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Personen pA bildet ble pa en
Oslo-restaurant forsokt verva
til “Norsk Front>.
Av forstAelige grunner vil han
vre anonym.

Dette vil
Korvald at du
ikke skal fa tak is

Prey ensf on
Vi gjennomgar i tekst og bilder de ulike prevensjonsmetodene, og gir en oversikt over en
del steder i landet du kan fa god og sikker vegledning i prevensjon og ved soknad om abort.
Vi tar ofr oss ukebladenes kvinnesyn, kvinneundertrykkinga i et par skoleboker, og har
en liten reportasje fra et spent mote pa Ranastad ungdomsskole Kvinnefronten og 8. marskomiteen arrangerte med mellom 40 og 50 jenter tilstede.

52
ayslutte den 21. februar med valg pa nyformann som blei Borghild 0Eldoen
(tinge
Hunblei
fikk 82 stemmer app mot opposisionens kandidat leneNGS
Nyhus
som fikkerheleinert
NGSHoyre).
landsmote
fremdeles
dom

landsmotet og

NGS
e
ndsrnot
la

stemmer, mens 13 vat avholdende. Dette viser at sjol om
seg kraftig.
av landsmotet;bl.a. blei planene om
av tinge Hoye, har opposisjonen sty
Opposisjonen klarte ogsa a vinne noen viktige seire i lopet
Bunke gjennom et prinsiPProgram som viste seg a were bortimot ayskrift Ira Unge Hayres program,
kullkasta. Videre blei det vedtatt at NGS skulle jobbe for a fa fjerne muntlig eksamen.
Og gikk
Elders gjorde landsmotet en rekke vedtak som dolka elevbevegelsen i ryggen. renteokning!
Unge Hoyre stemte
ned et forslag om a protestere mot renteokninga
lanekassal De
er alb om
FOR
Det ireaksjonave
forslaget
a gi Operasjon Dagsverk
ko med stort flertall. Det betyr at alle elever corn ikke vil
mot a delta i Imemiddelaksionene til Oren.
til
flyktningeleir
i Thailand gikkmagiennom
gi en
open
stotte til imperialismen
boitte Operasjon Dagsverk neste it og i stedet samle inn til
frigioringsbevegelsen PAC i Azanial
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ro garde
*Pa ungdomsskolen i Nannestad gar det ganger kom over 100 ungdommer.
ca. 300 elever. Til sammen er det ca. 800 * De har hatt demonstrasjon utafor
kommunestyremote.
ungdommer i kommunen.
* Det eneste fritidstilbudet utenom idrett Kommunen har vist dem en kald skulder.
og kristelige lag er klubb pb ungdoms* Lokalavisa Romerikes Blad har hengt
skolen "Kjellern" to av tre tirsdager. Der dem ut som "hard ungdomsgjeng" som
"terroriserer bygda".
har bare ungdomsskoleelever adgang.
*Skolen har nekta a lane dem bord* Den siste bussen gar klokka ni. Skal du
besoke noen om kvelden mb du ha venner tennisbord — for de ville bare bli odelagt.
* Lensmannen forlangte 20 vakter over
som kjorer, haike eller overnatte borte.
* Dette er noen fakta om hvordan det er 18 ar pa det siste motet deres!
vaere ungdom i en landkommune som Motgangen gjor bare ungdommen enda
Nannestad. Sarin vii ikke ungdommen ha mer bestemte pa a vinne. De SKAL ha et
det!!
sted a vaere der ungdommen bestemmer
* De har danna en aksjonskommite for et sjol! Gorm, Eva, Helene Marit og Terje
sted a vaere. De har samla inn over 400 sitter i aksjonskommiteen. Eva jobber og
underskrifter for et ungdomssenter. de andre gar pa ungdomsskolen.
Vi
Underskrifter som formannen i kultur- trenger like mye ungdomsklubb som
styret sa de bare kunne hive.
de i byen, sier de.
De har holdt to One mater der det begge

Ungdommen
i Nannestad
aksjonerer:
— Hva gjor dere om kvelden, nir dere har sant elendlg
„ fritidstilbud?
— VI gir pi "Kjellern" air;
det er noe der, sier Helene,
eliers er det et hobbyrom
hjemme hos noen der vi fir
VWCE.

— Ellers gir vi ute og kjeder oss, sier Eva. Hvls de
mener at det er sa mye innbrudd og bIltjuverler her
bygda, sa vile dot bli mye
bedre om vi flkk et ungdomssenter.

— Ja, er dere sinne pebler
som lokalavisa vii ha det til?
— Nel det er bare tuft. Det
sto I avisa at en famine bid
tyrannisert og det stemmer
ikke. Hvorfor flytta de til
Maura igjen bvis det var sit_
ille?
— Ryktene gir I bygda. En
gang jeg var sjuk og satt pi
do pi skolen fordi jeg ikke
orka A gi ttl timen, blei jeg
utspurt om jeg royka hasj.
For det hadde de hod rykter
om, forteller Helene.

— Ja, venninna ml kom pa
kontoret fordl hu hadde brika
en gang, sier Marit og da Wei
hu utspurt om meg. Hvem jeg
var sammen med og om jeg
royka hasj og sant.
— Dere har jobba hardt for
A fi et ungdomssenter. Kjort
rundt i bygda med lopesedler,
arrangert motet og sit mulig
og Ilkevel vii Ikke kommunen
here pA dere. Hvorfor?
- Folka I styrene er sit
vanskelige A prate med, sier
Gorm og de vii ikke hare pa
oss. Kultursekretreren sa I

avisa at ungdommen matte
prate pa "et saklIg nivA", bva
ni det er.
trur de er sA vanskelige fordi de Ikke tjener noe
penger pi i lage ungdoms.
senter tIl oss, tiler Helene.
- Hva trur dere dere mA
glore for A vinne Pram?
— Vi kan I hvert fall Ikke
ta noe opphold I masinga, sier
Eva.
— VI mi mote opp mange
ph miter og Imre aktive, sier
Terje.
— VI mA std hardere pa.
-Lage flere demonstrasjoner og
sier Helene.
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DET ER DEICE
MEN VI TRENGER IT sTED A vAzRE
FORELDRE A VSANNER R YKTENE OM POBEL—UNGDOM
Torun er mor til fern ungdommen mellom 12 og 20 ar. Hans
har tre unger, 8, 14 og 16 Ar
gamle. Begge stotter helhjerta
opp om den aksjonen ungdommen i bygda har satt i gang for
et sted A vxre. Swrlig Torunn
har blitt utsatt for kraftige angrep og trakassering fordi hun
gir ungdommen sin stotte.
— Jeg er opptatt av at ungdommen er en stor ressurs i
samfunnet. Det er de som skal
rette pa feil og skape et bedre
samfunn. Samtidig er ungdommen spesielt undertrykt og utsatt
for kommunens sparekniv. Dette
gjor ungdommen oppror i mot.
De ma fa muligheter til A utvikle
seg sann at opproret deres blir
retta inn mot A skape et samfunn der undertrykking og utbytting ikke fins, sier Hans.
— Ungdommen trenger'et sted
vxre, sier Torunn. Ellers
samler de seg i gatene og braker.
De har vwrt mye hos meg de siste
tre Ara, og jeg synes de er snille,
og flinke.
Hans synes Torunn er for be-
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I denne artikkelen i Romerikes Blad blir huset til Torunn
hengt ut som "bandehus" fordi hun lar ungdommen vaere
der, og en nabofamilie lar seg bruke i feittoget mot ungdommen og dem som stoner dem.

skjeden og sier: — Torunn har
vwrt ungdommens faste stotte i
disse Ara. NAr det ikke har vwrt
mer brak her i Nannestad, har
hun mye av wren for det. Sosialkontoret og lensmannen sier
-pent at nar de mA gi opp, sA tyr
de til Torunn. Det setter et
skarpt lys pa de angrepa som

Romerikes Blad kommer med
na.
— Hva er bakgrunnen for beskyldningene om huset ditt som
"bandehus" og angrepa mot
ungdommen?
— Det var en kveld en del
ungdom hadde vwrt hos meg, og
etterpa hadde noen stjalet yin

hos naboen. Politiet kom pa dora
mi og jeg sa som sant var at jeg
ikke visste noe om det. Etterpa
blir da huset mitt stempla som
"bandehus" i avisa, sier Torunn.
— Hvordan reagerte du da du
sa avisa?
— Jeg syntes jo det var ekkelt.
Jeg tar det som at de mener at
jeg var skyldig i det som skjedde.
Og nar da lensmannen kommer
noen dager seinere og spor om en
av gutta kan overnatte hos meg
fordi han har brak hjemme, sa
veit jeg jo ikke hva jeg skal tro.
Dette kraftige og usanne angrepet pA ungdommen i avisa er det
tre familier som har Ott sammen
om A skrive. Jeg har sjol vwrt
omgangsvenner med to av famiIlene og dattra, i huset har vanka
hos oss i alle ar. Jeg stiller meg
helt uforstaende til at de kan
skrive sant i avisa, sier Torunn til
slutt, og bade hun og Hans gir
uttrykk for at det som har skjedd
ikke vii fa dem til A svikte ungdommen, men tvert i mot stotte
dem enda kraftigere.

14—ARING KJORT RETT I
FENGSEL UTEN AVHOR
— Onsdagen for jul
kom lensmannen og henta
meg pa skolen. Han sa jeg

Men jeg har alltid bodd
hjemme hos foreldra mine!
— Hvordan gikk det med
skulle L avhor, og jeg biei deg i fengselet?
— Det var helt jcevelig. Og
med. Men da jeg kom inn i
bilen blei jeg kjort rett til etter tre dager holdt jeg ikke
ut mer og "knuste cella".
Oslo — direkte inn i cella Det. og at jeg er sA ung gjorde
pa bayern. Forst dagen at jeg blei overfort tilfengselsetter biei foreldra mine sjukehuset i stedet.
varsla og jeg kom til for— Mange trur at politiheir og etterpa i forhors- vold bare fins i store byer?
— Eksempelet mitt viser at
retten.
det bareer full. Og her forDet er Jan Eel 14-firing leden kjerte jeg moped uten
fra Nannestad som forteller skater. Da lensmannen kom
om denne hcirreisende be- hoppa han rett pA meg. lugga
handlinga.
meg og satte pA meg hand— I jorhorsretten fikk jeg fern. Da jeg spytta pa han,
blei det basketak og han
fire u kers varetektsfengsel.
Det jeg hadde gjort var a ta putta jingern i kjefien pa
en bit, men det er sjolsagt meg. men det skulle han ikke
ikke grunn nok til d fa' vare- gjort. Denne gangen blei jeg
slept igjen jbrdi jeg visstej
tektsfengseL Sa det de brukte
mer OM rettighetene mine og
som argument var at jeg liknekta avhor. sier Jan Egil.
som ikke hadde noe sted A bo.
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EVENTYRET OM

Loytnantensom
skulle skape
respeK
ro og orden
Del var en gang en festning som
het Bergenshus. Pd denne festningen var der en tropp soldater,
og sikkert like mange befal. Nd
var det slik at denne troppen
hadde vcert uten sjef i over en mdned, og den «oppforle seg slat[
ikke bra». Stabssjefen kunne opplyse at de «ikke hilste pd befalet»,
de «gikk stadig med hendene i lomman, de gikk ikke korrekt antrukke ti byens gatern (overste
kanppen i sKjorta var open), de
og sov pd vaktn, og til alt overrrral
de ut i underbuksa nor
de skulle lukke opp porten for
stabs4jefens frue».

Nei, tilstandene var ikke bra!
Men stabssiefen hadde en losning pd probkmei. «Vi ansetter en
iroppssier Og han kom. Og han sa
(brolte):
a Vi and opprette ro, orders og
respekt!»
Sci starlet han opp. Troppens
innhold matte std i «giv akt» og
hilse om de hadde cerend pd kontore!. De fikk navnelapper pd
senger og skap slik at sjefen
kunne se hvem som hadde deirligst
sengestrekk. De matte pusse
skoene slik at de ble blanke til
oppstilling. De twine ogsd begvnne a skrubbe gulv. Ikke en

gang i mdneden, men hoer dag
med Ajax, ATA, gronnsdpe og du
vet hva. Loytnanten mente sdgar
at - A TA var bra til vinduspuss.
Soldatene likte ikke dote hell,
net de ble faktisk enstemmig forbanna, og derfor ble det slik at de
diskuterie loytnanten i lunsjen en
dag. Soldatenes uskrevne by ble d
ikke hilse pd leytnanten, men tvert
om be han rykke og reise og
slenge (lora igjen forran tryne pd
han. Loytnanten ble forst sins, sd
mild og stoppet soldater pd
gangen .for d Icere dem regler i ro
og fired. Men troppen lo av disse
reglene, for skulk de .folges villa

VI VIL HA UNGDOMSKLUBB I MOLDE!

1

Ungdommen i Molde hadde
ungdomsklubb for. Lorva kalte
de den. Men Elvebakken skole
der de holdt til, brant ned i fjor
host.
Har de fatt noe an net i stedet?
Nei – det har de ikke.
Ungdommens samlingssted i
Molde er Tivoligrillen. Tivoligrillen er ei kneipe nede ved
havna, tett ved bussholdeplassen i byen. Her far du kjopt ei
poise, pommes frites, en kaffekopp, en brus. Her kan du
bruke opp penga dine pa all
slags spilleautomater: Knockout, Capri, Grand Prix, Aztec,
Skywar.
Dit, til Tivoligrillene, drar vi
for a lage en artikkel til Rode
Garde. Vi tar peiling pa et bord:
«Skal du kjope Rode Gade, avisa til Rod Ungdom?» Folk kikker usikkert opp, har tydeligvis
ikke heft om RG for. En av
dem blir straks interessert i I.
side-oppslaget: «Ungdommen
gjor oppror. Krever et sted
vxre». De to andre er mer
skeptiske.
Ved et annet bord sitter Steiner og Tove. BEgge to er medlemmer i Ungdomsklubben, og
vi spror dem hva de gjor na nor
ungdomsklubben er brent ned.

Slike fritidstilbud til ungdommen virker ikke akku rat aktiviserende og utviklende,
men bringer inn mye Bryn til dem som har satt dem opp.

– Det er blitt laga til diskotek noen plasser. Lucullus er
ett, og pa noen ungdomsskoler,
men det er bare for de som gar
pa skolen. Ellers samler vi oss
pa grillbaren. Det er ingenting
for oss a gjore pa kveldene.
– Er det noen som jobber
for a fa ny ungdomsklubb?
– Ja, noen rundt 20-ara jobber med det. Og sa er vi med og
bestemmer. Vi velger noen som
er med og bestemmer altsa. De
har visst diskutert a pusse opp
igjen Lorva osga.

Noen dager seinere sa vi annonse i Romsdals Budstikke om
at Elvebakken skole skulle
rives. Lorva kommer aldri mer
til a bli samlingsplass for ungdommen.
Forelopig er det altsa Tivoligrillen som er ungdommens tilholdssted. Og at ungdommen
ikke er fornoyd med det – er
brennsikkert. Vi skal folge med
hva som skjer videre med
denne saka!
RG-korrespondent, MOlde

YRKESFORBOD MOT KLUBBLEIAR
Ungdomane i Alta er no utan
fritidsklubb. Den tidlegare
klubben deira, Bouree, er
stengd. Grunnen til dette er i
folge Alta formannskap at dei
ikkje fekk kvalifiserte sokjarar

til stillinga som klubbleiar.
Men ungdomen veit at det
ikkje er dette som er grunnen.
Det sokte to sokjarar med
lmrarutdanning pa stillinga.
Den eine av desse er May Britt
Simonsen som tidlegare hadde
arbeidd eit par kveldar i veka
i klubben.
Ho forte! at sosialsjefen og
tilsetjingsnemda innstilte den
andre sjokjaren som nr. 1 bg
May Britt som nr. 2. (Enda

May Britt har mere praksis.)
Men dA saka kom til formannskapet vedtok dei a ikkje tilsette nokon, men utlyse stillinga pA nytt "for A fA lit
breiare sokjar-grunnlag".
Begge som hadde sokt var kjent
som progressive.
DA det var usikkert om ho
fekk jobben som klubbleiar,
tok May Britt arbeid i Hammerfest. Men ho opprettheldt soknaden i Alta for A sjA korleis
det gjekk. Eit par manader
etter fekk ho tilbod om stillinga. Det hadde ikkje kome
fleire sokjarar, og den andre
hadde trekt seg, men no var
visst sokjarmassa brei nok!

