten til a ta ansvaret for
disse.
2 ) Pa lengre sikt forsake
a fa flere liknende steder.
Vi stetter denne organisasjonen og all annen kamp
for a bedre tilbudene for
ungdom med stoff- og alkoholproblemer.
Adresse: Sollias Venner
Kirkeveien 183

Vi ma ta opp kampen mot
rusgiftselgerne som tjener
seg sokkrike pa narkotikaen. Vi ma kreve at staten
bruker mye mer tid og penger pa a ta disse folka.
OSLO 1
Vi ma ta opp kampen mot
omsetninga der vi vanker Bankgiro: 7042.30.00331
sjel. Diskutere kameratslig

Fa fart i lossalget.
I Rode Garde nr. 1/78
lanserte vi en kampanje for
a fa opplaget opp i 10 000
eksemplarer pr. nummer.
For a greie dette, matte vi
ha et stort antall nye abonnenter og heyne lossalget
over hele landet. Samtidig
skulle vi arbeide for a forbedre Rode Garde - bade
utseende- og innholdsmessig.
Na leser du det niende
Rode Garde for i ar. Hva
har vi egentlig oppnadd hittil med kampanjen. Sjol
mener vi at avisa til Rod
Ungdom er blitt bedre. Layout'en har gjort avisa lettere a lese og den ser mye
finere ut na enn for. Innholdet er blitt mer levende og
treffer mange flere unge
hjemme enn for. Men enna
ser vi store svakheter.
Lessalgkampanjen har
ikke vrt drevet som en
kampanje hittil. Sywrt fa
steder har okt salget. Vi
har ikke propagandert framskredne eksempler, og
tatt for lett pa at sywrt
mange har problemer med
a organisere salg og sta
fram og selge apent pa gata, pa skolen og pa jobben.
Forelepig har derfor lossalget statt sa a si stille. Vi
har allikevel hatt en del
framgang i sommer. Rode
Garde har blitt solgt i forholdsvis stort antall pa nesten samtlige store festivaler.
I ar har det blitt verva
flere abonnenter enn noen
gang tidligere. Knapt 800
nye abonnenter er kommet
til hittil. Det er allikevel 900
ferre enn det vi hadde som
mad til oktober.
Alt i alt har vi oppnadd
en del, men langt fra nok i
forhold til malsetningene.
Utover skal vi trappe opp
kampanjen og malet :
Rode Gardes opplag skal
opp i 10 000. Vi er enna et
godt stykke fra malet, og
kampanjen ma derfor forlenges. Forst og fremst ma
det til et gjennombrudd pa
lossalgsfronten. Greier vi
dette malet, skal Rode Garde begynne a komme fast
hver 3. uke. Det lover vi.
Vi kommer tilbake med
en neyaktig plan for sluttspurten av kampanjen i neste nummer. Og med erfaringer og framskredne eksempler.
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Kjiere abonnenter! Vi
sender ut regninger hvert
kvartal bade til folk som
skal fornye og til de som
abonnerer for ferste gang.
Fremdeles er det altfor
mange av dere som somler
med a betale, ja noon av dere er sa seine at vi blir [twit
til a steppe bladet. Vi mister en inntektskilde og dere
mister et bedre og bedre
ungdomsblad. ',ter av kameraten var pa bildet som
leper til postkontoret og
stiller der for det apner i
(med kr. 30,- og ei regning
handa, sjolsagt.)

Redak.sjonen
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Premierebus
3 band skal vi fram til i
stikkordrebusen denne
gangen. Og rebusene gir
fortsatt bare stikkord (ikke
selve svaret) som skulle
were mulig a finne bandet
utifra.

Premie : LP plate etter
fritt valg. Losningen ma vi
ha innen: 5 oktober og sendes :
Rode Garde Rebus
Postboks 4702 Sofienberg
Oslo 5

?

12+
2• -4-i lc+ eLE+T-4-GIR?
e.t.ffn-E
3D+
E?

SVAR

Riktig losning pa forrige
rebus er
1. Salle Klorin - Harald
Heide Steen jr. (supperadet)
2. Med hammer og heft Jack Berntsen
3. Djevelutdriver - Rolf
Groven
Mange ma ha blitt
skremt av «personer innen
kulturlivets. Det kom inn
fferre svar i alle fall. Vinner ble S.H. fra Stend. Er
det bare vestlendinger som
kan lose rebuser?

