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En kveld
fikk punkerne
i Oslo ha sin egen
klubb. Den holdt til
restaurant Pilen. Men
etter den ferste kvelden var det jamt slutt
kiubben blei stengt
av de heye herrerl
Hvordan det gikk til
kan du lese pa side 20.

Groteske
punkere
Oslo har fact sitt ferste punk-sted. I
gar ble kiubben apnet, og det var en
lite oppmuntrende forsamling VG
matte i lokalet til Bode, gamle Pi len >,
restaurant. SIDE 9
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eVi er bare fluelort for de
hoye herrene i regjeringto
— Her har dere den harde kjerna,
streikekomiteen. Og sa Jon Eide, da.
Han er ikke med i streikekomiteen,
men han er aktivist. Jon er litt av en
stovsuger. Han samler penger sa det
star etter, sa han ma were med pa intervjuet!
Dette var velkomstorda
Rode Garde fikk da vi besokte hovedkvarteret til de
streikende Vinmonopolarbeiderne i Oslo i den
8. streikeuka deres. Helt lett
var det ikke a lage et intervju, for her var et liv uten like. Folk rant inn av dora i ett
sett, og telefonen sto ikke.
Men midt oppe i all aktiviteten svarte streikekomiteen
og informasjonskomiteen
villig vekk pa sporsmala vare.
— Hvor mye penger har
dere fatt i stotte til W?
Jon Eide: — Na nei, det
sier vi ikke! Nok til a holde
oss i live. Men skattefuten er
blitt sa interessert i det siste,
so, belopet holder vi for oss
sjol. Men jeg kan si at lordag
fikk vi bl.a. inn 40 dollar, og i
dag noen hundre svenske
kroner.
— Det ser ikke akkurat ut
som det er noe latmannsliv a
streike? Hvordan drives det
daglige streikearbeidet?
Olav Westereng: — Her
pa kontoret jobber streikekomiteen, en rekke andre
komiteer og masse aktivister fra 8-15 hver dag. Vi
planlegger stottearbeidet,
bedriftsbesok, sender ut
informasjon, svarer pa henvendelser o.l. Om kveldene
drar vi rundt til fagforeninger og ulike andre organisasjoner.
BESOKT NESTEN ZOO
BEDRIFTER
Erik Hagen: — Vi har besokt mellom 150 og 200 bedrifter over hele landet. Her
i Oslo har vi hatt 2 stands pa
gata hver dag siden streiken
starta. To ganger i uka har
vi aktivitetsmoter hvor det
kommer ca. 60 folk. Her
planlegger vi aktivitetene
framover.
— Har dere fa' tt mye stoatte?
Rolf Arnesen: — Enormt
— bl.a. fra Samorganisasjonene i Oslo, Bergen, Trondheim og Porsgrunn. Masse
fagforeninger og en rekke
andre organisasjoner. Av
partier har SV og SU,
AKP (m-1) og Rod Ungdom
og Senterungdommen vedtatt stotteuttalelser.
— Erik Hagen: — Vi ma
ogsa trekke fram streikestottekomiteene. De har
arrangert stands for oss
over hele landet og samla
inn tusenvis av kroner.

STOTTEN BETYR ALT
— Hva har denne stotten
betydd for dere?
Knut Roe: — Stotten har
betydd alt. Det er den som

gjor at vi kan streike. Det
gar ikke an a leve av de 35
kronen om dagen som vi far
fra Nearing og Nytelse. Og
solidariteten og den moralske stotten fra andre
arbeidsfolk betyr veldig
mye.
— Dere meter ikke kalde
skuldre og motstand blant
folk soncsier de vil ha julespriten sin?
Rolf Arnesen: — Nei, vi
har mesa sywrt lite kritikk.
Folk er med oss. Pa alle de
bedriftene vi har besokt, tror
jeg bare det er pa to plasser
det ikke har vcert positiv innstilling til streiken var.
Olav Westereng: —Det er
bare de fjollete vitsene til
Hammarlund i Dagbladet
som sprer edder og galle om
folks redsel for ikke a fA julespriten.
Hdkon Host: — Tvert imot
sa opplevde vi en gang at noen av «spritgutta» her i byen
som holdt pa a samle inn til
en spleis, putta spleisepenga
i bossy var etter at vi hadde
diskutert streiken med dem.
— Det er flest menn blant
pol-arbeiderne. Hvordan
stiller konene seg til streiken?
Jon Eide: — Mange koner
er aktivt med i stottearbeidet. Na skal de ogsa, begynne a vre med pa
streikemotene. De jentene
som jobber hos oss, har vrt
veldig flinke til a trekke kon-

ene til de mannlige arbeider- er altsa, ikke et «samfunnsne med i stottearbeid.
gavnlig formal». Det er bare
musikkorps som er det.
IKKE LOV TIL
KAKELOTTERI
«ARBEIDSGIVERPer Harberg: Noen koner
FORENINGA»
sokte politiet om a fa holde
— Mellomlegget mellom
et kakelotteri utafor et
statens tilbud og deres krav
supermarked. De fikk avvil koste staten 2,5 millioner
slag pa soknaden fordi slike
— mens
i ret ga med
lotterier bare kan vwre til
dot koster dem 8-10 millioinntekt for «samfunnsgavnner i tapte avgifter DAGLIG
lige formal». Vi sokte da omat dere er i streik. Pd tross
igjen til inntekt for fagav dette visor Arbeiderpartiforeninga var, men fikk avreg jeringa dere bare en kaki
slag pa nytt! At familier
skulder. Hva synes dere om
med unger skal klare seg
Arbeiderpartiregjeringas
okonomisk under en streik,
politikk overfor lavtlonnsgruppene?
Rolf Arnesen: — Foran
hvert lonnsoppgjor har APregjeringa sagt at na skulle
de lose lavtlonnsproblemene. Men det har alltid bare blitt med loftene og tomt
prat. De har sitti med regjeringsmakta siden krigen,
uten a gjore noe virkelig for
lavtlonnsgrupper som oss.
kon Host: — Statssekretwren til Odvar Nordli er
formann for styret for Vinmonopolet, og er altsa forhandlingsmotstanderen var.
Dette forteller jo litt.
Erik Hagen: — Det er ikke
noen arbeiderregjering, det
er en arbeidsgiverregjering!
INVITER OSS
TIL SKOLENE!
En samstemmig gjeng:
Streiken fortsetter med uforminska styrke til kravene
vire er innfridd. Si sant vi
ikke har sulta i hjel. Og det
gjer vi ikke hvis vi bare fortsatt fir like mye stotte. Sterlig vil vi oppfordre skoleelever til a invitere oss til
skolene for a fortelle om og
samle stotte til streiken!

MOT SEIER!
Streiken pi Vinmonopolet gir ni mot seier! Arbeiderne
har stilt mot allb splittelsesforsok slik at regjeringa ikke
turte benytte seg av tvungen voldgift.
I dette intervjuet forteller de streikende litt om erfaringene sine om det a vsere i streik. De oppfordrer skoleelever til a invitere dem til skolene. Vi lar denne oppfordringa sty ved lag — sjel etter streiken har skoleelevene mye
it here av vinmonopolarbeiderne!
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Opprop
fra Arnes
Rod Ungdori
I flere Ar na, har Amesungdommen onsket seg
fritids-klubber — i like
mange ar har kravet om et
sted A vwre blitt reist gang
pa. gang. Kommunen som
har det endelige ansvaret
for ungdomsomsorg har
svart at «vi arbeider med
saken» eller lignende. Hver
gang har vi trudd dem, og
vwr eneste gang har pampene sviktet oss. Forst na i
host har de forsokt lette sin
kanskje etterhvert darlige
samvittighet med a gi ungdommen lokaler og hva var
det vi fikk? 2-to- knottsma
rom i et falleferdig hus
(Prestegarden) Det blir
din og vas oppgave na framover a fortelle kommunepampene at vi ikke er fornoyd og at de ma skaffe et
bedre sted. Det er avgjorende at vi gar sammen og
organiserer oss, hver for
oss kommer vi ingen vei.
Bli med i den klubben
som skal starte i de to sma
rommene pa. Prestegarden.
Det er i alle fall en begynnelse.

For sommerferien avholdt aksjonskomiteen pa .Arnes kake, basar til inntekt for ungdomshus.

ER DET EN VI TS?
TO SMA ROM I PRESTEGARDEN KLUBB FOR 1600 UNGDOMMER
«Drittsted» var svaret vi fikk av ei jente i 9. klasse
pa ungdomsskolen her, da vi spurte hva hun synes om
Arnes. «Szerlig for ungdom», la jenta til. «Det finnes
ikke noen ungdomsklubb her, — det er jo speidern,
Tensing og 4H, men det er na engang ikke mitt bord».
Arnes er et bygdesentrum i Nes kommune, ca. 6 mil nord for Oslo. Det bor
ca. 4000 mennesker her, og ca. 1600
an dem er mellom 14 og 22 ar. Nes er
en av de sterste jordbrukskommunene i
landet, og det er lite industri. Darlig
med jobber er det ogsa, spesielt for
ungdom. Mange blir nedt til a pendel
eller flytte til Lillestrem eller Oslo for a
kunne tjene penger.
Ogsa her pa Ames har ungdommen
stridt for a fe ungdomsklubb. Det begynte skikkelig for fire ar siden, og
kommunen byte a hjelpe oss, men
tomme letter er stort sett det bidraget
ungdommen pa Arnes har fact an dem
nar det gjelder fritidstilbud.
I slutten an april i ar satte vi i gang
en aksjonskommite for a fa et sted
vmre. Den begynte i forbindelse med 1.
mai, og na i hest fikk kommiteen to
rom pa prestegarden. Der skal vi na
opprette en ungdomsklubb.

Rode Garde har snakka
med to jenter som har vrt
med i aksjonskomiteen helt
fra starten.
— Da kommiteen starta
blei det sendt brev til kommunen og til klubber og foreninger her pa Ames. Vi
har fatt stotte fra flere av
foreningene i form av avisinnlegg. Vi trenger penger
for a drive kommitee, og i
sommer hadde vi kakebasar. Og vi har samla inn
nesten 400 underskrifter til
stotte for kravaet vart til
na.

VI
SKULLE
FATT
ET
HELT
HUG
— Na har dere feat to rom
pa prestegarden. Er dere
fornoyd med det?
— Nei, sa, klart ikke. De
to romma er alt for sma, til
at vi kan drive med de tinga vi vii. F.eks. er det ikke
plass til dansegulv og diskotek, og sjolsagt ikke til
motorklubb.
— Dessuten er et av rommene opptatt av ei popgruppe som over der. Det
er jo jzevelig dumt at vi
skal ta plassen fra dem. Vi
prover a fa ei gammel smie
som kommunen planlegger

— Hva synes dere om at
kommunen na /caster dere ut?
— De har sagt at de skal
prove A fa tak i noe nytt,
men de sier jo sa. mye.
Dessuten er det vanskelig
A fA tak i noe rom p.g.a.

stay.
— Hva synes dere om at
ungdommen bare har fatt
de to rommene her?
— Det er for jwvelig. De
skulle heller fatt et helt
hus sa kunne vi holde pa
her.

GOD DAG MANN
'MURAT
A kjope, men de vii heist rive den for a gi plass til en
ny vei. SA her i Nes tenker
kommunepampene mer pa
veibygging enn pa ungdommens fritid.
— Dere har ikke stor tiltru til kommunen, horer
jeg?
— Nei, det er vel gait a si
at vi har fatt mye hjelp fra
dem.
— Siden dere har tatt i
mot de to sma rommene,
har dere vel tenkt a bruke
dem?
— Ja, kanskje mest til
motelokaler for den nye
ungdomsklubben vi planlegger a starte, men ogsa
til annet som filmkvelder,
visekvelder osv. 0g, noen
folk i kommiteen har lyst til
A lage teatergruppe. Ellers
vii vi holde oppe sa mye
som mulig sa folk bare kan
stikke dit og ta en cola og
prate, men plassen er jo

som sagt sywrt begrensa.
— Forst skal vi male og
pusse opp, og til det trenger
vi hjelp fra Amesungdommen. Vi vii oppfordre ungdommen pa Ames
til A bli med i den nye klubben. Vi trenger mange aktive, skal vi fa, en aktiv ungdomsklubb.
Da vi gikk videre for A
ta bilder av de to rommene pa prestegarden, fant
vi et helt rom stabla med
forsterkere, hoytalere,
trommer og instrumenter. Midt oppe i det satt
Bjorn Holt og Arild
Eriksen fra popgruppa
Herkules. Gruppa deres
ma na flytte ut for A gi
plass til ungdomsklubben.
— Hvor lenge har dere
ovd her?
— Vi har ovd her i ca. 2
a. r.

Bjorn Haugerud er organisasjonssekretter I Nes
kommune. Han steller med
ungdomssporsmal i kommunen, sa derfor spurte vi
han:
-

Synes du ikke to rom

pa prestegarden er litt lite
til 1600 ungdommer?

— NA ma en jo vaere klar
over at innenfor de 1600 fins
det mange som er med I
forskjellige
organisasjoner.
— Dere ham ingen andre
mulige ungdonishus?

— Nei, det hat* vi ikke, vi
prover A finne eft, men dot
er ikke lett.
Hva med smia?

- Overdrageisen fra. tidligere e'er til kommunen er
ikke helt i orden enda. Hva
smia skal brukes til kan vi
ikke svare pa.
- Hvor ?nye penger mar
det sat! av til uNgdom og
kultur i dette aret?
Det var satt at, 270 000

til ungdomsak.tiviteter og
140 000 til kuitur.
Hvor mye er det igjen
av disse pengene?
Ingenting.
— Det har vcert oppe i formannskapet a bevilge
800 000 til oppussing av to
kirke r i Nes, er ikke det tiff
droyt mot ungdom men som
ikke er kristne?
- Det er ikke blitt vedtatt enda, mer vil jeg ikke
si om dot.
- Kommer ungdomm en
til a fa okonomisk stotte til
mobler,
mu,sikkanlegg
osv,?
— Det har vaert andre organisasjoner som har sold
om musikkanlegg men de
har ikke fatt det.
Satser dere pa at ungdominen som ha r sa sarlig
okononii, ska.b. betale slike
Ling sett'?
- Det gar jo an A sake
om stotte, alle organisasjoner vii bli behandlet iikt.
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Demonstrer mot
krigsprisen!
10. desember vil verdens oppmerksomhet were
rettet mot Norge. Terroristen og morderen Menaehem Begin kommer til Oslo for a motta fredsprisen.
Norge har gitt fredsprisen til en mann som personlig
har statt i ledelsen for noon av de grusomste maskrene pa et undertrykt folk som verden kjenner
til. Sa seint som i var sto han i spissen for en blodig
invasjon i en nabostat.
Tildelinga av prison har rued rette vakt forferdelse og raseri over hele verden. Dersorn vi i Norge i tusentall gar ut pa gata 10. desember og demonstrerer
var aysky mot at Begin far fredsprisen, vii dot bli
lagt merke til i hole verden. Dette vii vi ere en viktig
stotte for det palestinske folket.
I denne saken er det mulig a samle brei enhet pa
tvers av organisasjoner og annen politisk uenighet.
De eneste som stiller seg ivegen for dot, er de som
krever parolen «Carter, Begin, Sadat imperial'sme, sionisme, arabisk reaksjon» med i
10. desember-grunnlaget. De sidestiller Egypts president Anwar al-Sadat med dot palestinske folkets
fiende nr. 1 — terroristen Begin. Dette er en bunn
falsk forvrengning av virkeligheten, og et svik mot
dot palestinske folket.
Vi oppfordrer all progressiv ungdom til a ga sammen i en slagkraftig og helhjerta stotte til dot palestinske folket 10. desember.
- Ut pa gata med stands og lopesedler!
Avhoid punktdernonstrasjoner I
— Brenn det israelske flagget i skolegarden!

ikke forbud
mot motorsykler!
Motorsykler med storre motor enn 400 kubikkeentimeter skal totalforbys. Ingen skal fa kjere storre
sykkel enn moped for de er 18 Forst som 20-aring
skal man fir kjere tong motorsykkel. Dette er de viktigste punktene i et forslag fra Statens vegdirektorat.
Motorsyklistene, bade ungdom og voksne, bar
protestert kraftig mot forslaget. 6 motorsykkelorganisasjoner med tilsammen 20 000 medlemmer har
kommet med en felles mot-uttalelse.
De hevder at kampen mot trafikkulykker fares bere gjennom opphering og forebyggende arbeid, enn
jennom forbud. De krever bl.a. obligatorisk kjoreoppltering for dem som skal ha motorsykkelforekort. De ptkviser ogsa at dot ikke er dekning for staens pastand ow at de tunge syklene er de farligste.
Rod Ungdom stoner fullt ut protesten fra motorsyklistene. Statens forslag bygger ikke pasaklige argumenter, men pa falsk skremselspropaganda om
den «uansvarlige ungdommen». En tung, velbygge t
sykkel, kjort av en syklist med kjoreoppliering, er
mye sikrere i trafikken enn en syklist uten
ring pa en lettere, men veitrimma sykkel.
Staten vil med dette forslaget fjerne motorsyklene
Ira vegene for a. rydde plass til bilene. De prover a
slippe unna ansvaret fora gi motorsyklistene traffickoppbering, og vii ta fra mange en verdifull hobby.
Trekk forslaget tilbake I

R.

Redaksjonen har Vat
mye velbegrunna og skarp
kritikk fra leserne pa denne lederartikkelen. Vi har
diskutert kritikken, og er
enig i hovedpunktene i den.
Rode Garde har viet
kampen mot atomkraftverk og andre viktige miljosporsmal svmrt liten
oppmerksomhet. I host ble
Granliutvalgets innstilling
som vurderer sikkerheten
ved kjernekraftverk i Norge lagt fram. Innstillinga
gir grant lys til a bygge
atomkraftverk, og er et
viktig angrep pa folkets
natur- og miljoverninteresser. Sitausjonen krever at
alle progressive kaster
krefter inn pa a kjempe
mot at innstillinga tas til

folge.
I denne situasjonen bruker da Rode Garde sin lederartikkel, ikke til a advare
mot innforinga av atomkraftverk, til a peke ut kampoppgaver og oppfordre leserne til a ta del i kampen
— men tvert i mot angriper
vi dem som har vmrt mest
aktive i kampen mot
atomkraftverk. (Noe vi sjol
ikke har vmrt). Situasjonen
krever at vi «forener alle
krefter som lar seg forene», mens Rode Garde konsentrerer oppmerksomheten om et sporsmal som i
dag ikke star pa dagsorden, nemlig hva slags holdning vi skal ha til atomkraft under sosialismen. VAr
leder var tvert i mot egna
til a splitte fronten mot

I Rode Garde nr. 9/78 hadde vi hovedoppslag om marsjen mot atomkraftverk
fra Stevns til Kobenhavn i Danmark, og vi
intervjuet formannen i Natur og Ungdom
om deres syn pa atomkraft. I lederartikkelen i samme nummer slo vi fast at Rod Ungdom fullt ut stettet kampen mot atomkraftverk i Norge. Men samtidig brukte vi ogsa
ledern til a kritisere Natur og Ungdom for
deres prinsippielle standpunkt at de avviser atomkraftverk for all framtid og uansett samfunnssystem.
atomkraftverk og skyve
aktivister fra oss.
I lederartikkelen stemplet vi ogsa noen av Natur
og Ungdorns standpunkter
som «ikke a ligge langt fra
A ville skru historias hjul
tilbake, dette er ei linje
som ikke tjener arbeiderklassen». Vi mener dette var
a snu saka pa hodet. I dag
spiller Natur og Ungdom
en svmrt progressiv rolle
og gar i spissen for a forsvare arbeiderklassens interesser i kampen mot
atomkraftverk.
Vi vil ogsa ta sjolkritikk
fordi vi i ledern uttalte oss
'sjolsikkert og overlegent
om en sak vi i redaksjonen
har lite kunnskap om. Vi
gikk pa tvers av Mao Tsetungs anvisning:

d Ungdom i Sverige 5 är
Rod Ungdom i Sverige
feiret 5 arsjubileum i oktober. Fra starten av var
de ikke tilknytta noe bestemt part', men etter
diskusjoner og studier
vedtok de a bli ungdomsforbundet til Sveriges
Kommunistiske Parti.
Rod Ungdom spiller en
viktig rolle i ungdomskampen i Sverige. De har
tatt initiativet til a danne
komiteer og foreninger
mot ungdomsarbeidslosheten. De har gatt i spissen for aksjoner mot skolemyndighetenes forslag
om skussmil og mer sentraldirigering av undervisninga. I sommer tok Rod
Ungdom initiativ til en
kampanje mot Cuba-festivalen. Akkurat nit holder
de pit med en kampanje
for it selge avisa si, Rodluvan, i 10 000 eksemplarer.
For a feire 5 arsjubileet arrangerte Rod
Ungdom fester i Stockholm, Lulea, Vaxsjo og
Goteborg med flere hundre ungdommer tilstede
pa alle festene. Her var
taler og appeller fra SKP,
eritreere og palestinere,
fra Red Ungdom i Norge
ved Grete Knudsen, teater Rod Ungdom sjol har
laga (og framforer pa ga-

NESTE NUMMER
Neste nummer av Rode Garde kommer ut ca. 10 januar
-79. Stoff til det nummeret
ma redaksjonen ha i handa
seinest 12. desember. Alter
siste nytt kan ringes inn pa
telefon (02) 35 32 62 tram til
nyttitr. Skjer dot noe pa stedet der du bor, som du synes
skal med i Rode Garde, sit
ring redaksjonen med en
gang og avtal ntermere om
skriving — da er du sikrest
pa a fa stoffet med. Men sjolsagt kan du bare skrive til
oss om alt du vil.
•

Rod Ungdom i Norge
har i disse 5 era hatt et
mert samarbeid og
sviert mye av Rod Ungdom i Sverige.

Enhetsaskjon mot
Fredsprisen 1978
Flere organisasjoner i Norge, blant dem Palestinakomiteen og Kvinnefronten, har danna «Enhetsaksjon mot Fredsprisen 1978». Enhetsaksjonen vil
arrangere stor demonstrasjon i Oslo 10. desember
pa det politiske grunnlaget vi gjengir nedenfor. Se
ogstl, lederartikkel pa side 4.
Nobels fredspris 1978 — terrorpris!
Ingen fredspris til Begin og Sadat !
Nei til terroristen Begin!
Ingen Fred over hodet pa palestinerne!
Anerkjenn PLO — palestinernes eneste representant !
Enhet 10. desember — mot fredsprisen
!

Leserne vare viste ei ansvarsfull og sunn holdning
overfor Rode Gardes linje:
Vi fikk mye og velbegrunna
kritikk, bade skriftlig og
muntlig. Redaksjonen har
lwrt mye av denne krtikken.
Redaksjonen.

Red Ungdom:
OPERASJON DAGSVERK
TIL ERITREA
NESTE AR

Peps Blodsband spilte pa 5- arsfesten til Rod Ungdom i
Stockholm.
ta nar de skal selge avisa
si) og flott musikk. Peps
Blodsband spilte i Vaxsjo
og Veslefrikk i Stockholm.

«Fora utarbeide et fullstendig sett konkrete prinsipper, politiske retningslinjer og tiltak under rettleiing av den allmene Jinja, ma vi bruke metoden
med a stotte oss pa massene og med I undersoke og
studere systematisk og
grundig. Og vi ma undersoke de vellykka og mislykka
erfaringene i arbeidet vart
historisk.»

Sentralstyret i Rod
Ungdom har sendt et brev
til «Solidaritet Norge —
Eritrea» der de oppfordrer dem til a utrede mulighetene for A foresla et
prosjekt som gar til frigjoringskampen i Eritrea
til neste Ars Operasjon
Dagsverk.
I brevet heter det bl.a.:
«Solidaritetsarbeidet for
Eritrea begynner a gro
visse natter blant gymnasiastene, og vi tror ogsa
at forholdene er gunstige
for A samle flere politiske
ungdomsorganisasjoner
bak et sant prosjekt. Vi
tror det vine vmre til stor
nytte om dere utredet mulighetene for et prosjekt i
Eritrea, og om dere tok
kontakt med aktuelle politiske ungdomsorganisasjoner for A samle breiest
mulig stotte bak et sant
prosjekt.»
Rod Ungdom oppfordrer sine medlemmer pa
gymnasene til allerede na
A starte arbeidet for a
samle storst mulig stotte
for at neste Ars Operasjon
Dagsverk skal ga til frigjoringskampen i Eritrea.