Alta formannskap visst at
May Britt hadde flytta til
Hammerfest. Dei var trygge.
Men det treng dei ikkje vere alt
for lenge! Ungdomen er forbanna fordi klubben er stengd.
I eit ope brew til ungdomen
skriv May Britt folgjande:
"Krev A fl klubben Apnet!
Saml inn underskrifter pA dette
kravet. Hvis kommunen ikke
vii skaffe klubbleder, sA krev
fA drive klubben sol! SA skjenner kanskje kommunen alvoret
i saka — og gjor mer enn
halvhjerta forsok pa A fA tak i
klubbleder. Lykke til!"

Korrespondent, Hammerfest.

leiren bli et fengsel. Og hvem vii
side i.fengsel et hell dr uten d ha
giort noe gait?
Da del en dag var skrevet meget stygt om *mantel' pd navnelappene pd skapene, matte faktisk
soldatene ha oppstilling om ettermiddagen. men sd skjedde det
inerkelige, at Veen sto nesten
alene pd ettermiddagens oppstilling!
Dagene gikk. En uskikkelig !lobe! som.fikk beskjed om d skrubbe
et gulv (soot var skrubbet dagen
for), slengte vaskella ned .forran
de skinende skoa til loytnanten og
ropte: «Du og dine vaskefiller kan

dra til helvete vekk, jeg vasker
faen ikken
«Doe ma nok rapporteresn, sa
loymanien ofte i disse rider.
Mange mente at loytnanten
mdtte vekk. Noen sa beint tram at
hodet matte rulle. Men del .forslagel blei .forkasta da en raskt fans
ut al loyinanten ikke hadde noe
hode.
Men allmote blei del. Og de frekke soldatene vedtok at hilseplikten Indite vekk og at de skulle ha
lov til a gd med henda i lomma.
Mange mode at de kunne streike.
Men de fans ut at de forst skulle la
tillitsmannsuivalget to seg av sa-

ken. Men her salt 2 soldater og 2
befal og befalet bare lo og pratet
seg vekk ved d vise til skriv fra de
hove herrer.
Men nd skal de uskikkelige soldatene ha nytt allmote om ikke
lenge, og da skal vi se on; der ikke
kan opprettes om ikke ro og orden, sa iallefall noe respekt pd Bergenshus.

Soldatkorrespondent

«Vi er gamle nok til a ski ss
mot kvinneundertrykking!»
– Allerede i 6 – 7 klasse
begynner jentene A famenstruasjon
og begynner a bli sammen med
gutter. Mange vet ikke riktig hva
menstruasjon er, og vet heller ikke
hva de begir seg ut pa nor de blir
sammen med gutter.
Seksualalderen har sunket med to
ar. For a hindre uonskede aborter
er det da viktig med
prevensjonsveiledning i
grunnskolen.
Dette sa ei jente i 8. klasse pa
Ramstad Ungdomsskole i Bwrum i
en appell. Det var Kvinnefronten
og 8. mars gruppa pa skolen som
hadde tatt initiativet til et spent
mote. pa motet var det diskusjon
om bl.a. prevensjonsveiledning,
abort og porno. Elever ved skolen
hadde ogsa laga sketsj om hvordan
det var a vxre kvinnefronter ved
skolen, og hetsen fra Unge Hoyre
medlemmer og fra laerere, som sier
de er alt for unge til A drive med
kvinnekamp.
Men jenter pa ungdomsskolen er
ikke for unge til A to stilling til alle
de sakene sm anger dem! De har
•

reu til A kreve bindautomat pa
jentedoen; og det var nettopp en av
de sakene jentene var svmrt opptatt
ay. Slik det er na gar det ikke an A
fa skaffet seg bind pa skolen, og det
er bare 10. klassene som far ga i
butikken i friminuttene. Jentene i
lavere klasser ma dra hjem uten
noe a kunne beskytte seg med, og
det er flaut og nedverdigende. Dette
reiser jentene na kampen mot. De
finner seg ikke lenger i A bli trakka
Pa.
En ung lege var ogsa invitert til
motet. Hun fortalte om prevensjon,
om sexpresset blant unge jenter og
om lognene som blir servert oss
gjennom de forskjellige
pornobladene, der det f.eks. star at
jenter liker A bli voldtatt.
Motet samla 42 deltakere og
dette var veldig bra, mente jentene
fra nystartede kvinnefront gruppe
og 8. mars gruppe pi skolen.
2 Moderat Ungdom /Unge
Hoyre gutter hadde ogsa forvillet
seg pa motet, og provde A gjore
kvalm. De sa bl.a. at jentene kunne
kjope bindautomat for egne penger,

hvis det var sa om A gjore. Som en
vet kan tenke seg, fikk de ingen
oppslutning om sin
kvinnefiendtlighet.
Tidligere i uka var 2
kvinnefrontere blitt invitert til
«klassens time» i en 7. klasse. Dette
var, enstemmig vedtatt i klassen.
Det ble en fin og interessant time
med mange diskusjoner. og jentene
i klassen var aktive for
Kvinnefrontens krav om
prevensjonsveiledning og
sjobestemt abort.
Herved oppfordres alle
skolejenter, som har lest dette, til A
folge opp. Det er ikke vanskelig a fa
til vellykkede moter om
kvinnekamp. Pa alle skoler er
jentene undertrykt, og har viktige
krav de vii slass for. Det er bare A
sporre jentene i klassen din og pa
skolegarden. PA alle skoler finnes
mange jenter som vii vxre med i
arbeidet, sa sett i gang!
Det koster forresten bare 5
kroner A bli medlem i
Kvinnefronten for skoleelever.
Kvinnefronter i Bcerum
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Elii med i Rod Ungdom:
edenter har ikke greie pa sand,
Har du ikke hart dot mange
ganger? Enten del gielder motorsykler, stereoanlegg, fotball
eller politikk — der er ting jenter ikke skal bry seg om. Men er
ikke del hell tullete — klart du
liar greie pa alt som angar deg
slot Men politikk angdr ikke
meg, sier du kanskje. Visst gjnr
del det: Det er politikerne som
bestemmer at prevenslonsmidler
ikke er gratis. Del er skolepolitikerne sons bestemmer at du skal
lose skolebaker som undertrykker jentene. Og .frarnfor all
er del politikerne sum besiem, mer hvordan verden skal hli se-

Avisa til ROD UNGDOM
Boks 4702, Sofienberg, Oslo 5
Telefon f02) 35 32 62
Postgiro for abonnement: 4 79 21 31
Postgiro for kommisjonivre: 4 79 21 31
Abonnernent koster 30 kroner for ett ár
RODE GARDE kommer ut hver maned
Redaktiar og ansvarlig utgiver:
Erling Martman-Moe
Trykt i offset hos A/S Duplotrykk

ende ut — den verden som du
og de unga du kanskje far skal
leve i. Klart det angdr deg! !
I Kina som er et sosialistisk
land sier de at alt det mannfolk
kan klare, kan kvinner ogsd
klare — og del skal de ha reit til
o glare ogsd. Og sdnn har de
bygd opp samfunnet silt ogsd
— kvinner og menn, fritter og
gutter eier det sammen og styrer
del sammen.
I Frigioringsbevegelser over
hele verden sloss kvinner og
menn side om side. Kvitinene er
jo halve befolkninga — klarte de
ogsci ma vcere med. Og scinn er
del her i Norge ogsd, bdde nor vi

klemper for forbedringer pa
skolen eller pci jobben og hvis
landet vdrt skulle bli okkupert i
en tredje verdenskrig. Jentene
ma vcere med, ellers kan ingen
seier vinnes!
Dette hives kanskje vel enkelt
ut. Sjolsagt er del mange ting vi
,jenter ma !cure oss. A torre si fra
om det vi mener er riktig og
gall. A stole pci at vi har noe viktig 0 komme med. if torre sloss
mot purken eller en inducer angriper. fa, men sci la ass serve i
gang ci !care oss dette!
I Rad Ungdom prover vi jentene a !care oss aft dette — vi
diskuteterer, deltar i aksjoner

og laser am folkekrig og imperi alisme. Og i Rod Ungdom kan vi
lcere en masse — for der er polltikken bygd opp pa at jenter og
glitter ma sloss sammen. I tillegg ma slolsagt jentene sloss
spesieli min de lingo som undertrykker oss som jenter, og noen
ganger ma vi sloss mot gcerne
ideer gutta har am ,ienter. Ogsd
den kampen blir du bedre i
stand til 0 fore hvis du er medlem i Rad Ungdom fordi grunnloget vciri er al den sosialismen
vi kjemper for kan vi aldri n0
uten al .jentene er med!

Fritt fram i diskusjonen:

Hvordan skal sommerleiren vaare?
Foran sommerleirene i fjor kom det opp i en diskusjon om hvordan Rod Ungdoms sommerleire
skulle vere. Noen mente at programmet pa tidligere sommerleire hadde vzert for hardt og masete.
Det ble for liten ferie. Andre mente at det burde
vxre mer idrettsaktiviteter, kultur osv. Programmet ble en del endra, som folge av kritikk mot det
opprinnelige opplegget.
I ar onsker vi a starte denne debatten i god tid,
slik at debatten virkelig kan avgjore hvordan sommerleirene skal vxre.
Vi oppfordrer alle, de som har vxrt pa Rod
Ungdom-leir for, og andre som har synspunkter,
til a skrive til Rode Garde om dem, slik at diskusjonen kan blomstre opp.

Do i synda!
(‘Dermed rokkes for alvor ved en av vart dernokratiske
samtunns hjornestener.” Denne dommedagstrusselen
sto a less I Aftenpostens leder for noen dager siden.
Bakgrunnen er folgende:
Kare KrIstiansens partifeller i Oslo bystyre har oppdaget at ungdomsskolejenter som har valet modige nok til
a ga til helsesoster for a be am prevensjon, er blitt henvist til Oslo helserad for a fa hjeip. Og det til og med uten
at tillatelse er blitt innhenta has jentenes foreldre! I Aftenpostens og kristelig Folkepartis oyne raser nh demokratiet og den hellige foreldreretten sammen.
15 Ar gamle jenter som gar til lege far a fa prevensjon,
til tross for elle de moralprekner og vanskeligheter de da
kan yenta seg, tar sjoisagt dette skritt fordi de allerede
har at seksualiiv. Og kiokelig nok ikke onsker a bli gravide,
lit dem har altsh Kristelig Folkeparti og Hoyre dette
svar: Du skal yaw* sa god bli gravid. De vii patvinge jentene den fysiskn og psykiske belastninga det er a bli gravid og havne i en abortsak.
Og hva er dares svar nor jentene kommer og ber am
abort? Avslag, Kristelig Folkeparti vii bare godkjenne reint medisinske Arshker som abortgrunn,ikke teks. alder.
Ogsa Hoyre onsker en strengere abortlov enn den vi
dag har. kare Kristiansen og Kaci Kullmann Fives partier
har ett svar til den 15 Ar gamle jenta som bar om prevensjon: Do i synda og fad ditt barn! Maken til kvinnefiendtlig og umenneskelig standpunkt skal vi lete lenge
etter.
Rod Ungdom raiser kravet om prevensjonsveiledning
for alle i grunnskolen. Vi krever at skolelegen skal gi elle
som bar am det konkret veiledning og gratis preventive
midler. Vi star sammen med kvinnebevegelsen i kravet
om sjolbestemt abort. Like sjolsagt som at dot oppover
hele skoletida er obligatorisk legekontroli, ma det were
a rettleie ungdommn i hvordan de sjol kan bestemme
nor de skal ha barn.
Jenter, forlang prevensjonsveiledning og gratis preventive midler has skolelegen, bestili time og still opp
hele klassen!

Forberedelsene foran arets leire er
i full sving. Vi driver med a finne
steder a ha leirene pa, vi forbereder
programmet. Det er sjolsagt anledning til a melde seg pa allerede na,
men for fullt kommer ikke
pameldingkampanjen til a starte for
I . april. Da haper vi a ha tid og sted
klart for leirene. Det som er sikkert,
er at det blir sommerleire i alle
landsdeler.

Hovedemner og seminarer
Vi jobber med programmet ut
fra it ha en del tid til diskusjoner og
seminarer om ulike sporsmal. Erfaringene med legge opp til mye
idrett, utflukter, sang og dans var
bra i fjor, og vi mener det ma vxre
enda mer tid til det enn ifjor. 1 fjor

Det iegges stor vekt pi felles aktiviteter. Leirene er organisert i sniA grupper pa 6 — 8 personer. Noen grupper danner til sammen en
brigade. Her en brigade som spiser frokost sammen. Det alter meste as aktisitetene foreger utenders. Er det pent vmr, kommer vi
hjem brune som negre.

oreldreretten
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3. verden og krisa
Forelobig jobber vi ut fra to
hovedemner: «3. verden — revolusjonens stormsenter eller en farlig
illusjon» og «Krisa i Norge — ungdommen skal svi». Dette er omtrentlige titter. Vi tenker it bruke
god tid, ha seminarer og gruppediskusjoner om ulike sider ved
hovedemnene.

Nye leirtyper
Vi sysler ogsa med nye leirtyper.
«Vandreleir», altsa it kombinere
fjelltur med politske diskusjoner og
kultur. Vi arbeider med
«idrettsleir», der vi vii kombinere
trening, instruksjon av velutdanna
trenere og leirliv forovrig. Sa. en
«kulturleir», med ovelser, instruksjon og opptredener. Disse leirtypene vii ogsa ha en god del av de
politiske programmet som er pa de
vanlige leirene.
Alle leire er apne for alle som er
interessert, bade folk som er svmrt
politsk interessert og dere som vii
ha ei fin ferieuke.

Fritt fram i diskusjonen!

I

—

mente mange at det burde vmre
flere timer hver dag da det ikke var
noen form for program, slik at alle
kunne finne pa det de ville. Dette
vii vi gjerne ha synspunkter pa.

fi

TAKK TIL
ROD UNGDOM
FRA
STEINULLARBEIDERNE

PCP

SA nA ser dere noen av de ideene
som vi sysler med. VI oppfordrer
dere til A gripe til pennen, og skrive
om synspunkter. De som har wert
pa leir for, si fra om gode og darlige
erfaringer, hva likte dere, hva mener dere vi skal gjore annerledes.
De som ikke har wed pa leir: Hva
onsker dere av en sommerleir?
Skriv til Rode Garde, merk konvolutter .Sommerleir 78”„ heist
ikke med navn og adresse.

Un3ctore,

fa takke for den pkonomiske oy moralske stitte
fikk under streLken star i wester. Vi beklayer at dot kommer saint
en stpt.n vi f Kk vizer at sclAdariteten 06 rettferdiyhetssansen e
Stor.oty dette overskyyyer %Art furel :dpiye nederlay.
i vii pa denr.e mitten

aittst &day med at kampfond dom vii bi$ brukt oy er butt brukt
til A atotte andre rettferdiye streiker oto akajoner.
lik at dares atotte til ems under streiken, er iday en styrke til
ndre i kamp.

kAmeriAtniii, HILSEN l7L Tack FRA
Oystein bari,
5 kl

aik~'c jffiktAw4g fn. ydrrn
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AKSJONSKOMITE

NOR EG
RUNDT

I HOYANGER

SPORRESPALTA
Hoyanger vidaregaende skule

♦ ••••••■••■•••••••• ♦

PAC-AKSJON PA STOVNER
En lordag var vi og to andre
ph Stovnersentret i Oslo og
delte ut lopesedler om Azania,
solgte 3-verdenblader og samla
inn penger til PAC. I lopet av
I 1/2 time fikk vi inn 130 kr.
og solgte 7 blader.
Seinere ph kvelden gikk vi to
ph dorene med bosser og blader. Vi gikk i 5 blokker ph
Vestli og samlet inn 370 kr. og
solgte 9 blader.
Start aksjoner, de fleste folk
gir noen kroner og viser interesse for dette: Vare erfaringer
er iallefall bra nok.

