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VIKTIGSTE SAK FOR ELEVORGANISASJONENE:

STOPP NEDSKJ/ERINGENE

Foran landsrnotene i YLI og NGS:

Dette mener
Rod Ungdom

• Flere tusen elevplasser skulle nedleeges, nybygde
skoler skulle sta tomme, bevilgningcr til utstyr halvert,
avvikling av skyssorciningen og lopende renter i studietida. Disse nedskjitringene ma stopper.

• Bevilgningene ma tikes! Det er sinnsvakt at de offentlige ytelser skal bli firttigere, mens de enorme olieinntektene endelig har begynt a stromme

L
OD-81 TIL AFGHANISTAN

• Fagopplxringen ma styrkes! Myndighetene agar inn
for a erstatte «formell kornpetanse» med reell kompetanse. Dette rammer fagbrev. Skoleoppkering uir ikke
fullt fradrag i txretida. Fagoppla2rinuen blir darligere
pga. darlig utstyr.

OK BEVILGNINGENE

• Operasjon Dagsverk til Afghanistan! OD til Eritrea
var en kjempesuksess. OD skal vare solidaritet med folk
i den 3. verden som kjemper for uavhengighet, og mot
stormaktenes innblanding. [(the er det szerlig de som
kjemper mot Soviets aggresjon som star i spissen for
kampen.

BLI MED I ROD UNGDOM
• Bli med i Rod Ungdom! Sist host har det yzert stor
aktiviter pa skolene. OD, statsbudsjettaksjon og fylkesaksjoner og stikk)rd. Altfor mange av elevaktivistene
har ya2rt politisk uorganisert. Dere treneer et sterkt Rod
Ungdom i ryggen!
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Skole-ek.slra

Stopp
nedskjaaringene
Reis interessekampen pa skolene! Myndighetenes nedskjwringspolitikk er sa ekstrem og urettferdig at den krever
kraftige reaksjoner fra elevene. Red Ungdom vil ga inn for
at denne kampen blir dei, sentrale oppgaven for begge de to
elevorganisasjonene YLI og NGS — pa deres kommende
landsmoter.
Kampen mot nedskjwringene forteller klart hvor for elevene trenger en sterk interesseorganisasjon som forsvarer
elevenes interesser. Men elevkampen viser ogsa at Rod
Ungdom trengs. Altfor mange elevaktivister er politisk
uorganisert fordi de reagerer pa partipolitikken i NGS.
Men Rod Ungdoms analyse av sam funnet og skolen, var
linje for elevkarnpen er en forutsetning for at kampen ikke
skal ende i orkeslos korridorvandring for politikerspirer i
elevorganisasjoner.

Rute 80's skole-ekstra
Utgitt av skoleutvalget
Rod Ungdom
Ansv. redaktor: Bo Brekke
Sots:
a/s Trolhrykk
Trykk. a/s Duplotrykk
Adresser:
Rule 80 — boks 4702
Sof lenberg, Oslo 5
Rod Ungdom — boks 610
Sentrum, Oslo 1
Tlf.: 11 19 03
Kontroadresse:
Tollbugt 7, 3.etg
(Ingang fra Skippergt)

Bli med Rod Ungdomil
Vi lever i en syk verden! Vi kan
ikke bare se pa den norske
idyllen idag, for idyllen kan
ikke vare. Norge er avhengig
av resten av verden. Hele den
rike verdens rikdom er bygget ,
opadenmsthylo
undertrykking av den 3. verden. Det begynte med slavehandel, fortsatte med kolonier
og holder det gaende idag med
okonomisk utbytting. Verden
har nok mat til alle, men 2/3
sulter fortsatt.

verden som attpatil er svanger
med verdenskrig. Finnes det
grunn til optimisme? Bade ja
og nei. Nettopp kapitalismens
svare problemer er beviset for
at kapitalismen er doende, er et
samfunn som skal pa historias
skraphaug. Red Ungdom vil
slass for at dette skjer fortest
mulig. Vi vil at menneskene
skal ta knekken pa kapitalismen, og bygge sosialisme.
Istedetfor at kapitalismen tar
knekken pa menneskeheten!

Vi lever i en syk verden — en

Sosialisme er Rod Ungdoms

Kapitalismen er et doende samfunnssystem.