Og sa var det den vesle gutten som lop etter mannen
som kom ut ifra et horehus
i Paris.
- Ha ha, jeg vet hva du
har gjort.
- Hysj, ta 10 kroner og
ga hjem, sa mannen og f orsvant rundt hushjernet.
Da mannen skulle lase
seg inn hjemme horte han:
- Ha Ha, na vet jeg hvor
du bor.
- Hysj da, sa mannen, se
her har du hundre kroner.
Stikk na av og hold kjeft.
Da gutten kom hjem
igjen lurte mor pa, hvor han
hadde fatt pengene fra, og
gutten fortalte.
Gamle religiose mor ble
sjokkert og sendte gutten i
kirken for a bote.
Gutten gar inn i kirken og
sier :
- Ha Ha, nit vet jeg hvor
du jobber.

Kryssord
3

5

1. Den 4. statsmakt
6. Engelsk fornavn
7. Serlandsoy
8. Nils Martin Yggeseth
9. Slagsted i Vestfold
11. Voks
13. Uttalte
14. Flatemal
16. Like
18. Drepte
19. Helensk fornavn
20. Ble Kautsky
LODDRETT:

I

I0

1. Synker

2. ,P ern
'

is

20

5

3. Pit !I Ott om ett ar
4. Tettsted pa norsk ey i
Mere og Romsdal
5. Amerikansk politiker
10. Svenskeide varehus
11. Europeisk frigjoringsbevegelse
13. Brukes til hesje
15. Surret
16. Skimerke
17. Varer ikke noe
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Minn jobbes det bak radio-kjendisene:

Pa nattevakt med
teknikerne i NRK
Visste du at det sitter
radioteknikere pa vakt
dognet rundt i NRK? Ikke
det, nei. Men da skal vi fa
ta deg med pa et nattbesek hos to av programingenierene i Krink'en: to
av dem vi aldri far here,
men som Kirkvaag og Jon
Anders Helseth hadde
veert hjelpelese foruten.

Ved midnatt en sendag
besskte vi Johan Rudolfsen og Oivind Bogen som
akkurat da serga for at
sjefolka fikk inn radioNRK pa kortbolgen — det
programmet de fleste
kjenner under navnet
«Postkassa».

Ved kontrollbordet sitter
Rudolsen og mikser sammen lyden fra tre enorme
bandopptagere ved hjelp av
et hay av spaker. Det virker
unektelig temmelig imponerende pa oss som er en av
dem som har mer enn nok
med a kople et stereoanlegg
i stua.

som den Sten Bromann star
og henger pa nar «Kontrapunkt»-deltakerne i «buren»
skal tilpers. Mens Bogen
skifter lydband, drar Rudolfsen i noen spaker og plutselig har vi nyhetene pa lufta. Det hele foregar rutinemessig uten at det blir veksla et ord. Her veit tydeligvis
hver og en hva som er hans
oppgave.

— Hvordan blir man radiotekniker, Rufolfsen?

— Utdanninga foregar i
NRK gjennom to ár lange
kurs. Det kreves artium fra
naturfag- eller reallinja, og
teoriundervisninga gir oss
kompetanse pa linje med ingenierer som tar eksamen
ved tekniske skoler. Den alt
overveiende delen av opplringa var ligger pa den praktiske sida som vi far ved distriktskontorene vare og her
ved hovedkontoret i Oslo.
— Hvor mange programingeniorer finnes det i Norge?

Bogen og Rudolfsen blir
enige om ca. 200. Nye folk
blir tatt inn etter behov, men
her er de to skjont enige om
at NRK-ledelsen er usannsynlig kortsiktige.
— Det er jo snakk om a
innfore program 2 allerede i
1981, og vi er alt for fa som vi
er.
— Dere venter dere med
andre ord mye overtid?

— Det ser ut som det er
meninga, ja. Men vi gar
selvfolgelig ikke med pa a ta
fast overtid. Vi tar spesielle
topper, men kan ikke godta
at produksjonen baseres pa
overtid.