Hilsen to ungdomsskoleelever

er ein liten skule. Ved allmenn

VI VENTER IKKE LENGER
VI VIL HA HUS OG PENGER
Ungdomsaksjonen for fritidshus i
Kristiansand arrangerte fredag
20. januar stor ungdomsfest med
dans til lokalt orkester. Festen blei
veldig vellykka. 160 ungdommer
var innom i lopet av kvelden, og

stemningen var hey.
Bl.a. sang vi en sang som blei
laga til en demonstrasjon etter okkupasjonen av Festningen i hest.
Melodien er oNapolion med sin
hxr.»

Nd hr vi start pa gala og halt del veldig gorr
Kommunen den liar lara sum vi har ttpk a gjnr
Vi venter ikke tenger
Vi vii ha has og penger
Hva ikke sa gar vi tit okkupa*n!

Du ungdommen i liven til.festninga dry
var pprken der pa pitmen og sparka. og slo
Men la dem bare true.'
Vi bar oss ikke kue!
For,for vi ,far el ungdomshus, sa far de ikke ro!

UNGDOMSAKSJON
I ARENDAL

Abbonent, Kristiansand

I slutten av januar gikk 40
ungdommer i Arendal sammen
om a danne ungdomsaksjon
for et sted a vwre. Aksjonen
valgte styre, og det er allerede
satt i gang underskriftsaksjon
for kravet om at Arendalsungdommen skal fa et sted a vxre
som de sjol kan drive og bestemme over. De krever at
kommunen skal gi dem egna
lokaler, og betale utgifter til
oppussing, strom og vedlikehold. Kommunen har fatt svarfrist til 1. mars.
Ph motet var det ogsa besok
fra ungdomsaksjonen i Kristiansand, der ungdommen okkuperte festningen. Bandet
"Abraksas" spilte.
Arendal har bare en fritidsklubb, som langt fra dekker
behovet.

studieretning er det berre to
kiassar ph kvart arstrinn.
Det ma mykje storre loyvingar til for A kunne gje det same
undervisningstilbod ved ein
liten skule, enn ved ein stor.
Dette er fyrst og fremst fordi
talet pa lxrarar i hove til
elevar kan haldast lagare ved
dei store skulane. Medan
gruppestorleiken i dei ulike
studieretningane ved ein stor
skule heile tida er kloss oppunder 30, har smaskulane ofte
grupper ph 10 elevar. Men
loyvingane fra staten til undervisninga tek ikkje omsyn til
dette. Skulane far nett den
same pengesummen til undervisning: Loyving til 112 rammetimar.
For likevel a drive skulen pa
eit vis, ma ein kutte vekk fag
og/eller sla saman grupper som
normalt skulle ga kvar for seg.
Eit dome ph dette ved skulen
var, er at sjol om vi har bade
biologisal og biologilwrar, kan
det ikkje gis nokon biologiundervisning. Eit anna dome er
at elevar ph ulikt klassetrinn
og kunnskapsniva ma ga i
same gruppe. Fyrsteklassingar
som ikkje har hatt tysk ph ungdomsskulen gar saleis saman
med andreklassingar pa sprakleg studieretning for a lwre
fransk.
Ph skulen i Hoyanger har vi
no danna aksjonskomite som
jobber for a fa eit tilfredsstillande rammetimetall. Vi vil
arbeide for at alle sma skuler
skal verte med i ein sams
aksjon. Og vi vii oppmode alle
videregaende skular om a stotte
oss aktivt i denne saka!

Aksjonskomiteen for tilfredsstillande rammetimetall ved
Hoyanger vidaregfiende skule.

Hvorfor gifte seg?
Jeg og vennen min flytta sammen for en tid siden. Vi diskuterer na om vi skal ta sikte pa
gifte oss, eller om vi ogsa pa
lengre sikt skal leve i et “papirlost forholdn. Jeg synes dette
sporsmalet har flere sider. Dels teller hensynet til naboer, familie osv, og dels er jeg opptatt av hvilke rettigheter jeg som
kvinne vii ha i et npapirlost forholdn og som gift.
Derfor lurte jeg pa om Rode Garde kunne gi meg noen opplysninger om hva slags lover og regler som knytter seg til ekteskapet.
I giftetanker.

a

pet finnes et utall av lover og regler som knytter seg til ekteskapet, familien og de barna dere eventuelt matte fh. Det dreier seg
om skatteregler, skillsmisseregler, arveregler, foreldreretten, bare
for a nevne noen av de viktigste. Dersom du vii ha mer grundige
opplysninger om dette, ma du nesten kontakte en jurist direkte.
Men jeg skal nevne noe av det mest aktuelle.
SA lenge man er gift eller bor sammen, er del ikke mange eller
store ting som skiller et ekteskap fra et papirlest forhold. Hvis dere
far barn uten a vxre gift, far du som mor automatisk foreldreretten
over barna alene. Men det spiller liten praktisk rolle.
Dessuten har dere noen mindre ekonomiske fordeler i ekteskap.
Hvis du gar hjemme, kan mannen din trekke fra en skatteklasse.
Skal han i militwret, far du hustrubidrag.
Det er hvis forholdet mellom dere blir opplest, enten ved at en
der, eller mest aktuelt ved en skillsmisse, at det knytter seg ulike regler til hva som da vii skje.
Ved clod har den gjenlevende i utgangspunktet sterre rettigheter
etter et ekteskap. Men dette kan du bete ph, ved f.eks. a tegne kontrakt ph leiligheten i begges navn, slik at den gjenlevende ikke far problemer med a beholde leiligheten. Og du kan skrive testamente, dersom du ensker at den du bor sammen med skal arve deg.
Hvis dere flytter fra hverandre uten a ha v?ert gift, beholder moren automatisk foreldreretten til barna. Dere kan jo sjelsagt bli enige
om at foreldreretten skal voerferes til faren, men en veit jo aldri ph
forhand om en klare a bli enige om sa vanskelige spersmal ved en
skilsmisse. Videre far moren som regel fastsatt heyere bidrag fra faren til barna etter en formell skillsmisse, enn til barn fedt utenfor
ekteskap – som del heter. Men ogsh her kan man sjelsagt bli engie
om at faren skal betale mer enn det fylkesmannen fastsetter.
Etter en skillsmisse far den som ikke har barna boende hos seg
automatisk beseksrett til barna Owls man ikke er sakalt uskikket til
det). Men dette er mer usikkert dersom man har levd papirlest, og
moren av en eller annen grunn motsetter seg beseksrett.
For h. antyde en konklusjon, vii jeg si at i og etter et formelt ekteskap har kvinnen en sikrere ekonomisk stilling, og mannen sterre
rettigheter i forhold til eventuelie barn.

«YRKESOPPLERINGSKURS»
ER GRATISARBEID!
Siri og Jorn er arbeidslose. De gikk ut av ungdomsskolen i fjor var. Na gar de pa «yrkesopplwringskurs» i Porsgrunn. Samfunnet klarer ikke a skaffe dem arbeid. Arbeidsloshetstrygd
far de ikke. Dette kurset er det eneste tilbudet samfunnet vart har til sterk og sunn ungdom
som vii arbeide.
Begge to er med i «Aksjonskomiteen for arbeid til undommen i Grenland». Rode Garde har
prata med Siri og !Torn om kurset de gar pa og aksjonskomiteen deres.

fl

— Hva er egentlig "yrkesoppheringskurs"?
— Jim: Vi som kommer rett

fra ungdomsskolen har ikke rett
til trygd fordi vi ikke har tjent
10.000 h.ret for. Mange av oss
blir tilbudt kurs. Det holes fint
ut, men egentlig er det vanlig
arbeid til 34.50 pr. dag. Vi blir
utplassert ph forskjellige bedrifter i 6 uker. Disse betaler ikke
et rodt ore for a ha oss i arbeid, tvert i mot far de tilskudd
av staten for a ta oss inn! Det er
ikke kurs, det er gratisairbeid:
— Ski: En dag i uka er vi ph
arbeidskontoret og far utbetalt
"lonna", og far ei lekse om hvor
•••••• ••• ■ ••■ ••• •••••

■

■■

glimrende kurset er
om hvor
heldige vi er som far vxre med
ph dette. Fa far jobb nar de 6
ukene er Ott. De andre far som
regel tilbud om 6 nye uker, og
bedriftene er sjolsagt glad til.
— Joni: Det gar ikke an a
leve av 34.50 om dagen. De trur
vi er noen drittunger som tigger
sukkertoy av mamma. Hvis jeg
bodde ph hybel, ville jeg suite i
hjel!

— Hvorfor blir ungdom satt

har fra fagforeninga. De kunne
jo provd a tilbudt 34.50 til en
voksen arbeider, da skulle det
blitt brAk!

— Men dere har begynt
organisere dere?
Noen "6 ukers folk"
—
pa Porsgrunn Porselen laga en
lopeseddel om gratisarbeidet de
gjorde for fabrikken, og krevde
lonn. Etter det ble komiteen
danna.
Na samler vi underskrifter for
de tre krava:

— VI krever at polittherne innom arbeid
frtr
HI ungdommen!
Vi skal henvende oss til fagforeningene her i distriktet og fa
press ph bedriftene fra den kanten. Vi sprer lopesedler som forteller folk om "kursa". Om •ei
stund har vi tenkt a ha et apent
mote og demonstrasjon.
— Jam: Vi ma bruke kraftige
aksjoner fora vise myndighetene
at vi mener alvor. Vi ville ogsh
sta sterkere om ungdom andre
plasser i landet organiserte
arbeid for a fa fjerna "6-ukers
kurs".

ph saline kurs?
—
Nettopp fordi vi er
— Vekk med 6-ukerskurs og
unge behandler de oss satin. Vi
gratisarbeid!
har liten erfaring i a organisere
— Trygd til arbeidslos ungdom
oss, slik som de flesdte voksne
hie
••••• ••-•••• •■ ••■ •••••■ ••-4.4.41.41-**4.4. -0 4. 11• •• ••••• ••• ••■ ••• • •• ••
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Arbeidskontoret i Porsgrunn der sultelonna pi 34,50 i timen aller nidigst blir utbetalt en gang i uka.
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Revisjonistene racer mot
Michelet og Solstad!
Jula 1977 kom de to best solgte norske romanene ut pi Oktober Forlag. Jon Michelets vannvittig spennende Svalbard-roman ,<Orions belte» har nadd et opplag pa 20 000, mens Dag Solstads «SVIK» - Forkrigsar» har gatt i
30 000!
Det viktigste ved disse bokene er likevel ikke opplagstallet, men at de er skrevet av kommunistiske forfattere.
Solstad og Michelet har som malsetting a tjene arbeiderklassen med bokene sine og de lar seg rettlede av det norske
kommunistpartiet, AKP(m-I). Dette gjor bokene deres til noe langt mer enn drivende godt forfatterskap og underholdende lesing - Orions Behe» og «Svik» gir arbeiderklassen kunnskaper av uvyrderlig nytte om historie og
framtid. Romanene er allerede rukket a bli klassikere i etterkrigstidas arbeiderlitteratur.
Det faller sjolsagt de reaksjonwre tungt for brystet at den nye kommunistiske bevegelsen har fostra forfattere av
Solstads og Michelets kaliber. ikke minst har de kommunistiske forfatterne vire fan det pillratne Moskva-partiet
«NKP» til a sette ny verdensrekord i ukontrollert frade over «maoistenes skriblerier».

&emend Fiskvik er daglig leder av plateselskapei MAI. Han er sjel aktiv
utevende musiker pd .fritida, og best kjent fra «Isenkram» og «MAI-ensemblet».

DET VIRKELIGE SVIKET”

solstad bl.a. folgende smigrende

Moskva-organet «Friheteno
spanderte ei helside pa anmeldelse
av «Sviko. Demagogien i artikkelen
blir slatt fast allerede i tittelen; «Do
virkelige SVIKET» - her skal det
sjolsagt «bevises» at Solstad er den
virkelige svikeren. Fordi Solstad
vager a gi en marxistisk kritikk av
NKP og Sovjet, utroper bresjnevistene han til arvtager etter den avgatte, brunstripete generalsekretxren i DNA, Haakon Lie. Jaggu ikke
rart at disse folka ikke ser forskjell
pa marxisten Lenin og fascisten
Bresjnev!

omtale:Solstads plumpe antisovielisme virker fremmed . .» og <reit
antisovjetisk SCHARMACHER som
Dag Solstad . .» Sjelden er Maos

ord om angrep fra fienden mer
dekkende: «Del er bra hvis vi blir
angrepet av fienden, for del beviser
at vi bar trukket en klar skillelinje
',tenon? fiuenden og oss. Del er enda
bedre hvis fienden angriper oss vitt
og svarimaler oss.fullstendig uten et
eneste forsonlig trekk. Del viser at
vi ikke bare har trukket en klar
skillelinje mellom .fienden og oss,
men ai vi har oppncidd en god del i
arbeidet vdri.»

OST-TYSK
LITTERATURTI DSSKRI FT
HANER SOLSTAD
Noen ost-tyske litteraturkritikere
har latt pennen lope i vilt raseri
over Solstad. I «Wissenschaftliche
Zeitschrift Der Ernst-MoritzArndt-Universitat Greifswaldo, far

JON MICHELET - ET
.110YREAVVIK”!
-

Jon -Michelet er blitt bemra med
en hel artikkelserie i «Friheten»:
«Jon. Michelet - eit hogreavvik i
litteratureno. Som dere ser av faksimilene under er det «Orions belteo
som far gjennomga hardest av de 4

bokene Michelet til na har skrivi.
Her skal vi bare henlede oppmerksomheten pa et interessant sitat i
omtalen av «Jernkorseto - en roman mot nazisme og nynazisme:
«Sjo/v§agi vil Michelet .framheva
sill eige «porn». Men del er neppe
realistisk d tru at storborgarskapei i
dag bruker Norsk Front for a knuse
«AKP(m-l)»; del veil berre sd altfor
gods del Michelet sjel aysldre
«Orions belie», at sekta er nyilig i
klassekampen. Nei, - ingenting er
bore fin- dei herskande eon eit
sterkt maoistparti!»

Litt av en attest a fa, kamerater
marxist-leninister! Det er godt
vile at USA-imperialismen, politi
og militaerapparat bare er ubetydelige forbundsfeller for Astrup og
Bergesen og resten av monopolborgera sa, lenge de har AKP!
Revisionsislenes blinde raseri er
den beste anbefalinga «Orions belie» og «Svik» kan .fci.Kjop bokene!

Er INN &Vitali innsnevra og sekterisk,
Umund Fiskvik?
- Hvorfor gir MAI ut bare
marsjer og folkemusikk, Fiskvik?

ske arsaker til at «Riv ned gjerdeneo ikke kom pa MAI, jfr. Rode
Garde nr. 1977. spesielle okonomike hensyn vi matte to pa det tidspunktet var grunnen til at vi ikke
ga den ut. I dag ville vi uten videre
slatt til pa et slikt tilbud.
- Noen gterne avgjorelser i utgivelsespolitikken ma dere vet ha tatt?
- Ja, f.eks. fikk ei popgruppe
fra Nord-More som kaller seg
«Varsogo ayslag hos oss. Dette var
en sekterisk og gwrn avgjorelse, og
gruppa har na gitt ut ei fin LP pa et
annet selskap.

- Dette er myte nr. I om MAI
som er ganske grunnlos. Var navmrende praksis er a gi ut ei marsjplate i aret. Ridderslag kom ut i
1976 og ifjor kom «Raude Flagg».
Sapass bor vi absolutt gi ut, og jeg
synes dette burde vaere et akseptabelt niva for alle som ikke er direkte imot den tradisjonelle arbeidermusikken.