*

*

mal. Men vi vil ogsa kjempe
mot undertrykkinga idag. Vi
vil slass mot arbeidsloshet,
nedskjxringer i skolen, en
meningsles fritid, utbygging i
Alta, nedsloving av ungdomsmiljoene med narkotika
og alkohol osv. Vi vil slass for
seiere idag. Men vi vet at resultatene vil bli uthult og undergravd gang pa gang sa lenge
vi lever under kapitalismen.
Derfor er ikke elevorg. og organisasjoner som Folkeaksjonen nok. Ungdommen trenger
Red Ungdom. Bli med!
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Hva er Rod Ungdom?

"Er LE 6.*
I EN OLDBAL
STRATEGI"

Lev ikke i uvitenhet, bestill, les og
bli klok:
gratis

111 Presentasjonsbrosjyre

En liten trykksak med hovedpunktene i Rod Ungdoms politikk.

Attaefra vo 006 bh
•••••••

❑

Kamp

Handlingsprogram

kr. 5,—

otbYgd

De verste eksemplene i forslagene til budsjetter forteller
sitt klare sprak. Os videregaende skulle stA torn, selv
om den var ferdig til bruk. I
Oslo skulle ca. 2000 elevplasser bort. Bade i Oslo og
Ser-Trondelag er bevilgningene til utstyr halvert over tre
ar. Og de fleste fylker har
innfort egenandel, eller avviklet skoleskyssordninga
fullstendig. Og lopende renter i studietida ville bety flere
titusener kroner ekstra for
vanlig studium.

Aksjoner nytter
Nedskjxringene utloste store
aksjoner bade i fjor vinter og
i host. Husleieboikotten i fjor
forte til ekstrabevilgninger til

— Til dette sporsmalet vil
de aller fleste svare «ja,
selvfolgelig». Likevel er det
klare tegn pa at fagopplaeringa er blitt og blir svekket.

Hva er fagopplwring?
Kamp mot nedskjwringene

kr. 3, —

Innledning holdt p5 Rod Ungdoms skolekonferanse i januar
1981.
❑

Afghanistan — et Iedd i en global strategi

kr. 8, —

Studie- og debatthefte om Soviets rolle i verden etter invasjonen

i Afghanistan
❑

Ett ars abonnement p5 Rute 80, Rod Ungdoms avis
kr. 35, —

Bedre informasjon om hva som rorer seg blant ungdommen
i Norge fins ikke!
❑

Jeg vil bli medlem av Rod Ungdom, snarest!

Navn
Adresse
Skole
Sendes til Rod Ungdom, Boks 610 Sentrum, Oslo 1

statsbudsjettet som bl.a. ga
10 07o okning av borteboerstipendet. Aksjonene har
fort til gjennomslag for
YLI's parole om flere yrkesskoleplasser og Ixrlingeplasser. Myndighetene har lett
febrilsk etter andre mater a
spare pa, enn a nedlegge
elevplasser. Dette er en viktig
seier. Etter aksjonene har
svxrt fá elevplasser blitt
nedlagt. Og renter i studietida er ogsa blitt trukket tilbake. Dette viser at aksjonene nytter, fordi elevene har fan stor oppslutning
i opinionen. Dette ma fortsette!

Hvor skal penga tas fra?
Dette er et viktig sporsmal sa
lenge politikerne hevder at

det ikke finnes penger. Det er
riktig at mange fylker og
kommuner er nxrmest konkurs. Derfor ma det rettes en
rekke krav til staten om a
overta visse deler av ansvaret
for den videregaende skolen.
Men har staten penger nok?
Siste statsbudsjett gikk ti
milliarder overskudd, pga.
kjempeinntektene fra olja.
Og inntektene skulle vxrt enda storre. 8,4 milliarder
unndro oljemonopolene fra
skatt siste aret pga. darlige
skatteregler. Det er latterlig
pasta at det ikke finnes
penger. Det er meningslost at
de offentlige ytelser skal
svekkes, nar de enorme oljeinntektene endelig stremmer inn.
Sosialistisk Ungdom sier at

Trenger vi fagopplwring:

Vedtatt p5 Rod Ungdoms 11. landsmote, 1979.
❑

Matt tv

Nedskjwringene i skolebudsjettene truer med a snu opp-ned pa tidligere vedtatt skolepolitikk. Lik rett til utdanning, skoleplasser til
alle, valgfrihet og utvida fagtilbud i allmennfaglig studieretning, fagopplwring i yrkesskolen likeverdig den du far i arbeidslivet — alle
disse malsetningene blir radert bort. Derfor er kampen mot nedskja2ringene den absolutt viktigste kampen elevene ma fore na.
Rod Ungdom vil derfor stille tre paroler elevene bar aksjonere
for:
1. Skolen skal gi en opplwring som er verd noe — skolen ma ikke
reduseres til oppbevaringsplass! (Yrkesfaglig studieretning.) Nedskjwringene forverrer undervisningstilbudet — skolen ma ikke reduseres til en oppbevaringsplass. (Allmennfaglig studieretning.)
2. Utbygging av skolen, swrlig videregfiende yrkesskoleplasser —
nei til nedlegging av elevplasser.
3. Nei til innforing av skolepenger — lik rett til utdanning!

Grove angrep pa elevene

Dette er den internasjonale
kapitalismen som vi er en del
ay. Og samtidig som kapitalismen har gjort enorme teknologiske framskritt, ser vi
hvordan dette skaper flere problemer enn det loser. Kapitalismen lager enorme naturodeleggelser, og skaper ordet okologi. Legevitenskapen gjer
enorme framskritt, men folkesykdommene alkoholisme og
heroinisme brer om seg. Og de
okonomiske krisene kommer
fortsatt igjen og igjen. VestEuropa nwrmer seg na 30 millioner arbeidslose.

• ••••••• •• • •

FORAN LANDSMOTENE I Y

Fagopplxring er at du gjennom skolegang, i bedrift eller
en kombinasjon av dette far en
skikkelig opplxring fram til
fagpreve/fagbrev. Det sier seg
• selv at alle skulle vxre interessert i at denne utdanninga er
best mulig. Pa papiret ser det
ogsa sann ut. Men i praksis
viser det seg at dette ikke er
tilfelle. La oss se pa utviklinga
av fagopplwringa de siste arene.
— For lave bevilgninger til
maskiner og utstyr.
— Darlige Ixreboker i yrkesteori, om de i det hele tatt fins
pa norsk.
— Innforing av felles grunnoppleering i grafisk og elektro.
— Et skolear pa yrkesskolen
gir ikke fullt fradrag i lwretida.
— Det har ogsa vert forslag
om kortere skoletid pa bekostning av praksistimene, mer
allmennfag inn i timeplanen
osv.
I tillegg er det altfor fa som. i

det hele tan kommer inn pa
yrkesfaglig studieretning, spesielt pa de videregaende kursene.
Det siste aret har det skjedd
to ting som vil forverre fagoppIxringa ytterligere.
— Nedskj wring pa bevilgninger til maskiner, utstyr,
skoleplasser. Dette blir tatt
opp et annet sted i denne avisen, vi vil bare sla fast at
kampen mot nedskjxringene
ogsa er en kamp for fagopp- Stortingsmelding nr. 45 om
Utdanning og Arbeid, foreslar
at yrkesskolen ikke lenger skal
gi formell kompetanse (fagbrev
ell), men bare gi reell kom-

petanse. Dvs. at du pa skolen
gar igjennom en del ting som
du er i stand til mestre i arbeidslivet, uten at du far noen
formell godkjenning for det.
Dette forslaget vil rokke ved
hele yrkesskoleutdanninga.
Yrkesskolen vil ikke lenger
utdanne folk fram mot et fagbrev. Det vil bli en skole som
utdanner til kortsiktige behov i
industrien, basert pa kortkurs,
voksenopplxring og omskolering.
Mer enn noen gang er der
viktig at vi samler kreftene pa
yrkesskolen og sloss for a beholde den fagopplxringa vi har
i dag og forsvarer var mulighet
til a ta et fagbrev.
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Skole-ekstra — Rule 80

OG NGS:

Rod Ungdoms
skolekonferanse

edskiwringenel

begynnelsen av januar
holds Rod Ungdom konferanse for den videregaende skolen. 70 eiever Ira
hele landet deltok. Hovedsakene.var: Kamp ,not tiedskiceringene, Trengs Rod

Ungdom pa .skolene?og
Operasjon Dagsverk
Iii
Afghanistan. Vedtakene fra

denne konferansen (fanner
grunnlaget for politik ken i
dette ekstranummeret av
Rute 80.