ROD U NGDOMS
KONTORTIDER
Henvendelser til Rod Ungdom kan skje til kontoret
vart :
Korsgt. 18, Oslo 5, telefon
(02) 35 32 62.
Postadresse: Boks 610, Sentrum, Oslo 1
Kontortider : Mandag 14 —
17

Onsdag: 14 — 16
Fredag: 14 — 16
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Sosialisme og atomkraft,
kan det forenes?
«Wet for menneskene ma
were a bli herre over naturkreftene, ikke a legge lokk pa energikilder vi i dag ikke mestrer»
skriver Rode Garde pa lederplass i nr. 9, i en kritikk av Na«I et sosialistisk Norge,» sier
redakteren videre, «ma malet
vmre a (...) utvikle sikkerhetstiltak som gjer det forsvarlig a utnytte atomkraf ten». Dette
statdpunktet virker for meg
svmrt merkelig.
A-KRAFFEN SOM
ENERGIKILDE
UNDER SOSIALISMEN
Det ferste en ma se pa nar en
vurderer atomkraft, er om en i
det hele tatt trenger den energien verket produserer. Natur
og Ungdom mener at det gjer vi
ikke. Fremtidssamfunnet ma
basere sin energiproduksjon pa
fornybare ressurser, og ikke pa
lager-ressurser som olje, kull,
uran etc. Det er to ting som ma
pekes pa nar det gjelder A-kraft
i forbindelse med fornybarhet:
1 ) Uran er, som sagt, en ikkefornybar ressurs, som vil
brukes opp etter en tid.
2) Et atomkraftverk kan, pa
grunn av den hoye radioaktiviteten, bare were i drift i
20-30 An Etter dette vil verket matte sta i over et halvt
hundrear for det kan rives,
noe som vil si at mens et verk
vil sta. i 80-90 ar, vil det bare
kunne brukes en fjerdedel av
tiden.
Foruten at atomkraft er en
ikke-fornybar ressurs, som vi ikke bur basere var energiproduksjon pa, mener Natur og Ungdom at vi i det hele tatt ikke
trenger mer energi. Ca. halvpar-

Hva er forskjellen pa om det
blir tatt i bruk atomkraftverk i
et kapitalistisk samfunn enn i
et sosialistisk samfunn? spar
OR i Rode Garde. I et kapitalistisk samfunn bygges industrien for a gi enerne storst
mulig PROFITT. Atomkraft eller ikke blir avgjort utifra om
det gir tilstrekkelig fortjeneste. Om det betyr sjanser pa a
utrydde noen tusen mennesker, gir byggherrer og myndigheter faen i — (dersom ikke plagsomme miljovernere
tar innersvingen pa dem.)

tur og Ungdoms atomkraftstandpunkt. Det som kritiseres
spesielt, er at Natur og Ungdom avviser atomkraft som en
energiform, prinsipielt og for
all framtid.
ten av den norske elektrisitetsproduksjonen gar i dag til de
kraftkrevende industri, og spesielt til aluminiumsindustrien.
Mener Rod Ungdom/Rode Garde at vi i et sosialistisk Norge
skal fortsette a la store deler av
den elektriske kraften ga til en
rett og slett ulonnsom industri?
Nei, det tviler jeg pa.
I Norge har vi i dag et konstant folketall pa dreye 4 millioner, og en oppgave for sosialismen er etter det jeg erfarer,
begrense befolkningstilveksten.
I et sosialistisk samfunn skulle
det derfor vmre unodvendig med
smrlig mer energi til sakalt «alminnelig forsyning».
SKADEVIRKNINGER
Atomkraft forer med seg store
skadevirkninger. Avfallsproblemet er i dag en av de mest kritiske tingene ved atomkraft. Meningen era oppbevare det radioaktive avfallet i fjell, og ingen
steder i verden, ikke engang i et
sosialistisk land, kan man sikre
geologisk stabilitet i 500 000 ar.
Avfallsproblemet kommer pa
den maten ikke nmrmere en losning, seiv ikke under sosialismen.
Faren for ulykker er fra for av
liten, men ikke sa liten som det
«ekspertene» vil ha det til. Heller ikke i et sosialistisk samfunn
kan man eliminere faren for
ulykker, og omfanget av en ulykke, vil vel ikke vmre mindre i et
land med sosialistisk styreform,

leg tror Rode Garde pa en
del °wader er pa rett veg nar
det gjelder a gjore avisa til et
blad som kan na langt ut til
ungdommen. (Bredde i artiklene, artikler om Rock Against
Racism, religion og atomkraft,
bedre utseende pa for-, bak- og
m idtsidene).
Samtidig tror jeg dere som
lager avisa er inne pa feil spor
pa en del viktige og kanskje avgjorende omrader.

kontra kapitalistisk. Problemet
med kjolevannet (oppvarming
ferst og fremst, men ogsa radioaktive utslipp) kan man vel heller ikke lose, samme hvor mye
man vil; varmt vann blir nemlig
ikke kaldt, bare man innferer sosialisme. Den okologiske balansen vil fortsatt forrykkes, og jeg
tror ikke fiskene vil vmre noe
smrlig gladere hvis de dor av sosialistisk radioaktivitet framfor
kapitalistisk (unnskyld usakligheten, men jeg er litt skuffet).
GJOR NOE, DERE OGSA!
Derfor vil jeg si, som SNMaktivist sa det i nr. 10, gjer noe
dere ogsa, og ikke benytt lederen til a kritisere de som jobber
aktivt mot atomkraft. Det stemmer at dere er med i Aksjonen
mot atomkraft, og ogsa at dere
har oppfordret til debatt i Rode
Gavle, men dette hjelper lite

vi en gang kan utnytte
atomkraften med sterre
sikkerhet og mindre forurensing en vannkraft, 1301gekraft, olje o.s.v.?
Hvem har sagt at dot ikke kan oppfinnes en metode
som nedbryter radioaktivt
avfall pa 10 minutter? At

I et sosialistisk Norge
bygges industrien for a gi
innbyggerne best mulig
livsforhold. Vi ma gjore
Norge selvberget (Bygge
opp landbruket, landbrtiksindustrien, gruvedrif ten,
kles- og skotoyindustrien
o.s.v. for a ta noen tilfeldige eksempler) bedre boligstandaren, bygge ut komunikasjonsmidlene , nordlandsbanen og kollektivtrafikken, sykehusene osv. I et

IRLANDS RAPPORT
Irlandsfronten har ligget
nede lenge, men nit er vi
igang igjen og det med en ny
avis. I Irlandrapport firmer
du stoff om den britiske hteren og mye annet. Kjop den,
les den og bli med a selg den.
Vil du jobbe med Irland, sit
er du velkommen i Irlandsfronten.
Avisen selges i alle oktoberbokhandler og koster 6
kr.

(med debatt skal ondt fordrives). Som en ungdomsorganisasjon som staler ungdommens
sak», bar Red Ungdom gjore noe
annet enn a si nei til kapitalistisk
atomkraft og ja til sosialistisk.
Ungdommen i dag ensker ikke
leve i et radioaktivt samfunn.
Natur og Ungdom har ikke tatt
noe standpunkt til sosialismen,
men vi sier nei til atomkraft
uansett, et standpunkt Red Ungdom ogsa burde ha. I stedet virker det som om dere ensker
bruke atomkraftdebatten til en
debatt om sosialisme eller ikke.
Detter er i sa fall gait gjort av
dere. Kanskje burde Rod Ungdom tenke neyere over slagordet: «Bedre aktiv i dag, enn radioaktiv i morgen».
Hilsen Skuffet
Natur og Ungdomaktivist, Bergen

Det er vanskelig a spa,
ismr om framtida.
sosialistisk Norge vil vi folgelig trenge kraft — store
mengder kraft. Men
Atomkraft? Ja, det kan
hende, mener jeg. Vi ma utvikle de kraftformene det
norske folket er best tjent
med.
Kan det ikke godt hende

HANDSLAG
TIL
KLASSE KAMPEN
Stott
innsamlinga
Handslag til Klassekampen.
Postgiro
2 09 15 51
Postboks 2046, Grunerlokka, Oslo 5

Hvor gar
Rode Garde?

BESTILL
PLAKATER!
Det er fremdeles igjen no-,
en
11G-plakater. Ypperlig til
stands.
Destines fra vanlig adresse.

ikke vitenskapen kan lose
de problemene ved atomkraften som gjer den livsfarlig i dag?
Norge er rikt pa kraftkilder — bade fosser, olje, belger og vind. Og vi sloser i
dag enormt med kraften.
Jeg synes ogsa det i dag
virker mer fornuftig a forske omkring bolgekraft og
vindkraft, som ikke har de
faremomentene som
atomkraften har. Sa i dag
virker det lite sansynlig pa
meg at vi skal fa behov for
atomkraftverk i Norge.
Men a lukke oynene for at
det er mulig — det er etter
min mening a se bort fra at
vitenskapen og teknikken
utvikler seg, og at behovene forandrer seg.
Per, redaksjonsmedlem i
Rode Garde

STUDIESIRKEL
Vi minner om Rod Ungdoms
studiesirkel «Vi skal seire».
I tre meter:
1. Sosialisme — ja, Kapitalisme — nei
2. Verden i °ppm'. og
3. Skolen
gir den en enkel og god framstilling av Rod Ungdoms
politikk pir, en rekke punkter.
Bestill
den fra Rod Ungdom, Boks
610, Sentrum, Oslo 1.

«UNGDOMMENS
MANEDLIGE DAGSAVIS»?
Det ser ut som om dere som lager Rode Garde mener at avisa
skal vmre noe sant. Rode Garde
kan ikke ha som malsetting
skrive om sa mye som mulig, da
vil avisa forskreve seg. Jeg mener avisa ma begrense stoffet,
og konsentrere seg om et par temaer.

KONKRETE FORSLAG:
Navn: Jeg foreslar Rebell, eller Ungdomsbladet Rebell. Rebell fenger og betyr opprorer.
Format: Jeg tror A4-format
eller litt mindre passer bra. Mer
hendig,
mindre
«dagsaviskarakter», lettere a lage oversiktlig.
Forside: Viktigst ikke a fortelle om alt i bladet, men a fenge.
Fotografi, tegning eller fotomontasje. Bruk farger og skygger. Utnytt teknikken.
Artiklene og stoffet: Stoffet
ma begrenses, gjores mer fengende i form og innhold. Konsentrere seg om et par hovedtemaer for hvert nummer. Grundige, men ikke for Lange artikler. Artiklene skal folk here ay.
Legg vekt pa a fa disse hovedartiklene ekstra fine med skikkelige bilder, tegninger eller fotomontasjer. Bladet ma bli mindre gratt.
Bedre orden, gi ting sin Paste
plass.
Temaer: Ta opp forholdet
mellom gutt og jente. Er ar
beidsloshet/skyhet frigjoring,
slik anarkistene sier? Ta opp
prostitusjon og krig. Lag intervjuer med forskjellige folk med
ulike meninger. Kulturen ma fa
storre plass. Ha med noveller.
Artikler om friluftsliv og hobbyer. Foto- og tegnekonkurranser
osv.
Fantasien: Ja, hvor er den?
Dere som lager avisa ma ire a
bruke humor, ironi og sjolironi.
Sist Rode Garde var kjemisk fri
for tegninger! Fa folk til a sende
inn tegninger og bilder. Tegneserier ma vaare fast innslag.
Bruk teknikken: Lat fotomontasjer, store fotografier med tekst
inni. Midtsidepiakater!

BLADETS OPPGAVER
OG MAL
Jeg mener at Rode Garde heller skal vmre et slags magasin/blad som pa alle mater,
form og innhold, retter seg etter
ungdommens spesielle ensker,
behov og interesser.
Rode Gardes oppgave er a fa
ungdommen til a kjempe, og Imre kommunisme. Jeg tror at folk
som leser Rode Garde ikke lterer
sa mye av avisa. Dette er en viktig fell som ogsa er med pa a gjore avisa mer kjedelig.
Rode Garde skal vmre et alternativ til bladene som ungdomPROV DERE FRAM!
men tyr til for a dekke sine kulEr
dette idealisme og fagre
turelle og politiske behov. Derfor ma Rode Garde here av disse drummer? Som vi aldri far rad
bladene, fra Det Nye til Gateavi- til? Noe er kanskje det. Andre
tin • er 'e sikker pa vi kan og
sa.

ES SVA
ROBIN HOOD?
Stavanger:
Avis mot politivold!
Side 2

FAKIA

Rode Garde ma bli ei avis tusenvis av ungdommer er glad i,
forsvarer, bruker og sparer pa.
Jeg tror «avis»-formen ikke appellerer til ungdommen. Aviser
blar man igjennom, leser og kaster. Et ungdoms-magasin, slik
jeg tenker pa, lmrer man av,
hygger seg med, bruker, sparer
pa og bruker om igjen.
HVORDAN BLI
UNGDOMMENS BLAD?
Vi ma selge Rode Garde mer,
sann at vi far bedre okonomi og
kan drive undersokelser og diskusjoner. Ei «Rode Garde opp
av gropa»-kampanje med diskusjoner om og - innsamlinger til
bladet, er kanskje en god ide.
Jeg tror det viktigste a legge
vekt pa na, era forandre og utvikle bladet, ikke a komme ut oftere.

ma gjennomfore na. Og hvis redaksjonen stoler pa og bruker
bladets venner, er jeg sikker pa
at vi greier a lage et skikkelig
blad for ungdommen. Til slutt
haper jeg at jeg bar vmrt med pa
a sette hjernene (og sinnet? ) i
gang hos dere som lager avisa,
dere som leser den, og dere som
nesten ikke gjer det.
Fram for Rode Garde! Diskuter Rode Garde!
Sylvester Korganov jr.
Tusen takk for et leererikt og in
teressant innlegg (vi har forkor
ta det litt). Vi oppfordrer andre
lesere til a ta opp traden og ka
ste seg inn i debatten om hvor
dan Rode Garde skal utvikle
seg!
Red.
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Ny linje, staten er «meget fornoydn med:

H ALVPA TEN AV ELEVENS STINK
Grunnkurs i elektro heter en linje
med stor soknad til som myndighetene holder pa a innfore istedenfor sterkog svakstrom pa yrkesskolen. Flere fylker har valgt ut elever med spesielt gode forkunnskaper. Allikevel strok halve
-partenvdc.30liarA
stryke pa yrkesskolen er katastrofalt.
Mulighetene til lrerjobb er lik null. Pa
sporsmal om hvorfor si mange strok,
svarer ikke myndighetene noen ting.
150 elever med framtida odelagt bekymrer ikke dem. Men Rode Garde har
funnet ut mye likevel
—

Ellen Nilsen forteller hvordan klassen tvang tram eksamen bare i det pensumet de var blitt undervist i.

Klassen som stod(etter 6 ha fait forandret eksamen
2 ganger)
Onsdag — en uke for eksamen — fikk vi vite at vi
ved en feiltagelse bl.a. ikke hadde hert om logaritmer. (En ganske stor del
av pensum). For a «ord.
ne» det, fikk vi tilbud om
en heldag med matte.
Men vi godtok ikke det. Vi
ville ikke lese pa spreng
med matte for a here nytt
pensum rett for eksamen,
det var mere enn nok a repetere, forteller Ellen Nilsen.
Derf or gikk vi — hele
klassen — til inspektoren
a krevde a fa annen eksamen. Det var selvfolgelig
meget vanskelig». Vi
var pi besok hos rektor
Holm ogsi. (etter eksamen) Hun lurte pa om vi
var litt dumme som ikke
forstod dette med logaritmer, og kastet oss ut etter
en tids diskusjon. Men vi
gav oss ikke. Og resultatet var at eksamensoppgavene ble apnet etter
godkjenning fra RVO
(Ridet for videregiende
oppliering) og logaritmeoppgavene byttet ut.
Pi
eksamensdagen
kom DEN STORE OVERRASKELSEN Flere av
oppgavene var belt gresk
for oss. Det var ikke bare
logaritmer vi ikke hadde
lEert, men mye av stoffet
som oppgavene bygde pi.

Da ble vi virkelig forbanna. Liereren fortalte
at hun hadde onsket a byt-

te ut alle oppgavene vi ikke hadde lEert, men ikke
fitt lov av administrasjonen. Si vi gikk los pi
samme runden igjen, og
ville ha ny eksamen — i
det vi hadde tart. Ogsa na
var det «meget vanskeHg». Men aller siste skoledag gikk det: Vi fikk lov
gi opp til ny eksamen. Og
den beste karakterene fra
de to eksamene skulle telle. Det er vel unodvendig
a si at klassen gjorde det
godt? ayslutter Ellen Nilsen.
Vi tror nok det ble protestert pi andre skoler
enn Sogn ogsa. Men vi vet
ikke om andre elever enn
de pi Sogn som satte skolen pi hodet. Og vi gir utifra at det sitter mange
forhenverende elever
uten eksamen — og uten
jobb.
Et poeng er at klassen
var bestod av 8 med artium, 2 med delvis artium
og bare 2 som kom rett
fra ungsomsskolen. Allikevel ble pensum mer enn
hardt nok for oss, pa tross
av at vi ikke gikk gjennom alt RVO tydeligvis
mente vi skulle.
Vi har teorien for bide
sterkstromlinjen og svakstremlinjen, og bar redusert praksisundervisning.
Onde tunger kaller den
for «stromgymnas», sier
Ellen til slutt.

Til eksamen i var strok :
14,7% av elevene i elektroteknikk (sterkstrom)
33,5% av elevene i maternatikk og
13,4% av elevene i elektronikk (svakstrom)
Og da er ikke de som gay
opp i lopet av aret og sluttet,
eller de som ikke motte opp
til eksamen, medregent.
Selvfolgelig var det en del
som streak i flere fag, men vi
kan allikevel regne med at
minst halvparten av de elevene som begynte pi
«grunnkurs i elektro» ikke
fikk eksamen.
Eksamensavdelingen
RVO (Ridet for videregaende opphering) «vet ikke» om
strykprosenten i ar er spesielt hey — haler ikke hvorfor sa mange strok.
Fra annet hold har vi fitt
vite at strykeprosenten alltid har vsert adskillig hoyere enn pa sterk- og svakstromslinjene. Rett og slett
fordi teoripensumet blir for
stort. Allikevel var det ekstra ille i ir, fordi RVO valgte a gi eksamen i deler av
pensum som normalt ikke er
eksamensstoff. A-pensumet
er viktigst. B-pensumet skal

I rl d o A g[ii 1J
I 1973 startet forsokene
med ogrunnkurs i elektro»
pa Sogn videregaende skole.
Forseket ble opptatt i «Sehonbe rgkomiteens » innstilling om «felles grunnopplmring i beslektede fag». SA lignende forslag er gjennomfort, eller skal gjennomferes
andre faggrupper. Etter 2
Ars forsek sa myndighetene
«Felles grunnopplwring er et
vesentlig bedre undervisningstilbud enn sterk- og
svakstromlinjen.
Men de fikk svar av 8
sterkstromlmrere pA Sogn
som skrev et usedvanlig
skarpt svar til a vmre Imrere. Bl.a. star det: «Timetallet i arbeidteknikk (praksis)
er redusert med 3 timer pr.
uke fra 16 til 13 timer. Av disse 13 timene pr. uke er bare 6
timer rettet mot sterkstromfaget.» «Ovelsene er av en
slik varighet at elevene ikke
far anledning til a arbeide
seg inn i problemene.» «Elevene far en opplwring som
er lite i samsvar med den
praksis de meter ute i arbeidslivet...» «Teoripensu-

Elektrofag
Grunnkurs.
Grunnkurs i elektrofag kvalifiserer til inntak i videregaende kurs
elektro (sterkstrom) radio/TV,
serviceelektronikk for maritimt
utstyr, skipselektrikere, kontormaskinreparatorer o.a.
Linja anbefales spesielt for elever
som er usikre pa om de skal velge
sterkstrom eller svakstrom, idet
de na kan fa na,rmere kjennskap
til fagene og utsette det endelige
valg til de skal sake pa videregaende kurs.

gjennomgas, men gis vanligvis ikke til eksamen. I fix
fant RVO tiden moden for a
gi elevene en trokk pi toppen av kjempepensumet.
Det borer med til historien
at mange lserere ikke viste
at det kunne bli gift eksamen
i B-pensum og derfor hadde
tact «meget lett» pi undervisningen i det.
Men RVO har sitt pa det
terre. De har ikke gjort noe
ulovlig. «Det er opp til elevene a here seg pensum.» Men
kanskje allikevel tiden var
inne til a gjore noe?
Vi ringer RVO for a finne
ut om de er forneyde med
«felleselektro». konsulent
Olsen svarer:

— Ja, vi er absolutt fornoyd. Grunnkurs i elektro er
tilferdsstillende som grunnopplcering for de kravene
som stilles i arbeidslivet i
dag.
— Er ikke linja for vanskelig

— Faget er vanskelig. Det
er ikke til a komme utenom.
Det har skjedd en teknisk utvikling som vi ma felge opp.
— Har dere vurdert eksamensresultatene ?
— De har ikke vcert oppe

G4 ig
met er for omfattende slik at
en ikke far Ott nok i dybden
i stoffet.»
Schonbergkomiteens forslag ble ogsa matt av en
storm av protester fra YLI
og yrkesskoleelevene. Over
30 000 elever aksjonerte mot
innstillingen fordi «felles
grunnopplaaring» betyr en
svekket fagutdanning. Du
far dArligere og mindre opplmring i ditt fag, og skillene
mellom fagene blir utvisket.
Sterke fagskiller (Ingen andre kan gjore jobben) gjer
arbeidsgiveren mye mer avhengig av de faglmrte.
Men noon protester fra
elever og lwrere er ikke alt
her i verden. Arbeidsgiverne
og pampene i LO stetter f orslaget, og det betyr jo mer.
Linja skal innferes. RVO ber
fylkesskolestyrene a innfore
«felleselektro» i 78 eller 79.
Na gAr det adskillig seinere i
virkeligheten for fylkesskolestyrene bestemmer og detkoster penger a bygge om
klasserom osv. SA det gAr
ann a fa stanset skolestyrene enda.

Skolested:
Breivika videregaende skole
Tromso maritime skole
Nordreisa videregaende skole
Stangnes videregaende skole

er

Slik skriver informasjonskatalogen om 4elleselektron. Ikke
noe om vanskelig linje osv.
til vurdering, men vi har
oversikt over dem.
Olsen forteller til slutt at
det ikke er planer om noen
vesentlige forandringer for
linja.
At halvparten av elevene
stryker, er altsi ikke grunn
til a vurdere engang.
Skal noe bli gjort, sa ma
andre enn RVO to opp saken.
Elevrad og hererorganisasjonene er utfordret.
Og sa moralen: Stol alltid

'

Dp

pa at skolemyndighetene
gjer det beste for deg. Ha tiltro til eksamen — den er alltid rettferdig. Begynn gjerne pi forsekslinjer. Skulle
noe gi galt, filer straks myndighetene til med erstatning
og hjelp. Vter ikke bakstreversk og ga imot nye «reformer» — de er til ditt eget beste.
((trekker»

aA]o[EIT egotEung@ff]

NE171L FELLES
GROPINOPI
Schenbergkomiteen
betyr rasering
av fagopplmringa! —
Forsvar fagskillene

swirl

OFF OPI
WOMEN ER ViSTIRKE
YLI-plakat fra kampen mot SchOnbergkommiteen i -75.
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rode garde

Bra jobba, Stjordal!
Pa Stjordal viderega.ende
skole ble det danna en alternativ OD-komite som opp
fordra folk til a samle inn
penger til Eritrea i stedet for
Thailand. De delte ut lopesedler, hang opp veggaviser
og hadde konfrontasjonsmote med OD-komiteen pa skolen. Ca. 45 prosent av elevene boikotta prosjektet til Unge Hoyre. 30 av disse deltok i
Swapo-prosjektet. Ca. 45 elever var med pa a samle inn
penger og annen stotte til

,

Eritrea. De skaffa seg jobber, ved siden av at det ble
solgt et ukjent antall stottefemmere som Tredje
verden-komiteen har laga
til. Alternativ OD-komiteen
hadde ogsa stand pa ODdagen. Ca. 100 elever deltok
ikke i det hele tatt. En ting
var bra med det i hvert fall:
De boikotta det reaksjonmre
Thailand-proesjektet. Rode
Garde var til stede pa standen og prata med jentene
som sto der. De var fornoy-

de, men sa at hadde de fatt
mer tid pa seg, ville de Mt
med flere av elevene. Det er
lett a samle state til Eritrea
nar folk far here om at kubanske soldater og sovjetiske vapen brukes til a gyve
Eritrea til en koloni under
Etiopia. De slass for retten
,til a vre herrer over sitt
eget land, de slass for at jentene kan ferdes ute etter at
det er morkt uten a vwre
redde for a bli voldtatt av
etiopiske offiserer.