- Hva med folkemusikken, da?
- Saka er jo at vi enda ikke har
kommet igang med a gi ut. folkemusikk! Til dags dato .har vi ikke
gitt ut verken tradisjonell folkemusikk eller ei eneste gammaldansplaten.

Personangrep

- Hvordan kan disse mytene ha
oppstAtt?
- Jeg skulle tru det er en sammenblandi ng av prinsippstandpunkt jeg kan hevde i debatter og
MAIs praktiske utgivelsespolitikk.

- er ikke MAI ensidig, da?

—!dug vine vi uten videre slatt
til pa et`tilbud am a gi ut KievstrandlGuttormsens «Riv ned
gjerdene...

- Jo. f.eks. har viseplatene utgjort en altfor stor del av produksjonen var - men dette er det fa som
har kritisert oss for!

Lite pop-musikk
- Hvor (inner vi de storste hula
den etter hvert store MAI-samlinga?
• - forst og fremst ungdomsretta

Eg skulle ha gitt mye for a ha
vori til stades pi det hemmelige
motet i den hemmelige sentralkomiteen i den hemmelige parantikommunistiske tiorganisasjonen til .AKP(m-1)»
Dette
sproytet serverer maoisten
da det hemmelige vedtaket om
Solstad Li. 1977, vel vitende
at Jon Michelet skulle gjora ei
om at seiv om NKP like lite herrunelig reise vart fatta.

.partiet• hadde desPerat behov for a rnarkere seg i politikken, og debatten mil himmelen.
Svalbard
fra
kom som manna

Dag Solsiad i Haakon Lies fotefa r.

Jeg synes at Kjell ,Gulbrandsens artikler om Jon' Michelet
virker alt for svake. I stedet for a

skarnrose vedkommende for
hans evner i forfprerkunsten,
burde det ofres mer spalteplass
pa hans politiske karakter. Det
dreier seg nemlig ikke om et
hoyreavvik, som jo ma innebEere
at en i hvert fall i utgangspunkAlt i alt blir
tet star for noe riktig. Det gjor
for eit
Michelet 4 rekne ikke Michelet. Han er motstanhogreavvik i mod
norsk
litteratur. bt. er
erne der av freden i Europa og vil piin
skrivefor kom.kast..ar sync' at
ske opp den norske nasjonallsine bort pa denne
me. Han er en Odelegger, en polievnene
tisk forbryter.
[, eneste,Mater - i reeneste, rnt
fralosteg
Han og hans likesinnede er iksosi
al
t
spe
' naihk. og rnternasjo nal avke wrlige sosialister pa avveier,
men folk som kaldt og rolig planlegger hvordan de kan styrte
Europa i ulykken. Og det lar seg
dessverre gjore!

Over ser du et lite utvalg av de voldsomem utfalle «Friheten»-skribentene miter mot «Orions belle» og aSyik». Etter
dette kan du ikke lenger vxre i tell OM at du ma la fan pd bokene sd fort som rdd er!

.opo-musikk. Vi har aldri hatt
stengte darer for denne musikkretninga, men vi har absolutt hatt altfor lite initiativ pa omradet. Vi er i
gang med a rette opp denne feilen
na. For paske kommer f.eks. ei
skive med folkerock-gruppa
«Folque» og vi hjelper
Veslefrikko med ei pop-plate som
vi trur skal komme for sommeren.

— Synd vi ikke fikk .
Nord-Norsk Visegruppe.

ut

MAIs varliste

- Nekta dere a gi ut NordNorsk Visegruppe?

- Far vi en tltt pa MAIs varliste
til slutt?

- Nei, tvert imot, men det var i
lang tid darlig kontakt mellom
Nord-Norsk Visegruppe og MAI,
og jeg trur vi defer aysvaret for
dette. MAI kontakta imidlertid sist
sommer visegruppa for a M gi ut ei
plate med dem, og de var innstilt pa
a spine pa var etikett. Na viste det
seg at NNV allerede hadde tegna
kontrakt med et annet selskap om
tid i studio osv.. og de praktiske
vanskelighetene i sluttfasen satte en
stopper for dette prosjektet. Dette
kan du forresten lese en mer detaljert redegjorelse om i «Hundre
Blomster» nr. 1-78.

- Ga dere Lars Klevstrand og
Guttorm Guttormsen en kald skluder?
- Nei, og Klevestrand har sjol
dementert at det skulle vare politi-

- Du er vel vokst opp med pols
og beksom pa beina, du?
- Nei - sier Smmund og ma
hire - det er jeg ikke, sjol om jeg
aldri har vaert noen stor digger av
popmusikk. Jeg vokste opp i svarteste Trondheim med twist og Beatles, og for ovrig en del klassisk musikk.
- Det blir retta til dell harde
personangrep pa deg. Du blir ofte
framstilt som den stygge ulven som
vil hindre at andre musikkformer
enn marsjer og folkemusikk skal fa
en plass i sola i den progressive musikkulturen.
- Personangrepa kommer nok
av at jeg ofte legger lite i mellom i
debatter. Jeg har kanskje for spisse
albuer enkelte ganger. Men jeg ensker verken a uttale med sa intetsigende som sjefen i NRK eller sd noytralt at alle skal vxre forneyd med
meg. Dessuten ma jeg presiere at
det jeg sier star for min egning, og
ikke er identisk med MAIs utgivelspolitikk.

- Joss! Vi kommer med ei plate
internasjonal folkemusikk med floyteunikumet Steinar Ofsdal. Videre
har jeg allerede nevnt «Folqueo
som na med den 4. plata si har gatt
over til MAI. Viseentusiastene har
virkelig en godbit i vente; i april
kommer bl.a. Lars Klevestrand. og
Jon Arne Corell med nye sanger til
dikt av Johanna Schwarz og Asbjern Elden! «Veslefrikko kommer
med ei rockeplate, vi skal endelig fa
ut ei gammal-dansplate og til slutt
tar jeg med ei ny plate fra Halogaland Teater.
—Det var en stor fed at vi ga
qVarsog* ayslagt, sier Fiskvik.
Her ser du cove•et pa plata
deres.
•

- Okonomien?
- Vi er godt utafor faresonen,
men sliter fortsatt med en del gjeld
fordi vi ikke har fact ut noen bestselger pa lang tid.
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Kom dere opp av sofakroken!
Kamerater og venner — kom dere opp av sofakroken! Fra
og med dette nummeret setter Rode Garde igang med ei fast
trim-spalte. Noen studenter ved IdrettshOgskolen i Oslo har
hovedansvaret for spalta. Det faglige nivaet er med andre ord
sikra, og ingen unnskyldninger av typen; .kanskje Ovelsene er
gxrne sa jeg odelegger musklene isteden fora bygge dem ()pp»
er holdbare. Finn framtreningstOyet og TREN MED RODE
GARDE!
Altfor mange av oss er fysigke vrak!
I mange ar har fysisk fostring og
idrett blitt totalt neglisjert i den
progressive bevegelsen. For mange

har politick arbeid v ert ensbetydende med et farvel til all form for
trening (med unntak av mooragymmen pa sommerleirene, da!)

Revolusjonen er ikke noe skrivebordsarbeid, og det sier seg i virkeligheten sic)l at en bevegelse som
for en stor del bestar av fysiske
vrak aldri kan rive makta fra kapitalistene. Tenk pa Mao og Rode
Armeen som gikk tusenvis av mil
pa ett ar for a frigjore Kina! Hvor
mange av oss hadde vwrt i stand til
a tale en sann fysisk pakjenning?
Hva er malet med trim-spalta?
Vi har ikke til hensikt a hjelpe
kommende Storholt'er og Formo'er
til en idrettskarriere. Malet med

spalta era hjelpe alle til a komme
vekk fra det beinnivilet som svxrt
mange ligger pa idag. Vi mener
trim-spalta ma vxre en hjelp bade
til dere som liar trimma en del for
og til alle dere inngrodde sofaslitere
som synes det er sa altfor godt
slappe av med ei god bok bestandig. I en av sine forste artikler
skreiv Mao at malet med a drive
fysisk fostring for revolusjonwre
matte vxre a bli fysisk sterke, fordi
fysisk styrke gir milittert mot. Dette
ma gjelde for vart syn pa idretten

idag ogsa.
Tren sammen med andre
Treninga bor foreg, i organiserte
former. Aller heist i klubber og lag,
med det duger ogsa absolutt om en
kameratgjeng gar sammen. Dette
gjor treninga lettere, du far bedre
muligheter til a male framgang, og
ikke minst blir treninga sa mye mer
trivelig enn om du skulle holde pa
for deg sjol.
Treningsopplegg fram til sommeren!
Trim-opplegget i dette nummeret
er forste del av en serie som skal ga

fram til sommeren. Treninga vii bli
litt hardere for hver gang, sa det
lonner seg a vxre med helt fra start
ay. Hermed gar oppfordringa til alle
leserne om a brake treningsopplegget. Det er ikke hver dag, og framfor alt ikke i hvilken som heist
avis!, at du far sjansen til a bygge
opp kroppen din med veiledning fra
kyndige idrettsstudenter!
PS! Skriv til oss om erfaringene
med treningsopplegget!
Takk!

■••••■••■■•■■■■-•■■■■■•■■•■■■■■■■•■-■• ■■•■■•■■■■■■■ ••••■■•■■■
Uttoing skal &Ores etter all trening! For det forste blir du ikke sa
stol dagen etter, og for det andre
strekkes da musklene ut igjen etter
at de har trekt seg sammen ved treninga. Dette er nodvendig for at
bevegeligheten i kroppen skal opprettholdes. All uttoying skal forego
rolig, ikke i rykk og napp!

Treningsopplegg
Dette er et opplegg som alle kan
folge, uten spesielle fysiske forutsetninger. Derfor tar opplegget
sikte pa a bygge opp treningsformen rolig og sikkert na utover varen og sommeren.
Langkjoring
Vi starter med langkjoring som er
en form for rolig grunntrening.
Tempoet skal ikke vxre swore enn
at det gar an 3 snakke med hver-

andre under treninga. Pulsen bor
ligge mellom It0-150 slag p. minutt.
Vi legger opp til trening 2 Jager i
uka. Vi anbefaler deg a to den
Iengste turen i helga.. Dere kan med
fordel Irene Here ganger i uka. Vi
oppfordrer til skigaing pa denne
arstida. Om du ikke har mulighet
eller ikke vii ga pa ski, kan du isteden ga jevnt eller jogge en tur.

Her er forslag til uttOying av de viktigste muskelgruppen som brukes
ved skigaing.

For baksida av leggen.

1. dag: En lang tur. Minimum 1 1/2 time. Opp til 3 timer.
Rolig tempo som beskrevet over.

Denne ovelsen er spesielt viktig
ved vanlig jogging. Sta pa ett boyd
bein og press hwlen pa det andre
beinet i golvet. (Nelsen skal strekke ut leggmuskelen.

For hofteleddsbayere og knestrekkere

2. dag: En noe kortere tur. Minimum 45 min. Samme
tempo som beskrevet over.

Det bakre beinet er strakt og
hofta presses rolig ned. Her er det
viktig at en holder overkroppen
strak (rett opp). Ovelsen skal kjennes foran pa lara.

Fig./

For musklene bakpes 14ra
For armene og brystmuskulaturen

Beina krysses og armene holdes
sammen bakpa ryggen. Toy med
strak rygg framover og rolig opp
igjen. Na skal det strekke godt bakpa lara!
Ovelsen kan ogsa tas med beina fra
hverandre, men har da mindre
virkning. Oveslen er helt bortkasta
hvis ryggen er rund!

En og en arm toyes rolig rett
bakover i langsomme drag. Denne
kan ogsa gjores ved a “henge igjen»
armen i f.eks. dorkarmen og presse
kroppen fram.
Til slutt ma du riste godt ut i armer
og bein!
GOD 'CUR!

John Miles til Kalvoya?
Den engelske popmusikeren
John Miles holdt konserter i Oslo
og Fredrikstad midt i februar.
For et publikum som tydelig

ARBEIDERKLASSEN
00
IDRETTEN

kjente musikken hans, framforte
han mesterlig later fra de to

anno 1971-75

albumene "Rebel" (1976) og
"Stranger in the City" (1977),

pluss smakebiter fra den nye
LP'en "Zaragon" som hvert ayeblikk er i handelen. John Miles
er en liketil og sympatisk musiker som ikke tyr til store fakter
og avansert sceneshow — musikken hans duger aleine uten annet
spillfekteri. Miles er en av de
fineste rockevokalistene idag og

har etterhvert funnet sin egen
stil, sjol om han ofte blir sammenligna med Elton John og
Paul McCartney. Arrangorene av
Kalvoya-festivalen arbeider for a
fA John Miles tilbake hit til
sommeren — hvis du liker rockemusikk av virkelig hoy klasse bar
du ikke la den sjansen gd fra
deg!

SAMLE-LP
Arbeiderklassen og idretten
Kommenlar- 2
28 s., kr. 6,-,
ISBN 82-7094-166-2
ldretten er en viktig bestanddel
av arbeiderklassen og det arbeidende folkets kultur. Heftet tar
opp idretten i dag, den plassen
den har i klassekampen og
hvilke oppgaver kommunistene
star overfor i idrettsbevegelsen.
Det viser at idretten har
strategisk betydning for a styrke
den revolusjonmre arbeiderklassen foran kampene mot
borgerskapet og dens stat.

• PS -GRUPPA
• GEIRR LYSTRUP
• VOMMOL
• HANS OG STEIN
• FRONT-TEATRET
• ISENKRAM
• LARS KLEVSTRAND
• STRENGEGJENGEN

MAI 7703
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VIEN
Halvparten av Norges befolkning bruker ingen anbefalt prevensjonsmetode. I dag har 300.000 nordmenn samleie. 165 kvinner blir gravide, de fleste uten at det er planlagt. Det utfores 40 legale aborter. Staten gir ikke ungdommen
opplysning eller veiledning i prevensjon. I monsterplanen for grunnskolen star det at det skal
gis undervisning i “hindring av befruktning ved sterilasjon og prevensjon (prinsioppene, ikke
veiledning)». «Praktisk veiledning i prevensjon horer ikke med til grunnskolens laerestoft;>. En
17 Brig jente som gar ut av 9. klasse skal kunne Luthers katekisme og salmevers, men ikke
hvordan hun kan bestemme nar hun skal fA barn. Mulighetene til sjol a oppsoke prevensjonveiledning er avhengig av hvor i landet du bor. Bor du pa et lite sted med en striks, gammel distriktslege, er gode rad dyre.
Uonska svangerskap er en viktig grunn til at mange jenter ma avbryte utdanning, slutte i arbeid, og kanskje havne hodestups i et lite gjennomtenkt ekteskap. Kampen for skikkelig prevensjonsveiledning til all ungdom, og for bedre og billigere preventive midler er en viktig del av
kvinnekampen. Rode Garde trykker her en oversikt over de ulike prevensjonsmetodene. vi vil
oppfordre deg til a spre dette bladet til venner, klasse- og arbeidskamerater. Reis diskusjon med
dem om hvordan dere kan kjempe for denne saka pa deres skole, hjemsted eller overfor bedriftslegen!