— Hva er det egentlig dere gjor for noe

— Vi mater kortbolgesenderen i Fredrikstad med sjomannsprogram. Senderen er
pa 250 kilowatt og er ikke
sterk nok til a na hele verden
pa en gang. Den ma derfor
stadig snus i forskjellige retninger. For folk i Osloomra.det som lytter til kortbolgesenderen virker det
kanskje meningslost at vi
sender det samme programmet om og om igjen — vitsen
er altsa at vi nar forskjellige
mennesker i hver sending.

— Nei, det er bare en liten
del av jobben var. Avdelinga
var kalles «Daglig Drift» og
vi som jobber her blir satt
inn overalt i radioen. Kort
fortalt kan du si at jobben
var gar ut pa a gjore opptak,
redigere programposter og
avvikle program sa,nn som
vi gjor akkurat na. I tillegg
kommer sa direktesendinger.

En tredje kar, nyhetsre-

daktoren, kommer inn i kontrolrommet og setter seg i
en boks som ser ut nesten

— Det blir en rutinesak,
sier Bogen. — Hvis du na setter en av oss pa «LYKKE-

NRKs nye stereomiksebord.
Her ligger de mest avanserte opplysninger lagra pa
kassett. Under en av spakene Jigger tidssignalet som
blir sendt fra England. Det
skal tikke fra halv til hel i
hvert minutt og vcere stille
fra hel til halv. En gang gikk
tidssignalet gceernt ( ! ) — det
ttikka fra hel til halv
programlederen oppdaga det og
kom med folgende opplysning : Klokka er tolv tretti og
—

et halvt!

forbindelse med alle distriktskontorene pluss en
dross andre linjer som vi

dessverre ikke fikk med oss.
Det ble mildt sagt litt mange
tekniske nyvinninger pa en

gang.

DOBBELTFUNKSJON
— Dere er de «gra skyggene» bak programlederne
som vi aldri horer?

grovt underbetalt i forhold
til dem. Vi har en like viktig
jobb i arbeidet med et progam som programlederen,
men dette er en sak vi jobber
med i fagforeninga.

PA DIREKTEN
— Jobber dere to med sjomannssendinga bestandig?

— Pa direkten, — er det en
nervepakjenning a vite at en
million mennesker registrerer alt dere gjor i samme
oyeblikk?

SJOMANNSSENDINGA

Oivind Bogen i arbeid med
selve ,, hjernen. i NRKradio. Her har han direkte

SODEN», som vi har hatt
kanskje 50 ganger, er det rein plankekjoring. Men jeg
husker jeg skalv bra pa henda forste gangen jeg hadde
NI-timen, ja.
EN FIN ARBEIDSPLASS
— Er NRK en bra arbeidsplass?

— Det er de fleste her enig
om at det er. Vi har selvsagt
vare ting a klage pa, og en
aktiv fagforening som det
har blast litt omkring, men
stort sett er dette en trivelig
arbeidsplass. Vi treffer stadig nye mennesker, har et
interessant og variert arbeid
og et godt samhold her pa
«Daglig Drift».

— Hvordan er arbeidstida
deres?
— Turnusordninga gar opp
pa 24 uker og er sa komplisert at vi ikke kan ga detaljert inn pa den. Men vi har
lagt opp arbeidstida var sjol
og er godt fornoyd med den.
Litt grovt sagt kan du si vi
arbeider i 3 Ofolgende dogn
og har fri de 3 neste. Vi er
glad vi slipper den surmaga
9 til 4-jobbinga og arbeidstida var er jo ypperlig for familielivet. Vi far ofte vwrt
hele dager sammen med unga vare.
16 TIMER
— Men denne nattevakta
er lenger enn arbeidstilsynet
kan godta?

— Den er det, men vi har
heldigvis fact dispensasjon.
Vakta gar fra 16.00 om ettermiddagen til 08.20 neste
morgen — 16 1/3 time. Lang
vakt, men den gir oss fTrre
oppmeter pa jobben — en
stor fordel for oss som begge
bor i Rwlingen kommune et
godt stykke utafor Oslo.
— Den sosiale sida ved
denne turnusen er ikke
minst viktig: Vi har villet ta
vare pa fritida var. Konsenterert arbeid og mer fritid.
— Dere er lonna etter statens lennsregulativ?