0

Rode Garde var innom forretninger der det jobba folk
som skulle gi penga til Eritrea. Inntrykket er at de begynte a bli entusiastiske nar
det gjaldt stottearbeid til Eritrea. Det ble gjort et godt
arbeid pa Stjordal, og vi
per at andre lrer av de erfaringene og foretar liknende ting.
Korrespondent,
Trondheim

einimani

Det var stor stemning
blant sykepleierelevene
da nyheten kom, om at 4
mineders turnustjeneste
var fjernet. Departementet hadde endelig mattet
gi seg, etter 4 ars press
fra elevene. Landsstyret i
Norske Sykepleierelevers
Landslag kunne avblase
den varslede streiken.
Departementet/Helsedirektoratet har det siste
halve aret nektet a ha meter med elevene om turnustjenesten, helt til de
nit matte mote oss sammen med Norsk Sykepleierforbund.
Fire a' rs hard kamp, og
enormt stor enhet blant
sykepeleierelevene mot
turnustjenesten, var det

Operasjon Dagsverk pa Atlanten vidregiende skole i
Kristiansund fikk i ar svmrt liten oppslutning. Av en elevmasse pa ca. 500 stotta i underkant av 150 elever opp om
Thailandprosjektet.
SWAPO-prosjektet i Angola fikk ogsa liten oppslutning (ca. 4-5 elever). Stotte
til frigjoringsbevegelsene i
Eritrea ble ikke stilt som
eget alternativ ved skolen,
men noen elever gikk i spissen for a fa en representant
fra ELF til skolen i forbindelse med internasjonal
uke.
I en fullsatt aula holdt representanten fra ELF ei
innledning om forholdene i
Eritrea, fortalte om hvordan hele befolkninga i Eritrea var organisert i frigjoringskampen, hvordan
Sovjet stotta Etiopia. Videre om hvordan de forte geriljakrigen, tok vapen fra
fienden, sjolberging og om
hvordan de behandla fangene sine.
Etter innledninga ble det
apna for diskusjon og
sporstnal. Elevene var
sywrt opptatt av hvordan
frigjoringsbevegelsene
skaffa vapen, om de fikk
vapen fra andre land og om
forholdet mellom ELF/EPLF.

Tsaye Dagnew fra ELF i Norge snakka til en fullstappa gymsal pa Atlanten videregaende skole.
For en del av elevene var
det vanskelig a to stilling
til om det var rett a stotte
Eritrea med vapen. Representanten fra ELF sitt 'Dem& gjorde i alle fall inntrykk pa elevene og okte
forstaelsen for at Eritrea
kjemper en rettferdig krig.
Noen reaksjonwre provde imidlertid a kjore ut ei

Apent brev til
Landbrudsdepdepartementet
fra ILFS
ILFS (Interesseorganisasjonen for landbruks fagskolene) har sett seg
som oppgave a ivareta
landbruksfagskoleelevene
og praktikantene i landbruket sine interesser.
Organisasjonen ble startet
i 1976, og har helt siden
starten hatt store problemer med okonomien.
Ogsa i ar har vi fatt avslag fra Landbruksdepartementet pa var seknad om statsstotte. ILFS
far ikke stotte fra staten til
den daglige driften av
organsiasjonen slik alle andre elevorganisasjoner i

Mork matte
gi seg!

landet far. Dette mener vi
er en grov diskriminering
av landbruksfagskoleelevene. Vi mener vi har
rett til a drive var egen
organisasjon under
de
samme vilkar som andre
elevgrupper.
Det er vanskelig, for ikke
a si umulig a drive en elevorganisasjon bare pa
grunnlag av kontingenten.
Dette betyr at de okonomiske byrdene det innebterer
holde liv i organisasjonen, blir skjovet over pa
elevene sjol, og de som sitter i ledelsen for ILFS. Okonomien er derfor en direkte

a

linje om at dette var ensidig propaganda, at det
skulle ha vwrt en motstander av frigjeringskrigen tilstede (Bresjnev eller Mengistu?? ). Dette ble for latterlig, og ble raskt trukket
tilbake.
Besoket fra ELF ga i alle
fall positive resultater, ca.
300 kr. ble samla inn til fri-

gjoringskampen i Eritrea,
en gjeng folk ble inspirert
til a studere mer om Eritrea og ei Eritreagruppe er
na i oppstartingsfasa.

hindring for at sentralstyret skal utfere det arbeidet de er palagt av landsmotet, og det betyr store
vanskeligheter med
gjennomfore en demokra.
tisk saksbehandling pa alle
plan i organisasjonen.
ILFS sokte LD om stotte
bade i 1977 og 1978. Begge
ganger fikk vi ayslag uten
noen annen begrunnelse
enn at de av budsjettmessige hensyn ikke kunne
bevilge oss penger. Et fir
har gatt uten at det er blitt
opprettet noon ny post pa
LD sitt budsjett som er beregnet pit stotte til ILFS.
Dette far oss til a tro at
«budsjettmessige hensyno
ikke er den egentlige begrunnelsen for ayslaget.
Dersom dot har weft politisk vilje til dot fra staten
sin side, kan vi ikke skjonne annet enn at dot har
vtert mulig a bevilge pen•
ger til den daglige driften
av ILFS bade over budsjettet for 1978 og 1979. Vi
vil derfor stile LD
malet: Mener Landbruksdepartemetnet dot er riktig
at ILFS ikke skal fa statsstotte nar alle de andre
elevorganisasjonene far
det, og hvorf or har det ikke
blitt aysatt en post pa LD
sitt budsjett som er oremerket for stotte til elev-

organisasjoner ved landbruksfagskolene.
For ILFS
Age Morten Tangen
(formann)

som skulle til. Fire fix
med god diskusjon blant
elevene - og derav stor
aktivitet med a spre informasjon om kravet vart.
Ideene og tiltakene var
mange. F.eks. ble en bil
med parolen var kjort fra
Hammerfest til Oslo.
Pa motet hvor departementet trakk turnustjenesten stilte Norsk Sykepleierforbund og Norske Sykepleierelevers Landslag
forslag om at offentlig
godkjente sykepleiere ikke kan inneha overordnede stillinger for de har et
ars arbeidserfaring. Dette gikk sosialdepartementet med
Aktivist
sykepleierskole

1 000

i dem onstrasjon
Pa aksjonsdagen for nynorske Imremiddel var omlag 30 000 elevar med. 40
skular var i streik. Eit av dei
beste resultata vart nadd pa
Voss, der 1000 tok del i demonstrasjonen, sjol om det
holjregna under toget.
Vi har snakka med Gunnar
Storbo, formann i aksjonsnemnda pa Voss.
- Har det yore framgong i kampen?
- Ja. Etter dei harde
aksjonane starta i 1971
har det yore klar framgong. Men ikkje nok.
Eit dome gymnaset var
omlag 17 prosent av lrebokene pa nynorsk for aksjonen tok til. I 1977 var
talet ca. 60 prosent.
- De krev heile 30 milli-

pa Voss

oner kroner?
- I var vedtok stortinget at det skal vera gjennomfort jamstelling i den
vidaregaande skulen innan skulestart 1981. Viss
dette skal kunna gjennomforast, ma det boyvast 30 millionar over
statsbudsjettet for 1979.
Stortinget sa at det ikkje
skulle vera okonomiske
hindringar for sprakleg
rettferd.
- Kva syns du om at reg jeringa har gort framlegg om 13 millionar?
- Dette er heilt uakseptabelt. Viss det ikkje vert
vedteke i stortinget a loyva meir, vil det seia at dei
bryt vedtaket dei gjorde i
var. Det einaste me kunne gjera, var a ga ut i harde aksjonar for a visa alvoret bak krava.
Klassekampen
7. november -78)

Sogn krever normale kantinepriser
Allmannamotet pa Sogn
Yrkesskole med 700 tilstede
vedtok med overveldende
flertall en resolusjon om
kantina pa skolen. Resolusjonen stiller endel krav til
Oslo kommune.

RG har fa fotomedarbeidere.
sarlig pa landsbygda,o is landbru ks
skolene.Derfor dette arkivoildet:
Ei hone.

1. Alle de 7 som arbeider i kantina ma lennes
av kommunen. Na lonnes
2 av kommunen og retten
av prisene.
2. Maskiner og utstyr
pd kantina, ma g4 over
skolens budsjett. Og ikke

slik som na, kantinas budsjett.
3. Kommunen ma dekke eventuelt fremtidig underskudd. Dermed trenger ikke kantina a ga med
overskudd som skal opparbeides i et fond pa
100 000 kroner.. I folge
prisloven har man ikke
lov a opparbeide mer enn
30 000 kr. I fjor var overskuddet hele 41 000.
Om disse tre kravene
blir innfridd vil vi komme
pa samme prisniva som
kantiner med kommunal
stotte. Na ligger vi 35%
, over.
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— Alle burde lese denne boka. Det finnes mange
vrangforestillinger om ungdommen, men denne boka
forteller sannheten. Dommen kommer fra Unni, 16king fra Linderud i Oslo. Boka er «Gerhard», Tove
Nilsens siste bok. Unni har lest boka, og sammen med
Rode Garde motte hun Tove for a diskutere den.

Ungdom! Livet
vitirt er verdt
en kampi
Unni, 16,
meter
forfatteren
Tove Nilsen

Unni er 16 a' r og gar for tido, pa kontorarbeidskurs. — Fint med boker som far deg
til a tenke etterpet, sier hun.
Gerhard er en unggutt fra
Oslo. Boka handler om hvordan han opplever A, ga arbeidslos, om kameratene
hans, forholdet hans til foreldra, stoffmiljoet, politivold
og jenter. Om gleden ved a
fa seg jobb, om karate og om
mye mer. Gjennom samtalen med Unni og Tove onska
vi blant annet a finne ut om
«Gerhard» er ei realistisk
bok, forteller den sannheten? Hjelper den oss framover? En politisk bok? Kjedelig, spennende, morsom? Vi
gir ordet fritt :

Tove: Den forrige boka
mi, «De skulle bare visst»
var en rein og litt enkel ungdomsbok. Bipersonene i den
er blitt hovedpersoner i denne. Jeg blei ikke ferdig med
dem. For a fa denne boka realistisk har jeg prata mye
med folk, jeg har vmrt pa de
stedene jeg skriver om, og
provd ting — for eksempel
registrere meg pa arbeidskontoret. Dette har vart en
ny framgangsmate for meg,
mye mer utadvendt, for har
jeg mye mer bare skrevet ut
fra mine egne erfaringer.

HVERDAGEN ER
SPENNENDE

•

Unni: Jeg synes boka er
fin. Den stemmer med sann
som det er.

Unni: Jeg leser ganske
mye bolter. Og jeg synes at
«Gerhard» var mye mer
morsom a lese. Fordi den er
skrevet pa vart eget sprak
og fordi den handler om ting
jeg har opplevd sjol. Det er
fint a lese om hvordan andre
ser pa ting du kjenner sjol.
Tove: Dagene er fryktelig
kjedelige for den som er arbeidslos. Og jeg ville skrive
grundig om den situasjonen.
Derfor var jeg litt redd for a
skrive en kjedelig bok. Gerhard er ikke noen helt, men
det fins mange Gerhard'er.
Og Gerhard er sa langt fra
kjedelig!

Rode Garde: Ja, boka understreker fint at disse van-

2-41• URK, KLASSEPURK
Denne visa er sendt av ungdom i Sta. Refr.
vanger, som etter hvert ser ut til a bli
en foregangsby nar det gjelder a fortel- Arbeidera pa. brygga kasta purken vekk
le ungdom rundt i landet at det skjer De viste oss at det gar an a slass
noe nettopp i byen deres. Na ma mange Purk og rederiet fikk en ordentlig smekk
here to opp den fine utfordringa fra Arbeidsfolka viste veg for oss
Stavanger — hvordan star det for ek.
sempel til i Kristiansand?
Refr.
Det er vel unadvendig a fortelle at
meiodien til denne visa er Tom Robin. Her i parken har vi finni oss et fristed
sons «2-4-6.8, Motorway».
Men purken vil jage oss av sted
Plutselig sa var vi blitt 2000
Refr. :
Og purken jaga vi til helvet-e.
2-4.6 — URK klassepurk
bruker terror for a tro oss ned
Refr.
— Onkel — Politi
samla skal vi jage dem aysted.
Ungdom gOr'ke lenge r t root pa gala

Nar vi okkuperer for a fa en kluhb
blir det satt inn bikkjer hest o g purk
Pressa sier pier byens verste subb
kammunepampen er den rette skurk

blir taunt in.n og bunko old og bid
Purken <'r ics pert pa told og terror
Vi so ruler oss og Wass mot ( -let
Refr.

Som forfatter kan du ikke stifle deg likegyldig til de
overgrepene som ungdommen blir utsatt for, og som bare
oker i styr ke, sier Tove Nilsen som na har gitt ut sin
femte bok, , Gerhardo.
Rode Garde: Jeg synes bolige ungdommene er spenka er full av politikk, men
nende mennesker, og du tar
HVA ER
det fine er at den far det
ogsa 100 prosent stilling for
ungdommen i boka. Men du
EN POLITISK BOK? fram pa en naturlig mate.
tar ogsa, stilling for foreldreTove: Ja, folka i boka ma
ne?
tenke
spa'. Hvis forfatteren
Tove: Den er politisk i den
tenker for dem, blir det juks.
forstand
at
du
kan
ikke
skriFORELDRE
ER, IKKE FIENDER ve en bok om arbeidsloshet
Rode Garde: Men det er jo
uten at det blir politisk. Men
jeg haper at det er en optimi- en sann person i boka di. En
feltarbeider som har forstatt
stisk bok.
en masse politikk, og prover
Unni: Mora til kameraten
a formidle det til Gerhard og
min har lest boka, og hun
Unni: Ja, det synes jeg kameratene hans. Men jeg
syntes ogsa den var fin.
den er. Den kan hjelpe folk synes at han er den minst
som er i den situasjonen sjol. troverdige i hele boka.
Tove: Sanne som Gerhard Hvis de leser den, kan de beTove: Ja, jeg er enig. Jeg
blir utsatt for mye bets fra gynne a tenke mer. Men jeg
voksne. De voksne danner synes ikke boka er politisk. falt vel litt i den fella at jeg
seg ofte et gait bilde -av den Politikk er kjedelig, stort syntes jeg matte ha en vokungdommen som star pa T- sett. Den eneste politikken sen som sier de «riktige» tinjeg tenker pa er politivold, ga. Men han var ikke noe
banen, for eksempel.
rasediskriminering og kvin- viktig for meg, og derfor blei
nediskriminering, resten er han ikke viktig i boka heller.
Unni: Pa Linderud er det kjedelig.
Unni: Jeg festa meg ikke
det samme. Fordi vi bare
sa mye ved han fyren. Han
star der far vi slengt mye
Tove: Det kunne sjolsagt virka jo grei, men jeg kjendritt til oss, masse som ikke
vwrt
fristende a la Gerhard ner en sann fyr sjol, som er
er sant engang. Jeg har fatt
here pa skolen at jeg ikke skjonne mye mer politisk. grei, men nar han begynner
ma sta ved T-banen, for det Men det ville vaert juks av a mase om politikk og meter
er sa farlig! Dessuten blir meg, synes jeg. Han tenker og studiesirkler og greier, sa
det sagt at foreldra til ung- pa ting som han har erfart reagerer jeg akkurat sann
dom som bruker stoff er mye sjol — om hetsen mot ung- som Roger i boka — blir sindommen, stoffmiljoet og na. For jeg er enig i mye
verre enn andre foreldre,
sanne
ting. Derfor vil kan- som kommunistene sier,
men det er ikke sant.
skje noen savne at Gerhard men jeg veit sa lite, sa jeg vil
ikke liksom vakner opp og gjerne finne ut hva jeg meskjonner samfunnet rundt ner sjol.
Tove: I ungdomsboker blir seg, og kaster seg inn i kamofte ungdom og foreldre satt pen for sosialismen.
Rode Garde: Til slutt. Boopp mot hverandre. Jeg syka kaster 88 kroner. Det er
nes det er viktig a vise at de
da fryktelig dyrt, Tove?
ikke er motstandere i virkeFOLKA
MA
Tove: Ja, men det hadde
ligheten. Gerhard kan ogsa
slenge dritt om foreldrene sijeg liten kontroll over sjol.
TI
KE
SJOI,
ne, til dem og ute blant kaJeg kunne bare si at den
meratene, men det er jo der
skulle bli billigst mulig. Men
han bor, han horer sammen
Unni: Men det er jo nesten det er forlaget som bestemmed dem.
ingen som tenker sann. mer prisen.
Ihvertfall ikke jeg. Sanne boUnni: Vi kan lane den pa
ker som liksom ender godt
Rode Garde: Er «Ger- og alle skjonner alt, er kje- biblioteket, eller kjope den
delige. Det er mye bedre at flere sammen. Og skolene
hard» en politisk bok?
den far deg til a tenke sjol et- burde kjope den inn. For alle
terpa.
burde ihvertfall lese den!

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

9

rode garde
Sekretwr i barnevernsnemda i Bodo:

<‹Politivedtekteneo
er no jlass
Bodo skal fa nye politivedtekter. lfolge disse er det ikke
lov for barn under 15 ar
streife om pa gata etter kl.
20.00 fra september til april.
De politiske ungdomsorganisasjonene har ikke fatt uttale seg om forslaget til nye politivedtekter. Men det har derimot Handelsstanden.
I denne forbindelse har
Rode Garde intervjuet Einar Hansen, sekretwr for
Barnevernsnemnda i Bodo.
4ian uttaler seg her som
privatperson.
— Hvor kommer dette
forslaget fra?
— Egentlig er ikke denne
paragrafen av ny dato.
Dette aysnittet star ogsa i
de vedtektene som gjelder i
dag. Forslaget har vmrt
tatt opp i presse og radio,
slik at det virker som om
det er Justisdepartementet
som star bak. Forslaget
kommer landet rundt.
VILKARLIG OG URETTFERDIG
— Hva synes du om politivedtektene?
— Politivedtekter er no'
jass. Man har en masse
heilt detaljerte regler som
folk bare flire ay. Du har
ikke lov a kaste stein, ikke
puste med pusteror, ma
holde tispa inne i lopetida
osv. Men det viktigste er
paragrafen om barn der vi
finner uttrykket «streifer
om pa offentlig sted». Dette
uttrykket er sa vagt, at det
i praksis blir opp til den enkelte politimann a vurdere
hvem som streifer.
En slik paragraf er umulig a handheve pa en rettferdig mate. Paragrafen
gjelder i dag og den blir lite

brukt Men politiet vil kunne broke den i tilfelle mistanke om kriminalitet, hvis
de vil at ungdommen skal
hjem, eller i verste fall om
de har noe imot disse ungdommene. Dette vil nodvendigvis bety en vilkarlig
bruk av denne regelen.
— Men apner ikke denne
paragrafen for at politiet
kan legge seg etter spesielle ungdomsgrupper slik
som vi kjenner til fra Tbanen i Oslo og fra Lorenskog?
— Jeg kjenner ikke til slike tilfeller fra Bodo. Men
det er klart at denne paragrafen apner for det.
VI TRENGER IKKE
SLIKE PARAGRAFER
— Trenger vi slike vedtekter?
— Skal man ha mest mulig detaljerte politivedtekter for a holde folk i era?
Paragrafer har man nok
ay. Det trengs ikke egne
paragrafer for a holde ungdommen vekk fra gata. En
begrunnelse for a gyve dette er faren for kriminalitet.
Det er tull. Vi har jo straffeloven for a hindre lovbrudd.
Det er ikke gjennomsnitts-fjortenaringen som
rammes av denne paragrafen. Det er ungdom med
problemer fra for, i hjemmet, pa skolen, i bomiljoet.
Hva slags problem loses da
ved a sende dem hjem i politibil ?
Dersom poenget er a to
vare pa ungdommen, ma
det gjores pa en mye mer
grunnleggende mate, ved
at sosialsektoren og andre
kommer inn med forebyggende arbeid og i behandling. Politiet kan ikke drive
slik virksomhet. Derfor
holder ikke pa.standen om
at dette er til beste for ungdommen.

Nazistene jobber
best i morke
Eksklusiv rapport fra
Berg gymnas, Oslo:
Natt til 30. september
hadde nazistene i «Norsk
Front» en liten snarvisitt
pa skolen. Ved utgangen
til gymsalen var det tett i
tett med naziplakater,
40- 50 stykker i alt.
«Hvordan ayslore MLlcerere», og en oppfordring om a kjope «Nasjonalisten» som er i salg hos
Narvesen. Nazistene hadde tapetsert hele veggen
og klistra oppa veggtavlen, over discotekplakater og valgplakatene til
russen.
Alle som kom til hjalp
fjerne plakatene, ikke en
papirbit ble igjen. Men
sporsmalet stiller seg:
Har vi nazisympatisorer
pd skolen? Vi haper i det
lengste at det bare har
mart den kvalme gjengen
fra «Norsk Front»s kjerne som matte ut og fa litt
spenning.

Men vi sier til dere:
Kom om dagen! Da skal
dere fa sa mye spenning
at dere ikke kan std pd ei
uke.
Anti-nazist
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Mannskapsmessa pa Vmrnes Flystasjon e gammel og
umoderne. Kjokkenet gar i
krika og koka og e vanskelig
hoille reint. Mykje av reinhoille fore& ved at'n spyle golve. Det heile ser ganske grisat
ut, og sant gar naturlig nok
utover trivsel'n bade te dem
pa kjokkenet og te soldatan.
Ogsa utstyret e gammelt
og upraktisk, og reinhoille
e like vanskelig her. Ofte
ma ein seinn bestikk bade 2
og 3 gongar .gjennom oppvaskmaskina for det blir
reint. Folk som har hatt
kjokkenvakt tar seg gjern
eit par middaga pa kantina
dagan etterpa.
Kravet om ny messe pa
Vwrnes e gammelt. I tillitsmannspapiran kainn ein
folgje dette minst 6 ar tebake. Ogsa, stasjonsleiinga
har arbeidd for ny messe
(sei dem) — men itj na' har
skjedd.
Torsda'n 28.10 boikotta
mainnskape midda'n. Ca.
30 av dei 350 rekuruttan
matte opp, resten skaffa
seg vomfyll pa anna vis.
Aksjonen var spontan og lite organisert. Ein grunn te
det e jo at tillitsmenn itj
kan organiser ein slik aksjon, da hadde det gatt pa
✓ va ut av apparatet! Kontakten mellom troppan va
darlig og eit par vart difor
«attpaheng».

«Folk som har hatt kjokkenvakt tar seg
gjerne eit par middaga pa kantina dagan
etterpa.»

En anna negativ ting va
at kjokkenpersonalet trudde vi protestert mot darlig
mat, og var forst orientert
om grunnlaget gjennom
pressa. Det hadde yore naturlig a alliere seg med
dem, og provd a fa dem
med pa aksjon.

Men tross alt, resultatet
vart bra. Vi fekk god dekning i massemedia. Bl.a.
vart stasjonssjefen intervjue i lokalradion. Han
meinte det va ein forstalig
aksjon, og stotta kravet om
ny messe.

For fa daga sida vart det
gjeve eit muntlig lofte om
at det skal byggast ny messe pa Vwrnes i 1979. Kor
mykje det e i dette, far vi
sja. Soldatan har i allefall
vist at dem mobiliser store
styrka og gjennomfor raske og overraskandes forflytninga. FI kapitulert fort
den her gangen!
Med helsing
3-14 Soldus Winkelstierne.

Ikke stjerneliv i stjerneblokkene
Hun kom til Oslo med sovepose og koffert under armen. Hun
hadde fatt jobb som avdelingshjelp pa Ulleval Sykehus, med
hybel tilhorende jobben. Det var siste utveg, for arbeid i hjembygda pa Vestlandet fantes ikke.
Men det var bare det at da hun horn fram, viste det seg at
hybelen var uten et mobel, og uten adgang til kjeleskap og vaskemaskin.
Rode Gardes lokale medarbeider matte denne jenta
da vi dro pa husbesok pa
Oslos storste arbeidsplass,
i «Stjerneblokkene» pa Ulleval Sykehus. «Stjemeblokkene» besta's av 3 8etasjes betongblokker som
huser ca. 300 av Ullevals
ansatte, de fleste avdelingshjelper og porterer.
Disse blokkene har ei historie som er verd a nevne: De
ble bygd i all hast foran
Olympiaden i 1952 for a huse OL-folk. Og etterpa fant
man ut at de likesagodt
kunne brukes til a stue inn
ansatte ved Ulleval Sykehus.
BLE SJUK
Men tilbake til jenta vi
/matte. For to maneder siden kom hun til en torn hybel med sovepose under armen. Hun hadde ikke annet
a gjore enn a sove pa gulvet
i et kaldt rom som ikke ble
oppvarma for langt ut i
september. Hun provde
gang pa gang a fa flytte inn
i en av de mange moblerte
hyblene sykehuset ogsa
har. Men det fikk hun ikke,
enda mange av dem sto
tomme. Disse hyblene tilfalt ikke nyansatte avdelingshjelper, ble det sagt.
Jenta var giktisk, og resulta.tet var at hun ble sjukmeldt i 14 dager pga. disse
boforholdene.