«Sikre» perioder

Pessar

god metode

Spiral — ogsa for de
som ikke har fodt
Spiral er en liten plastsak
som settes inn i livmora. Spiralen virker sansyneligvis ved A
gjore slimhinna i livmora darlig
egna til A ta imot et befrukta
egg. De spiraltypene som fantes
for, var for store til A sette
inn pi kvinner som ikke hadde
vwrt gravide. De nye spiraltypene med kopper er mindre
enn de gamle og lettere A sette
inn. Derfor kan ogsa de som
aldri har vxrt gravide bruke
dem.
Sikkerheten er svmrt god.
Men noen jenter fAr okte
menstruasjonssmerter og kraftigere blodninger, noen far utflod. Hos noen fa stotes spiralen ut. Det skjer i tilfelle
nesten alltid i forbindelse med
menstruasjonen. Jenta kan sjol

kontrollere at spiralen er pA
plass ved A se at den ikke har
fulgt med tar hun kaster bind
eller tampong. Man kan ogsa
kjenne etter med fingrene at
tradene som henger ned fra
spiralen kommer ut fra apningen i livmortappen inne i
skjeden.
Spiralen ma settes inn av
lege. Innsettinga tar toppen ti
minutter, og gjor for noen lift
vondt, omlag som ved vanlige
menstruasjonssmerter. Har en
fatt satt inn spiral, skal en ga
til kontroll etter en mAneds
tid. Kopperspiralen mA skiftes
etter 3 Ar. Legen trekker den
ut etter tradene. Det gjor ikke
vondt. Innsetting av spiral
koster 50 kr.

egglederen

spiralen

lirmorreggen

"Sikre perioder" er en svmrt
usikker prevensjonsmetode.
Menstruasjonssyklus er tida
fra forste dag i menstruasjon til
forste dag i neste. PA dagene
rundt egglosningen er muligheten for a bli gravid storst.
Eggcella kan ta i mot ei sadcella i ca. to dogn. Smdcellene
kan sansynligvis leve i flere
dogn og ligge pa lur inne i de
kvinnelige kjonnsorganene og
vente pA egget. Dagene like
for og like etter egglosningen
kalles derfor "de us)kre dagene". De andre dagene i
syklusen kalles "de sikre".

Egglosningen og menstruasjonen blir styrt av et innviklet samspill av hormoner.
Alle jenter veit at menstruasjonen ikke kommer helt regelmessig. Menstruasjonen kan
komme tidligere eller seinere
enn beregnet. Egglosningen kan
lett bli pavirket av stress, redsel
for A bli gravid, reiser, osv. Det
er ogsa en liten mulighet for at
et samleie kan fA et egg til A
losne. Derfor er det vanskelig A
regne framover i tida og finne
ut tar de "sikre" og "usikre"
dagene er. Dette er derfor en
svmrt dArl ig Prevensjonsmetode.

Avbrutt samleie
Avbrutt samleie er en antien

darlig metode. Gutten skal
trekke penis ut av skjeden like
for swduttomming, slik at
swden havner utafor skjeden.
Det er vanskelig for en gutt A
vite nAr swduttomingen kommer, samtidig som det ikke er

lett A bryte av akkurat tar det
er deiligst. Jenta blir dessuten
nodt til A stole passivt pA
gutten. Og det er veldig forstyrrende for henne A matte
ligge A vxre redd for at han
ikke skal klare A passe pa.

livmortappen
trader pa spiralen

innerst i skteden

Bra malebande
og sammentikre

Den minste spiralen som er formet som en T er i dag melt brukt.

Pessar — livmorkopp — er
ei elastisk gummiskal med fast
boyelig kant. Pessaret er laga
for A holde swddrepende krem
pa plass forran livmorhalsen.
Alle kvinner har forskjellig
storrelse og form pa skjeden, sa
pessaret mA tilpasses av en
lege. Det er en enkel undersokelse som ikke gjor vondt.
Pessaret settes inn som en
tampong, og med en finger kan
du kontrollere at det er satt
riktig pA plass, for du kan
kjenne den runde livmortappen
gjennom gummien. Pessaret

skal ikke bli stlende forran
livmortappen. NAr det er riktig
plassert merker hverken gutten
eller jenta noe til det under
samleiet.
Pessaret ma settes inn
mindre enn to timer for samleiet og skal vxre inne 6-8 timer
etter for at kremen skal drepe
alle smdcellene.
Brukt riktig og med krem,
er pessar en svmrt god prevensjonsmetode.
Pessar koster ca. 30 kr. og
kjopes pa apotek etter tilmAling hos lege.

Sceddrepende stoffer
Swddrepende stoffer, skum,
kremer og stikkpiller er ogsA
elendige prevensjonsmider —
nat. de brukes aleine. Disse
kjemiske midlene virker lammende inn pa smdcellene slik
at de ikke blir sA flinke til A
svomme. Skummet sproytes inn
i skjeden for samleiet og ligger
forran livmormunnen. Men det
er ikke vanskelig A forsta at
skummet i lopet av samleie blir
skjovet til side, og at det smrt
lite igjen av det forran inn-

kopperet pn spiralen

gangen til livmora nAr saduttommingen kommer. Skummet vil ogsa etter ei stund
renne ut av skjeden eller bli
sugd opp av skjedeveggen.
Skum er fint A bruke sammen med kondom, og krem
skal alltid brukes sammen med
pessar. Skum til omlag 15
ganger koster ca. 30 kr. Krem
koster fra 15 til 20 kr. Begge
deler far kjopt uten resept pa
apotek og i parfymerier.
Pessaret er her riktig plassert. Innerst skjeden. silk at det dekker livmorhalsen.

P-piller
Det finnes to hovedtyper av
P-pillen: Den vanlige p-pillen
som inneholder to typer kunstige hormoner (estrogen og
progesteron) og den nyere minipillen med bare en type hormon (progesteron).
P-pillen griper inn i det innviklete hormonsamspillet som
styrer bl.a. egglosningen og
menstruasjonen. Hovedvirkningen er at det ikke losner noe
egg, og dermed kan det heller
ikke skje noen befruktning.
P-pillen regnes som det sikreste
prevensjonmiddel vi har, men
hat noen bivirkninger som gjor
at ikke alle kvinner kan bruke
den.
En starter med P-pillen pA
femte dagen av en menstruasjon. SA tas en tablett hver dag
i 21 dager. SA folger 7 dagers
opphold. Under oppholdet
kommer en slags menstruasjonsblodning. Hvis en glemmer A ta pillen en dag, skal en
ta den glemte pillen sA fort
som mulig eller sammen med
den neste. Glemmer en flere
piller, mA en bruke en annen
prevensjonsmetode i tillegg
resten av maneden. NAr en
bruker P-pillen, blir de vanlige
menstruasjonssmertene mind re
og blodningene mer sparsomme.
Den virkelige alvorlige bi-

virkningen ved P-pillen er faren
for blodpropp. Men de P-pillene vi har i dag, inneholder
mye mindre av de stoffene som
kan gi blodpropp enn de gamle
gjorde' De ufarlige bivirkningene er kvalme, vektokning,
hodepine og nedtrykthet. Disse
bivirkningene kan gi seg etter
noen naneder.
I minipillen er det hormonet
som gir fare for blodpropp
tatt bort. Sikkerheten er noe
mindre, men det er allikevel en
svert sikker prevensjonsmetode. Mini-pillen har mindre
bivirkninger enn P-pillen.
Mini-pillen ma tas hver dag
til samme tid, uten opphold
under menstruasjonen. Hvis en
glemmer A ta en pille, ma en
bruke annen prevensjon i tillegg i 14 dager.
Det finnes ingen aldersgrense
for A fa P-piller. Men jenta
ma ha hatt regelmessig menstruasjon i et par ar, slik at
det naturlige hormonsamspillet
er kommet i gang. Det betyr at
de fleste blir 16-18 Ar for de
kan bruke P-piller.
For du far resept av legen
pa P-piller, skal du bli grundig
undersokt, slik at en eventuell
fare for alvorlige bivirkninger
kan bli avdekket.
P-piller koster ca. 12 kr.
maneden.
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Kondom beskytter
mot gonnore
Kondom, (gummi, dong) er
den mest brukte prevensjonsmetode i alle aldersgrupper og
er en smrt sikker metode. Det
finnes flere typer.
For at kondom skal hindre
befruktning, ma man:
1. Klemme av tuppen slik at
den er fri for luft og gir plass
til swden. NAr det er luft foran
kondomet, blir den som en
liten ballong som kan sprekke.
2. Rulle den pi (ikke tre det
pa) den stive penisen etter at
forhuden er skjovet lett tilbake.
Forhuden skal ikke trekkes for
mye tilbake, for da vii kondomet lett krolle seg frampA
tuppen av penis og etterpa gli
ay. La rullen komme riktig veg,
ikke vrangt.

3. Ho1de pa kondomet innerst
pa penis liar en trekker seg ut
etter uttommingen. Kondomet
kan lett gli av nar penis blir
slappere. Kondomet kan ogsA

....

lett gli av hvis en fortsetter
samleie etter at gutten har
utlosning. Hvis kondomet glir
av, vil smden renne ut i skjeden.

4. Sette pa kondomet for selve
samleiet — ikke vente til like
for utlosningen. Kondomet sitter bedre pA nar penis er tort
Kondomet beskytter bide jenta
og gutten mot gonore, men da
ma det vmre pA hele tida. Og
det er bedre for begge om en
slipper A bryte av samleie for A
finne fram kondomet.
Alle kondomer som selges i
Norge har vxrt gjennom en
streng kontroll. Bare hvis kondomet sprekker eller glir av, er
det fare for graviditet. En slik
forandring vil gutten kjenne.
Hvis kondomet brukes riktig,
er det et svmrt sikkert prevensjonsmiddel.
De fleste kondomer koster
fra 2 kr. pr. stk. og oppover.

vanlig

innsvinget med tnpp

Kondom - riktig rullet

pa.

Kondoment skal rulles pi den stive penisen etter at forhuden er skjovet Ietttilbake.
Hold pi kondomet innerst pi penis nfir du trekker deg ut etter uttommingen.

Prevensjonskontoret i Namsos
Individuell og gratis veiledning
Apent hver torsdag Id. 17-19 i
distriktslegens kontor i Namsos
Telefonisk avtale eller direkte henvendelse
Kontor for prevensjon og abort
Samfunnshuset.
Arbeidersamfunnets plass 1. Oslo I
TIE 11 15 43
Sosialistiske legers forenings klinikk for
seksuell opplysning
Hjelp i samlivs•, prevensjons• og
gbortsparsmal.
Apen daglig (mandag-torsdag) fra kl.
16.00.
Ingen timebestilling.
Folk utenbys kan ringe eller skrive.
Adr. Herslebs gt. 6. Oslo 5
Tlf. (02) 37 51 44 (kl. 9.00-20.001
Askim kommunale helsestasjon
Torggt. 1
Form og tredje tir3dag i maneden
Tlf. (02) 88 21 57
Heist timebestilling. Lege Kirsti Malterud.

Prevensjonskontoret
ved familiekontoret i Vestfold, Tpnsberg
Kristian Fredriks gt. 6.
Apent hver onsdag mellom 15.30 og 17.30
for alle
TIE (033) 16 840 eller direkte henvendelse
Kontor for seksuell opplysning
Veiledning i samlivssporsmal, prevensjon
og abort
Prinsens gt. 8 b, 7000 Trondheim
Man., tir., ons. og torsdag fra kl. 17.30.
Bergen Msdrehygienekontor
Engen helsestasjon
Engen 3 a IV. Tlf. (05) 21 41 75
Kontor for seksuell opplysning i Grenland
Prevensjonsveiledning for begge kjonn,
ungdom og voksne
Dr. S. Emhjellen, Stathelle
Tlf. (035) 70 000 for timeavtale

.

...:
....

&dig betalt arbeid, slitet pa skolen, vanskeligheter i forholdet til
den gutten en er sammen med.

UKEBLADENE DIKTERER
UTSEENDE VART
1 «Det Nye» har de sida «OSS
JENTER IMELLOM». Her kan
jenter med «problemer» skrive
inn og fa rad. Har du friske rode
kinn, har bladet rad for det: en
grenn underlagskrem. Har du
«stygge beino ma du begynne

med ovelser. Leppestiften ma
alltid velges etter fargen pa
klmrne dine osv.
Du skal stappes full av ideer
om at del er deg det er noe gait
med hvis du har problemer. Jenter skal bare vwre opptatt av klzer
og utseende sitt. Hvis dette holder
stand, er det fullt mulig A kapre
seg en Butt, med pafolgende ekteskap. – Og hva som skjer etter
dette, berorer ukebladene sjelden.
Vi begynte med A fortelle om

kvinnene pa barrikadene i Paris
for 100 Ar siden. Det var farlige
kvinner, farlige for dem som
hadde undertrykt dem. Skal vi bli
like farlige ma vi ayslore denne
rattle propagandakrigen mot oss.
Vi har allerede vunnet seire i kampen mot dem Apne pornoen, vi
skal fortsette kampen mot all undertrykking og fornedring av
kvinner.

Jonas hadde ventet at Lis skulk, viers vatker t kveid, men da
ban fikk an berme komme ned trappers I den nydeb_ go kJefieb, var
dot sons om ban al benne i en drum: Hun var Jo pedal.,
Og plutselig vIsste ban at det var ikke forste gang hum bar en
modehkjole og ekte smykkerl Mitten bun tekle pa, ixiSten bun hadde
en perfekt
hiast pA — alt sa hien dot. Dette store, gamic* have[ var
ramme om bermes skjennttet. Him kunne fore seg, car him hackle

NOVELLER OG ROMANER
SPRER ET RATTENT KVINNESYN

kart del grundtg.

Med del ismilet.... del hadde bun ikke heat! pet var bare for
ham, del visste_ban: Anslktet hennas irate, og det akinnende hAret
Rao som en Mode rundt henna i viltre kroner. Kroppen bermes
var [dank og smokker, og dot tynne street var led*. roan dot skjulte

rely: Det var ford! Liz skulle koanme. Som ban gledet seg til.
se benne pyntet til fest! Hart hadde aldri sett benne I annet enn
langbukse, stunt en gang i skjart; som regel med bustet bar og
vine 1311 et syn:
uten sminke. Hun
benne t. En pike som-hue ratite ikke fra veinier og famine for
A to seg av en hel hang med unger. Hun virket veloppclragen
— ja, lift afi ■ , liksom. Det var flit over henne. Han kunne bike
for at han badde en bestemt foleloe av at bun var vent til i omgfis
fremstiende reeimesker, at bun kunne en del — sprSk, kanskJe?

Et assortert uivalg av hva som bys oss gjennom «Romantikkp.

1Boikott kvinnefiencltlige kerebok e r !
..matezeonereie

Familiens dafter er ute pi biltur og fir motorstans.
• Hun vet ikke sine arme rid. Det mi en mann 01 for a IA
oppklart mysteriet: Jenta har rett og sleft kjort bilen tom
for bensin. — Men slikt kan jo ikke jenter vite!
••

Prevensjonsveiledning og hjelp i
abortsaker:

P.:

I 1871 tok arbeiderne i Paris makta i byen, og dannet
oPariserkommuneno. Den bestod i flere minder, inntil borgerskapet tok
makta tilbake med massedrap pi arbeidere. En borgerlig obeservator uttalte etterpi: oDersom det franske folket bare hadde bestitt av kvinner, for
en fryktelig nasjon det ville ha vmrt. oHan hadde sjol sett hvor farlige kvinnene er nir de gar til oppror mot utbytterne. De undertrykte kvinnene
hadde vist at de var vel si modige og kampvillige som mennene i kampen
pi barrikadene. Aktive og opprorske kvinner er borgerskapets mareritt
ogsi idag.

Her kan vi lese om veldreidde
unge jenter som hiver seg ut i
femkantede kjmrlighets-intriger,
og som til slutt alltid vinner sin
••••
• «helt», enten han er sjeik, baron
eller «bare» lege. Noen ganger
kommer hensikten fram i klartekst: «Glem den gra og triste
hverdagen i det kalde Norge, og
✓ les romanen om foreldrelose,
vakre norske Anne, som vinner
sti sin Sultan pa Rivieraen», het det i
et ukeblad. Meningen er apenbar;
yi skal dromme oss bort i en lykkelig og overdadig slottstilvwrelse. Vi skal glemme virkeligheten val., manglende jobb, hardt og

P.

Nyttige adresser

.:.

'.•

GJOREOPPROR

*

med strop

Forskjellige typer kondomer.