— Begynner pa lonnstrinn
14 og slutter pa 17. Topplonna er pa vel 80 000. I tillegg
kommer ulempestillegget
for uregelmessig arbeidstid
som pa aisbasis utgjor ca.
12 000 kroner.

— Vi er programledernes
nwrmeste medarbeidere og
dette krever et godt samarbeid. Dette er ikke alltid like
lett i og med at vi i radioen
har en slags dobbeltfunksjon
som radgivere og konsulenter for programfolka samtidig som vi skal ta oss av alt
det tekniske. I TV er funksjonen som radigver for programlederen dekka av en
produsent. Vi sier selvsagt i
fra til programlederen hva
vi mener om hans eller hennes forslag til redigering —
vi har tross alt lang erfaring. Vi kan were uenig i rekkefolgen pa innslaga, eller vi
kan kritisere et musikkinnslag. De fleste programlederne er greie a ha med a gjore
a lytter til vare rad. Men det
fins selvfolgelig dem somblir fornwrma nar vi ikke er
enig med dem, som ser pa
oss som lopegutter som har
a utfore ordre. De oppfatter
seg sjol som de «intellektuelt
arbeidende, mens vi skal
ordne det tekniske, punkturn. Vi hadde en programleder her en gang som nekta
tro at alle teknikerne som
svirra rundt her i huset hadde artium!
— Og programledernes
limn?

— De begynner der vi slutter og vi mener derfor vi er

— Og dere har en aktiv forening?

— Heldigvis er Kringkastingas Landsforening levende, ja. Og vi i «Daglig
Drift» utgjor pa en mate
kjerna i foreninga. Som alle
andre steder der aktiviteten
er stor har det sjolsagt fort
til at vi er blitt stempla som
'AKP'ere hele hurven. Meningslost, sier Bogen.
— Dette AKP-spokelset
har ihvertfall ikke jeg sett,
sier Rudolfsen. Det en del
AKP'ere her, men de lusker
da ikke rundt i gangene i forsok pa a skjule standpunktene sine. Vi ser pa dem pa lik
linje med de andre arbeidskameratene vare og kan ikke skjonne at de skulle vwre
spesielt «farlige».
— Dessuten har de wart
flinke i det faglige arbeidet.
De flyr ikke rundt og roper
pa revolusjon og driver partipolitikk. Nei, her star vi
samla i kampen om de faglige sakene, og AKP'erne har
vwrt greie a samarbeide
med.
De to trivelige karene tar
oss med pa en lang omvisningsrunde for vi takker for
oss. Uret viser kvart over tre
og gutta har fern timer igjen
av langvakta.
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IDRETT

AKE FISKERSTRAND TIL RODE GARDE:

uTopp skaper bredde»
er en falsk myte
Det er ingen klar sammenheng mellom internasjonale topprestasjoner og masseutbredelsen av en idrett. Endelig har vi fatt daft dette
fast gjennom en videnskapelig undersokelse.
Det er helt andre forhold enn at eliten var gar til topps ogsa
internasjonalt som avgjor om vi far mange aktive idrettsutovere.
Forst og fremst avhenger dette av om vi har idrettsanlegg a tilby
massene og om konkurransene og arrangementene er Iagt opp med
tanke pa massedeltagelse.
— Det er Ake Fiskeritrand som sier dette til Rode Garde. I var
ayslutta han arbeidet med en hovedoppgave ved Idrettshogskolen om
dette temaet. Oppgaven hans er godkjent.
Fiskerstrand er mangefirig internasjonal roer for Norge. Vi rotate
ham under forberedelsene til en regatta i Baerum Roklubbs regi i
begynnelsen av september.
—

— Ake Fiskestrand, du har
studert i 7 forskjellige
idrettsgreiner fra 1966-76
spesielt med tanke pa forhollet mellom eliteidrett" og
rnasseidrett. Kan du kort
fortelle oss hva konklusjonen din ble?
— Undersokelsen min tyler pa at det er helt andre
'orhold enn de absolutte in:ernasjonale topper som
skaper bredde i idretten. Lirevel er min erfaring at det
?r en svak sammenheng
nellom topprestasjoner og
)redde om forbundet utnyt.er muligheten og legger foriolda til rette umiddelbart
Ater suksessen.
— Kan du vise til noen ek;empler pa dette?
— Knud Knudsens OL-gull
sykkel og Kajakk'irerens gull i —68 hadde en
;Ann virkning.