IKKE PENGER
TIL MAT
Aleine og ny i byen, uten
nala i veggen pa en tom hybel, ingen trivlig tilywrelse.
Jenta forsokte a fa forskudd pa lonn for a kunne
kjope seg det aller mest
nodvendige for a leve. Men
dengang ei. De hoye herrer
i administrasjonen kunne
bare beklage, det lot seg ikke gjore.

Pa toppen av alt var hun
ogsa sa uheldig at hun ble
frastjalet penger, pass og
andre personlige ting hun
hadde i handveska. Jenta
la da ut pa vandring til sosialkontoret, som sendte henne videre til et annet sosialkontor, som igjen ba henne
ga til politiet. Etter a ha
gatt uten mat i flere dager,
fikk hun til slutt penger til
mat pa et av sosialkontorene.
INNFLYTTERE OG
FREMMEDARBEIDERE
Det er ikke lett a bli kjent
med folk i «Stjerneblokkene», var jentas erfaring. Det
er ikke noe felles oppholdsrom eller naturlig samlingssted. En kan faktisk
bo i samme korridor i flere

maneder uten engang a ha
sett hverandre i korridorene. Resultatet av dette er at
mange av de som bor der
ikke orker a sitte aleine pa
hybelen kveld etter kveld,
og at dette fewer til mye
uteliv med mye drikking og
en del stoffbruk.
Det er en hard virkelighet som meter innflytterungdom nar de for forste
gang kommer til Oslo. Det
er saarlig innflytterungdom
og fremmedarbeidere som
bor i «Stjerneblokkene ».En
avdelingshjelp ma nemlig
ha jobba pa Ulleval Sykehus i 15 ar (nylig satt ned
fra 20), for hun kan fa leilighet med eget bad eller
dusj.

Stjerneblokkene blei opprin nelig bygd for 4 hose OL- deltakere i 1952.

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

10
rode garde
Lillehammer har endeleg
fcitt eit jentefotballag med
det klingande navnet A.gatan , eit ordspel over ktgsnavnet «Gatan. Vi har prata litt
med tre ildsjeler i laget: Hege Helgesen, Kristin Utgard
og Solveig Sigstadsto.
Og forst vii vi vete korleis
«A.gata» vart til.
— Faktisk pa eit fodselsdagsselskap. Vi prata der
Litt laust om dette og entusiasmen steig. Vi sette sa ord
om i handling og byrja nokre
dagar ettter med fast trening to gongar i veka. Dette
var i midten av mai. No er
det ganske fa att av dei som
var med fra starten, men det
har kome til sa mange nye at
vi har meir enn fullt lag. I
det siste har det yore sywrt
bra oppmete pa treninga.

Jentene i Lillehammer har byrja spele fotball — vi presenterer «A. gata»

— Kva fekk dykk til a
starte med jentefotball?

— Vi var interessert i fotball, hadde lyst til a byrja
spele, m.a. for a fa skikkeleg
trim. Fleire pa laget har tidlegare drive idrett, t.d.
handball.
GUTTA HJELPER OSS
— «Gata» er jo eit lag i 7.
divisjon, kvifor vart det dei
som starts opp med jentelag?

— Det var no vi som starta laget, men fleire av oss
kjendte godt folk i «Gata».
Dei var pa si side interessert
i a hjelpe oss, sjolv om dei
nok ikkje trudde noko pa dette.
No har vi god stotte av gutta i laget, dei er opptekne av
at vi trenar og oppmuntrar
oss til a halde fram, Trur dei
er glad over denne utvidinga
av fotballaktiviteten.
— I Gudbrandsdalen har
det no yore spela serie for
jentelag med ein 7 —8 lag,
men forst no vert det lag i
Lillehammer. Kva kan det
ha seg?
— I dalen har det yore

storre interesse for jentefotball, m.a. trur eg kretsen der
tok initiativ, og i ei lita bygd
t.d. har dei sywrt mange tilsodarar. Her i byen har ingen teke noko iniativ, sjolv
eit stort lag som LFK har ikkje gjort noko for a fa i gang
jentelag.
VIKTIG MED
GODT MILJO
— Korleis er miljeet i
«A.gata»?
— I laget er det folk med

ulik bakgrunn og ulike meiningar, men det er eit

Fotoalllaget A.gata
samla til kamp.
enormt samhald. Ikkje noko
sur kritikk og hakking pa
kvarandre, men positiv
hjelp. Alle har glede av
spele og det er det viktigaste. Det ligg ei fare i at det
kan bli for mykje alvor om
laget skulle gjere det godt.
Sjolvsagt ynskjer vi at det
skal bli eit godt lag og ein lyt
ha med eit konkurransemoment i idretten, men det lyt
heile tida vere ein balanse
mellom alvoret og moroa
ved a spele. Men, som sagt
miljoet er sywrt godt og ik-

<<Ariesa mi ville ikkje
ha meg som tante dii
eg byrja spela fotballlo
kje noko tyder pa at det vii
endre seg.
FOTBALL ER
FLOTT JENTEIDRETT
— Kva med myta om at
«fotball er berre for gutar»,
spelar det noko rolle for
dykk a ta livet av ho?

— Heilt i starten var det
vel ikkje det vi tenkte pa,
men nar vi no ha byrja ser vi
og denne sida som viktig.
Fotball er absolutt ein flott
idrett ogsa for jenter.
— Eg har ei niese som ikkje lengre ville ha meg som
tante da eg byrja spele fotball! Men no er no sjolv med
pa eit lilleputtlag, sa det gar
framover. Det er sjolvsagt
stor forskjell pa jente- og
guttefotball, men slik er det
jo i mest all idrett. Vi lyt, i
fotball bli vurdert ut i fra
nett at vi er jenter.
— Forst skal vi no spice
om a fa bli med i serien i
Gudbrandsdalen. Vi har jo
eit problem med a fa hjemmebane. Hovudbana i byen,
Stampesletta, ville jo yore
det beste og vi hailer vi kan
fa bruke ho. Elles vert det ei
viktig nok oppgive a halde
pa laget og a gjere det sa
godt som mogeleg i serien

samstundes med at spelegleda er drivkrafta. Det hadde
og yore artig a meldt pa laget til NM. Ei viktig oppgave
er det fa trekt med fleire yngre jenter.
— Korleis vert det med
treninga i vinter?
— Det er eit stort pro-

Ein lyt derfor starte med
terpe inn grunnleggjande
ting. Han som har trena oss
til no har yore den heilt rette
til a trene eit jentelag, med
fin balanse mellom a presse
pa oss og ta omsyn til kor vi
star teknisk og fysisk.

blem. Det er stor belastning
pa gymsalane og sa lyt ein
betale leie. Men vi finn vel
pa eit eller anna.

— Syns det er litt vanskeleg. I sma mengder kan det
vel ikkje vere sa farleg, i dag
treng mange lag dei pengane
dei far fra naeringslivet gjennom reklame. Men det ma
ikkje bli slik at nwringslivet
far kontrollen med idrettsla-

— Dykk ar alt vora i ilden
i ein privatkamp mot seriemesteren i Gudbrandsdalen,
Kvam. Eg syntes dette var
ein fin kamp med bra innsats og som lova godt. Kva
er dykkar vurdering?
— Sjoly om det kneip

hardt pa kondisjonen sa var
det i alle fall som du seier
innsats heile kampen. Det
var innmari artig. Vi hadde
jo nesten rekna med tosifra
tap og vi er sjolvsagt overfornogd med 0-2 tap.
SiEREIGEN TRENING
— Kva medtreninga av eit
jentelag?

— Det er viktig at ho vert
lagt opp heilt elementrt. Vi
er jo eit offer for myta om
fotball for gutar og har
knapt nok spela fotball for.

— Idrett og reklame?

ga.
— Om vi vine spele med
reklame pa draktene? Van-

skeleg a seie, vi har jo svmrt
elendig okonomi og drakter
er dyre. Men vi ville i alle
fall ikkje reklamere for kva
som heist!
Og vi ynskjer “A.gata» og
alle andre jenteforballag all
lukke med treninga i vinter
og seriefotballen til varen.
Og la det bli jentelag i kvar
by, kvar grend, kvar skule,
kvar arbeidsplas
Fotball

er ein flott lagidrett for gutar og forresten!
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I den forste artikkelen om SU-Iedelsens
«Oppgjor med AKP» viste vi hvordan
SU-Iedelsen bevisst forvrenger teorien
om 3 verdener, og hvordan de for a fi til
dette Parer med fusk og fanteri.

I denne artikkelen skal vi ga mer inn
pa SU-Iedelsens syn. BI.a. skal vi to opp
deres forvrengning av Lenins teori om
imperialismen og deres syn pa borgerskapet i den 3. verden.

I aysnittet «Imperialismen» (s.55) hevder Solheim & Co elegant: «L,enins forstaelse av imperialismen som et forholdsvis enhetlig niva i kapitalismens utvikling finnes ikke» (Solheims understrekning). Solheim ma mene at Lenin la stor
vekt pa at kapitalismen i imperialismen tidsalder hadde en ganske jevn og stabil utvikling, at
det ikke utvikla seg store forskjeller mellom okonomiene i de forskjellige imperialistiske landa,
at det ikke oppstar store motsetninger mellom de
forskjellige imperialistiske landas politikk osv.
Litt lenger ut i samme kapitel slar Lenin fast:
oDet fullstendig meningslese snakket til Kautsky
om ultra-imperialisme 'oppmuntrer blant annet
den grunnleggende feilaktige ideen som bare gir
dem som unnskylder og forsvarer imperialismen
vann pa molls., nemlig at finanskapitalens styre
minsker ujamnheten og motsigelsene som er innebygd i verdensokonomien, mens det i virkeligheten eker dem.» (s.136, Lenins understrekninger. )

«et vesentlig trekk ved imperialismen er rivaliseringa mellom flere stormakter for a fit hegemoni, dvs. for a fit territorler, ikke sa direkte til
seg sjel som for a svekke motstanderen og undergrave hegemonlet hans» (s.133, «Imperialismen»
— Forlaget Oktober).
Vi kunne sitert mer, men det er unedvendig.
Hvordan er det mulig, med disse utsagnene av
Lenin i hodet, a pasta at Lenin la stor vekt pa imperialismen som «et forholdsvis enhetlig niva i
kapitalismens utvikling»? Det er ikke mulig, og
vi ma bare slit fast at Soiheim & Co driver bevisst
forfalskning av Lenin.

FORFALSKER LENIN
Og da er det liten grunn til a forbauses over at
han ikke finner igjen dette i teorienom 3 verdener. For vi vii faktisk pastik at en silk forstaelse
av imperialismen, ja den er ihvertfall ikke Lenins.
For et av de aller mest sentrale i Lenins analyse av imperialismen er jo nettopp mangelen pa
enhet mellom de imperialistiske landa. Lenin understreker gang pa gang at framveksten av imperialismen ikke fewer til sterre enhet, men tvert
om til at motsetningene mellom imperialistene
blir sterre og hard ere. Vi skal sitere litt fra Lenin, sa kan enhver demme
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3. VERDEN LAND IMPERIALISTAGENTER?
Et sentralt punkt i Solheims angrep pa 3 verdener teorien er folgende :
« (den ser) bort fra at reaksjoruere regimer i
den 3. verden utgjer viktige deler av det imperialistiske verdenssystemet.» I tillegg har Solheim
et syn hvor det han kaller reaksjontere regimer
ikke bare er reaksjoncere, de er ogsa i mange tilfeller i felge Solheim «imperialist-agenter». Direkte og indirekte (gjennom a sitere albanerne)
nevnes f.eks. Iran, Chile, Brasil, Indonesia,
Egypt, Sudan, Marokko og Jordan som eksempler pa land hvor regjeringene er «reine imperialistagenter». (NB! Samtidig som f.eks. Vietnam
utropes som progressivt.)
Vi skal sjelsagt ikke argumentere mot at mange av disse regimene er reaksjonnre. Det er velkjent at mange av disse regimene driver en beinhard undertrykking av folket i sitt eget land. Men
det er viktig a argumentere mot at alle reaksjo-

Nomader i byen Kassala i Sudan drikker to og tar en rast.Sudan gir aktiv stotte til ELF,
EPLF og PLO.Er de en del av »den svarteste reaksjon»?
nmre regimer 13. verden blir stempla som «imperialistagenter». For dette er verken i samsvar
med historia for oss eller virkeligheten na. Vi
skal gi noen eksempler:

BRASIL GAR MOT USA
Iran deltok i oljeboikotten 11973 (sammen med
flere andre «reaksjormre» regimer i den 3. verden). USA trua bl.a. Saudi-Arabia (som er et annet eksempel pa at Iran og Saudi-Arabia er «imperialistlakeier»? Brasil har over ei tid utvikla
stadig skarpere motsigelser til USA bl.a. fordi
USA ikke vii at Brasil skal bygge egne atomkraftverk. Vi tar ikke stilling til hva som riktig
eller gait av Brasil a gjere, MEN: Nar disse motsigelsene utvikles, er det da et uttrykk for at regjeringa i Brasil er en «rein imperialistagent?
Ytterligere et eksempel: I forbindelse med den
sakalte Camp David-avtalen mellom Egypt og
Israel har USA forsekt a fa de andre araberstatenes stette til denne. Men regjeringa i Jordan, under ledelse av kong Hussein (som Solheim utvilsomt regner som «agent for USA-imperialismen»), har nekta a stette Camp David-avtalen.
Hvordan forklarer Solheim dette samtidig som
han opprettholder «agent-teorien» sin?
Faktum er at Solheim er pa meget tynn is, derfor konstruerer han et verdensbilde som bare bestar av imperialister og imperialistagenter. Utviklinga i verdenspolitikken viser at et stort flertall av regimene i den 3. verden ikke opptrer som
«agenter» for imperialismen, men tvert om vender seg mot supermaktene.
Solheims pasta.nd om at «reaksjontere regimer
i den tredje verden utgjer viktige deler av det imperialistiske verdenssystemet» ayslerer forevrig
flere ting.

FORVRENGER VERDENSBILDET

Organisasjonen for afrikansk enhet,der alle de frie landa i Afrika er med,hadde toppmate i
Khartoum i Sudan i sommer.Hele byen var da pynta med slagord om afrikansk enhet og
uavhengighet og om sttitte til ELF,EPLF PLO og araberlanda.

For det forste sprer han igjen (indirekte) synet
at Sovjet ikke er imperialistisk.
For det andre viser det at han totalt overser de
stadig sterre motsigelsene og splittelsene innafor
det vestlige, imperialistiske systemet.
For det tredje neglisjerer Solheim fullstendig
motsigelsen mellom de imperialistiske og sosial-

imperialistiske undertrykkernasjonene og de undertrykte nasjonene i den tredje verden.
For det fjerde, og kanskje viktigst i denne sammenhengen: Han vrir pa virkeligheten til det
ugjenkjennelige for a fa den til a passe inn i hans
forenkla verdensbilde. Sudan er et av de landa
han utroper til a Whore «den svarteste reaksjon». Samtidig som det er et faktum at regjeringa i Sudan tidlig stetta de indo-kinesiske folkenes
kamp mot USA, lenge har stotta. PLO, og har
slatt ned minst 2 Sovjet-inspirerte forsek pa
statskupp. Regjeringa i Sudan stetter ogsa
varmt den eritreiske frigjeringskampen, og det
var president Nimeiri som tok initiativ til enhetsforhandlingene mellom ELF og EPLF.
Alt dette er sjolsagt kjent for Soiheim. Men det
passer ikke inn i bildet hans, og han klistrer merkelappene «svart reaksjon» og «reaksjonmrt regime» pa. Eksemplene kunne nevnes i like stort
antall som aret har dager, men vi skal rove oss
med dette. Det er nok for A vise hvilken linje Solheim & Co har nar det gjelder omgang med virkeligheten i verden.

3 VERDEN-TEORIEN
I LENINS AND
Ogsa i dette sporsmalet viser det seg at Solheim star milevidt fra marxismen og leninismen. I artikkelen sin «Nasjonenes rett til sjolbestemmelse» fra 1914 slo Lenin fast: «For sa
vidt som borgerskapet i de undertrykte nasj onene kjemper mot undertrykkeren, er vi alltid, i alle hove, og sterkere enn noen som heist andre for
det, for vi er de meat stalsatte og mest prinsippfaste fiendene av undertrykking». (s.163, bind 5 I
utvalgte verker, Oktober)
Lenin slo ogsa fast: «Imperialistene undertrykker ikke bare arbeiderne i sine egne land,
men ogsa borgerskapet i de sma sta.tene» (sitert
etter Marxistisk Forum nr. 4 1978, s.49)
Det er klart at det er Mao Tsetungs teori om 3
verdener som er i samsvar med Lenins teori om
imperialismen og de faktiske forholda 1 verden i
dag. Erik Solheims forsek pa a sette Lenin opp
mot Mao faller sammen som et korthus, fordi
han forfalsker Lenin, forfalsker Maos teori am 3
verdener og gir et falskt bilde av verdenssituasjonen. I det Lange lop er ei sane linje (learnt til
virke tilbake pa han sjel som en boomerang.
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«Minst 1 million mennesker er likvidert av det nye regime.» «Bondene voktes av vfflpna soldater». «Sma
barn brukes som trekkdyr foran plogen.»
Disse og andre svarte logner er blitt spredd over hele
verden om forholdene i Demokratisk Kampuchea. Den
amerikanske senatoren Mc Govern har foreslatt ny invasjon i det landet som er blitt truffet av flere bomber enn
hele Europa under den 2. verdenskrig.
Hver gang et nytt sosialistisk samfunn er blitt grunnlagt, har borgerskapet verden over satt i gang liknende
lognkampanjer for a sverte sosialismen. Det skjedde da
den sosialistiske Sovjet-republikken ble grunnlagt, og da
Kina ble frigjort. I dag reiser Per Kleppe til Kina og har
bare godord a si.
Hva Kleppe vil si om Kampuchea om 20 Sr, kan vi bare
gjette oss W. Men vi kan her bringe forstehandsinformasjon om forholdene i Kampuchea i dag. Vi har intervjuet
PM Steigan etter en lengre reise han har gjort i Kampuchea i oktober.
— Set dere mange spor etter
US A -imperialismens
krigforing?
— Slike spor fantes over
hele landet. Kampuchea er
utrolig krigsherja. Det finnes nesten ikke en landsby
som er hel etter krigen. Det
finnes landsbyer der bare en
eneste gavl sto igjen etter
bombene.
Bombekastere
finns praktisk talt over hele
landet, og en del steder er
skauen kappa av midt pa etter artilleri- og gevwrild. Alle veier og bruer var bomba.
Mr de ma har gjenreist store
deler av landet, er det en
voldsom innsats som Jigger
bak.

enne unge mora jobbet som kokke ved et jernbaneanegg i Sisophong. Hun og arbeidskameratene hadde orgaLisert felles barnepass. Det var ogsa felles bespisning for
dle familiene ved jernbaneanlegget en gang om dagen,
lik at det private husarbeidet var redusert til et mininum. Nar kvinnene skulle. lode, dro de til jernbanens kliL ikk 30 km unna, hvor de kunne bli i en maned.
,

SNAKKET MED
ALLE VI VILLE
— Mange norske journalister og politikere hevder at
folket i Kampuchea arbeider
under gevcervakt, at de ikke
har frihet, men er utsatt for
en voldsom terror. Stemmer
disse pastandene med hva
dere opplevde?
— Overhodet ikke. Vi reiste over 1 000 km, bl.a. gjennom noen av de tettest befolka omradene. Pa hele denne
reisa sa vi bare 5 soldater
med gevwr, mens overalt
dreiv folk A arbeida. Og folk
var veldig vennlige, Apne og
lette a komme i kontakt
med. Dersom det hadde Nrrt
tilnwrmelsesvis den terroren som det snakkes om i
Norge, er det helt utenkelig
at det kunne vre en sa rolig
og apen atmosfre pA, landsbygda.
Vi fikk ga fritt omkring i
Pnom Penh, fotografere alt
vi onska, og snakke med de
folk vi ba om nA.r vi reiste
rundt.
— Fikk dere noe inntrykk
av hvordan det er folket som

en bremsefabrikk i Phnom Penh matte AKP(m-1)s degasjon disse 18 Ai- gamle unge jentene. De hadde alle
Left med pa frigjoringa av Phnom Penh. I dag jobber de
timer daglig pa bremsefabrikken, og 4 timer daglig med
dyrke gronnsaker. De var alle ugifte, og bodde pa hybr som fabrikken hadde.

har makta i landet?
— Det er de lokale enhetene som er den avgjorende
faktoren. Det er fagforeningene som styrer bedriftene,
som velger ledelsen og bestemmer driften. Likeledes
er det allmannamotene i kooperativene som velger ledelsen der og bestemmer
hvordan kooperiativet skal
brukes. Det er ledig stor
grad av desentraliseringa
av makt til den enkelte kooperativene og fabrikkene.
INGEN BUTIKKER
— Kampuchea bygger sosialis men gjennom et nytt og
annerledes okonomisk system enn det vi tidligere
kjenner fra f.eks. Kina. Hva
gar det ut ?
— Det skiller seg fra alt
annet jeg har sett ved at de
ikke har penger. Men ikke
bare det, de har ikke varebytte i det hele tatt. De produserer ulike produkter,
men disse omsettes ikke pa
noe marked. For jeg dro til
Kampuchea ville jeg trodd
dette var umulig. Men det wiser seg at ut fra de helt spesielle forholda i Kampuchea
er dette mulig.
Det skyldes flere ting: For
det forste er landet fra naturens side veldig rikt og veldig ensarta. Sarin at alle kooperativene og de fleste fabrikkene er sjolforsynt med
matvarer. Hver kampucheaner far 312 kg ris i Aret, og
det er flust med gronnsaker,
kjott og fisk. Det gjor at det
ikke trengs penger eller noe
marked for A omsette mat.
PA den andre sida er Kampuchea veldig fattig pa industriprodukter. Og jeg tror at
dersom de innforte penger

aftenposten

toppen av en russisk T-54 tanks sitter Pal Steigan. Bi- .

te og 5 andre russiske tanks kapra i Svay Riengtrovinsen i Papegoyenebb-omradet. Det er her Vietnams
. ngrep mot Kampuchea sEerlig er konsentrert.

detraiPhnom.Mefadgrtilben-

Leder i Aftenposten
17/4-78, et it etter frigjoringa av Kampuchea:
...«SA nasjonalistisk og
se. bestialsk brutalt som
de nye makthaverne har
opptradt, er det lite sannsynlig at disse 600 000
(Vietnamesere som reiste
tilbake til Vietnam) er
sendt avgarde pa noen

I Kampong Thom-provinsen arbeider 3 000 kampucheanere fra hele landet for A bygge en vanningskanal. De har
na, ville det fort til store skadevirkninger. Det er ikke
nok produkter til a fordele
rundt i landet slik at alle som
eventuelt hadde penger kunne fa kjopt dem. Et pengesystem kunne lett fort til hoye
priser, svartebors o.l. som vi
kjenner fra andre land i den
3. verden.
ETTER REHOV
— Men hvordan fordeles
de industriproduktene som
finnes, og etter hvilke kriterier?
— Det vanlige under sosialismen, slik Marx streker
opp, er at det skal fordeles
etter arbeid. Under sosialismen er det fortsatt ulikhet, i
den forstand at det er knappselskapsreise. Men de forhold som massetransporten av dem er foregA.tt under, er ukjent for omverdenen. Ukjent er imidlertid ikke den brutalitet
som de nye makthaverne
anvendte for a tomme de
store befolkningssentra
kort efter maktovertagelsen
Regimet i Kambodsja
er savisst ikke det forste i
verdenshistorien som slar
inn pa den hensynslose

het. Og de ting som finnes,
fordeles til den enkelte samfunnsmedlemmer i forhold
til deres arbeidsinnsats.
I Kampuchea sa vi ikke
noe tegn til det. Alle far
f.eks. 2 sett kia r i Aret. De
som trenger mer, far mer,
f.eks. mannfolk i hardt arbeid. Dessuten far kvinner
noe mer enn menu. Vi spurte
noen unge modre hvor de
fikk klmrne til ungene fra.
«Klwrne kommer med toget», svarte de. De hadde ikke noen forestilling om at de
matte utrette en bestemt
mengde arbeid, betale noe
eller handle for A fA. klwr. De
kom simpelt hen med toget.
Hadde du sju unger kom det
klwr til sju, hadde du en,
klmr til en.
brutalitets vei mot sin
egen befolkning ...»