MEN KVINNENE

Under kapitalismen skal kvin• nene spille en annen rangs rolle.
Kvinnene har ikke rett til arbeid,
men skal kunne trekkes inn og ut
av arbeidslivet etter kapitalens behov. De skal dessuten vmre billig
arbeidskraft, og lette A flytte pd.
For at dette skal vmre mulig er det
helt aygjorende at det finnes en
kvinnefiendtlig ideologi. Kvinnen
ma framstilles som et mindreveri* dig vesen, og dette synet pa kvinnen ma stadig utvikles og friskes
opp.
Et viktig middel til A fa spredt
Ek
dette synet er ukeblader og ungdomskulturen som er retta pesielt
inn pa unge jenter.
ey

.-:

Dette er i grove trekk innholdet i et av stykkene i franskboka "La Famille" som brukes
pA gymnasene. Og dette er pA
ingen mate noe spesielt eksempel. De fleste kereboker i
sprakfag er gjennomsyra av
kvinneforrakt. Fra vi laerer de
forste enkle setninger pA
engelsk, tysk og fransk, blir
elever systematisk poda inn
med dette reaksjonmre synet
pA jenter. Jentene blir framstilt som dumme, klonete
dokker, som ikke kan noe av
det guttene kan, og som bruker
mange timer pA badet for A
spjake seg ut til kveldens dans.
PA denne maten skal bade
jenter og gutter lwres opp til et
syn pA jenter som noen haplose, udugelige — ja, latterlige individer. SA Apent reaksjonwr er altsa framstillinga av
jenter i sprakbokene.
I historiebokene er taktikken
en annen. Det ville vmrt for
vulgaert A ga offensivt ut med
at kvinnene ikke har spilt noen
roile i historien. Derfor gjor de
reaksjonwre Imrebok-forfat-

terne noe mye lurere: de fortier

oss helt. "Verdenshistorien
1870 — 1970" av Kristian
Moen er kjemisk fri for historie
om kvinner. I et 9 spalters
register bak i boka star ikke
engang ordet kvinner nevnt!
I forordet til historieboka
"Nordmann for oss" av Edvard
Bull, skriver forfatteren at han
i den siste utgaven har skrevet
adskillig mer om kvinner —
etter at kvinnekampen har
styrka seg i 1970 Ara. Sjol om
kvinner bare er omtalt eller
nevnt pa 33 av bokas 366 sider,
viser dette en viktig ting. Det
nytter A reise kravet mot
kvinnediskriminerende laereboker, det nytter A kreve NIT
plass i historien.
PA ;lunge skoler har jenter
na reist krav om boikott av de
vmrste bokene som f.eks.
franskboka "La Famille".
Dette vil styrke diskusjonen og
kampen mot den kvinneftendlige litteraturen. Ta diskusjonen opp i timene der bokene
brukes og reis sporsmAlet om
boikott!

..
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RASISME OG FREMMEDARBEIDERE I NORGE
Forste del av dette intervjuet med Qureshi, Ahmed, Leopold og Memeht sto i forrige nummer av Rode
Garde. Denne gangen forteller de om boligorhold og mulighetene for arbeid for fremmedarbeidere i Norge. Det
de forteller tar grunne vekk under pdstanden om at fremmedarbeiderne tar jobber og boliger fra nordmenn. Og
disse guttenes historie er ikke enkeltstaende eksempler.
I Oslo er det et eget arbeidskontor for fremmedarbeidere som i praksis er en rekrutteringssentral for smrlig
billig arbeidskraft til hotelier, restauranter og rengjoringsbyrder. I oljeindustriden er det flere ganger blitt av-

slort at fremmedarbeidere har en brokdel av Lonna til norske arbeidere.
Ogsd ryktene om at fremmedarbeidere har skattemessige fordeler familie i Pakistan», er belt grunnlose. Tvert i mot betaler de like mye skatt som oss, men
fir enda mindre igjen for det. Det finnes ingen fradragspost pd selvangivelsen for de tusner av kroner de har i
reisepenger «mellom hjem og arbeidsste& ndr det en sjelden gang er i hjemlandet pa ferie. Og nar de forlater
Norge etter A ha innbetalt titusner i folketrygdavgift, kan
de ikke ta med seg oppspart alderstrygd.

Lognene om fremmedarbeiderne er spredd av kapitalistene, som et middel til a sette arbeidsfolk opp mot hverandre og i fred fd fortsette ekstrautbyttinga av fremmedarbeiderne.
For norsk ungdom er det bare et svar pa dette: Std sammen med fremmedarbeiderungdommen i felles kamp mot
all utbytting og undertrykking.
ENHET NORSKE ARBEIDERE — FREMMEDARBEIDERE!

L

NORDMENN BETALER 90
— Hvordan er den okonomiske situasjonen for utenlandske skoleelever?
— Jeg har fAtt Oslo kommunes utdanningsstipend pa
900 kr., forteller Qureshi, men
det er jo ikke nok til a klare
seg. Derfor har jeg sokt lanekassa, men ikke fAtt noe, sa jeg
jobber to timer hver dag for A
fa penger nok.
— Jeg fikk forst bare 500 kr.
sa jeg matte gA a snakke med
de for jeg fikk 400 til. Og jeg
har vaskejobb tre ganger i uka,
sier Memeht

TO ARBEIDSKONTORER
— Utenlandske elever ma
altsi stort sett ha jobb ved
siden av skolen fora greie seg.
Hvordan er det a fa arbeid?
— En del norske hevder at

vi utlendinger tar arbeidsplassene fra nordmenn. Slik er det

middagsjobber, legger Ahmed
til.
— Der jeg vaska for, var det
en norsk som vaska for meg.
Han kom ikke tilbake pa ei hel
uke, sier Mehmet.
Det gikk an for ham, men
ville aldri Ott for meg, sier
Qureshi. Han kunne prate med
sjefen, men vi klarer ikke det
sa godt for vi ma sta og tenke
pa hva slags ord vi kan bruke.

300 KR FOR A BO mED
PAPP SOM VINDUSRUTE
Men det er mange som
ikke bare sier at vi tar jobben
fra norske, men at vi ogsa tar
fine leiligheter fra dem, sier
Ahmed. Dette er ikke sant.
Min bror og jeg bor pA et rom
og kjokken, uten bad eller WC
og med bare kaldt vann. I
vinduene er det papp i stedet
—

ikke, sier Leopold. Det er to
arbeidskontorer her i Oslo —
et for nordmenn og ett for utlendinger. De jobbene som
norske ikke vii ha, blir lyst
ledig pA arbeidskontoret for utlendinger. Jeg var nede pA arbeidskontoret for nordmenn,
men blei vist til det for utlendinger — de ville ikke hjelpe
meg der nede. Men fordi jeg
kan sa godt norsk greide jeg
sjol a finne ut hva slags jobber
som var ledige.

FR E ov\eva3E- 9101.1 -rok
Mi. ...1940*re

Kvinnen pa bildet har ingenting med intervjuet it Wore.

— En skulle tro at norske
tror at alle fra Pakistan er gode
til a vaske, sier Qureshi. Da
jeg var pA arbeidskontoret for
fA meg feriejobb, sa dama
nAr jeg spurte etter jobb: Nei
vi har ingen ledige vaskejobber.
Men det var ikke vaskejobb jeg
heist ville ha, og det sa jeg ogsA.
— Og vi fAr bare

•

•
•

ap
Opp trappene gir vi, endeleg pA toppen. Galleri
stir det pA den eine dora, kommunestyresal pA
den andre. Apner varsomt dora og gir inn. PA
galleriet sitter 10 ungdommer i 15-Ars alderen og
fremst mot salen 4 journalister. Si mange ungdommer fanner ein sjelden pA galleriet. Kvifor er
dei her?
Tyssedal er eit lite industrisamfunn med 1000 folk i Odda
kommune. Tyssedal har noko
,som Odda ikkje har, nemleg eit
Pint samfunnshus. Her pleide
idrettslaga og andre a arrangere
dans for ungdom fra heile
distriktet tidlegare. I same huset
er det kafe og ungdomsklubb.

For kort tid sidan vart det innfort danseforbud i samfunnshuset. Ungdommane fekk skulda,
det er sa mykkje bra, sa dei.
Husstyret med DNA'er og kommunestyrepamp Reime i spissen
sto, bak vedtaket. Kafeverten,
som er ein venn av Reime fekk
no utvide restauranten og byrje

•

rt fra gallerie
med diskotek for ungdom over
18 ar.
Ungdommen i Tyssedal har
stolte tradisjonar og toler ikkje
bli trakka pA. Under krigen fekk
Tyssedal navnet Lille Moskva,
-nazistane var sterkt hata. Etter
krigen hadde KU 200 medlemmer pA staden. Ungdommane sin
rettferdighetssans er sterk i dag
og. Dei organiserte straks arbeidet mot danseforbodet. Fleire
avisinnlegg har dei skreve. Plakatar med teksten "Vi vii ha
dansen attende" heng i heile
Tyssedal. Dei som riv ned andre
plakatar heng opp desse. Underskriftskampanje har dei satt i

gang.
Difor sit ungdommane pA
galleriet. I kommunestyresalen
har dei aldri yore for, men i dag
hadde dei ein mann i saler
som skulle ta opp saka deira.
Han er Tyssedal han og, ein liten
og hissig rod gubbe, "VAden",
representant for Rod Valgallianse. Utan han ville aldri danseforbudet blitt teke opp her.
Vi sit der i en time, to timar.
"Vi ma ta hensyn til nmringslivet", "Dette er eit viktig sporsmai", "Vi oversender saka til
formannskapet". Vi byrja etter
kvart a fa kvikksolv i rwva, men
bestemte oss for A vente. SA var

A. 44,

%Le ..evackao 64,4 *vie,

BARE BUDT VASKEJOBBER

Er det denne kvinnen som tar jobb og arbeid fra nordmenn? Hun bor i en leilighet som en nordmann kanpt vil bo i, og ma betale
mange ganger sa hey husleie for samme leilighet som sin norske nabo. Hennes mann betaler skatt og avgifter til den norske staten
pa lik linje med norske arbeidere, men har pa langt nar de samme rettigheter for seg og sin familie.

for glassruter. Dette er ikke
fint! Og vi betaler 300 kroner i
maneden for dette, andre betaler 90 kroner for samme
leilighet! Vi har gatt til ham
som eier huset for a snakke
med ham, men han sier bare
ut — jeg vil ikke snakke med
dere. Jeg har spurt om it fa
leie hybel i noen av hybelhusene som skolen har, men
det far jeg ikke. (Det finnes
mange ledige hybler i disse
hybelhusene.)
— Nar jeg har svart pa
annonser om ledig hybel, har
jeg ofte fatt til svar at de ikke
har noe til folk fra Pakistan,
sier Qureshi
— Da vi kom til Norge for
ni ar siden, bodde hele familien
pa seks pa ett rom pa Majorstua. Slik bodde vi i to ar, sier
Memeht

det brAtt ein som braut ut at no
matte motet slutte. Det var ein
SVar. Ordforaren stotta han.
Faan sa vi. VAden tegna seg og
forlangte a fA ta opp danseforbudet. Ordforaren gjekk mot, og
vi ropte litt pA galleriet. Dette
her var for jaevligt. VAden fekk
berre eit stemme med seg.
Siste bussen til Tyssedal var
Ott no. VAden tok med noken av
Tyssedolene i bilen, andre fekk
skyss pA anna vis. PA neste mote
skal saka opp. Vi skal stille enda
fleire pA galleriet. DA skal den
skarpe tunga til VAden tale var
sak, vmr du sikker!

Korrespondent Odda.
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Mike Klonsky, formann i
Kommunistpartiet (ml) i USA:

40% ARBEIDSLOS
HET SLANT
SVART UNGDOM I
11,SqA
oppslutning fra en lang rekke
organisasjoner. Siden
arbeidslosheten er storst i de
nasjonale minoriteter, er det viktig
a se denne kampen sammen med
kampen mot rasediskriminering.
Vi prover ogsa a bygge enheten
spesielt mellom streikende
arbeidere og bonder og de
arbeidslose. Flere steder har disse
gruppene hatt felles
demonstrasjoner.

RG: Er del noen grupper som blir
spesielt hard: ramma av
arbeidslosheten?

GRUVEARBEIDERSTREIKEN

- 170 000 gruvearbeidere er ute
- Ja, den er spesielt hey i den
i i en beinhard kamp, hvor de har
afro-amerikanske befolkninga,
bade staten og sin egen fagforemen ogsa ungdommen er hardt
ningsledelse mot seg. Carter kan til
ramma. Noen eksempler; offisielt
og med tenkes bruke den berykta
er det 14 % arbeidsloshet blant
Taft-Hartley loven, som gir ham
ungdom, og av den svarte
rett til A sette inn foderale (statlige)
ungdommen er hele 40 %
tropper. Politiet har allerede drept
arbeidslose. mange storre steder,
to gruvearbeidere, og settes det inn
f. eks. i hovedstaden Washington er
tropper vil det smelle kraftig.
sa mye som 80 % av den
Fagforeningsledelsen er ratten.
ungdommen uten arbeid. Bladet
A. Miller, lederen av Union Mine
US News & World Report brukte
Workers, gikk inn for -en avtale
nylig forsida til a kalle dette en
_som fratok arbeiderne streikeretten
tidsinnstilt bombe.
og ga gruveledelsen lov til A sparke
En av partiets viktigste oppgaver
alle som deltar i ulovlige streiker.
er a reise kampen for arbeid eller
Flere tusen arbeidere ma ywre
inntekt. Carter har kutta ned grensa drept i arbeidsulykker de siste 10
for hvor lenge du far
Ara. Streikeretten er enormt viktig
arbejdsloshetstrygd fra 52 til 26
for a kunne tvinge gjennom beduker. Denne kampen star vi na helt
ring av sikkerhten.
i begynnelsen ay. Et viktig ledd i
Men avtalen ble nedstemt i radet
kampen var en stor demonstrasjoni
og streiken fortsetter p.g.a. den
Washingtong den 18/2 med
store motstanden mot avtalen blant
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Nar Rode Garde gar i trykken er NGS Iandsmote
snart slutt. unge Hoyre hadde klart flertall og dikterte det som skulle vwre et demokratisk Iandsmote i gymnasiastenes interesseorganisasjon.
Det forste de gjorde var uten debatt a klubbe
gjennom at det ikke skulle vre gruppediskusjoner, og at hverken jentekamp eller nynorsk-saka

Unge Hoyre sto som yenta
fram som varme tilhengere av karakterer, og alle forslaga fra skoler om at NGS skulle ga mot karakterer og eksamen, ble nedstemt. Eneste unntak var at det ble

de vanlige gruvearbeiderna. Til og
med tiudligere tilhengere av Boyle,
den forrige fagforeningsbossen,
gikk imot avtalen. Boyle ble forovrig aysatt etter at han ble domt
for mord i forbindelse med valgkamp i fagforeninga.
KAMPEN MOT RASISMEN
RG: Hvordan gdr det med Gary
Taylor, den unge negeren som ble
dam for mord han aldri har begcht?

Fra forsida av The Young Communist, blade: til del komtnunistiske
ungdomsforbundet i USA. Nederst sldr det:Gd td Washington. Overst:
Arbeid eller inntekt nd! Arbeid til ungdommen. Ellers bl.a.: Arbeid - ikke
milikeret. Frigi Gary Taylor. Slopp polilivolden. Likestilling for kvinne. Ned
med diskrimineringa av minoritetene. 3$ minstelenn.

•

NGS
LANDSMOTE

-

-
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skulle opp som egne punkter pa landsmotet.

Rode Garde har intervjuet Micheal Klonsky, formann i Communist
Party (maxist-leninist), sosterpartiet til AKP(m-L) i USA. Vi
begynte med a sporre ham om virkningene av krisa og da spesielt
arbeidslosheten i USA.
- Arbeidslosheten i USA er
symr. Offisielt er det 6 millioner
arbeidslose, ifolge
fagorganisasjonen 9 mill.
Sannheten er antagelig et enna
hoyere tall. For 10 ar siden brukte
regjeringa 3 % arbeidsloshet som
grensa for full sysselsetting, for 5 ir
siden 5 % og idag bruker de 6%
som grense. Regjeringa legger opp
tit at vi skal leve med og finne oss i
massearbeidsloshet.