Afghanistan kan
samle elevene
Alle de politisk:.‘ 1111!-domsorganisasjonene hat
fordomt Sovjets invasjon
og stettet kravet om et fritt,
nasjonalt uavhengig, Afghanistan. Stortinget har
bevilget 25 millioner kroner
til hjelpearbeidet blunt
flyktningene. Oslo kommune har girt 250 000 kr.,
1_0 50 000 fOreiopig. Menighetsradene i Groruddalen' i Oslo distribuerte
Afghanistankomiteens lopeseddel sammen med Menighetsbladet, og deltok
innsamlinga.

Disse eksemplene viser at
Afghanistan kan samle alle
elevene pa tvers av de vanlige skillelinjene, noe de
andre forslagene ikke er i
stand dl.

Vekk med privilegiene
• Pa NGS's landsmete i
fjor bodde Sentralutvalget
og andre ledere pa Ansgar
Hotell. Elevrepresentantene
bodde pa gymsaler. Vil Bet
samme skje i
• NGS ansatte en organisasjonssekretar
(kalt
giomma») riled 100 000 kr.
i arslonn.
Kamp nytter! Etter kraftige reaksjoner fra elever og studenter i host ble forslaget om renter i'studietida trukket. (foto: Samfoto)

penga skal tas fra forsvarsbudsjettet. Dels er dette en
fell parole a stille i ei forkrigstid. Men forst og fremst
forer det til a dreie debatten
vekk fra nedskjxringene og
over pA en forsvarsdebatt.
Dette er helt i trad med SU's
fraseradikale linje ellers i
skolekampen. SU's arbeid i

NGS legger opp til en debatt
mellom «rode» og blA programmer, akkurat Ann Unge
Heyre onsker. I stedet skulle
NGS-ledelsen bli kritisert
fordi de ikke reiser interessekampen, ikke tar opp
nedskjxringene osv.
Det er ikke sann at politi-

kerne «ikke vet hva de &ion>.
A tro at alt som trengs er
fortelle dem hva som er galt,
sa ordner alt seg, era tro pa
julenissen. Det er en bevisst
sparepolitikk som rammer
elevene. A fa gjennom elevkravene betyr at myndighetene blir presset til a gi
skolen en stone del av kaka.

Ei kake de i dag forvalter til
- oljeselskapenes og borgerskapets bese. Politikernes
fraser om «A ta nasjonalokonomiske hensyn» osv. ma
motes med store elevaksjoner
ogsa i framtida. StA pA!
Bo Brekke

NGS reiser ikke interessekampen
I skolepolitisk uke og pa
landsmotet i NGS ma elevene forlange at NGS tar opp
nedskjteringene pa skolebudsjettene og planlegger
aksjoner. Skolene bor vedta
hvade mener NGS skal
gjore neste fir. Krev demokrati i organisasjonen. Velg
delegater som star pa et
sant grunnlag.
I ar skal NGS ha landsmete
uten a ta opp det storste problemet for elevene pa allmennfaglig: de elendige skolebudsjettene over hele landet.
Elevene trenger ikke flere
programmer fra NGS. Vi
trenger en organisasjon som
kan sammenfatte elevenes krav
og lage planer for aksjoner og
press slik at skolene far en
ekonomi som gjer det mulig
drive en god undervisning, og
slik at ikke pappas lommebok
bestemmer om du skal fa ga pa
skolen eller ikke.
NGS har i flere ar fjernet seg
mer og mer fra sin oppgave a
vxre en slagkraftig interesseorganisasjon pa elevenes
side, og blitt mer og mer et
ansvarlig «mini-Storting» der
unge politikerspirer kan
krangle om det «borgerlige»

eller «sosialistiske» synet pa
skolen og samfunnet skal sta i
programmet. Der de kan forhandle og tautrekke om hvor
mange plasser de politiske
ungdomsorganisasjonene skal
ha i Sentralstyret. Helt ufarlig
for staten.
Statsbudsjettet i fjor var et