gethentene vmre innretta pa
nmrmiljoet — de ma legges i
umiddelbar nwrhet av
hjemmet og aller heist vwre
familieretta. De to idrettene
som har kommet lengst i
dette arbeider er orientering
og volleyball. Arsaken til
framgangen i disse idrettene
ligger mye i turorienteringen og Norgescupen i volleyball. Dette er apne arrangementer der deltakerne ikke
forplikter seg til noe annet
enn a betale startkontingenten. Vi har idag et sted mellom 5 og 10 ganger sa mange
volleyballspillere som for 10
ar siden. Sett disse resultatene opp mot f.eks. roing, en
idrett vi har tatt medaljer i
alle de siste OL og VM, men
som likevel ikke har hatt noen filming i antallet aktive.
Da forstar vi at «topp skaper
bredde» er en falsk myte.

ORIENTERING OG
VOLLEYBALL

PROFFIDRETT SKADER
IDRETTEN

— Men hva er det da som

F orst og fremst skaper bredle?
— To ting peker seg tit. Vi
na fa skikkelige idrettsanegg som star til disposisjon
'or masseidretten. I tillegg
na konkurransene og arran-

— Men du er ikke imot
toppidrett?
— Nei. Topprestasjoner

nasjonalt og internasjonalt
kan utvilsomt vmre en inspirasjon for alle som driver
idretten. Men dette betinger
en bevisst politikk for a ut-

fungere som in Inspircisjon
for masseidretten, men det

tea—

skal til topps
i VM 1982!

nytte toppfolkene til a hjelpe
til pa andre niva, innen sin
idrett. Det er ikke minst viktig a beholde toppene i de lokale idrettsmiljeene sine —
ikke skille dem ut som et priviligert sjikt uten kontakt
med idrettsbevegelsen for
ovrig.
— Er du motstander av
proffidrett?
— Ja.
—Hvorfor det?
— Proffidretten skader
idretten totalt sett. Idrettsbevegelsen mister kontrollen over sin egen utvikling
og kapitalen tar makta og
styrer utviklinga i idretten
etter sine onsker. Samtidig
blir de beste tatt vekk fra de
lokale idrettslaga og svekker pa den maten det som
virkelig barer idrettsbevegelsen — de lokale idrettsmiljoene.
VI MA KREVE
MERE PENGER FRA
DET OFFENTLIGE
— Far toppidretten idag
for mye penger?
— Toppidretten far for lite
penger. Sett i forhold til det
som blir satsa pa masseidretten far toppene sjolsagt
for mye, men satin gar det
ikke an a stille problemet.
Idretten som helhet far alt
for lite penger. Etter min
mening ma topp- og masseidrettsutovere sta sammen
for a tilkjempe seg midler
fra det offentlige. En diskusjon i idrettsbevegelsen far
sa avgjore hvordan vi vii fordele pengene.
— Hva synes du om at de
beste idrettsutoverne far stipend fra staten?
— Ja, men pa en betingel-

se — at de som far stipend
forplikter seg til a arbeide
aktivt for a styrke aktiviteten i de lokale idrettslaga.
Stipendene ma ikke skape en
overklasse av idrettsmennog kvinner.
VG'S SPORTSJOURNALISTIKK
— Grete Waitz tok en fin
bronsemedalje pa 3000 m i
EM i Praha og var godt fornoyd med innsatsen sin. VG
derimot mener at ei idretts-

jente av Gretes kaliber ikke
har lov til a si seg formgyd
med en tredjeplass. Kommentar?
— Sjol vurderer jeg alltid
mine egne prestasjoner ut i
fra om jeg har fatt til mitt
beste eller ikke. Har jeg det,
er det ikke sa viktig om jeg
ble nr 1 eller 3. Det er. mest
andre som blir skuffa. Hvis
VG har skrevet noe sant som
du sier forteller det langt
mer om VGs sportsjournalistikk enn om Grete Waitz.
Slant de tre —fire beste i et
EM er det jo Snakk om hvem
som har dagen.
MOT DOPING

Eliteidretten kan

A lb er t Nordengen

sa s r

betinger bl.a. at toppfolkene
ikke blir dratt ut av de lokale

idrettslaga, sier Ake Fiskestrand.