FciA4ti cen

Lit r

- Han sitter fremdeles i fengsel,
pa tross av massebevegelsen for a
fa ham loslatt. Selv om det juridisk
er vanskelig A fA opp saka hans om
igjen, fortsetter kampen for loslatelse. Det vil bli nye svxre demonstrasjoner til sommeren. Saka hans
er typisk for tusener av svarte
fanger, fengsla fordi de er svarte.
Ta en tur i dodscellene, sa vil du se
klassesamfunnet USA. Der finnes
det ingen hvite borgere.
- Kampen mot den sakalte Bakkedommen er ogsa viktig i kampen
mot rasisme. Dommen gikk ut pa
at det var «omvendt» diskriminering a ha regler som sikre en viss
andel • kvinner eller folk fra nasjonale minoriteter adgang til hoyre
utdanning. man prover pa denne
/liken A to fra minoritetene rettigheter de kjempet seg til i 60-Ara.
Motstanden mot vedtaket er stor
over hele landet, i oktober var det

10 000 i demonstrasjon og i neste
maned skal det vxre nye demonstrasjoner.
RG: Dette and vcere viklige oppgayer for ungdomsforbundet?

- Ja, bade kampen mot rasisme
og arbeidsloshet er ,svmrt viktig,
sammen med A kreve rett til utdanning for alle. Det er fEerre og fmrre
som far rad til det. Utdanninga blir
ogal darligere og darligere.
USA - EN SUPERMAKT

Men vi ma ikke glemme kampen
mot imperialismen, mot krigsforberedelsene. Husk at vi lever i en
av supermaktene. Derfor er det viktig for oss, bade i partiet og i ungdomsforbundet A reise kampen
mot, og forbereede oss pa den
tredje verdenskrig. Micheal Klonsky ayslutter: - Vi ma sta sammen
med spesielt landa i den tredje verden, men ogsa land i den andre verden mot to imperialistiske supermaktene USA og Sovjet.

det ble flertall for et bra vedtak
som forplikta NGS til a jobbe
mot muntlig eksamen men som
ikke sa noe om aksjoner eller
om hvordan kampen skulle fores.
FORSLAG AVSLORT SOMUH'S
PROGRAM

Det ble fremma et forslag til
prinsipprogram for NGS der det
bl.a. sto at NGS skulle jobbe for
karakterer og for kristen formalsparagraf. Det ble imidlertid avslert at dette var rein ayskrift av
Unge Hoyres skolepolitiske program! Dette var for droyt, og de
matte sjol trekke det igjen. Det
vedtok i stedet A nedsette en komite som skal utarbeide forslag til
prinsipprogram.
PROVDE A TA /EREN FOR
FRAMGANG I NYNORSK-SAKA

Beretninga fra Sentralutvalget
var veldig sjolrosende. Den tok
stort sett bare opp hva slags meter
NGS-ledelsen hadde hatt, og
nevnte ikke okonomien med et
ord, til tross for at NGS har holdt
pa A ga konkurs i perioden. Derimot tok NGS-ledelsen her elegant
mren for at bevilgningene til nynorske lwreboker ble okt ph siste
statsbudsjett. Dette ble kraftig til....
bakevist.
NGS satte i verk en rein
splittelsesaksjon som besto i at det
blei samla inn 8000 underskrifter.
Men NGS-ledelsen motarbeida

den streikebevegelsen Aksjonsnemnda for spraklig rettferdi i
skolen sto i spissen for, som talte
15.000 elever!
SLOSING MED PENGER OG
POLITISK OVERVAKING

Det ble lagt fram en egen beretning fra mindretallet i Sentralutvalget. Her ble det bl.a. pavist
tvilsomme ting i okonomien. En
av Unge Hoyre-folka hadde fatt
dekket et utall av uspesifiserte
taxi-regninger i august/september. Det ble videre, dokumentert
gjennom flere konkrete eksempler at NGS-ledelsen har drevet politisk overvaking av delegatene
forran landsmote.
LONN OG GODTGJORING TIL
PAMPENE
NGS-ledelsen la fram et forslag
til budsjett som bl.a. inneholdt
forslag om A ansette en ', generalsekretcer. med 75.000 i lapin,
godtgjorelse til formannen pa
10.800 i aret, og at sentralutvalgsmedlemmer skulle ha kr.
30,- for hver kontorvakt! Et forslag om d senke sekretcerens
lapin til 60.000 og A fjerne pampe-godtgjerelser for lcontorvakter
osv. We nedstemt av tinge Heyreflertallet og flere av Sosialistisk Ungdoms medlemmer.
Det var full splittelse i Unge
Heyrefralcsjonen pd formannsvalget, og sjel om Unge Heyre
hadde hele 7 tidligere og navcerende medlemmer av sift landsj
styre tilstede pa motet, matte
formannen Kaci Kullmann Five
sendes bud pd med fly pa mandagen for a fd orden pa fraksjonen.
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HVIS ARBEIDERNE
flG BONDENE IKKE
ARBEIDER DA
FAR VI IKKE KLIER
OG HELLER IKKE
MAT b SPISE»
Ilya skjer i Kina idag? Var firerhanden radikale? Satser Kina alt pa produksjonen og lar revolusjonen seile sin egen sjo?
Rode Garde har oversatt defer av et intervju i Rodluvan, avisa til Rod
tTngdont i Sverige. Dc har snakket med Ronny Schueler, Rod Ungdoms
fortnann, og Rotituvans redaktor Anders Smtelin. De bar nettopp kommet hjem fra 4 uker i Kina.
.'.".•.•.•-•.•.•

•

••
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KAMPUCHEA HAR MEKTIGE FIENDAR
••••••••••••••••••••••••••••••

MEN MANGE VENER

♦•••••••••••••••••••••••••••••••• ♦

USA vart kasta ut av Kampuchea, no slikkar dei sara sine.
Veda spreie hets mot Kampuchea freistar dei A isolere det og
rettferdiggjere bombeterroren som USA gjennomforte mot
Kampuchea.
Mr USA er kasta ut, prover Sovjet og kome inn som dei
nye herrane. Taktikken deira byrjar atter kvart A bli kjend: SA
splid mellom folk og nasjonar, for sjol A kunne utnytte motsetningar mellom dei. Slik gjer dei det og i IndoKina. Sovjet
har fyrt opp under motseiingar mellom Vietnam og Kampuchea, og dei har pressa Vietnam til a gA til krig mot Kampuchea.
4.4.41.4.4. ■•■■■■•••■■■■■•■■■■■■■■-•■■■■
Det er krig mellom Vietnam
og Kampuchea i dag, framande

hevda at det er Kampuchea
som har gatt til atak pa Viet-

troppar star mange mil inne pa
kampucheansk omrade. Dette
er ein urettvis Atakskrig pa
Kampuchea.
Det har yore grensekonfliktar
mellom Vietnam og Kampuchea. Desse stammar fra gren•
sedragningar som dei franskc
kolonistane gjorde, og det stammar fra den tida cla frigjeringskrigen i Vietnam gjekk fore seg.
Da fekk Vietnam omrAder der
dei kunne trekke seg tilbake,
desse omrada hevdar dei -etten
pa no.
Kampuchea har lenge freista
A loyse desse konfliktane gjennom forhandlingar med Vietnam utan at det har lukkast.
I den kampucheanske grunnlova star det: "Demokratisk
Kampuchea er fast bestemt pA
oppretthalde naere vennskapsgamband med alle land dei
grensar til og med alle land i
verda, mere eller fjerne, pa eit
strengt grunnlag av gjensidig
respekt, suverenitet og territorial integritet." Det vert

nam, men Kampuchea er mot
loyse konfliktar ved a ga til
krig mot eit anna land. No
nektar dei a forhandle med
Vietnam for alle troppar er
trekte ut ay landet.
Kampuchea har gjort det
einaste rette. Dei freista loyse
konfliktane gjennom forhandlingar nar det mislukkast og
Vietnam har gatt til krig har
dei tatt opp vapna for A forsvare kvar meter av sitt land.
Bak denne krigen star ikkje
det revolusjonxre vietnamesiske
folket. Det er supermakta
Sovjet som har spela pa desse
motseiingane og som har pressa
Vietnam til denne krigshandlinga. Mengdevis av sovjetiske
stridsvogner og "ekspertar" er
med i krigen.
Folka i Vietnam og Kampuchea er ikkje tent med denne
krigen. Dei har ikkje kjempa
dei heltemodige frigjeringskrigane for A verte underlagt ei
ny supermakt.
"

Trass i mektige fiendar har Kampuchea mange vener. Scerleg far
Kampuchea stotte fra land i 3. verda. Pd toppkonferansen for alliansefrie land i Sri Lanka i 1976 heiter det i ein resolusjon fro dei 86 medlemslanda som representerar omlag halvparten av folkesetnaden i
verda: "Konferansen onsker Demokratisk Kampuchea lukke til dei
er eit land som alltid har yore trufast mot prinsippa om alliansefridom".
Biletet: Frigjeringssoldatar framfor kulturminnet. ternpelet Angkor
Wat.

Massakrer, terror og tvangsarbeid skal vere kvardagen i
dagens Kampuchea. Dette blir
iallfall hevda
Av kven? Av USA imperialismen og venen deira.
I dag har desse folka svmrt
sa stor "omsorg" for befolkninga i Kampuchea. Men den
gongen da USA dreiv terrorbombing over Kampuchea
opna dei ikkje munnen i protest. Kva med sivil befolkninga
den gong?
I lopet av eit halvt Ar slepte
USA 250 000 tonn bomber over
sivilbefolkninga, slik terror
bombing dreiv folk inn til
byane. I Phnom Penh auka innbuar talet fra 600 000 til tre
million. Overbefolkninga matte
fore til sjukdom og svolt. Etter
frigjeringa evakuerte frigjeringsrorslene Phnom Pehn, folket blei sendt ut pa landsbygda der maten fans. Dette
var "tvangsevakueringa" USA
venene utmalar som den verste
terror mot folket. Dette var det
einaste rette, det hindra massedod og kaos. Vestlege reportarar som var med pa evakueringa har prova det. M.a.Le
Monde korrespondenten i
Phnom Penh og ekteparet
Jerome og Jocelyne Steinbach.

Amerikansk skrekkproliaganda
Dei amerikanske kjeldene i
pentagon og Utanriks tenesta

uttalte at 1-2 million var massakrert i Kampuchea etter frigjeringa, men dei har no matta
innrome at dei tok feil —
toppen 200 000 var dode, dei
fleste pl grunn av svolt eller
skader den amerikanske krigforinga hadde tilfort landet.
Dei som sender ut alle
redselskildringane fra Kampuchea fekk seg eit kraftig slag
for baugen etter at svenske
ambassadorar nyleg vitja
Kampuchea.
Svensk ambassador
roser framgangen
"Det eg og kona mi sag
under den 370 mil lange reisa
var livleg aktivitet overalt. Nye
landbrukskollektiv, intens
bygging, masse av mennesker i
produksjon. Det var ogsa ein
del vi ikkje sag. Vi sag t.d.
ikkje mennesker som gravde
kanalar med berre hendene,
som det vert rapportert i vestleg
presse. Vi sag ingen mennesker
som bar urimelege byrder eller
vart brukt som trekkdyr, ingen
arbeidsbrigader under tvang."
Dette sa Jean-Christopher
Oberg, svensk ambassador i
Thailand etter ei vitjing i
Kampuchea i desember i fjor.
Kaj Bjork, ogsa svensk ambassador, var i Kampuchea samstundes. Han var der ogsa i
februar 1976 og han sa at det
var store framsteg i landet.
• ■•••■ •••• ■•■ •■
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— Kan ikke firerbanden ha
nen radikale, selv om de Ikke
hadde folkets stotte?
— Ronny: En politikk kan
ikke vwre radikal eller revolusjonxr, hvis den ikke far oppslutning i folket. Firerbanden hadde
viktige stillinger som gjorde at
de kunne fa ut sin politikk overalt. Likevel fikk de aldri stotte
fra mer enn lite mindretall. Etter
at firerbanden ble nedkjempet
var det store gledesdemonstrasjoner i hele Kina.
Med sit liten stotte, hvorfor ble
de da ikke aysatt for?
— Anders: Motsetninger loses
ikke ved at man hugger hodet av
folk. Firerbanden gjorde feil og
ble kritisert mange ganger. De
nekta a rette opp feila sine.
Istedet jobbet de for a tilrane seg
makt. Motsetningene ble antagonistiske, og det ble motsetninger
mellom folket og fienden, de
kunne ikke lenger loses ved
diskusjon. Nar de mista stotte i
folket ble de desperate og forberedte seg pa kupp. Da slo
partiets sentralkomite til, aysatte
og arresterte firerbanden.
Nar vi pa tekstilkombinatet
Urumchi i Sinkiang spurte om
hvordan det gikk med tidligere
tilhengere av firerbanden svarte
de:
"Metoden vi har brukt er
kritisere dem politick. Vi har
hjulpet dem a rette pa feila sine.
Det er jo umulig ikke a gjore feil,
det som er viktig er at man ser
dem og retter pa dem".
— Ronny: Overalt fikk vi here
om kamper mellom firerbandens
tilhengere og de andre. En del
steder forte kampen til at pro-

duksjonen sto stille, andre steder
produserte man lite og kvaliteten
ble darligere. PA mange fabrikker var det likevel slik at de ikke
hadde innflytelse. I Hangchow,
der firerbanden hadde stor innflytelse, der ble striden avgjort
allerede i 1975.

HARDT ARBEID
— Anders: Hva dreier revolusjonen seg om? De som kjenner
litt til marxismen, vet at produktivkreftene blir frigjort at
produksjonen blir utvikla. Engels
sa at under sosialismen blir
"produksjonsarbeidet . . . et
middel til menneskets frigjoring".
Det er store forskjeller i Kina
idag. Bonden i Turfan i Sinkiang
ma komme opp pa samme niva
som industriarbeideren i Shanghai. For a klare dette, sa ma
jordbruket mekaniseres og utvikles. Industriproduksjonen ma
oke. Dette krever hardt arbeid.
Hvordan skal Kina beholde sin
uavhengighet? Til sjuende og sist
gar ikke det pa annen mate enn
gjore seg sjolforsynt med jordbruks- og industrivarer.
— Er det ikke lenger sa viktig
at intelektuelle arbeider i industrien, A ha kampanjer mot
borgerlig rett osv.?
— Ronny: Kineserne har bestemmelser for hvor lenge kadrene (tjenestemenn) skal arbeide
i industri eller jordbruk. Hoye
tjenestemenn ma jobbe minst
60 dager i aret, de pa neste

niva minst 90 osv.
I host gjennomforte de lonnsokninger for de med lay lonn, for
A fa mindre lonnsforskjeller. SA
vidt vi kan forsta foregAr det
ogsa diskusjoner om antall lonnstrinn, hvor det na finnes sa
mange som Atte.
— SA revolusJon og produksjon
er det samme?
— Anders: Nei, men ingen revolusjon uten produksjon, det
avgjorende er hvem som har
makta og hvordan den utoves.
— Ronny: Fabrikkledelsen er
organisert na som for. Partikomiteen har den hoyeste ledelsen og revolusjonskomiteen star
for det daglige arbeidet. Revolusjonskomiteen blir valgt av en
kongress pa fabrikken og medlemmene kan aysettes nar som
heist.
— Er det Ikke silk at fabrikkene ma ga med overskudd?
— Ronny: Hvordan skulle man
utvikle landet hvis ikke industrien gikk med overskudd? Men
i Kina stiller man forst sporsmalet om hvordan folkets behov
skal tilfredsstilles. Deretter kommer sporsmalet om overskudd.
— NA leser vi i avisene at

Etter ferien:
kravet om to fir i industri eller
jordbruk for man far hoyere utdannelse er droppet. Er det
riktig?
— Ronny: Ja. En tredjedel av
studentene kan tas inn direkte
fra gymnaset. Dette gjor man for
A fa et raskere tempo i industrialiseringa.