Ferde trakk forslaget om renter i studietida og nedsatte et
utvalg hadde NGS ingen klar
mening om hva elevene na
skulle gjere. Statsbudsjettet
har bare blitt diskutert pa ett
Sentralstyremote. Hvor er
planene for videre aksjoner?
Hvorfor blir ikke erfaringene

Ledelsen i NGS passiviserer grunnplanet. (Samfoto)
sjokkbudsjett for elever og
lwrere. NGS stilte ingen krav
pa forhand og de forberedte
heller ikke elevene pa aksjoner.
De ble passivt med pa tretimersstreiken som alle elevorganisasjonene vedtok i sitt
kontaktutvalg (DUK). Da

oppsummert pa arets Lands mete?
Sa kommer fylkesbudsjetter
for skolen som er like ille som
.statsbudsjettet, om ikke verre.
I Ser-Trendelag starter GU
aksjon mot 50 kr. i papiravgift. I Oslo og Hordaland er

GU'ene med pa fellesaksjoner
med YLI mot nedlegging av
elevplasser og for reiserefusjon. En stetteuttalelse til Sot.Trondelag er alt NGS-ledelsen
gjor. De burde ha arbeidet for
a spre aksjonene dl andre fylker. De skulle funnet ut sammenhengen mellom statsbudsjettet og fylkenes darlige
okonomi og stilt krav til staten. Det hadde elevene trengt.
Ogsa i saker som jentekampen,
nynorske lxreboker og meldingsfrihet er NGS en forsvarer av elevenes kray. Demokratiet er mange elever misforneyd med, sakspapirer og
elev-70 kommer kronisk sa
seint at det ikke blir en demokratiske eller grundig behandling pa skolen.
NGS ma forandres fra
grunnen ay. Og det er det bare
elevene sjol som kan gjere. Det
kan se Wiest ut. Grunnplanet
er passivisert etter mange ars
Heyre-styre. Sentralt er Sosialistiske Elevgrupper altfor
«snille» som opposisjon, fordi
de gar med pa opplegget om
mini-Storting og krangelen om
generelle skolepolitiske programmer. De begrenser dessuten opposisjonen til de som
kaller seg «sosialister» og
hindrer derfor en samling av
alle som vil forsvare NGS.

• Fredrik Messcl (NGS
kontrollkomite) tok inn pa
hotell og leide bil (Ford
Granada) da han besokte
distriktskonferansen
for
Operasjon Dagsverk i SorTrendelag selv om han var
tilbudt privat overnatting.
oSlosing med OD's midler»
kalte konferansen dette i et
protest-vecitak.
NGS-Iedelsen har mange
fordeler frarn for vanlige
clever. Ungdomspoiitikerne
tar med seg sanne raflotte
varier fra sine partier, hvor
det er helt vanlig. Pa denne
maten blir de som skulle
vxre tillitsmenn for elevene
priviligerte pamper som
tenker mer pa penger og
karriere enn pa elevenes interessekamp. Krev lik hehandling av ledere og «menige» I NGS!

Elevenes representant?
Siste nummer av Ny Tid
forkynner at Raymond
Johansen sitter som Sosialistisk Ungdoms
representant i NGS's sentralstyre. Vi spur: Nar begynte
ordningen med part ipolitiske representanter I NGS?
Stadig klarere ser vi at gymnasiastenes interesseorganisasjon er i ferd med a bli
en sandkasse for unge parlamentarikere.

Ut av NGS?
Mange steder er det bevegeise for a melde skolene ut
av NGS. Ikke sa rant,
egentlig. Misnoyc med en
passiv organisasjon som
knapt nok soarer pa henvendelser fra elevene, og
som f. eks. sender ut sakspapirer og innkallingcr dl
meter altfor seint til at de
kan behandles pa skolene,
denne misnoyen er helt naturlig. Derfor vil mange
elevrad ikke lenger bruke

tid og penger pa NGS.
Men NGS blir ikke bedre
av at skolene melder seg tit.
Og clever trenger en 'siert,
interesseorgan isasjon R
ager ikke med passivitet og
utmeldelse. Ta opp kampen
mot den udugelige leclelsen.
Velg delegater som ikke vil
stone den «modera t e»
gjengen som liar odelagt
elevenes intereSseorg,anisasjon.
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HER ER PROSJEKTET:

To skoler for
flyktningene
Forslaget er et utdanningsprosjekt for afghanske flyktninger i Pakistan.
Det skal bygges to skoler, en i North West
Frontier-provinsen, og en
i Baluchistan. Begge skolene er for elever fra 6.
kasse og oppover. Pengene skal sikre bygging og
drift av skolene i flere Sr.
Pengene skal overf ores
gjennom Norsk Flyktningerad som samarbeider
med FNs hoykommisswr
for flyktninger og pakistanske myndigheter.
Dette er internasjonait
anerkjente institusjoner,
som vii surge for betryggende overforing av midlene.

Afghanistan og oljekildene
200 oljetanker gar hver dag fra
den Persiske Gulf. 67°/o av Vest Europas olje passerer det smale
Hormuz-stredet. I Det indiske
Hav patruljerer konstant 20
sovjetiske orlogsfartoy. Sovjet
truer dermed oljetransporten —
pulsara i Europas okonomi.
Med kontroll i Afghanistan vii
ikke Sovjet hare kunne press41
landene ninth Gulfen tit dansell
etter deres pipe — de har ogsa
fart en framskutt milinerbase
som med makt kan gjore det
mulig a ayskja...re oljetransporten. Moskva har allerede potensiell kontroll over en annen
viktig oljevei — Rodehavet. Ved
base i Aden (Sor-Jemen) og i
Eritrea.
Vinner de i Afghanistan ligger
veien apen for videre ekspansjon
— mot Iran eller Pakistan.
Jo mer motstand Sovjet motel
i Afghanistan, fra folket der og i
fra verdensopinionen, jo mer vii
de matte begrense planene for
videre ekspansjon.
Derfor er stone til flyktningene i Pakistan et lite, men nodvendig bidrag i kampen for a
stoppe supermakten Sovje4M
framrykking overhodet.

• 27.
ber 1979 rykket ,
i det noytrale Afghanistan Bled 100.000 soldater og fly, helikoptre og tanks.
en da og helt fram til idag har
Sovjet fort en massiv krig for a tvinge folket til
underkastelse. Men afghanerne kontrollerer likevel
mesteparten av sitt land. Operasjon Dagsverk vii gi
flyktningene en god hjelp til a kunne ta del i motstandskampen.

r,

• PA ett ar har 1,6 millioner
blitt tvunget til a flykte ut av
landet, 1,2 millioner til Pakistan. 80% av dem er kvinner og
barn. Sovjets terrorbombing har
drevet ytterligere 4 millioner fra
sine hjem inne i landet, mens 1
million afghanere er drept av en
befolkning pa vet 15 millioner.
— Nakne fakta som forteller om
et moderne folkemord.
• Likevel — Frihetskjemperne
har kontroll over 80% av landet,
hevder rapporter. Okkupasjonshxren administrerer de storste
byene som Kabul, Kandahar og

Soviet skal la!
— Virt mat er 5 fa Sovjet ut, ffi tilbake friheten.
— Var kamp er en folkekrig.
— Pastanden om at vi vil tilbake til et foydalt samfunn er sovjetisk propaganda.
Dette sier Habib Zikria og Najibullah Roshan, representanter for den afghanske motstandsbevegelsen. Vi gjengir her utdrag fra et intervju Trine
Lynggard hadde med de to i Klassekampen
28/1-81.

Sovjet raster med vapnene for
kneble det folkelige opproret
Polen. Alle eksperter ha
framhevet: en viktig grunn til
de russiske tanksene enda tisk.
bar rykket inn og knust Solicia
ritet, er motstandskampen t
Afghanistan. Bresjnev vii heist
unnga krig i to land sarmidig.

— En del venstregrupper i Europa har en lunken holdning til
den afghanske motstandsbevegelsen fordi islamske grupper er
med. Dere har sikkert melt

1

I fjor gikk Operasjon Dagsvcrk
til Eritrea. Fremdeles faller
bomber og napalm over Eritreas
jord. Sovjet prover fortsatt
knuse frigjoringskrigen i Eritrea.
Jo hardere motstand Soviet
meter i Afghanistan jo fterre
styrker, eksperter og rubler kan
Je sende til a stone Etiopias
kamp i Eritrea. Derfor er et
Afghanistanprosjekt ogsa eqa
indirekte stone til Eritrea.