— Hvordan stiller du deg
til bruken av anabole steroider, eller «doping»?
— Det er viktig a to avstand fra enhver form for doping. Det er etisk forkastelig
ved siden av at vi ikke aner
hvilke folger det kan fa. For
alt det vi veit kan en idrettsmann som i dag star pa toppen ved hjelp av anabole steroider som ti ar vmre kropling.
— Arne og Knut Kvalheim
tok i et intervju i Arbeiderbladet nylig aystand fra det
de kalte nasjonalhysteriet
innen idretten og mente det
betydde mye mer for idretten i Norge at ungene pa
Stovner hadde en skikkelig
fotballbane enn at vi fikk
medalje i VM?
— Det er klart Kvalheimbrodrene har rett i det.
Idretten kan overleve uten
toppene, men vii do uten
bredden, slutter Ake Fiskestrand.

Nye Holmenkollen —
offisielt apnet av Oslos
ordforer Albert Nordengen i anledning VM pa ski
1982».
Gar det som den titenhver-tid-smilende Oslo. howlingen vil, _blir nok
denne teksten hengende
pa hoppkanten i Holmenkollen mange etr framover. Glansbilder av Albert i ferd med a klippe
over snora vii selvsagt bli
sendt verden over. I sannhet ingen sma framtidsperspektiver for en .94
dynamisk og fotogen herre.
Og Albert akter a trd
skikkelig tel pa hoppkanten i sin ferd mot forsidene pd Times og Newsweek (det ryktes forovrig
pa by 'n at han har et portrett av seg sjol i taket pd
do i villaen sin!) Med 15
millioner som innsats bor
han were sikra godt over
100 kilometer i satsoyeblikket. Ja, tru det eller ei
— men femten millioner
vil Albert Nordengen og
venner investere for at
det skal bli mulig a hoppe
10 meter lenger i Holmenkollen! Uten videre virker beslutninga sinnssjuk
— bedre blir den ikke ndr
vi veit at 100-metersbakken i Skui ligger en
halv times bilvei fra
hovedstaden.
Eliteidretten far forholdsvis adskillig mer
enn masseidretten,» sier
Ake Fiskerstrand i en
samtale med Rode Garde. Dette er en mild formulering. La oss illustrere det med et •eksempel: Snart gdr startskuddet for bedriftshetndballserien i Oslo. Pd
grunn av skrikende mangel pd brukbare hailer,
ma en stor del av kampene spilles i helgene. Det
skal ikke mye fantasi til
forstet at dette kommer til
a by pa store problemer
for familiefedre og
-modre.
Men sa smetlige heizsyn
gar det da ikke an 4 to
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Skriv eller ring Rode Garde, Boks 702 Sofienberg,
Oslo 5. Tlf (02) 35 32 62 og
du har muligheten til a fa
spredd ditt tips til 10 000 le-

10 000 TIPSE
«Rortefisking»

Children of God ble starta i 1968/69 som en del av en
ny Jesus-bevegelse i USA.
Grunnleggeren var predi-

kanten David Berg fra California. Han utropte seinere seg selv til profet, og tok
navnet Moses David. I dag

ninger til hvordan man skal unnga
kjonnssykdommer, og hvordan «hjelpe» mannfolk som tror de er impotente.
Hvor blir det av penga som «flortefiskingen» innbringer? Er det de unge
jentene som blir rike, eller er Moses
David og lokale profeter fullgode halliker? I Vest-Tyskland ayslorte statsadvokat Helmut Jacobi at to unge
jenter hadde satt inn 12 000 tyske
mark pa konto i Sveits etter to ukers
«flortefisking» pa en restaurant i Travemiinde.
har Children Of Good Grupper i over 70 land, og mer
enn 8000 aktive evangelister. De jobber srlig i nar-

Profeten Moses David, med sitt harem — qjessene som legger gullegga.

ABON1Vrat Pit
RODE GA
avisa til rod ungdo
*rode
" %Long

Gasteney.