hans henrik ramm
Unge Heyre, i Extra nr. 2
1977:
«Verden har overlatt
noen millioner mennesker
i en avkrok av verden til
en gruppe fanatiske og
kyniske mennesker, som
forblindet av den rene
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mesere
ienka
kanonene
Rett for vi besokte landet, hadde Kampuchea erobret 6 russiske T-54 tanks som vietnameserne hadde
sendt inn. Vietnameserne har darlig moral i sin her, de
har derfor i star grad gatt over til panserkrigforing og
bombing fra lufta.
Nar regntida skitter i november, venter Kampuchea en
iny offensiv fra Vietnam,

t

- Bakgrunnen for Vietnams
Det er kart at det er Soy-,
krigforing ligger langt til- jet som_ star bak. Dette synet
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parti. skiftet ikke nark spill am. verdensheredomfor 1951, og de bar for iso.tt me. Det deltar rta -tsike
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teknikere, og de
nele Indo-Kina. Sjoi rnens .bar Ui og med deltatt i karnp
Vietnam dreiv
rettferchg sor•). pam.p.ervf)gniercre. Sov.
krig mat franskmennene at! Jet anbicer. a s ik re he rredeey,
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KamlIzier.ea og Laos som matakaasiretlet. 1 0,-....tta snit
noe son: skulie legges under
let cr Kanipuenea en viktig
Vietnam I-50-ara provde de b rikhe
a bygge app at,, proE:8 riTi_luf: h;::,., er ..noi--t t. tit a
vietnamesisk . partt t Korn- mate Vie.tnem tae..:. en fatuchea, og- If bar flare gan- k4 c rigsstra tefo D, ers ,-,rn II.,
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rn putt heas Korn murals ',.: - ,,.K.,..., pa rti og re0,5, 7. i a e,-e,
parts . . .; .. . .. . 1<arnpuettea hacifie
8 t:t te t rtt
ActS UNDER- .:
:. befOlkatzga z.iii- egot- ta.'! ,
it,.:.', i VIETNAM ' ,
, de nn e kiigt,m, ,s4.;,.
.de
Its.o ti:... gjot. krav ril at 1:i..arn- flit;. .cp,ka. -.ve.A., :;....lira skill anerkjentte Viotriam for le,age 830,
teams ledeise, akk.,,'r4t
......
v an r.iAA '.iv .j< L k A ,i t., '4
Laos. T Lao,: bar viet,
Vietnaoi.
} tatt ovet den -militzere
- er errwen
- - - c etv:ntle
,
tit, .itt Q,-or store gren- ".;.tli bade liar det 1.--;j 1- 0-1...t."' A
mrader og i tvtt et inn I'6A1 'sold:atm'. utri-r6thi
,,l'
retusenor 4.1V viairneno
P-rt .%- t-; alnrato,11:.;ion \ le. Kampu el leai ,,,,, r ne vjt, niim nar 1 in.itioner soiti:!:.
(tette , vg de er nojim tili-7.,_ tor, os.nservogner, Mtg-'.. ..;;
1.„ for A, :Iii:,- 1 f iy, russisk panservogrfere.
re og alt mtilig slAgs oistyimat USA etter arnerikarterni?.. Kern
hadde Vietnam svare oe.ser . nuehea liar snout nok antiI :Kampuchea sum frt.- in.e luftskyts, ?tar et veldig lit=
gjoringsfronten der beskytta tlyvapen, osv, Kampuottea
mot amerikanerria. Etter at er ikke i stand til a drive agkrigen var slutt, krevde gresjon mat noen. Dersorn
Vietnam a fa beholde disse folket I. Kampuchea s5, Vietbasene. Men de Ole da Kasta na.ms invasjon som nee poet - .
ut. 1Vtt kommer de tilbake for tivt, sitt vile den bile kani- 1
A. prove a. to dette igjen. be purheanske hteren ttdd ned..
rykka, i fjor winter 30 kin inn i erlag med en gang. Den eneste forklarings. pa at de kla.
landet.
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e maskiner, sa det meste av arbeidet drives manuelt.
rer hele Kampuchea bygges det na. et «sjakkrutenett»
PROD USERER
MAT 1 llYENE
Na er f.eks. sykler eide av
fabrikkene og kooperativene, og de som har behov for
dem, bruker dem. Det samme gjelder en del andre industriprodukter.
Jeg tror de ma legge om
okonomien en god del nar de
far flere industriprodukter,
men i dag ser det iallefall ut
til a fungere bra.
Det viktigste de har lest siden frigjoringa er mat, klter,
medisiner, og na er de i ferd
med a lose husproblemet,
som fortsatt er stort.
— Hvordan fungerte dette
at hoer fabrikk eller kooperativ skal vcere sjolberga
med mat?
marxistiske here har tatt
den endelige konsekvens
av det velkjente kollektivistiske slagordet: «Samfunnet betyr alt — mennesket ingenting.»»

— De fabrikkarbeiderne
jeg snakka med, drew deltidsproduksjon av gronnsaker. Noen jenter jeg snakka
med i Phnom Penh jobba 4
timer i fabrikk og 4 timer
med jordbruk. De hadde ikke behov for a fa tilsendt
mat fra landdistriktene.
Jeg tror det ma. vwre en
viktig del av det ekonomiske
systemet, for det gjer behovet for marked enda mindre.
Du trenger ikke engang drive handel mellom de ulike
kooperativene, og byene blir
ikke kreftsvulster som Jigger og tterer pa landsbygda.
— Pa bilder fra Kampuchea ser vi ofte unger som
deltar i produksjonen. Det er
jo barnearbeid. Hvordan
opplevde dere dette?

D's
HA
WERT
DER:

av vanningskanaler ut fra Mekong-elva, slik at det kan
bygges overrislingsanlegg til ris- og grennsakmarkene.
BARNEARHEID
— Det er riktig at det finnes barnearbeid. Na ser
kampucheanerne forbleffende unge ut, en som er 18 kan
ofte se ut som han er 12. Men
det fantes mye unger i arbeid, swrlig i jordbruksproduksjonen.
Og det skiller seg jo egentlig ikke sa mye fra det gamle
bondesamfunnet i Norge der
alle matte delta i onnearbeid
o.l. fra de var knottsma.
Klart at ungene gjorde mye
lettere arbeid enn de voksne,
passa dyr, deltok i omplantinga av risen, osv. Arbeidstempoet var langt fra
hardt.
Men barna far ogsa skolegang, sjel om skolegangen
enna ikke er fullt utvikla.

jean christopher oberg
Oberg, svensk ambassador i Bangkok, besokte
Kampuchea i desember
1977:
diva jeg og min kone
sa under den 150 mil lange
reisen var livlig aktivitet
overalt. Nye landbrukskollektiver, intens bygging, masser av mennesker i produksjon. Det var
ogsa en del vi ikke sa. Vi

Det har i dag bygget opp 3
ars almenndannende skole.
Det er tross alt bare 3 1,E Ar
siden krigen slutta. Ogsa eldre og voksne som ikke hadde fatt skolegang for frigjeringa, deltar i undervisninga. I tillegg finnes det videregaende skolegang og kurs
som er direkte yrkesretta.
At barn og ungdom deltar i
produksjonen ser ogsa kampucheanerne som en viktig
del av utdanninga: At de lzerer seg praktisk arbeid, og
knytter den teoretisk utdanninga til praksis.
Sjol sier de : Det var 10-15
aringer som var med pa a
frigjore landet sitt med vapen i hand. Hvorfor skal de i
dag ikke ogsa vre med pa a
bygge det nye samfunnet?
mennesker grave kanaler
med bare hendene, som
det rapporteres i vestlig
presse. Vi sa ingen mennesker bwre urimelige
byrder eller brukes som
trekkdyr, ingen arbeidsbrigader under tvang. Vi
sa fire soldater — det var
det vi sa av militwre i
Kampuchea.»

jan myrdal
Jan Myrdal, svensk forfatter besokte Kampuc-

1 ;

Vi var helt nede wed fronten. Kampuchea. hadde nettopp erobret 6 russiske T-54
tanks som vietnameserne
hadde sendt inn. Moralen er
svart da,rlig i den vietnamesiske hzeren, og det er tilfeller der soldater er blitt lenka
til kanonene for ikke a nomme. Derfor har Vietnam i
star grad gatt over til panserkrigforing og bombing
fra lufta. Dette viser at de ikke har noen stotte for krigen
sin, at de er nedt til a fere
krigen pa den samme maten
som amerikanerne.

rer a sta i mat, er at de har
stotte.
bet er ogsa det de bygger
den milittere taktikken sin
pa. De 18.r Vietnam rykke
inn 1 landet tit forbindelsene
blir ganske lenge, gar rundt
dem, skjterer av forbindelseslinjene og kapper opp hieren i smabiter. Det var det
som gjorde at vietnameserne matte trekke seg ut av
svtere omrader na sist vinter.
Na venter de altsa en ny
offensiv nar regntida shutter.

hea sommeren 1978:
«Ogsa for elleve ar siden kom jeg inn mot
Phnom Penh fra ser etter
A ha vwrt ute ved grensen
mot Vietnam. Na etter
krigen kommer jeg opp
samme veg. Denne gangen er ikke landet bare
fattig. Fattigdommen er
understreka av fern ars
metodiske krigsedeleggelser. Her ble det sluppet flere bomber enn over
hele
Europa under
2. verdenskrig

Men ogsa annet enn
krigsedeleggelsene har
forandret landet. Det
gamle samfunnet er borte. Da fantes det luksus og
gode viner og det sate livet for et utvalgt fA.tall.
Men folket hadde det vanskelig. Na kan alle stile
sulten og skjule en naken
kropp. Det fins ris og
Et fatall har fatt det
darligere og de mange
har fatt det bedre. Rettferdigheten rader.»
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Aksjonsuke pa skolene 27,nov. - 1.des.

JORDA
NDT
i'otnam sviker
frig ieringsbovegelsene

Stir-Asia
PA sin siste rundreise i
Serest-Asia kunne Vietnams statssjef, Pham
Van Dong, fortelle sine
gledelig overraskede verter at verken den vietnamesiske regjeringa eller
det vietnamesiske «kommunist»-partiet lenger
stottet frigjoringskampen
i Thailand, Malaysia og
Singapore. Dermed dolker Vietnam frigjoringsbevegelsene i disse landa
i ryggen, og vrir flere
ganger rundt i saret. Under ledelse av sine respektive kommunistiske
partier har folkene i disse
landa fort vmpna geriljakrig i titalls av ar. Viseformann i Kinas Kommunistiske parti, Teng HsiaoPing har seinere beklaga
Vietnams svik, og slatt
fast at KKP fortsatt stetter frigjorIngskampen og
stiller seg ved geriljapartienes side.

Ettermiddagsstemning pa kaffeene pa torget i byen Tessenei,fOr byen igjen blei l okkupert i juli i fir.

Mihret,I 5 fir,pa skrivemaskinkurs i en av ELF's baser.

andet red havet»
der i verden viser at sjol den
sterkeste militmrmakt ma gi
tapt overfor et samla vmpna
folk. Derimot er Sovjet kjent
for a snike seg inn bakveien.
Pa alle mater arbeider de
for a vinne innpass i en frigjoringsbevegelse, et nytt
regime osv. for pa den maten a sikre sine interesser.
Angola er vel det mest ioynefallende eksemplet.

«Landet ved havet» heter et nytt ung-

domshefte fra Forlaget Oktober om frigjoringskampen i Eritrea. I heftet far du
pa en grei mate vite om et folk som har
sibs i hundrevis av ar mot utallige undertrykkere. De som har skrevet heftet
har besokt Eritrea. Inntrykkene er sterke.
Hele befolkninga er mobilisert til a delta
i arbeidet for 6 vinne frihet og bygge opp
et nytt samfunn. Alle de konkrete eksemplene som heftet legger fram, er viktige
eksempler som vi kan Isere ay. Grundig
kjennskap til alle sider av frigjoringskampen er viktig for oss dersom vi skal utvikle et solid stottearbeid. Heftet «Landet
ved havet» er av stor betydning for a
bygge opp et bredt solidaritetsarbeid
med Eritrea blant ungdommen i Norge.

Sol.kom.
nedlagt
Etter 13 ars aktivt soidaritetsarbeid
for Vietnams folk, er na Solidaritelskomiteen for Vietnam — «Solkom» ned.
bgt. I en iittalelse fra landsmotet slas
det fast at Vietnam na bryter alle prinsipper for forhoidet til andre land gjennom a ga tit angrep pa Kampuchea. Den
rietnamesiske haven har here ganger
krenka kampucheansk territorium, de
har revs ris og bomba landstryer, og for
111 og med oppfordra det kampucheanske folket til I styrte sin egen regjering.
1 uttalelsen heter del:
«A leggja ned Solkom i dag er den beste mater a syna kor hegt me respekterer den heitemodige kampen som forte
fit siger i 1975.»
«Dersom me ikkie trade dette, ville
ire i dag &Iva venskapsarbeid med eit
and som fever ein aggressiv pohtikfc, og
iem bryt med Ho Chi Minh sine kende
ud: 'Ingenting er meir dyrebart enn
Oostende og fridom'.»
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SUPERMAKTENE OG
ERITREA
Eritreerne slass ikke bare
mot det fascistiske regimet i
Etiopia. Bak keiser Haile
Selassie sto USAimperialismen. Bak Mengistu Haile Mariam star i dag
Sovjets sosialimperialisme.
Heftet kan Legge fram flere
data pa hvilken innflytelse
Sovjet har i Etiopia, og hvordan de farer fram for a sikre
sine strategiske interesser
pa Afrikas Horn. Men i dette
kapitlet ligger etter min mening ogsa heftets storste
svakhet.
HVA BETYR
KUBANERNE?
Hvorfor lyktes etiopierne i
offensiven mot Eritrea sommeren 1978, mens offensivene de to forega.ende Ara ble
slatt tilbake? Da var det titusenvis av bondesoldater

som velta over de eritreiske
grensene. De ble slatt ned
for fote. Det samme skjedde
i Ogaden, hvor Den vestsomalesiske frigjoringsfronten
(WSLF ) kunne ta kontroll
over 60 prosent av Ogaden
uten at de etiopiske styrkene
hadde noe a stille opp. Det
var forst da Sovjet og Cuba
satte inn tropper og vapen at
krigslykken snudde, og etiopierne kom pa offensiven.
Det samme er situasjonen i
Eritrea. Etter min mening
kommer dette altfor darlig
fram i heftet.
I tillegg ma tallet pa kubanske leiesoldater, 5-9000
vwre altfor lavt. Amerikanske og engelske kilder angir
tall fra 17 000 til 27 000.
SOVJET ONSKER
VERDENSHERREDOMME
Heftet tar heller ikke opp
hvordan kampen om Eritrea
star i sammenheng med Sov-

jets strategi over hele verden. Framstetene IndoKina, i Nordomradene og i
Ost-Europa. Sovjet er i ferd
med a sikre seg framskutte
militmre stettepunkter til en
framtidig styrkeprove med
den andre supermakta —
USA. Hva Eritrea betyr for
oss i Norge og farene for en
tredje verdenskrig blir ikke
berort.
SOSIALIMPERIALISMEN
INN BAKVEIEN?
Til slutt i denne omtalen
av ungdomsheftet om Eritrea, vil jeg ta opp et spill
som skjer bak kulissene,
hvor Sovjet driver et utstrakt press overfor frigjeringsbevegelsene og nabolanda i omradet.
Sjansen for at Sovjet ved
hjelp av Etiopa og Cuba skal
vinne en militwr seier i Eritrea, er minimale. Erfaringene fra folkekriger andre ste-

KAN ERITREA
BLI ET NYTT ANGOLA?
Splittelsen mellom frigjoringsbevegelsene, som i 3 ar
var arsak til en omfattende
borgerkrig i Eritrea, apner
klart for mulighetene. Enhetsarbeidet siden avtalene i
oktober 1977 og april 1978
har ikke gatt sa bra framover som alle hadde hapet.
Samarbeidet er svmrt begrensa, og sammenstet politisk og militmrt skjer fortsatt. ELF- og EPLFledelsen har lagt seg pa en
mye mer forsonlig linje
overfor Sovjet det siste aret.
Begge omtaler Sovjet som
sosialistisk, og karakteriserer Sovjets hjelp til Etiopia
som en misforstaelse.
Da ledelsene i ELF og
EPLF 26. juni i ar ga ut en
felleserklwring, la det hektiske forhandlinger forut hvor
Sovjet og Sor-Yemen deltok.
For forste gang sa begge ledelsene at de var villige til
forhandlinger med Etiopia
uten som absolutt forhandsbetingelse at Etiopia matte
anerkjenne Eritreas rett til
full uavhengighet.
Pa dette omradet er Sovjets muligheter for framgang storst. Ved a utnytte
splittelsen mellom de to store frigjeringsbevegelsene
ELF og EPLF, har de skapt
en situasjon som er fordelaktig for egne militwrstrategiske interesser.
Pa dette omradet er det
folket splitta.
eritreiske

unnfalMange reagerer
lenheten overfor Sovjet, og
ser pa Sovjet som den stairste fienden. En fredsslutning
i dag pa Sovjets premisser
betyr derfor ikke at frigjoringskampen er slutt.
Disse perspektivene kan
here oss mye om omfanget
av sosialimperialismens angrepsmater. Det eritreiske
folket star ikke bare overfor
en militmr trusel fra sosialimperialismen. Den politisire truselen er minst like
stor.
TRAPP OPP SOLIDARITETSARBEIDET I
Hva betyr dette for solidaritetsarbeidet? Skal vi avvente situasjonen for a se
hvor langt Sovjet nar med sine forsok? NEI! Det ville
vmre den beste hjelpa sosialimperialismen kunne M.
Det eritreiske folket slass
med vapen mot Etiopia, Sovjet og Cuba, selv om en del
krefter for en tid har inntatt
en mer forsonlig holdning til
denne supermakta. Denne
kampen skal vi stotte.
At Sovjet gar fram som de
Oar, er ikke uventa. Vi ma
svare med a trappe opp solidaritetsarbeidet til det
kjempende eritreiske folket.
Vi ma trappe opp propagandaen om Sovjetsr olle, og ayshare hvilke metoder de bruker. Desto storre internasjonal stotte det eritreiske folket far, dess sterkere star
det rusta til a sta imot Sovjets press.
Les «Landet ved havet» og
spre det til andre! Det koster
bare 5 kroner, selges i alle
Oktober-bokhandlene, og
kan bestilles fra Rod Ungdom, Postboks 610 Sentrum,
Oslo 1. Antiimperialistisk
komite for 3. verden skal ha
aksjonsuke for Eritrea pa
skolene fra 27. november.
Spre heftet i denne uka!

Eritreavenn.
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«Kina hisser til Krig! Kina onsker en ny verdenskrig!»
Denne pastanden kommer na fra revisjonister over hele
verden. I spissen for dette desperate angrepet pa Kina
star de sovjetiske sosialimperialistene. I kjolvannet pa
dem folger ledelsen i Sosialistisk Ungdom: AKP(m-I) er
«de fremste krigshisserne i Norge» (Forordet til «Oppgjor med AKP»).
Denne desperate pastanden er et formal{ pa a lede
oppmerksomheten bort fra
det som virkelig skjer: At de
to supermaktene USA og
Sovjet er last fast i en bitter
kamp om hvem som skal vaere overherre i verden, om
hvem som skal ha verdenshegemoni. Denne kampen
mellom USA og Sovjet ser vi
/IA i alle hjorner av verden, i
Afrika, i Midt-Osten, i Asia, i
Latin-Amerika og i Europa.
Kina sier at kappestriden
mellom USA og Sovjet vil fore til krig.
Er Kina dermed krigshisser? Det er en like latterlig
pastand som at en meteorolog onsker storm ilar han
p.g.a. vitenskapelige undersokelser sier at det vil bli
storm. Kinas politikk er a
ayslere hva supermaktene
driver med bak alle frasene
om «ayspenning», «nedrustning» osv. Kina sier det samme som alle med en viss
sans for fakta villig innrommer, at supermaktene overhodet ikke driver nedrustning, men tvert om ruster
opp mer og mer for hver dag
som gar. Kina sier dette for
at folk over hele verden ikke

Ic

enchain. 1,1

som ble presentert for offentligheten forste gang i
1974. Hovedinnholdet i denne
og i Kinas utenrikspolitikk
era skape «ein internasjonal
einskapsfront mot dei to hegemonistmaktene».
Forsvarsministeren i Kina
har uttrykt det pa folgende
mate: «Sa, lenge vi felger
Formann Maos store teori
om a skille mellom de tre
verdenene, forener oss med
den tredje verden, vinner
over den andre verden og

nale sporsmal er den samme
politikken for a bygge enhetsfront som Kina under
Maos ledelse har fulgt. Den
forte til seier etter seier i
kampen mot de japanske okkupantene, i kampen mot
Chiang Kai-shek og revolusjonen i 1949 og i kampen for
omforme det gamle Kina
til det nye Kina. Noen av disse prinsippene kan sammenfattes i omtrent folgende
ord : Forene alle som lar seg
forene, utnytte motsigelsene
blant fiendene og bekjempe
fiendene en for en.
For a sette denne politikken ut i livet bruker Kina de
midler som en stat har til radighet i sine fredelige forbindelser med andre stater. Et
sammenfattende ord for
denne virksomheten er diplomati, et konkret omrkie
er handel. Vi skal si noen ord
om dette.

a

DIPLOMATISKE FORBINDELSER MED REAKSJON /ERE STATER?
Revisjonisten Erik Solheim, formann i Sosialistisk
Ungdom, gikk pa et mote i
Oslo nylig vekk fra den tidligere kritikken av at Kina
har diplomatiske forbindelser med Chile. Det viser at
han har skjont at dette ikke
er noen holdbar kritikk. Men
fortsatt er dette et sentralt
punkt i mange revisjonisters
kritikk av Kinas utenrikspolitikk, og mange andre lurer
pa dette sporsmalet.
Chile-juntaen er stokk reaksjonwr og fascistisk og

Ikke mer enn en handfull regimer ble igjen til a ha forbindelser med. Kunne Kina arbeide for en internasjonal
enhetsfront mot supermaktene pa et sant grunnlag?
Nei, selvfolgelig ikke. Det
vile were en politikk for fullstendig isolasjon. Det ville
vre en politikk for a overlato verdenspolitikken til supermaktene og deres krigspolitikk aleine. Det er sjolsagt dette sosialimperialistene hadde onska mest av
alt. Det hadde gitt Sovjet
fritt spillerom, saerlig i den
tredje verden, til a framstille seg som deres «naturlige
allierte».
Heldigvis er det ikke skin.
Heldigvis har Kina de siste
Ara satt teorien om 3 verdener ut i livet og oppretta diplomatiske forbindelser med
langt over hundre stater.
Det har lagt grunnlag for a
skape den internasjonale enhetsfronten mot supermaktene.
Hvorfor broyt Sovjet forbindelsene med Chile etter
kuppet i 1973? Jo, for a dekke
over at dette viste at deres
revisjonistiske «fredelige
vei til sosialismen» var bankerott. Dette kan vi si fordi
Sovjet for ovrig har diplomatiske forbindelser med alle
de reaksjonwre regimer det
bare er i stand til. Ikke bare
det, Sovjet gir dem stor stette em de bare folger Sovjets
politikk (eks. Etiopia), eller
arrangerer statskupp for a
fa seg et mer velvillig regime (eks. Afghanistan). Soy-
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Kinesisk soldat pa Vesttysk stridsvogn.

ONSKER KINA
VEIRDIENSKRIG?]
skal la seg to pa senga av supermaktene, men tvert om
were forberedt og reise seg
til kamp mot dem.
INTERNASJONAL
ENHE TS
FRONT MOT SUPERMAKTENE
Kinas
utenrikspolitikk
bygger pa teorien om 3 verdener, som ble utforma av
Mao Tsetung personlig, og

danner en brei internasjonal
enhetsfront mot de to hegemonistmaktene — Sovjetunionen og De forente stater —
med vekt pa it ayslere og sla
hardt mot den sovjetiske sosiallmperialismens
aggresjons- og krigspolitikk,
er det mulig a utsette utbruddet av en ny krig.» (Peking Review, 33/78)
Denne politikken som Kina i dag felger i internasjo-

driver blodig undertrykking
av folket i Chile. Sporsmalet
er : Er dette noe spesielt for
Chile? Landa i den tredje
verden har i svcert mange tilfeller reaksjonwre regimer
som holder folket nede ved
steinhard undertrykking. De
som kritiserer at Kina har
forbindelser med Chile burde kreve at Kina skulle bryte
forbindelsene med alle reaksjonwre regimer i verden.