Afghanistan
trenger
hjelp — NA!
Mens krigen raser lider sivilbefolkningen. Flyktningestrommen
Aker fra dag til dag og behovet
for hjelp blir storre. GI et
handslag som monner, Operasjon Dagsverk til Afghanistan!

Hele 80% av Afghanistans befolkning er analfabeter. Flyktningestrommen invasjonen skapte har gjort
proble met enda storre. De fd som kan lese og skrive ma hjelpe dem som ikke kan nor det
trengs, scinn som denne mannen pa torget i Herat. Utdanning og kunnskap er en forutsetning for
frigjoring, og for gjenoppbyggingen av landet nar det engang blir frigjort. (Arne Walderhaug Samfoto)

REPRESENTANTER FRA MOTSTANDSBEVEGELSEN:

Reaksjonwr
gerilja?

Afghanistan og Eritrea

• I flyktningeleirene har nwrmere 50% tuberkulose. Mange
er helt avkrefta av flukten og
kulden. Ca. 95% er analfabeter.
— Skal vi vi dem hap? Skal vi gi
dem utdanningsmuligheter? Skal
vi vxre med pa a legge grunnlaget for oppbygginga av et fritt,
selvstendig Afghanistan.

-

Stotte til Afghanistan er
stone til Polen
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Herat. Men selv i byene rapporteres det om motstand og demonstrasjoner. Hxren til Karat
er i ferd med a ga i opplosning
pga. desertering. Det fortelles til
og med at Karmals livvakter na
er russere.

denne. holdningen fra visse hold
°gni i Norge, de som hevder at
geriljaen er reaksjoncer og vil
tilbake til et foydalt samfunn.
Hva sier dere til disse?
— For det forste: Dette er
sovjetisk propaganda. Sovjet har.
et sterkt propagandaapparat

som bevisst brukes overfor progressive grupper i Vesten for a
hindre solidaritet med de afghanske frigjoringskreftene.
Husk at dette alltid har vxrt
Sovjets paranoia: Alle som ikke
er pro-sovjetiske er reaksjonre, uansett om de er marxistleninister, liberate, troskister eller hva det matte vxre.

spontant. Det var ikke bascrt pa
ideologi, ikke religion, det fantes
ingen organisering. Den virkelige
betegnelsen pa bevegelsen i
Afghanistan er ikke gerilja, men

folkekrig.

Hver eneste landsby

har reist seg og tatt opp vapen,
de nekter a samarbeide. Mane
forlater landet i ren protest. Alle
med et eneste mal: A fA Sovjet
ut, a fA tilbake friheten.

Folkekrig
— De som kaller oss reaksjonxre kjenner heller ikke var
bevegelses natur, var historie. Vi
kjempet mot britene i mer enn et
halvt Arhundre, vi har kjempet

mot alle stormakter som har forsokt a invadere vart land. Derfor
har vi vxrt et fritt land til nA. Da
Sovjet invaderte, reagerte folket

Skole i
bevisstgjoring
— Jeg kan forsikre deg: Dette er
de fattiges krig, det er de som
kjemper, som ofrer seg selv, sin
familie, sine hjem. Og de har en
bevissthet om hvordan det skal
bli i framtida: Retten til a bes-

temme over sitt eget liv. Rettferd. Afghanistan kommer aldri
til a vende tilbake til det gamle
samfunnet. Denne krigen er den
beste skole i bevisstgjoring for
folket. langt flere har sitt eget
vapen, ingen kan noensinne ta
fra dem det igjen. Russerne
greier det ikke i dag, med sin
avanserte teknologi. Intet parti
eller regjering vil i framtida greie
a patvinge folket sin vilje, ikke
,etter denne krigen. Snakk med
en hvilken som heist fattig bonde
i en afghanistansk fjellbygd i
dag, du vii bli overveldet over
hans innsikt og politiske bevissthet. Ingen foydalherre vil
noensinne igjen kunne ta fra
ham friheten og sansen for rettferdighet.