•

Vita

1C1966"N°11W
stool
,40vien

JEG ONSKER A ABONNEREFA- RODS
GARDE I ETT AR OG BETkt.;
NAB. JEG FAR FORSTF YT7 rr=
POSTEIg :

navn

send kupongen

try:

RODE GARDE BOKS 9702 SOFILNREM,

Rode Garde,
Boks 4702,
Sofienberg, Oslo 5

HALL K

Children of
Good som
Dette er ikke et nytt pornoblad,
men noen smakebiter fra medlemsbladene til Children of God. Det er
slik Guds barn far hjelp og anvisning
til a vinne nye sjeler for Gud og «familien». Jentene far instruksjon i den
mest effektive misjonsmetode:
«Flortefisking». De sendes ut pa barer og restauranter for a sjekke opp
mannfolk og tilbringe natta sammen
med dem. Etter hvert skal de forsiktig fortelle om Gud, og gjerne be om
et pengebidrag. Hva annet er dette
enn prostitusjon?
Medlemsbladene gir da ogsa anvis-

sere. Helt gratis.
(P.S.: Husk at posten blir
apnet og telefonen avlyttet.
— Unnga a oppgi navn
unedvendig.)

kotikamiljoer og blant arbeidslos ungdom pa gata.
Ved siden av Bibelen,
bygger Children of Good pa
slike brev fra Moses David
som Rode Garde bringer
utdrag fra. Her blir de
kvinnelige medlemmene
av menigheten over hele
verden oppfordra til prostitusjon. De skal trekke pa
barer og restauranter, ligge med mannfolk, be om
«gayer», og sa etterhvert
fortelle om Gud og menigheten. Pengene skal menigheten fa.
I Vest-Tyskland hvor bevegelsen er syTrt utbredt,
er det dannet en foreldreaksjon mot Children of Good. Foreldre til ungdommer som har romt hjemmefra og lever i bevegelsens kollektiver, har Ott
sammen om a lete etter
barna sine, og spre informasjon om hva «Guds
barn» driver med. Her arbeider ogsa politiet med
bevise prostitusjonen og
hallikvirksomheten.
Da Children of Good kom
til Norge i 1973, ble de
varmt mottatt av Kirkens
menn. De holdt konsert i
Misjonskirken Betlehem.
En rekke prester og misjonsfolk uttalte offentlig at
Kirken matte mote denne
nye Jesusbevegelsen positivt, at det var slik forkynnelse Kirken trengte for a
na ungdommen osv.
De samme hellige herrer
vil i dag ganske sikkert toe
sine hender over «flortefiskingen» og prostitusjonen.
Men det er det samme
budskapet de sprer: De
spekulerer i Ungdom som
kapitalismen har trakka
Sled i sola med arbeidslos" het, nod og narkotikahaier.
De meter dem med «Guds
kjwrlighet» og annen falsk
frost, istedenfor a hjelpe
dem til a kjempe mot arbeidsloshet og det samfunnet som har knekket dem.
Religion er opium for folket, sa Marx. Det er ulike
mater a fa i folk opiumen
pa, men gifta er den samme.

A I,41 041'' !O
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forelske

— «De bor forst
,' •
seg i deg og set i Herren

— «Hvis du ikke forstar
la disse fyrene fa vite at du
har bruk for pengene, set
bude du komme deg ut av
FF-ing bransjen. Det er
Pint d vinne sjeler, men det
er ?wit til et betale seg..

THE LO
OF DAVI

I

— «Det er derfor vare piker har slik suksess med a
lede mennene til Herren i
sengen! Etter at de har elsket! De er mye mer mottakelige etter at du har bevist at bade du og Gud elsker dem.

•

YOUR SESSION WITHgTHE
KING!
11104:47
Y FA ER DAVID gal _

— «Flere typer har tats.
anst6t av jenter som ga
dem inn med religion for
tidlig. Gi dem inn med
kjcerlighet forst, deres
kropp og den hengivenhet
de trenger, oppriktig interesse for dem og deres fysiske behov for dere forsoker
/0 dem med nd.»

— «Herren har beskyttet
oss fantastisk tzar det gjelder a fd infeksjoner eller
veneriske sykdommer, fordi dette er en sjanse en del
av dere and tai denne formen for arbeid om dere ikke er forsiktige og ber og
stoler pd Gud i stor nok
grad..