Sudanesiske kvinner demonstrerer foran Sovjets ambassade 7.mai 1977.
»Vi forthimmer Sovjets Afrika-politikk.»

jet har i dag forbindelser
med f.ek-s. Uganda, Uruguay
og Argentina. Er Amin bedre enn Pinochet?
Kina har forbindelser med
Chile, akkurat som det har
forbindelser med ei lang rekke andre reaksjontere stater.
Det er bra fordi det har slatt
et hardt slag mot forsoka pa
isolere Kina. Det gir Kina
muligheten til a trekke disse
statene tettere inn i fronten
mot supermaktene. Det styrker disse statene i deres
kamp for nasjonal sjolraderett. Det svekker supermaktene. Vi avviser sosialimperialistenes og revisjonistenes forsok pa a sverte og isolere Kina.

a

SKAL IKKE KINA
HANDLE MED CHILE?
Kinas handel med Chile
verken styrker eller svekker
arbeiderklassens kamp. Den
fascistiske juntaen, som borgerskapet i alle andre land,
vil bare bli knust nar folket i
landet tar vapen i hand og
knuser fascismen.
Kinas handel med Chile
har i det minste to helt klare
positive virkninger. Den ene
er at Kina far varer det trenger. Dette er underordna i
denne sammenhengen. Det
som er viktigere er at det
legger grunnlag for mindre
avhengighet og storre sjolstendighet fra Chiles side
overfor USA-imperialismen
og andre imperialistmakter,
og at det er et bidrag til sten
re enhet i den tredje verden
mot begge supermakter.

Handel er en av flere materielle faktorer som pavirker
et lands utenrikspolitikk.
Det gjelder ogsa for Chile.
Kina utvikler for tida
raskt sin handel med andre
land. Den ene grunnen til
dette er at Kina trenger en
rekke varer for a gjennomfore sine planer om modern!.
sering av Kina. Et modernisort Kina vil vwre et sterkere Kina. Dette betyr en kraftig styrking av fronten mot
supermaktene. Det er til fordel for folkene i alle land
som er mot imperialisme og
krig.
For det andre legger Kina
swrlig vekt pa a eke handelen sin med landa i den andre og tredje verden. Dette
er ogsa bra, smrdeles bra.
Det styrker slagkrafta til
disse landa, dot styrker samholdet og enheten mellom
landa i den tredje verden og
dot reduserer disse landas

avhengighet av supermaktene. Fordi dot kinesiske markedet er stort er betydninga
av Kinas handel ogsa stor.
Det er ingen toil om at den
styrker fronten mot supermaktene.
KINAS REVOLUSJONJERE
UTENRIKSPOLITIKK
Det er i dagens verden ikke mulig a reise en verdensomspennende revolusjonmr
bevegelse uten at supermaktene USA og Soviet blir bekjempa og knust. Dette ma
vmre hovedoppgava internasjonalt for alle revolusjonmre. Det er dette som er siktemalet for Kinas utenrikspolitikk. Kinas utenrikshandel
og diplomatiske forbindelser
inngar som en del av denne
revolusjonwre politikken.
Den er revolusjonmr fordi
den tar sikte pa a lose hovedproblemet for verdensrevolusjonen i dag.

Kinesisk ballettscene.Beseirede japanere.
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Frecispris for
menneskes alct
Sadat pressa
til forrcederi
Begin og Sadat fikk Nobels fredspris for sine bestrebelser for a oppna separat fredsavtale Israel/Egypt. Na er det jo en
ting at en eventuell slik avtale aldri vil bringe fred til
Midt-Osten (Palestinerne
ma fortsatt kjempe for a
frigjore Palestina), men en
annen sak er at den vil
splitte og svekke enheten i
den arabiske verdenen og
stetten til PLO (Palestinas
frigjeringsorganisasjon)
Egypts president Anwar alSadat har blitt pressa til
innga forhandlinger med
Israel, og forrader med
dette palestinerne og den
arabiske verden. Derfor
fortjener heller ikke han
fredsprisen. Men han kan
pa ingen mate sammenliknes med terroristen Begin. Sadat har aldri leda
noe angrep mot andre land.
Egypt okkuperer ikke en
tomme jord, men har selv
store omrader under israelsk okkupasjon. Sadat har
aldri stotta sionistenes
krav om et «reint jodisk Israel». Han er verken rasist,
terrorist eller angriper,
men har i en pressa situasjon gitt etter og forradt sine arabiske brodre.

Vi trodde mrlig talt ikke det var mulig a kompromittere
den sikalte «fredsprisen» mer da den ble gitt til Kissinger, som hadde hundretusener av vietnameseres
blod pa henda. Men dengang ei. I ar ble den altsa gitt
til Menachem Begin.
Begin er regjeringssjef for en stat som holder til pa
okkupert territorium, og som har jaga vekk om lag 2,5
millioner palestinere og myrda tusener og atter tusener for a klare a rove til seg dette territoriet. Her skal vi
bare bringe et par smakebiter pa fredsprisvinnerens
meritter.

.

Bildene viser palestinske barn etter Begin (x. Co's massakre av Darn.

DEIR YASSIN 1948
Massakrene i den palestinske landsbyen Deir
Yassin i 1948 var av avgjorende betydning for den sionistiske koloniseringa av
palestinernes land. Tusenvis av palestinere flykta
redsel da grusomhetene i
Deir Yassin ble kjent.
Menachem Begin var
sjef for angrepsstyrken fra
den sionistiske terrororganisasjonen Irgun, og angrepet kom i stand fordi Deir
Yassin angivelig var av
spesielt stor strategisk betydning, militrt sett.
Begin og morderbanden
hans angrep om morgenen
9. april etter at den mannlige befolkninga hadde forlatt landsbyen for a dra til
arbeidet. Tilbake var dreye
250 kvinner, barn og gamle.
Begin angrep med 200
mann. Nesten alle i landsbyen blei slakta ned, kvinnene blei voldtatt forst og
stukket ned med bajonetter
etterpa. Smabarn blei bokstavelig talt partert, foran
aynene til medrene.
Massakren i Deir Yassin
jaga tusenvis av palestinere pa flukt. Palestinerne
var ubevmpna, og helt ute

av stand til a forsvare seg
mot velutstyrte sionistbander av typen Irgun. Og Begin var en av topplederne
for Irgun pa denne tida, i
tillegg til at han altsa, personlig leda massakrene i
Deir Yassin.
SPRENGNINGA AV HOT
«KONG DAVID» 1946
Sprengninga av Hotel
Kong David i Jerusalem 22.
juli 1946 kosta 91 mennesker livet. Dette var en
Irgun-aksjon med Begin
som en av de fremste planleggerne og lederne.
Sprengninga var en rein
terroraksjon uten noe konkret militwrt formal. Det
gjaldt a spre frykt, og a fa
pressa britene til a overgi
Palestina til sionismen. Og
dessuten var sprengninga
av hotellet bare det mest
dramatiske uttrykket for
den terrorkampanjen som
sionistene dreiv pa med for
overta Palestina aleine.
INVASJONEN I SORLIBANON
I mars i Ar ble hele SorLibanon planmessig bornba. Ifolge Rode Kors ble
over halvparten av landsbyene i det israelskokkuperte omradet fullstendig odelagt. Like etter
velta det dyer 32 000 soldater inn i Libanon, stotta av
tungt artilleri, stridsvogner, rakettluftskyts, samt
luft- og sjostridskrefter.
Tusener av libanesere og
palestinere ble brutalt
myrdet, titusener ble drevet pa Ansvarlig for

den israelske invasjonen:
Menachem Begin. Han var
leder for en terrorbande i
1948, na er han leder for en
stat hvis hele eksistens er
grunnlagt pa terror. Hele
Israels territorium er land
som sionistene har okkupert, rana fra andre. Okkupasjonen av Ser-Libanon
var et ledd i en tradisjonell
politikk.

FOR A SPLITTE LIRANON OG KNUSE PLO
Men i tilllegg var invasjonen ogsa et vel planlagt forsok pa. a knuse PLO gjennom a stenge PLO ute fra
viktige omrader som de
faktisk har rett til a oppholde seg i, i folge Kairoavtalen. Gjennom samarbeid med de libanesiske
fascistene — falangistene
— prover Begin dessuten
sikre innflytelse for Israel i
Libanon gjennom a puste
til borgerkrigens Hammer.
' (Fra Klassekampen,
nr. 251)
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Unge arbeidere forteller til Rode Garde OM

Fabritius
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Fabritius og Senner A/S er i dag Norges storste grafiske bedrift, som etter
ha kjopt samtlige aksjer i A/S Norbok og Grondahl & Son kan skilte med ca.
1 000 ansatte og en omsetning pa over 200 millioner om aret.
Firmaet blei starta som et lite boktrykkeri i Storgata 21 i Christiania 1. januar 1844. Helt siden 1880-ara har Fabritius trykt telefonkatalogen. Ved siden av
dette har bedriften ogsa andre store statsoppdrag, som trykking av postgiroblanketter, alle tippelapper for Norsk Tipping og trekningslista for pengelotteriet.
Det siste aret har Fabritius investert veldig i tidsskriftsproduksjon. Overgangen til offset-rotasjon for tidsskrifter har medfort investeringer pa om lag
20 millioner kroner, blant annet i to helt nye offsett-rotasjonspresser.
Blader som Motor, Familien, Teknisk Ukeblad og Husmorbladet har Fabritius
hatt over lang tid. Siste tilskudd er Programbladet som skal ut hver uke. Fra
neste var av far bedriften hele trykkinga av Det Beste.
Legger vi til at fabritius sammen med A/S Norbok er en av Norges storste
produsenter av bolter (blant annet alle bokene for Bokklubben), skulle det vwre
klart at bedriften er en monopolbedrift i norsk malestokk.
Bedriften har smrlig de siste ara gatt med store overskudd, og har investert i
utstyr som har veert topp moderne i norsk sammenheng. Ved siden av dette har
Fabritius sikra seg 36 000m' moderne produksjonslokaler pa Alnabru i Oslo.
Her er all produksjon samla pa en etasje, noe som gir bedriften store fortrinn
framfor andre grafiske bedrifter.
Hvordan opplever vi arbeidere denne herligheta? Det som er sikkert, er at vi
ikke har merkastort til den. Lonna har stort sett ligget etter de bedriftene det
er mulig a sammenligne oss med.
Vi har tatt en prat med Jonny og Bertil, som begge er unge, men likevel godt
kjente med bedriften.

Fabritius' produksjonslokaler pa Alnabru i Oslo er pa 36
Bertil gar i boktrykkerhera. I 19T7 satt han i sentralstyret i YLI. Na er han formann i lmrlingegruppa pa
Fabritius og herlingerepresentant i klubbstyret i trykkeriklubben.

13 —14 KRONER TIMEN
— Hvordan er clef a were
lcerling i grafisk, Bertil?
— Viktigste forskjellen fra
andre lmrefag er den elendige lonna, ca. 13-14 kroner
timen i hele lmretida. Vi har
normallonn, dvs. at det er
forbudt a gi tillegg annet enn
i tariffoppgjorene. De fleste
andre leerlinger har minstelonn, som betyr at de kan fa
del i lokal lonnsglidning, akkorder og andre tillegg pa
grunnlonna. Dette er litt
merkelig nar vi tenker pa at
den
faglwrte
grafiske
arbeidskrafta herer til den
best betalte i industrien. Ellers synes jeg faget ofte er
utfordrende og krevende, og
ganske forskjellig fra mye
annet arbeid i industrien
som kan vwre kjedelig og
rutinepreget.
Opplringa er nok et problem for de fleste lwrlinger,
fordi den er avhengig av hva
slags jobber bedrifta har.
Hos Fabritius har det blitt
darligere etter hvert fordi
mange litt mer krevende
jobber gar over i offset. Likevel tror jeg ikke Fabritius
er det verste stedet a jobbe
for en grafisk Miljoet blant dem som jobber her
er bra, og lwrlingene blir behandla som andre arbeidere,
bortsett fra at det jo blir litt
fleip fra svennene.
LiERIANGEGRUPPA
— Dere har en lcerlingegruppe pa trykkeriet. Kan
du fortelle litt om hva den
har gjort og hvordan den
fungerer?
var
— Lwrlingegruppa
ganske aktiv i vinter for
tariffoppgjoret, og vi diskuterte hva vi kunne gjore med
lonna. ,Vi sendte inn forslag
til foreninga om 25 kroner timen og var med pa en hen-

Bertil er trykkerherling:

Vekk med normallonna!
vendelse fra 66 gra fiske
linger i Oslo til forbundsstyret til forhandlingene etter voldgifta i tariffoppgjoret. Dette ga ikke noen
resultater, men jeg tror kravet om a fa bort normallonna har mye sympati i forbundsstyret.
— Hva mener du er det
viktigste kravet for lcerlinger i grafisk i dag?
— Jeg mener kravet om 25
kroner timen — bort med
normallonna fortsatt er det
viktigste kravet til grafiske
lwrlinger, men dette er jo
ganske last ria pa grunn av
lonnsstoppen. Jeg mener vi
aret som kommer, bar
konsentrere oss om a diskutere opplwringa og hvordan
den kan forbedres. Og sporsmalet om a organisere seg i
YLI og forbundet. Dette siste mener jeg er Kers viktig,
fordi vi ikke kan regne med
a bli hart hvis vi ikke star
sammen i bade YLI og
Norsk Grafisk Forbund.
— Er det andre saker du
vil trekke fram nar det gjelder arbeidsplassen her?
OPTISK LESER
— Pa Fabritius er det en
sak oppe na som jeg tror kan
fa store konsekvenser for
den faglaerte arbeidskrafta.
Bedrifta vurderer a kjope en
optisk leser — OCR — som
Bertil: — Boktrykkerfaget
er utfordrende og krevende,
men opplceringa er avhengig
av hva slags jobber bedrifta
har.

Produksjonen foregar i hovedsak pet ett plan.
skal brukes til a sette
Programbladet. En OCR er
en maskin som kan lese vanlige maskinskrevne manusark (som i dette tilfellet skal
skrives i redaksjonen i
NRK). Typografene — som i
dag setter stoffet — blir med
andre ord rasjonalisert vekk
i denne prosessen. OCR'en
lager sa, en vanlig perforert
tape som deretter brukes til
a lage den ferdige satsen pa
papir. Oslo Typografiske
Forening har to vedtak som
slat- fast at alt arbeid med
Vi slo av en prat med
OCR er framstilling av sats,
Jonny Fossum. Han er 21
og at bare medlemmer av
ár og jobber pa den nye
Norsk Grafisk Forbund
rotasjonspressa.
(NGF) skal utfore sant arbeid. Poenget er at typogra— Hvordan liker du deg
fene ikke er motstandere av
her?
ny teknikk, men de er redde
— Bra.
for at de sakte, men sikkert
— Hvor lenge har du
skal miste arbeidsplassene
jobba her?
og bli overflodige. Bruk av
- Jeg har jobba her i 4
OCR betyr jo at man hopper
dr.
over et ledd i satsfram- Bar du jobba l andre
stillinga. OCR er en forbransjer eller steder for?
holdsvis ny maskin i Norge,
- Jeg har jobba pa
og er savidt jeg vet omtrent
jernbanen. Men det er beikke i bruk i bedrifter der ardre her 3mvlig kaldt ute
beiderne er organisert i
om vinteren pa jernNGF. Derimot blir den brukt
banen.
i en del «pirat»trykkerier og
— Hvorfor begynte du
hustrykkerier. Det er nok
en grafisk bedrift?
sannsynlig at en del vanlige
- Jeg er interessert 1
trykkerier onsker a ta OCR i
faget
og har lyst til a kombruk fordi vanlig kontorperme 1 hem. Men det er jEevsonale er darligere betalt
la vanskellg for assistenenn grafisk arbeidskraft.
ter og hjelpefolk uteri forDessuten blir mer og mer
skole a komme i lmra. 1 en
sats, lay-out- og paste-upbedrift burde man ta dem
arbeid utfort av redaksjonesom jobber pa gulvet
ne i blader og tidsskrifter.

blir
behandla
som sauero

FABRITIUS ER
PROVESTEIN FOR OCR
— Mener du det er riktig
si at Fabritius er en provestein for innforing av OCR i
storre ma' lestokk i grafisk?
— Siden Fabritius er en av
de forste ordineere trykkeriene som har planer om a kjope OCR, er det nok riktig a si
at bedriften blir en provestein for bransjen. Derfor er
det viktig at srlig typografer i andre bedrifter ogsa
diskuterer OCR.

forst i lsra. Na tar dem
heller folk fra skolen.
— -Jobber du skin?
— Nei. ikke na. For jobba jeg skift og syntes det
var OR. Eneste er at dot
blir seint hjem fra kveldsskiftet. Jeg bar en times
bilkjoring hjem.
- Hvordan blir man
behandla som assistent?

- Jvla darlig i forhold til andre steder. Vi
blir behandla som saner.
Men det hadde ikke kommet et ark ut av maskina
hvis dem ikke hadde oss.
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Det er mange som tror at Rod Ungdoms medlemmer
ma vmre en slags overmennesker for a greie kravene som
blir stilt til dem. Vi har intervjuet et styremedlem i Rod
Ungdom i Fredrikstad far a fa vite litt om hvordan laget
hans arbeider.
— Hva jobber dere melt
med i Rod Ungdom i Fredrikstad?
— Vi har mye arbeidslos
ungdom her i byen, derfor
studerer vi om krisa og arbeidslosheten. Vi ma vite
hvorfor krisa kommer og
hvorfor det blir arbeidsloshet for a kunne kjempe mot
det. Her i Fredrikstad er
jern og metall-industrien
den som har flest folk ansatt.
Na er det planer om a ned-

legge 2 200 arbeidsplasser
ved Fredrikstad mekaniske
verksted, og a nedlegge 3 —
400 arbeidsplasser pa Ankerlokken Verksted.
Da vi begynte a studere i
host visste vi lite eller ingenting om kriser og politisk
okonomi. I dag skjonner vi
mye mer, og star bedre rustet til a bekjempe angrep
pa lonninger og arbeidsplasser. Politisk Okonomi er
vanskelig, men vi ma lobbe

150 ungdommer pa Rod Fest pa Notodden.

Vellykka
aRod fest»
pa Notodden
150 ungdommer fant veien
til «rod fest» pa Notodden
fredag 20. oktober.
Som oppvarming blei
filmen «Et sted a vwre»
kjort, med handling fra
en husokkupasjon i Bergen for endel ar siden.
Filmen blei etterfulgt av
to visesangere fra byen.
De hadde satt sammen et
friskt og variert program
som hosta stor applaus.
Vi hadde vwrt sa heldig
a fa tak i det lokale bandet, The Swinging Ducktails», og de greide virkelig a fa, stemninga i taket.
«Dere er jaggu det
beste bfflnnet i hele byen»
var tilrop som kunne bores nar rockene svingte
pa sitt beste.
Det var laga en sketsj
til festen som omhandla
arbeidsloshet, forholdet
foreldre-unge og assen
ungdommen blir drivi

rundt uten noen steder
vwre. Denne sketsjen satt
midt i blinken, ikke minst
fordi den viste undertrykkinga pa en enkel og grei
mate. Mange kjente seg
igjen, og det blei lagt stor
vekt pa humoren.
Etter at «Swinging
,Ducktails» nok engang
hadde spilt opp til dans,
blei det holdt en apell om
«Rock against racism».
Det var utlodning pa plater fra denne konserten
(Tom Robinson Band) og
disse lodda gikk som
varmt hve teb rod.
Notodden Rod Ungdom
sto som arranger, og vi
fikk mange sporsmal
som: «Blir'e fest hver fredag, eller?» Flere fester
skal det nok bli, men det
forste som kommer na er
et apent mote «Sovjet —
en farlig krigsmaskin»,
skal det handle om.
Rod Ungdom korr.
Notodden.

for a forste, den.
KONFRONTASJONSMOTER
— Men dere driver vel ikke bare stitcher?
— Neida! Vi skal prove a
fa bedre kontakt med flere
arbeidslose ungdommer, og
vi har planer om a lage en
artikkel til Rode Garde om
hvordan det era vmre arbeidslos i Fredrikstad.
— Ja, det ville vi bli glade
for!
— Ja, vi tenkte det. Seinere i host skal vi ha et konfrontasjonsmote med alle de
politske ungdomsorganisasjonene i byen om arbeidslosheten blant ungdommen.
Vi har hatt slike konfrontasjonsmoter for, om karakterer og om Palestina og det
var veldig vellykka.
— Skal Rod Ungdom i
Fredrikstad begynne a skape nye arbeidsplasser?
— Nei, det kan vi ikke, det
er ikke vanlige folk som kan
starte bedrifter. Men vi skal
sloss for de vi allerede har
her i byen. Vi har sett andre
steder at nar det blir nok folk
som sloss for arbeidsplassene, sa for ikke myndighetene
legge dem ned.
— Jobber dere med noe
annet ennarbeidslosheten?
— A ja, vi vil ha et allaktivitetshus hvor ungdommen sjol bestemmer. Det er
ungdomsteater og ofte musikkfestivaler her i byen. Vi
trenger et all-aktivitetshus
hvor alle disse sakene ear
plass.
BRA ARBEID PA
SJUKEPLEIERSKOLEN
— Hva med skolene?
— Arbeidet vast pa skolene er et svart kapittel. Unge
Hoyre har bukta og begge
endene pa gymnasene, og vi
gjor alt for lite pa yrkesskolen. Det er en sykepleierskole i byen og der har Rod Ungdom arbeidet aktivt mot turnustjenesten. Den som ifjor
var kjent som en bla skole,
har snudd seg og gatt sterkt
imot turnustjenesten. Og
kampen er vunnet!

Stand pa frikonserten i sommer med salg
av Rode Garde.
— Hva er pktnene deres
na ?
— Vi skal ha verveuke i
slutten av november, og da
skal vi jobbe med tre ting. Vi
skal ha et apent mote om Ki-

°
-

na, og pa lordagskvelden
skal vi ha fest for folk fra 14
ar og oppover. Dessuten skal
vi selge Rode Garde pa
stand i sentrum hver dag.

I

RG-SALG EN
GANG I MANEDEN
— Hva g :mi. et vanlig medlem av Rod Ungdom i lopet
av en maned?
— Tja, hun er med pa a
selge Rode Garde minst en
gang, enten pa stand eller
doraksjon. Vi har ca 1 medlemsmote i maneden og frivillig studiemoter om aktuelle saker. Akkurat na driver via samle inn penger til
de streikende vinmonopolarbeiderne.
Mange medlemmer er
med pa andre saker ved siden ay. Tredje verden komiteen, kvinnefronten, musikkgrupper, teater, karate og
mange andre ting.
Tilslutt vil jeg si til alle
som kan tenke seg a bli med
i Rod Ungdom at de ikke bare ma ga rundt a tenke for
seg sjol, men diskutere det
med Rod Ungdommere !

Fredrikstad Ungdomsteater sin opptreden
pa frikonsert i sommer.
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Det er bra a vxre
BYGNINGSARBEIDE

rode garde

Det er bra a vwre bygningsarbeider.
Du ser at du lager noe. Det er en nyttig
jobb. Men det er hardt om vintern, lange (Ater i kulda, 4 timer uten pause. Det
er morro lell, skikkelig arbeid.
VIL UT
AV OLSO
Bjorn: Nei dette er bare
midlertidig. Begriper ikke
dem som bor pa brakka hele
livet og har kjerring og unger hjemme. De fleste her
har vel det. Har vel vendt
seg til det. Skummelt nar
sant blir ei vane.
Bilstereoen montert i finerkasser spiller: «for var ingen pendlervei A dra, her
var arbeidsfolk i skogen».
Bra musikk.
Per: Ikke om det sto en
med hagle bak ryggen pa
meg skulle jeg bli i Oslo. Det
LITE FYLL,
finns endel firmaer rundt
MYE MAT
Gjovik. Ellers er det liten
Bjorn: Dette er nesten mulighet for firmablitt en brakkeby na, trur ansettelse oppover. Det blir
det er bortimot 40 mann her. gjerne mer kortvarige snekAllikevel er det sjeldent lite keroppdrag, sette opp ei hytfyll her. Det var verre da vi te sammen med noen kamebodde pa Akershus, da var rater o.l. Du lyt ha to slags
det turing tre ganger i uka.
arbeid.
Sant gar ikke i lengden. Du
Bjorn er en lur rev (bjorer trott nok etter jobben om
nen lurere enn reven? ):
du ikke skal holde pa sann 3000,- kroner er i sikte. Ved
kveld etter kveld. Vi legger mate ville revunger kommer
oss heller ofte tidlig, klokka
de stadig tilbake og den dafern? sju? ni? Gar pa kino en gen de er store nok ligger'n
sjelden gang, ellers er vi lite
Bjorn i bakhold om natta.
pa byen.
rever det blir lettjente kroKokken, Ole Knut: Bruker ner.
tida til a ete. Jeg kan ete
opptil tre ganger pa kvelden,
SKAL UT
blir ikke feit. Lager skikkeI SKAUEN
lig mat. Til gjengjeld trener
Bjorn: Den dagen jeg er
kompissen for to, loper oppferdig her i lmra skal jeg dra
til flere kvelder i uka. (Ryghjemover og ha to maneder
graden i Etnedal fotballkfri og ligge strak ut pa ryglubb? ). Men han stoler ikke
gen i skauen A pelle blabmr.
pa. kokken. Spiser bare bredOle Knut: Det er jo fint her
mat. Hvis han ikke har fatt
med bra kamerater og greit
med leverkaker hjemmera.
A bo rett ved jobben. Nar anMors leverkaker.
dre har kjasa og masa for
Ingen av gutta har jente A
endelig A komme seg pa Tlengte hjem til. Det er habanen om morran, begynner
plost nar du bor i byen hele
uka.

Ole Knut og Bjorn er
blandt dem som har tomra
en innsats for landets forsvarsmuseum. De jobba pa
Akershus i fjor. Na er de
blandt dem som bygger leiligheter for at folk skal fa
tak over hue.
Per driver som forskallingssnekker, mer mokkaarbeid : og typisk nok er verste arbeid verst betalt. De
har jobba i Fagbygg i 8-14
maneder og bodd pa brakke
hele tida.

— Men ikke fullt sa bra a bo pd brakke, sier
Ole Knut Fairs ke og Bjorn Nysveen.
vi A tenke pa A sta opp.
Per: Men du blir galen av
A stirre i disse hvite brakkevegga. Har ikke brydd meg
om A skaffe hybel. Dette er
kun midlertidig.
TRIVELIGE
ARBEIDSKAMERATER
Bjorn: Men det er et OK
firma A jobbe i, trivelige folk
og ganske ordna forhold.
Forholdsvis god limn. Men
det er en ting som er urettferdig med lonns-systemet:
en lmrling pa 20 Ar er over 10
kroner darligere betalt enn

en 21 ar gammel «voksen arbeidstaker under opplwring». Akkurat som laerlinger ikke star pa trappene til
A flytte hjemmefra og stifte
hjem osv.
Ole Knut: Vi kan jo godt
forsta dem som tar «voksenopplmring», firmaet onsker
dem jo ogsa, trenger folk.
Per: Ja, jeg valgte det, far
like bra opplaaring, kan jobbe full uke, kutte ut skolen,
ta kurs isteden.
Bjorn: Men det frister jo
alle til A kutte ut som laerling, men det vil jo ikke firmaet, de vil jo ikke betale al-
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le oss deres lonn. Men na har
vi tenkt A sla i bordet. Alle
under opplmring burde kalles lmrlinger og sa skulle alle
dem som nmrtner seg tjueAra fa skikkelig betalt.
SKEIVT AKKORD
SYSTEM
Ole Knut: Noe annet som
er skeivt er akkordsystemet, for tida prover vi
A finne ut hvilket system
som gir best betaling, men
det virker som dem har satt
en ovre grense pa forhand.
Det ene eller det andre systemet, nmrmer vi oss denne

grensa finner de alltid pa et
eller annet for A sla ned lonna.
Bjorn: Du mister lysta pa
A ta i Litt ekstra, nar du ikke
far noe igjen for det, hva er
vitsen med akkord da? Hadde det ikke vrt for at fastlonna var lavere, hadde det
vwrt bedre. Mye triveligere
tempo og arbeidsmiljo. Nei
drommen er A drive etter
eget tempo og bestemme sin
egen lonn, ta sjolstendige
jobber, oppe i Etnedal og finne andre sma-jobber innimellom.

0

Som folk flest veit, er mange av Oslos bygningsarbeidere pendlere, og bor konsentrert i flere storre brakkebyer rundt Oslo. Red
Ungdom i bygg i Oslo besoker en av «byene» fast. En kveld stilte
vi opp med Klassekampens rykende ferske bilag om lonnsstoppen, samt et hip om a fi en kommentar til regjeringas diktat.

RUNE,LiERLING : 3.generasjons tOmrer i samme firma.
»Du gjUr en skikkelig jobb som tumrer.Jeg vile
aldri sitte pa en stol pa et kontor.»

«Det er ikke lonningene til
arbeidsfolk som driver prisene i vceret», slar en forskaler fra Gudbrandsdalen fast.
Detta sier'n for vi har fatt
satt oss ned pa sengekanten,
og han fortsetter: «Se heller
pa okninga av investeringene og overskuddet til firmaene. Da skjonner en bedre
hva som er arsakene til den
okte prisstigninga. Og detta
er det lonningene va' re som
far skylda for! Nei, her ma
det vcere noe som ikke Stemmer,» sier gudbrandsclolen.
Og det er mye som ikke
stemmer. For sjol om regjeringa garanterer at lonns- og
prisstoppen fram til 1980 vil
opprettholde folks kjopekraft er detta tomme garantier nar vi veit at den importerte prisstigninga i sammetidsrom vil ligge pa rundt
4%.
Administras jonen», sier

gudbrandsdolen «det er den
som er dyr for detta landet.
Det gar jo flere bygningsarbeiderlonninger pa ei sjefslonn, sa hvem trur du vil tape mest pa en lonnsstopp?
Prisstigning vil det jo bli og
da er det folk med vanlig
lonn som kommer darligst ut
av det.»

da sier det seg sjol at en har
lett for A ga lei etter ei tid.
Nei, vi ma gi ungdommen en
variert yrkesopplcering innen bygning. Det er jo dem
som skal overta etter oss
gamlekccra, og sjol hadde jeg
ikke holdt ut i snart 30 dr om
ikke jobben min hadde vcert
interessant,» ayslutter han.

VARIERT OPPLiERING
TEL UNGDOMEMEN I
Vi blir snakkende om forholda pa plassen der han jobber og han ser alvorlig pa
hvor darlig yrkesopplwring
firma gir unge bygningsarbeidere. .Firma klager over
rekrutteringa til faget, men
da ma dem jo forst legge forholda til rette. En kan ikke
vente at en ungdom i 17-18
arsalderen er utkert nar han
kommer pa plassen. Resultatet er at dem ofte blir kjort
inn i en arbeidsoperasjon og

LIER AV ELDRE
ABBE IDERE
Det er mye A here av de erfaringene eldre folk i faget
har tilegna seg gjennom
mange Ars arbeid. Det er lett
A undervurdere det dem sier
som for eksempel nar vi seinere pa kvelden kom i prat
med to sementpussere om
hva akkord pa et arbeid lett
kan fore til.
«Akkord er oppjaga tempo, det har lett for a ga ut
over sikkerheta og kameratskapet gutta imellom blir

darligere. Ei skikkelig fast
timelonn er det eneste alterantivet,r konkluderte de to
sementpussera.
Mye viktig A here her folkens ! Kvelden gar fort unna
liar en er i godt selskap og
tunga kommer pa gli. Vi
matte avrunde hos de to sementpussera, men kommer
igjen til neste uke. Avisa
solgte vi pa begge romma,
og sjol meiner vi at detta er
en bra mate a spre politikken var pa. Noe A tenke pa
for andre Rod Ungdom-lag
ogsa?
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rode ga rde

Haakon Graf
og Club 7

Politiet og sosiairadmannen pa knwrne for VG-bets

VG stansa punk-klubben!
I begynnelsen av oktober starta en punk-klubb opp i
Oslo. Klubben fikk en kortvarig historie. Den erkereaksjonwre middagsavisa Verdens Gang dekka klubbapninga gjennom en kloakkreportasje som overgar
det meste selv fra den kanten. Sosialradmannen og politiet — som avgjor hvilke restauranter som far ha
skjenkebevilling — reagerte spontant pa avisartikkelen gjennom to telefoner til restaurator Goebbels pa
Pilen retaurant. Vi skal ikke ha sagt noen verdens ting
om det ordelaget bevillingsmyndighetene benytta,
men kan i hvert fall sla fast at de klarte a skremme
vannet av restauratoren. Goebbels sier nemlig til Rode
Garde at punk-klubben blei stengt fordi han lone
kjenkebevillingen trua! Ligger virkelig politiet og sosialradmannen sa pit kmerne for den hoyst useriose
sensasjonsavisa VG som denne historia kan tyde pa?

— Hvordan var det it spille
in plate «live» pa Club 7, Hakon Graf?
— Masse folk og mye stak.
Bra stemning som gjorde det
mulig a legge vekk tanken pa
at det var opptak.
— Du er med pa en av pla•
tas 2 «jamme-lag». Hvor mye
var planlagt pa forhand?
— Nesten ingen ting. Vi satte opp horna og ble enige om
hvem som skulle vere med
spille. Ikke en gang det opplegget holdt — midt i lata
dukka nemlig Kalle Neumann opp og ville vwre med.
En hyggelig overraskelse pa
alle mater!

Her
eldrent. karn " for.
sin g .
Vine 4? vk
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Tone Senstad:
Pilen broyt konfrakten
— Hva var den offisielle
begrunnelsen for at dere ikke fikk drive punk-klubben,
Tone Senstad?
— Vi har aldri fatt noen
sann begrunnelse. Eieren av
«Spotlight» ansa visst det
som helt unodvendig.
— Hva slags avtale hadde
dere med .Spotlight,,?
— Ingen av oss som starta
klubben hadde noe erfaring
med slik virksomhet, sa vi
hadde ikke sikra oss annet
enn en muntlig kontrakt om
provedrift ut oktober. Men
en muntlig avtale er juridisk
like bindende som en skriftlig, sa det er klart at «Spotlight» har begatt kontraktbrudd.
— Det sies at en VGartikkel var utslagsgivende
da «Spotlight» beslutta a sette dere pa gata?
— Det gar sa mange rykter, og vi som dreiv klubben
veit som sagt ikke mer enn
vi har kunnet lese oss til i avisene. Det sies at serveringspersonalet trua med a nekte a arbeide hvis punkklubben fikk besta. Likesa
gar det rykter om at Ringnes

ikke ville levere 01 til restau— Noen har prevd a Bette
ranten hvis vi fikk fortsette !
nazi-stempelet pa dere?
— Hvordan reagerte dere
— Ja, og det er synd. Jeg
pa avgjorelsen?
vanka 8 maneder i punk— Forst ble vi bare indermiljo da jeg bodde i Englig forbanna, men siden har
land, og veit hva jeg snakker
vi jo forsokt a skaffe oss et
om. Hverken punkerne der
nytt tilholdssted, uten at det
eller her tar politisk stilling,
har lykkes. Det virker som
men en ting vet vi: vi er imot
om alle tror vi vil rasere de
rasisme og fascisme. Det
stedene vi kommer inn.
finnes noen fa «punkere» fra
— Var det ovine tilstanHolmenkollasen som mener
der» pa den forste klubbnoe annet, en disse utgjor en
kvelden?
forsvinnende liten minoritet.
— Nei, sa langt ifra. Bort— Hvorfor kler du deg og
sett fra en freaker som pissa
sminker deg sa spesielt?
i trappene, behovde vi bare a
— Rett og slett fordi jeg
kaste ut folk som blaste. Det
har lyst — er ikke det grunn
ble en atskillig mer fredelig
god nok da? Jeg har forrekveld enn noen kunne tenkt
sten fatt merke at toleransen
seg pa forhand.
ikke er saerlig stor mange
— Hvorfor vil dere absosteder. Da jeg kom tilbake
lutt ha en punk-klubb?
fra England med gult har
— Det er den eneste muligmed oransje og gronne flekheten vi har til a vwre oss
ker, var det faktisk mange
sjol og hore den musikken vi
av de gamle vennene mine
liker. Det fins jo ikke tilbud
sm lot som de ikke kjente
for folk som ikke vil hore
meg, sier Tone som vekker
jazz eller ga pa diskotek i
betydelig oppsikt der hun
denne byen. Mulighetene for
gar pa Karl Johan og deler
oss som vil gjore noe uten
ut lopesedler om en konsert i
om det etablerte er sannelig
Chateau Neuf.
ikke store i Oslo!

— Hva holder du pa med
for tida?

— Jeg har spilt sammen
med 3 karer fra Goteborg
som jeg skal gjore ei skive
med — Mads Nilsson, Ulf Wakenius og Nils Nordin. Det
blir jazzrock.
— Begynner du ikke a bli
lei jazzrocken?

— Jeg har fatt nok av den
typen musikk Weather Report representerer. Men jeg
ma jo medgi at jeg har henta
mye impulser fra nettopp
denne gruppa pluss Herbie
Hancock og Chick Corea. Jeg
mener sjol jeg ikke har hengt
meg opp i jazzrocken, tvert i
mot prover jeg a vnre open
for alle stilarter.
— Hvor lenge har du wort
pron. na?

— 6 ar.
— Du klarer deg bra okonomisk?

— Ja, forholdsvis. Men jeg
har inntrykk av at det er lettere a overleve som proff i
Sverige enn det er her. Det
gis bl.a. adskillig flere stipendier der.
Og Haakon Graf kan du altsa hore pa Club 7's jubileumsalbum, sammen med bl.a.
Lotus, 2nd Evolution, Ditlef
Eckhoff kvintett, Arild Wikstrom, E 'Olen og Bryggerigangen Bluesband. Tekniker
Hakon Manheim i MAI har
gjort en kjempejobb og klart
a gjenskape musikken slik
den fungerer pa klubben
kveld etter kveld. Nettopp
derfor er plata Witt et minnesmerke klubben har grunn
til a vmre stolt ay.
Club 7 — 15 dr
MAI 7812/13

Politiet og
sosialradmannen

— Hvorfor drives det ikke punk-klubb pa Pilen lenger? Vi spin* restaurator
Goebbels.
— Den offisielle grunnen
var skriveriene i VG. Vi tok
rett og slett ikke sjansen pa
a huse en klubb som fikk en
slik presseomtale.
— Sjansen?
— Ja, restaurantdrift er
jo vart levebrod, og vi er
blant annet helt avhengig
av a beholde skjenkebevillingen.
— Var skjenkebevillingen trua etter EN punk-

kveld?

— Jeg folte det slik. Bade
politiet og sosialradmannen ringte meg opp og
spurte hva i huleste vi na
hadde begynt med pa Pilen. Da hadde vi ikke noe
valg.
— Var De selv til stede og
sit hva som foregikk pa
klubben?

— Ja, det var jeg.

— VG skreiv om et forferdelig brak og kaos med
en masse fyll. Stemmer
dette med Deres inntrykk?

— Nei. Dette var noe helt

nytt, men noe fy11 var det
ikke. SA vidt jeg kan forsta
var denne VG-reportasjen
en oppkonstruert og laget
historie.
—Hva mente serveringspersonalet om klubben?

— De syntes vel ogsa at
dette var nytt og rart, men
mishagsytringer utover det
fikk jeg aldri.
— Det sies at punk'erne
hadde en muntlig avtale
om provedrift ut oktober?

— Det stemmer ikke.
— Ville
punk-klubben
Vitt drive i Pilens lokaler

om det ikke hadde viert for
avisartikkelen?

— Jeg tror ikke det. Med
den kledningen og det utseende tror jeg ikke jeg ville
onsk et dem velkommen til
a drive fast klubb i vare lokaler. Men som sagt — oppforselen deres var ikke provoserende pa noen mate.
— Vi kan altsit sla fast at
en avisartikkel som bygde
pa usannheter, klarte
stenge punk-klubben?

— Vel, det er Deres ord
men ...

En telefonrunde til sosialradmannens kontor og
til politiet ga magert resultat. Ved sosiatra dmannens kontor oar det umulig a fd oppspora hvem
som hadde tatt kontakt
med restaurater Goebbels. I poi-Met traff vi adjutant Gjoen i forvaltnin gsa vd
g en — en
usedvanlig usympatisk og
lige imoteko•mende
herremann. Med hey og
ikontrollert rest — han
kunne like gjerne lagt pa
?wet og i stedet dpna vinduet — fikk vi den, samme
leksa uansett hva vi spurte om: fey har taushetsplikt og vil ikke diskutere dette Jeg har taushetsplikt og '01 ikke diskufere dette

itt)C41.:.
1111111
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Live-opplak fra klubben hasten 1978

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

21

«Tramfart» i hundre!

Forventningsfull piping og
skriking i konsertsalen, det er
storkonsert pa gang. Men dette
er ikke kvelden for Peter Frampton eller Led Zeppelin ... inn
pa scenen stormer en storre
stjerne — Dobbelt-Kurt! Hykleren som fikser og ordner i ost og
vest: 4 foreninga er jeg arbeider, i forhandlinger er jeg stor.
Jeg samordner oppgjor og meninger og faen og hans olclemor..
En pangapning pa Tramteatrets ferske album «Tramfart».
Med heytempo-rock og med
Kurt som den store stjerna er vi
liksom inne i revysuksessen
«livem er redd froken Lunde»
halt fra starten ay. «Tramfart»
bestAr nesten utelukkende av viser fra teaterstykket, og for folk
som har sett stykket er det unedvendig a fortelle at det er for.
steklasses varer som blir servert.
Men dette er blitt noe langt
mer enn ei teaterplate. Latene
star bade tekstmessig og musikalsk trygt pa egne bein. Den

storste forandringa fra Tramteatrets forste LP er den musikalske kvaliteten som er heva 100
hakk. Mens den forrige LP'en
var en typisk «sanger fra
teateret»-forestilling, star
Tramteatret pa «Tramfart»
fram som ei skolert musikk- og
sanggruppe som tar musikken
sin pa alvor. Det har de da ogsa
all grunn til. Dette er norsk popmusikk pa sitt aller beste, hverken mer eller mindre. Komposisjonene er gjennomarbeida, velarrangerte og framfor alt varierte . Radarparet Garvang/Nordby har slatt til som
aldri for. Ingen tvil om at disse
for tida er landets dyktigste
komponist-tekstforfatter-par.
Tramteatrets tradisjonelt
sterkeste side har vaert a gjore
narr av borgerskapet, en tradisjon de tar godt vare pa med
«Frihetsopera». Med hurra og
wiser og is og skolemusikk med
«Anchors Aweigh» som innledning forklarer Tramteatret uhyre smakfullt hvor hul og hyklersk «patriotiOmen» og «nasjo-

Rory Gallagher:Glimrende

nalfolelsen» til borgerskapet
egentlig er. Borgerne slipper
selv til orde med hyllingsdikt til
«verdens frieste og demokratiske land» der ekongen er naturlig og snill». En svadatale om
Eidsvoldsmennene, 1814, 1905 og
de harde krigsara og vare lensmenn pa havet ( ! ) er tatt sa pa
kornet at en er frista til a tru at
taleren er farlig dreven i garnet.
«Brakmaker» er platas absolutte perle. I teaterstykket blir
visa sunget av ei middelaldrende dame som jobber sammen
med Eva Lunde pa Boilers baker!. Hun synger mens hun star
pa gata og samler underskrifter
til stotte for Eva, da det plutselig
er en slyngel som slenger med
underleppa: Brakmaker! Det
gar ikke an a unnga a bli glad i
denne dama der hun som oppriktigheten sjol forkynner at «sant
gar bare ikke an» — htin star jo
der a gyer sa godt hun bare kan
for en rettferdig saki Sa realistisk hun er framstilt der hun
star og skjemmer seg Litt for a
forklare at det hun egentlig holder pa med er «agitasjon» — et
ord som ikke vanligvis horer
hjemme i hennes vokabular.
Hun star pa gata fordi Eva er ei
grei jente som er blitt urettferdig behandla og som trenger solidaritet. SA enkelt er det. Teksten er fantastisk godt tolka —
her hares det virkelig nar dama
er sinna og forskrekka, og nar
hun er glad og optimistisk.
Men, kjare Tramteatret —
hvorfor har dere miksa sangen
sa innmari langt bak pa en del
av latene? Tekstene deres er altfor gode til at dere kan drukne
dem i musikk ! Ved forste gangs
gjennomhoring er det mange
steder vanskelig a oppfatte teksten. pet er en da' rlig ting ved
mesteparten av rockemusikken
at det er umulig a oppfatte hva
det synges om, og denne fella
ma dere for all del ikke ga i. Det
ryktes nemlig pa by 'n at dere
kommer til a jobbe adskillig mer
med rock i tida som kommer
vi gleder oss!
Reidar
TRAMTEATRET:
Tramf art
MAI 7809

Leve Patagonia:

hardrock uten fiksfakserier Bedre kan det ikke gjores..
Rory Gallagher — ireren som kunne bli superstar hvilken dag som helst, men som tydeligvis foretrekker a leve et noe mer anonymt liv. To ganger
har denne sympatiske musikeren wart pa Norgesbesek i lopet av det siste halve aret. Som om det ikke koster ham noen ting stiller han opp med den
gamle stratocasteren i flanellsskjorta, olabuksa og
turnskoa — og spiller skjorta av Santana og Eric
Clapton. Gallagher er en musiker som gar pa scenen for a spelle — ikke for a skape seg et «image»
ved hjelp av tullete sceneshow.
Pa Chateau Neuf i begynnelsen av november
satte han salen i kok med en to timer lang intens
konsert. Sammen med en bassist og en trommeslager var det utrolig a se og hore hva Gallagher fikk
ut av gitaren sin. Rutine mangler han savisst ikke.
Da han sto helt aleine og rocka med en 8-strengers
mandolin( ! ), var det bare de som satt pa gulvet
foran scenen som oppdaga at en av strengene
reyk. Som om det var noe som skjedde pa hver
konsert, trakk Gallagher den gaene strengen sa
lang at han kunne spenne den rundt kassa pa instrumentet, for sa a fortsette a spelle pa de 7 gjenvierende strengene, uten a fortrekke en mine.
Liker du hard og enkel rockemusikk ; brutal
sang og glimrende gitarsolo er Rory Gallagher
mannen for deg. Vi anbefaler:
RORY GALLAGHER:
Photo Finish
Chrysalis 511170
Kjetil Bjernstad fikk frie hender av Philips til
ga i gang med et gedigent plateprosjekt om
Kristiania-bohemen Hans Jager. 10 000 ma «Leve
Patagonia» selge for at den skal bare seg ekonomisk, og utrolig nok ser det ut som den siden av saka skal ga i orden. Utrolig, fordi det dreier seg om
en trippel-LP til 150 kroner!
Denne suksessen er Ketil Bjernstad inderlig vel
unt. Han har lagt ned et kjempearbeid i «Patagonia» og resultatet er blitt over all forventning, Artistlista pa platene er imponerende, her bare ;
Knut Risnas, Lill Lindfors (som burde ha fatt synge pa svensk! ), Alexandra Sancloy, Cornelis Vreeswijk, Jahn Teigen, Lars Klevstrand, Nipe Nyren,
Pal Thowsen ... Men selv ikke disse kapasitetene
klarer a gjere noe ut av darlig materiale, derfor er
det imponerende resultatet forst og fremst Kjetil
Bjornstads fortjeneste. Det er han som star for
musikken, tekstene og arrangementene.
Tramteatret, Jan Garbarek og Veslefrikk tii'
tross — det spars om ikke dette er den viktigste
norske plateutgivelsen i aret vi snart har bak oss.
Asgeir
KETIL BJORNSTAD:
Leve Patagonia
Phonogram PATLP 1/2/3
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«Trellenes kamp» i Sverige
Boka Trellenes Kamp av svensken Sven Wernstrom inneholder tre fortellinger henta fra
1100-, 1200-, og 1300•tallet i Sverige. De setter scerlig sokelys pa
religionens inntog — 'kristningen av lancletn som det heter i historiebokene — overfor folket i
Sverige. De forteller om hvorden kristningen var planlagt av
rikfolket, og om hvordan folk
blei lurt til d binde seg til kirken
og dens beinharde utbytting av
•folket.
Samtidig forteller den om folkets skepsis og motstand bade
mot kirken og alle de mange herrene de hadde over seg. Boka viser oss ogsd klart at alle krigene
og stridighetene blant smdkonger og rikfolk pa denne tida — og
som stort sett er det historiepensumet vart handler om — skjedde fullstendig over hodet pd folket — for dem var det ett Jett
hvilken herre som tok jorda deres, maten og klcerne fra dem.
Den historia er ikke folkets historie.
Boka inngdr i en serie hvor tre
baker er kommet ut for. ,Trelle-

•-•

v uc

Trellenes
),. kamp
/„.-,

Sven Wernstrom

ne., , Trellenes sonner. og
Trellenes dotre.. Jeg har ikke
lest dem, men etter denne boka
har jeg lyst til a to fatt pit dem.
Trellenes Kamp.
Sven Wernstrom
Cappelen,
,

Forener harde fakta
med varme folelser
Vi har tidligere trykket utdrag
fra "Boka om Kalle og Reinert»
og intervjuet forfatteren Es pen
Haavardsholm. I denne omgang
skal vi noye oss med a fortelle at
na er boka kommet ut fra Gyldendal forlag, og den innfrir forventningene !
Boka tar utgangspunkt i at to
16-dringer tjuvldner en bil, blir
forfulgt av politiet og jakta ender med at den ene, Kalle, ligger
igjen, skutt i ryggen av en politi-

mann. Reinert, den andre av
gutta forteller om det som skjedde den natta og hva som skjedde
etterpd. Blant annet at politmannen som skoyt blei frikjent i
retten.
Boka forener harde fakta med
varme folelser. Den forteller om
virkeligheten for svcert mange
ungdommer — arbeidsloshet,
stoffmiljo, politivold og hets.
«Det eneste vi var virkelig gode
tel, det var a lope», sier Reinert

om seg sjol og Kalle, «For lope
hadde vi gjort sia vi var en neve
stor. Lope fra vaktmesteren og
lope fra sinna naboer og lope fra
dem store gutta i gata og lope
fra Kaldbakk-banden nar vi kriga mot dem og lop fra lEerera pa
skoern.»
Samtidig er boka full av felelser, kameratskap, redsel, forelskelse, sinne og hat. Til sammen
utgjor disse to faktorene, harde
fakta og virkeligheten. Reinert
er opptatt av at Kalle skal fa et
skikkelig ettermcele — boka er
blitt et forsvarsskrift bdde for
han og alle de som kunne ha
vcert ham. Og det trengs. For i
virkeligheten var det oath en
ung Butt som blei skutt i ryggen
av en politimann. Det skjedde
ved Fornebu i 1975. Da politimannen blei frifunnet for drapet
klcippa kollegene hans i retten.

ESPEN HAAVARDSHOLM

BOKA OM KALLE
06 REINER1

ROMAN

5 siders banjokurs, illustrasjon
til omtrent hver bidige vise. Formatet er A4 og prisen bare 49.50.
Boka er kommet pa Forfeiterforlaget.
Om sin musikkpolitiske plattform skriver Folque bl.a.:
,Her i landet har det lenge
vcert mange som !tar hatt svcert
opuristiske» holdninger til framforingen av folkemusikk. De
har villet lase fast folkemusikken i den form den hadde i det forinclustrielle bondesamfunnet.
Det forventes av folkemusikkutoveren at han som musiker skal

Knut liten og Sylrelin

GYLDENDAL NORSK FORLAG

Folque-viseboka!
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Veal du gi bort julegave til noen som er interessert i viser? Da
kan vi lose presangproblemet
for deg: Folque-viseboka!
Vi vii ikke nole et sekund med

Iukke orene for all pavirkning
fra andre musikktradisjoner.
Dette kan lett fore til at follcemusikken blir en museumsartikkel
isolert fra samfunnet for ovrig.
Vi mener sjolsagt ikke det er
gait a synge ei vise uten akkompagnement pa gammelt vis eller
fortsette a spille harding fele ! Vi
mener at de enkelte utovere ma
spille og synge slik de sjol finner
naturlig uten a mote hevede pekefingre..
Til deg, kjalre leser, hever vi
pekefinger'n: Glom ikke denne
boka!

a si at dette er den beste viseboJut som er gitt ut i Norge. 48 viser, et veil av arrangementer for
gitar, banjo, fele og blokkfleyte,
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rode garde

Felespill solgte
60 aviser
Pa Sogn Yrkesskole i
Oslo ble det i ET storefri
solgt 60 eksemplarer av
forrige nummer av Rode
Garde. Vi har snakka
med en av dem som var
med a selge.

— Solgte dere pa en
osako
— Ja, det var nettopp
det vi kunne gjore med
det siste nummeret. Det
var litt yrkesskolestoff,
og det er da elevene her
pa yrkesskolen kjoper avisa. Mange kjopte avisa
fordi det var mye om mu-

sikk i forrige nummer.
En ting Rode Garde ma
Imre seg, era vmre flinkere til a ga ut og lage stoff
fra gymnas, yrkesskoler
og arbeidsplasser. Det er
au* avisa har artikler om
emner som ungdom er
opptatt av, at det er lett a
selge avisa.

— Selger dere alltid sec
mange Rode Garde?
— Nei, i fjor solgte vi
mye darligere, da gikk vi
bare rundt en og en og
solgte innimellom. Na
hadde vi en skikkelig
stand med felespill og 5 —
6 folk som solgte. En skin
«aksjon» er mye bedre.
Felespilleren var en av
elevene pa skolen. PA andre steder finnes det sikkert en gitarspiller, det
gjor samme nytten.

Venner av RG,
Organisasjonen Enhet mot rasisme: hvor var dere?

«For deg med
rettferdighets
sans»
— net til den nystarta
Foreninga Enhet Mot Rasisme
er a bekjempe den okende
opinionen mot innvandrere
fra den Tredje Verden, 'sier
Eva Jensen fra foreninga til
Rode Garde.
— Folk fra den tredje
verden far slengt ukvemsord etter seg, de har vansker med a fa leilighet og
jobb. Fremmedarbeidere
som har bodd i Norge lenge, sier at de merker okende rasistiske holdninger
hos folk. Dette kommer
som et resultat av okende
disk riminering fra myndighetenes side, etter at de
satte i verk innvandringsstoppen. Den fungerer rasistisk, den slar klart hardest
mot folk fra land i den
Tredje Verden. Na nA.r det
er okonomisk krise, fungerer dette sann at skylda
legges pa fremmedarbeiderne, sier Eva Jensen.

— Derfor har dere alts
danna denne foreninga?
— Ja, fordi det at folk
retter skytset mot fremmedarbeiderne istedet for mot
de som har den okonomiske
makta i landet, tjener myndighetene og arbeidsgiverne og ikke vanlige nordmenn eller utlendinger.
Derfor har vi laga en organisasjon der nordmenn og
utlendinger sammen kan
arbeide mot rasismen. Det
er en sak spin angar oss alle sammen.
— Er dette en forening
for de fa politisk bevisste?
— Absolutt ikke. Den er
for alle som vil bekjempe
rasisme, uansett hvilket
grunnlag de vil gjore det
utfra. Kort sagt for alle
med normal rettferdighetssans.
— Hva kan ungdommen
gjore?
— Det blir slatt stort opp

at ungdommen er rasistisk,
men det gjenspeiler tendensen i samfunnet — det
er de voksnes og samfunnets holdninger som preger
barn og ungdom. Men det
er et faktum at rasismen
har en viss grobunn blant
ungdommen i dag, og derfor er det viktig at det blir
en bevegelse mot rasismen
blant ungdommen. Se pa
England for eksempel —
der Rock Against Racism
samla 80 000 ungdommer
til demonstrasjon og konsert mot rasismen. Det er
viktig at vi ikke reagerer
bare hver for oss men gar
aktivt ut. Sjol om en ikke
har rasistiske holdninger,
sa kan bare det at norske
ungdommer holder seg for
seg sjol, virke som at vi har
rasistiske holdninger pa de
det gar utover. Tiltak som
kan sveise ungdom fra forskjellige land sammen er
derfor en mate a begynne
kampen mot rasismen.
— Hvilke planer har dere?
— Vi har hatt et veldig
vellykka presentasjonsmote og vi skal ha medlemsmeter som skal legge opp
planene videre. Men noen
ideer finnes: Vi skal ha studiemoter, drive med kulturaktiviteter, ha aksjoner
mot rasisme og satte spesielt pa a komme ut med informasjon. Det koster 25
kroner a bli medlem av foreninga, og da kan du gjore
sa lite eller mye du som du
har lyst til. Forelopig har
vi bare organisert aktivitet
i Oslo, men vi har alt medlemmer andre steder ogsa,
sa hvis dere er en gjeng et
sted som vil starte, sa bare
sett i gang, slutter Eva Jensen.
Skriv til:
Foreninga Enhet mot Rasisme
Boks 29, Ankertorget, Oslo
1.

Lossal get av Klassekampen har tatt seg kraf
fig opp de siste minedene. En viktig Arsak til dette er at langt flere selger
avisa regelmessig.
Assen er stoda med Rode Garde?
En lordag midt i oktober vrimla, det med
Klassekampen-selgere i
Oslo sentrum. Vieret var
bra og salget gikk stry kende. To — 2 — dager for
kom dot et rykende ferskt
og aktuelt nummer av Rode Garde fra trykkeriet.
Med mye bra staff for
ungdom: Artikler om
Benny Askevold, intervju
med Fetter Wennerod,
am faseismen i Sovjet

5 oygningsarneidere solgte 86 Rode Garde pa en og en halv time i Oslo sentrum en lOrdag i oktober.

Rode Garde har okonomiske problemer

SELG MER OG

.M

Jeg sa den dagen ikke
en kjef t som solgte Rode
Garde. Men derimot var
dot 5-6 folk pa Karl Johan som solgte SU-avisa
«Ungsosialisten». Flere
av dem hadde en pAgaende og offensiv stil og solgte bra med aviser. Rode
Garde-selgere, hvor var
dere???
Bladet gar nemlig godt
an a selge. For neste uke
matte jog en som hadde
solgt 25 Rode Garde pa en
halv time ved Sentrum Tbane.
Venner av Rode Garde:
Dere ma ut pa gata i store
flokker. SA vii dere se at
avisa deres blir rivi unna!
«Klassekampen-selger»

Rode Garde koster denne gangen 5 kr. Mange vil synes det er dyrt. FOR DYRT for et ungdomsblad, sjol om
avisa denne gangen er pa 24 sider.
Vi er enig med dere. Men hadde ikke dette bladet
kosta 5 kr., hadde det ikke kunnet komme ut i det hele tatt.
Rode Garde har okonomiske vanskeligheter. Vi
har gjeld, og avisa gar i
dag med underskudd. Det
koster a lage axis i Norge.
Papir, setting, trykking, foto og porto. Prisene bare
stiger og stiger, mens Rode
Garde har kosta 3 kroner i
flere ar. Og vi mottar ingen
stotte, hverken fra feite an-
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10
Finnmark
Troms
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nonsorer eller fra et rikt
parti med skipsredere i ledelsen.
LESERNE BETALER
AVISA
Det er leserne som ma
betale avisa. Og det er der
problemet ligger. Avisa
selges alt for lite. Hvordan
er det pa ditt hjemsted?
Bor du i en av de byene der
det bor flere tusen ungdommer? Hvor flere hundre av
dem sympatiserer med deler av den politikken som
presenterees i Rode Garde,
men hvor avisa allikevel
bare selges til 20?
Hvor mange stands i byen, kinoaksjoner og salg i
skolegarden har venner av
Rode Garde arrangert i det
siste? Hvis det har vmrt
smatt med slike salgsaksjoner, sa tenk pa alle de
ungdommene som ikke veit
at vi er de fremste til a fordomme Sovjets sosialimperialisme, og som fortsatt
tror Sovjet er et sosialistisk
land. Tenk pa alle de som
ikke har fait sjansen til
lose at vi stutter og skriver
mye om New Wave og
Regga e-musikken.

Venner av Rode Garde:
Dette er alvor. Avisa kan
ikke fortsette a komme ut
dersom ikke salget ekes betraktelig. Det er deres ansvar. Det er bare dere, leserne, som kan bedre Rode
Gardes okonomi — ved
selge bladet til mange andre. Veda vmre med pa
spre revolusjonmr ungdomspolitikk !
STORE
SALGSAKSJONER
Planlegg salgsaksjoner
for hvert nummer. Ta med
deg en bunke under armen
pa skolen eller i byen lordag formiddag! Eller enda
bedre: GA sammen med
noon andre a lag en stor, fin
stand med flagg og farger
og selg avisa herfra. Gjerne med litt gitar- eller
trekkspillmusikk til. Bladet selges lett, hvis dere
bare prover og er dristige.
PA 1% time i Oslo sentrum
solgte fern bygningsarbeidere 86 av Rode Gardes forrige nummer!

P.S. : Glem ikke a sentle
inn penga med en gang etter salget til RGdistribusjonen. Det er liten
hjelp for oss nar vi skal betale trykkeriregningene
om pen gene etter salget i
Harstad ligger i en kommodeskuff der i byen.

p**********************i*****4
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St"'t ern Oryss TEGNESERIEKONKURRANSEN:
GO sammen om
en tegneserie

«Den amerikanske FNambassadoren Andrew
Young er tydeligvis en
allsidig kar. Her har han
for eksempel pi egenhind og halt alene fikset
et brett med kaffe og litt
smigodt til en av sine gjester i suiten i Waldorf
Astoria. Allsidig kar denne Young»
Teksten og bildet er i
sin helhet og uendra henta fra Ukebladet «Hjemmet» nr. 23! Ni ma mot
Aase finne fram en av prises sine til denne fantastiske mannen I

Kristi blod produsert pa
polet?

.

griper inn truer flere prester med i starte it legge
yin selv. Dersom prestene
har glemt det vil vi gjore
dem oppmerksom pi en
ung mann fra Nasarett
som kan gjore vann til
vin.
Guds Barn
P.S: I en pressemelding
fra Jesus gir han sterkt i
rette med prestene. Det
medferer ikke riktighet at
jeg hitdde alkohol i blodet
ved min dud, hevder han.

Det er krise i kirkene.
Altervinen tar slutt. Vi
hiper regjeringen er sift
ansvar bevisst. Tvungen
voldgift skal bare brukes
mot streikende nir alvorlige samfunnshensyn taler for det. Men med fare
for stopp i kristenlivet ma
da i det minste regjeringen ha vett til a gripe inn.
Prestene mener det er i
strid med Guds ord a bruTe alkoholfri druevin.
Dersom ikke regjeringa

Rode Gardes tegneseriekonkurranse blei lansert i
forrige nummer av avisa.
Fristen fora sende inn bidrag er 5. januar. Juryen
for konkurransen bestir
av:
• ARNE BENDIK SJUR,
grafiker som har hatt mange utstillinger og som har
illustrert boker.
• SIGNATUREN M, kjent
for sine rammende og vittige karikaturtegninger i
Klassekampens spalter.
En av landets dyktigste karikaturtegnere.
• ERLING MAARTMANNMOE, redaktor av Rode
Garde. Uten spesielle tegneferdigheter, men med
humor - ?
Vi har spurt Arne Bendik
Sjur om hva han synes om

ideen med en tegneseriekonkurranse.
- Tegneserier er en fin
mite it kombinere tekst og
tegning. Det gir store muligheter fora jobbe flare
sammen om en ting - en
kan ha ideer, en kan kanskje skrive, mens en annen
kan tegne. Det gjor at veldig mange kan delta i en
sitnn konkurranse.
- Har du noen tips til
tegnere?
- Dere ma velge tegneform og materiale som lar
seg reprodusere i avisa.
Tusj er best i bruke, blyant
gir ogsi, det er vanskeligere it gjengi, men lettere it
tegne med. Tegneformen
bar vaere enklest mulig.
Prey a unngi a bruke mye
skygger, det blir sjelden

Dere

Onstad fir oss til a tenke
pi de horible pitstandene vi
horer i Norge om at Ku Klux
Klan er rasistisk, bare fordi
de ikke liker it ha niggere
rundt seg stott. Eller Hitler?
Han forstod problemet med
at godtfolk skulle were plaget med it ha joder, sigoynere eller pakistanere boende
rundt seg.
Hva med it prove it fa solgt
Gjems-Onstad til en eller annen Sjeik som slave?

---D are {.ar dere
av de uransk ■pene

bry semrne personae
ut lan de t
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Den ferste sex-reisen til
Thailand har gait av stabelen i felge Leif Hagen.
Dessuten mener jeg at
sex-reisene er til fordel
for u-landene•, , sier han.
(V.G. 13/11-78). Norge
har alltid vcert et foregangsland na r det gjelder
u-hjelp. Og militcerjunta-

en i Thailand trenger nok
hardt utenlandsk valuta
na nar den star midt oppe
i kampen mot kommunismen. En ide for Unge
Heyre som neste ars Operasjon Dagsverk? En god
mate a kombinere det politiske og behagelige???
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dele ut prisen til en mann
som ikke er ansvarlig for
mer enn noen hundre tusen drap? Vorster i SerAfrika har da mange flere
lik pa samvittigheten???
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Tenk a dele ut fredsprisen
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Slik skildra signaturen M. lennsstoppen. Han er en av
dem som skal mere med i juryen i Rode Gardes tegneseriekonkurranse.
bra pit trykk, sier Arne Bendik Sjur.
Si sett i gang og tegn! Vi
hiper it fit riktig mange bidrag, og det blir ikke bare
vinnerbidraget som kommer pit trykk, men
forhipentligvis mange andre.
Vi stiller ingen krav til tema. Tegneserier kan omhandle alt. Behover Asterix
were Norges eneste antiimperialistiske tegneserie
- mens frigjoringskamper
raser over hele verden unntatt i Gallia? Det finites
utallige tegneserier om sjefen - men ingen om rektor? Ingen fra skoler i det
hele tatt det vi vet om. Politiet ma were en takknemlig
oppgave. For ikke a snakke
om Unge Hoyre eller noen
av Bresjnevs menn ...?

Dere likviJere.r

-Lak

v

A_ ,
-4,

tar dere

av fly ktninje le ren

Gems Onstad som slave?
«Fordommelsen av de hvite i Sor-Afrika er et eksempel pi ran uvitenhet. Nordmenn muter raseproblemene mer umodent og udyktig - enn folk i Rhodesia og
Sor-Afrika.» Man kan were
mot innvandring, spesielt av
andre raser, uten a ha noe
imot de menneskene.» Erik
Gjems-Onstad, tidligere
stortingsmann for Anders
Langes parti i Arbeiderbladet 7/11-78.

L`

Tre filmer av nyere dato
skal vi fram til i stikkordrebusen denne gangen.
Og rebusene gir fremdeles
bare stikkord (ikke selve
svaret) som det skal were
mulig it finne losningen utifra.
Premie LP etter fritt valg.
Losningen ma vi ha innen
4. januar 1979 og sendes:
Rode Garde rebus
Postboks 4702, Sofienberg
Oslo 5

pi rebusene i nummer 19
var :
1) Vitt ballspill = vannpolo
2) Nest storst = skiidrett
3) Med tjener = golf

PS: Nitr blir serien din ferdig? Har du satt av tid til
tegne den? Vi kan ikke
trykke ideer eller planer.
ore„,""oeywontore,4%/Werre^eoro

Kryssord
VANNRETT
1. O.K.
3. Reaksjontert parti
6. Hoyvann
8. Blant de ferste norske industri arbeidsplassene
11. Rune Hansen
12. Pers. pron.
13. Del av sjelett
15. Dyrkes blomster i
18. Voks
19. Firmaform
20. Tyngst for skiftarbeidere
23. Oppdrette
24. Lonnskonto gir ikke lenger rett til
25. Overst pa bygget
LODDRETT
1. I fjeset
2. Land hvor Sovjet nylig
har ledet ett statskupp
3. Omrade hvor Sovjet er pa
offensiven
4. Puss
7. Lars Bjerk
9. Etter sir
10. Like
13. Undervisningsdep.
14. Stress
16. Salg pa svensk
17. I fuske
20. Pa vindusviskerne
21. Tore Lie
22. Tres ag
/
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Vinner ble N.B., Ikerum,
som onsket seg Fridomsharpa med Stein og Jord
og Tony.
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10 000 TIPSET!

Sondag 22. oktober var det liv i «Samfunnet». Hardrockcafeen i Trondhjam arrangerte Hostrock. Mange
band spillte og det var musikk fra kl. 18.00 til midnatt.
Hostrocken er en bra motvekt til Tore Landes kommersielle konsertmonopol. (Folk fikk mytji musikk for 20 kroner.)
Hardrockcafeen har arrangement hver torsdag pa Kannalen. Oppslutningen er stor og Hardrockcafeen har vist
seg som et populzert og nodvendig tilbud.
Vi lurer pa hvorfor ikke kontoret for Kirke, Kultur og Fritid stetter opp om Hardrockcafeen med pang og lokaler?
Vi raste rundt og intervjuet ungdommen om konserten,
hardrock og diverse.

Kjartan, Viggo, Dag Arve og Stale. Stale
spiller i Jonny Yen Bang og Dag Arve spiller i punkeband pa Orkanger.
Hva synes dere om arrangementet?
Dag Arve: — Positivt tiltak. Fint at band som ikke
er sA, mye pa scenen far
prove seg. Koster dessuten
bare kr. 20 a komme inn.
Jvla bra at det er anarkistisk, at vi kan gjore noe
uten a bli trampa pa. Det er
ikke &Inn pekefingermentalitet her. Folk far vwre
her sjol om de ikke er helt
edru og ikke gjor noe

Dessuten er det lite fyll
her.
Frank: — Bra for de banda som ikke far spillejobber og ikke spiller dansemusikk.
Kjartan: — Skikkelig
punk. Jonny yen Bang var
super. Arrangorene kunne
gjore mere for a fa fram
band som bare spiller for
seg sjol.
Stale: — Noe er bra. noe

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-

sere. Helt gratis.
(P.S. Husk at posten blir
Apnet og telefonen avlyttet.
— Unnga a oppgi navn o.l.
unodvendig.)
:

Frank, Kjell A, Lars, Geir og «Trom».

Dag Arve, Frank, Kjartan og Stale Geir, Lars «Tromo
og Frank
er darlig. Jeg liker litt for skjellig musikk og det spiller de her.
Dag Arve vine si noe om
punk. Han spiller sjol i
Fanrems eneste punkeband, «Soppel». Bandet
fikk ikke eve pa skolen pa
Orkanger, fordi de var punkere. Dag Arve sier:
— Nar det gjelder punk
er det mange vrangforestillinger ute og gar. De aller
fleste tror at punkere er
folk som har ketchup i
ret og leker indianer pa
krigsstien. Det er feil. Det
ligger en hel del politikk i
punk. Det er ungdom som
setter seg imot samfunnet.
Punk er resultat av opplagra aggresjon. Punkrockerne har funnet ut at de ikke kan rette opp samfunnet. Derfor vil de forandre
det, og noen til og med odelegge det.
Kjartan skyter inn: —

— Geir, Lars, «Trom» og
Frank, hva syns dere om
Hostrocken?
Geir: — Arrangementet
er et bra tiltak, men jeg synes gruppene var darlige.
Dessuten er det for mye
hippier her. Jonny Yen
Bang var ikke noe punkeband i det hele tatt. Tekstene var darlige, bare friketekster. De har ogsa en hippie pa bassen.
Lars: — Punk skal ywre
et spark i rwva pa borge-

Det er dumt at foreldrene
reagerer fordi ungene blir
punkere. Sjol reagerte sikkert foreldrene deres da de
ble rockere i 50-Ara.
— Hva synes dere om
hardrocken?
Alle: — Jaevla fint. Hardrocken er helt forskjellig
fra Tore Lande, de som bare tenker penger og ikke
musikk. F.eks. pa Trondersk mesterskap der Tore
Lande hadde tenkt at banda skulle betale inngangsbillett. Det nekta alle banda.

ABONNER PA 146.'3.9t4'
RODE GARDE
avisa til rod ungdom
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Rode Garde,
Boks 4702,
Sofienberg, Oslo 5

ran, som Clash, Sham 69 og
Sex Pistols.
«Trom• og Frank: — Det
er bare etablerte band som
far komme pA scenen og
spille. Hvorfor kan ikke
folk som ikke kan sa mye,
fit prove seg? Dessuten ma
det legges mer vekt pa a
engasjere publikum. De
skal ikke sitte passive og se

pa.
— Hva syns dere om Hardrockcafe?
Lars: — Hardrock er ik-

klEER/WORRiliM.
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Eivind Hansen representerer Hardrockcafe,
og har vtert med siden
starten. Vi ber han kommentere publikums syn
pi konserten.
— Hardrockcafe skal
ayspeile det som skjer
innen rocken i Trondheim. Om det skjer mye
punk er det greit. Om
punkerne vil spine, fir
dem det. Vi vil ayspeile
amatormusikken i Trond•
hjsem. Vi vil at folk som
ikke slipper til pi Hawk,
Bajasso o.l. fir spille pi
sine egne premisser.
Arrangementet i dag
glir bra, stort sett. De
som spiller her, spiller 11-
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navn
adresse
Trondhjcems yngste punker?

ke blitt det dot skulle bli.
Na er det en frikete plass.
— Hva har dere tenkt tL
gjore sjol?
Lars: — Vi skal starte
Trondhjfems eneste punkeband og stile opp pa Treatdersk Mesterskap. Der
skal vi odelegge for diskofriksen og businessfolka.
Tore Lande skal drites ut.
Alle var enige i parolen:
We can dance better than
John Travolta ... punk
against John Travolta!

EGON 32 Ar, gjomte seg
bak sofaen da han skulle
bli fotografert. RG spew:
— Hvorfor er DLL her,
Egon?
'

to ellers. De har stort sett
spilt pi Hardrockcafe, og
pi den miten vist at de
stetter oss. Vi vil ikke at
band skal bruke konserten og Hardrockcafe til
komme seg fram og opp.
Til slutt: Jeg hiper pi
litt bedre behandling av
stoffet enn Adresseavisa
gav oss. Vi var blitt lovt
forhandsomtale av konserten pA musikksida. Vi
fikk dot ikke inn der,
(men pA en annen side en
annen dag) fordi musikksida skulle brukes tit et
helsides «glansbilde» i
farger av tinge J. Travolta.

— For A markere meg.
— Hvordan?
— Med og selge Rode
Garde. Jeg har 10 eksempler igjen som jeg ma
se A selge. De er ikke swrlig bra, men jeg ma ha
igjen pengene jeg har lagt
ut.
— Liker du Hardrockcafeen?
— Jeg liker Nesskaffe
bedre.