TOMME SKULER I SOWETO
Svarte elevar i Soweto
boikotta skulen igjen nar den
starta etter ferien. PA det viset
held dei fram med protesten
sin mot det sakalla "Bantuundervisningssystemet", eit
system som skil mellom svarte
og kvite.
Det er omlag 27 000 elevar i
dei 40 middelskulane i Soweto.

KINA ER ET U-LAND
Kina er enna et u-land, og
mens firerbanden hadde stor inn flytelse ble gapet til de rike landa
storre.
— Anders: Flertallet av elevene kommer fortsatt fra industri
og jordbruk. Undervisninga, allerede fra grunnskolen er kombinert med praktisk arbeid. Vi var
pa et gymnas i Nanking som
hadde deler av et jordbruk, en
fabrikk for enkere verktoy og en
for radio. Her jobbet elevene 2-3
uker hvert halvar.
— Ronny: Det er klart at en
slik forandring forer til nye motsetninger. Kampen mellom de to
linjene kommer til A fortsette i
Kina. Full enhet oppnas jo bare
pa kirkegarden.

Ingen lxrarar og berre nokre
fa elevar motte fram til undervisninga.
Den nydanna organisasjonen, Soweto-studentane si foreining, oppmoda studentane til
A boikotte klassane i dei statsdrevne skulane. Dette som protest mot at undervisninga av
svarte og kvite er skilt.

USA, eit falma
glansbilete for
• borgarskapet

a

•

..

••

Fredsmaska fullstendig revna:

SOVJET TEK DIREKTE DEL I
KRIGSHANDLINGANE MOT ERITREA

2000 arbeidslause I kamp om 58
ledige jobber I Oklahoma Western
Electric.

Vi hoyrer dagstott om groteske handlingar fra
Sovjet si side for a sla ned frigjeringskampen i
Eritrea. Sovjet har lenge yore bakmann for
fascistjuntaen i Etiopia. No tek dei aktiv del i
krigshandlingane. Sovjetiske krigsskip og fly
bombar frigjeringsrorslene sine stillingar og sivile
mal i Eritrea.

Fire unge arbeidslause fra ghettoen i dei amerikanske storbyane. 39% av
dei svarte tenaringane i USA er arbeidslause, 14,3% av dei kvite.

Sioniststaten Israel stir og pii Etiopia si side i kampane
pi Afrikas Horn . Dei stor fascistjuntaen I Etiopia
med mat. napahnbomber og raketter.

Sovjet og Cuba har freista
skjule at dei deltek aktivt i krigen
pA Etiopia si side. Men rett etter
jul kunne ikkje dette skjulast
lengre. Sovjetiske krigsskip lag
da utanfor havnebyen Massava.
Dei skaut mot frigjeringsrorslene
sine stillingar og mot sivile mai.
Sovjetiske moderne jagarfly, som
berre sovjetiske pilotar kan
bruke, bomba over belle landet.
Sovjet vil ha kontrollen over
Afrikas Horn, for den som har
kontroll over dette omradet har
kontrollen over Raudehavet og
skipinga av olje. Samstundes er
det eit utmerka springbrett til
fa kontrollen over dei rike oljelanda i Midt-Austen. Derfor har
Sovjet gatt inn i krigen mot frigjeringa av Eritrea pa Etiopia si
side. Taktikken era gjere Etiopia
avhengig av Sovjet. Sovjet vonar
at deira enorme militxre
stotte, skal gjere Etiopia til
sigerherre over Eritrea. PA den

maten vil Sovjet to radevelde
bade over Etiopia og Eritrea.
1500 sovjetiske soldatar og
"ekspertar" med i krigen pa
Etiopia si side og ca. 3500 frA
Cuba. I tillegg er 5000 cubanske
soldatar pa veg dit fra Angola.
Sidan april i fjor har Sovjet
sendt det mest moderne militxre
utstyr til Etiopia for ein verdi av
ca. 5 milliardar kroner.
I Eritrea har Sovjet sitt sanne
andlet vorte ayslort grundigare
enn nokon gong for. Dei seier at
dei stor frigjeringsrorslene, sanninga har vist seg i Eritrea. Der
har dei gatt til open krig, til
terrorbombing for a hindre frigjeringsrorslene a sigre.
I Eritrea star frigjeringskampen framfor endeleg siger.
98% av landet er frigjort, men
kampen har kosta over 100 000
menneskeliv og 1 500 landsbyar
er oydelagde.

Komsomokkaja Pravda:
ARI3EI ►SLAUSE OG PRIVILEGERTE I SOVIET
Komsomolskaja
Pravda,
avisa til ung "kommunistane"
i Sovjet offentleggjorde nyleg
fakta om arbeidsloyse mellom
ungdom i Sovjet. I Republikken Azerbsidzjan gjekk ca.
12 000 ungdomar arbeidslause. Av eit arskull betyr det
at 10% av ungdommen i republikken er arbeidslause.
Fordi Sovjet er kapitalistisk
vert ogsa dette landet ramma
av krisa som dei kapitalistiske
landa er inne i no, arbeidsloyse er eit av utslaga av krisa.
Komsomolskaja Pravda kjem
og med andre aysloringar av

Sovjet samfunnet, aysloringar
som viser at systemet med
Sovjet har ingen ting med
sosialisme a gjere. Avisa fortel
at leiinga i Sovjet og borna
deira har store foremoner og
privilegier som andre folk ikkje
har. Det er lettare for leiinga
sine born A kome inn pa hogskular og universitet, ein del av
skulane er til og med reservert
for partileiinga sine born og
dei som but i storbyar og har
rad til privat Ixrar har foremoner som andre ikkje har,
slar avisa fast.
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SPEIDERN
BORGERSKAPETS
PIONERER
Over 70 000 norske jenter og gutter er speidere og har i speiderleftet
lovet a gjore sin «plikt mot Gud og fedreland, hjelpe andre og lyde
speiderloven». Speiderbevegelsen blir av mange oppfattet som en
organisasjon til fremme for friluftsliv, samhold og nestekjterlighet.

Jan Carlsen har i flere ar weft med i en speldertropp i et arbeiderstrok i Oslo. Han skriver 1 disse dager en roman der han gir et
ganske annet bilde av speidern. Han forteller til Rode Garde:
— leg husker godt ergjmrrigheten min fikk flaring i speidertroppen jeg var med i pa Torshov, jeg blei opplaert til a tru pa
enern. "Skolelysene" klarte seg
best i speidern ogsA. Hvis du ikke
tok 1. graden og de vanskeligste
ferdighetsmerkene var du en
annenrangs speider. SAnn larte
vi klatreprinsippet. Ikke solidaritet med din egen klasse, med
arbeidsfolk, men strebing etter

framgang og are. Sjol om det
kunne %rare mye kameratskap
mellom gutta, og sjol om vi
hadde fine naturopplevelser og
larte nyttige ting om friluftslivet, var det individualismen og
karriarejaget som preget speidertida.

— Blei dere direkte pivIrka
politisk?
— Mye av innholdet i speiderbevegelsen blir pakka inn i fraser

om "hjelpsomhet", "trofasthet",
"ridderlighet" osv. En speider
lover a gjore sin plikt mot "Gud
og fedreland", han er heva over
klassekamp og hverdagens sosiale konflikter. Men Affer blei vi
komandert ut for a samle inn
penger til "Ungarnhjelpen" i
1956? Hva troy du vi fikk here
om Sovjet og sosialismen for vi
gikk ut? e Her i 1957 da vi samla
inn en halv million til humaniI folge spelderloven skal en speider were "lojal mot
ridderllg mot alle — fattige og rike, hoye og lave.
tare organisasjoner, Affer var det
ingen som foreslo at vi heller
skulle samle inn til frigjoringsfronten i Algerie? Nei, vi var leda
av borgerskapet. Det har sitti en
arbeider i speiderbevegelsens
ledelse i de 70 Ara forbundet
har eksistert.

— Men fungerer speldern silk
dag?
— Formene er nok en del forandra, for A tekkes dagens ungdom bedre. F.eks. nye og mer
moderne uniformer, at jente- og
guttespeiderne er Ott sammen
i ett forbund. Men speiderbevegelsens innhold er det
samme. Under EEC-kampen
motte jeg her i Oslo fire speidere
i full uniform som gikk og prika
los AKMED-plakater med
lommekniver. De hadde Mt beskjed av troppsforern sin om
gjore det, fortalte de. For plakatene var "ulovlige", og dessuten mente han at "EEC var
bra".

raw

speidere fra 94 nasjoner pa verdensspelderleir ved Lillehammer i 1975.Tenk om denne neven hadde vtert knytta?

Arbeidsutvalget
i Rod Ungdom

VEKK MED
KA RA KTERER
I GRUNNSKOLEN

Evalueringsutvalget bar nylig
lagt fram sin 2. innstilling. Det
som forst og fremst tas opp er
karaktersystemet, og det viktigste
forslaget til utvalget er A ()erne
karakterene i grunnskolen. Dette
er et bra forslag som Rod Ungdom stutter fullt ut. Vi vil oppfordre alle elever uansett partipolitisk tilknytning til a samle
seg og kjempe for at dette forslaget virkelig blir satt ut i livet.
Innstillinga forovrig inneholder
bade bra og dArlige forslag.
Blant det som er bra er at:
— karakterene skal fjernes i
grunnskolen
— det skal ikke gis karakterer
i orden og oppforsel i noe
skoleslag
— det skal ikke holdes avgangsprove (eksamen) i
skolen.

VEKK MED KARAKTERER I
ALLE SKOLESLAG!
Blant de forslaga Rod Ungdom
gar mot er at:

— Men offisielt framstiller
speiderbevegelsen seg som polltisk noytral?
I sjolbiografien til speider—

nes grunnlegger og store ideolog,

— det allikevel skal vare en
form for vurderinger i
skolen.
Vi mener at elevene ikke ma
ga med pa noe vurderingssystem
ut over den faglige vurderinga
hver enkelt elev trenger og som
han/hun kan fA muntlig av den
enkelte !wren
— utvalget gar inn for A beholde karakterene i den videregAende skolen.
Karakterene fungerer pA wayaktig samme vis i alle skoleslag,
og elevene ma kjempe for A fA
dem fjernarfra hele skolesystemet. — Fravarsdager skal fores
pa vitnemAlet.
Dette er fullstendig urettferdig
og skal tvinge elevene til skolebenken. Elever kan ha vart mye
sjuke, hatt andre problemer som
har fort til fravar osv. Frawer
ma vare en sak mellom eleven og
laerern.
BORGERSKAPET

RUSTER SEG

elle foresatte, alles venn,

Baden Powell, settes det likehetstegn mellom kommunister og
fascister som "Ved hjelp av tale-

gavene sine vii M med seg en hel
flokk gapende, gloende fyrer,
som aldri har gjort seg den uleilighet it tenke over den andre
siden av det sporsmal han taler
om." Men heldigvis for nasjonen,
fortsetter Baden-Powell, "er det
mellom ytterlighetene en stille
flokk samfunnsnyttige menn,
selv om de ikke taler hoyt,
tenker for egen regning, forstandige arbeidere, humane arbeidsgiven og almenfolende velgjorere, med andre ord et borgerskap som onsker samarbeid og
gjensidig forstielse til det beste
for det store hele." Samarbeidsideologien kan ikke uttrykkes
bedre. Og speidernes sjefsideolog
fortsetter: "Vi sympatiserer alle

med den sanne og terlige sosialismen, men ingen onsker eller
trenger revolusjon. Det som
kreves, er forstielse og samarbeid mellom alle klasser for a
hjelpe de dirlig suite brodre
framover, vesentlig ved a gi dem
en ordentlig utdannelse og oppdragelse til a kunne bryte seg en

Men det hovedkampen kommer til a stA om er fjerning av
karakterene i grunnskolen. Borgerskapet kommer ikke til a gi
fra seg denne rAtne undertrykkingssystemet frivillig. De
trenger en pisk for a holde fler/
tallet av elevene nede, for A fA
dem til a ga med pa pugget. De
trenger et enkelt system for A
"skille klinten fra hveten", for A
fa noen til a tru at de ikke er
verdt noe. Derfor skriker borgerskapet allerede na opp mot
denne delen av innstillinga.
Den siste tida har elever ved en
rekke skoler rundt om i landet
reist kamp mot karakterene, mot
overrakelsesprover, mot muntlig
eksamen. Husflidsskolene har
reist kampen mot karakterer i
norskfaget.
Samtidig star sterke krefter
fram med nebb og klor for A beholde karaktersystemet. Unge
Hoyre har stilt seg i spissen for
ei reaksjonar kampanje mot
forslaget om A fjerne karakterer
i grunnskolen.

•

Baden-Powells framstilling av "revolusjonsmannen".
bane i livet."
Sosiale skiller eksisterer ikke i
speidertroppen, star det i
Speiderguttboka. Baden-Powell
skriver at han var overbevist om
at speideruniformen ville utviske
all klasseforskjell og nasjonale
enheter. Ikke rart at naringslivet, presteskapet, kongehus og
DNA faller hverardre om halsen
og lovpriser Norsk Speiderguttforbund.

STYRK KAMPEN MOT
KARAKTERENE
Elevene ma kjempe for gjennomforinga av de bra forslaga i
utvalgets innstilling og ikke et
oyeblikk tru at saka er avgjort
fordi om flertallet i utvalget vil
ha bort karakterene. Den kampen som er reist pA skolene ma
fortsette og oke i styrke om
forslaget skal vinne fram.

— Stott forslaget om a Oerne
karakterene i grunnskolen!
— Nei til karakterer og
eksamen!
— Nei til karakterer I orden
og oppforsel!
— For hjelp og rettleling —
mot vurdering og skussmid!
— Vekk med muntlig eksamen!
— Nei ill fravter pa vitnemillet!
Arbeidsutvalget i Rsed Ungdom

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012
15

RODE GARDE FOR 10 AR SIDEN
For 10 ar siden ga davxrende SUF ut "Ungsosialisten"
— forloperen til RODE GARDE. Ungsosialisten var det
eneste revolusjonxre bladet pa denne tida — en pioner i
den nye revolusjonwre bevegelsen som vokste fram. Her
bare pa denne abonnementstegninga:
Jeg ensker 8 abonere pa Ungsosialisten. Jeg
vedlegger kr. 10 i frimerker som betaling
resten av aret + kr. 5 som er a betrakte
som stette til den utmerkede avisa.
'
Det varmer meg helt inn i hjerterota
lese
et virkelig prole';arisk revolusjnnmrt bled
og som ferer de store tradisjoner fra Marx,
Lenin og formann Mao Tse-tung videre.

a

Med kameratslig hilsen

*NNW/ 14014.00wil ► .

SUF var dengang ungdomsforbundet til partiet SF. 1968
var aret for bruddet mellom disse to. Her kommenterer
Ungsosialisten nr. 5/6 kampen innad i SF. Avisa ayslorer
splittelseslinja til den davxrende SF-ledelsen som i aysnittet
blir kaldt undergravningsarbeid.
HVEM ODELEGGER ENHETEN?

Vi sikter mot 10.000! BYTT NAVN PA A VISA!
lossalg
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bekjempe sekterisme, lange

og allmene artikler og a gjore
avisa til ei avis for all kampvillig ungdom. Men:
RODE GARDE—
ET SEKTERISK NAVN!
Rode Garde er et sywrt sekterisk navn pa ei avis som skal
ut til breie lag av ungdommen.

Vi noterer oss sma resulta er i arbeidet med a fd opp lossalget av Rode
Garde. Altfor mange har ikke kommet ut av startgropa enna. Na trengs det
en innsats. Hvorfor ikke begynne med a gjore avisa var skikkelig kjent pi
gata?
Den lille framgangen skyldes at noen fá kommisjonxrer har okt salget.
Vi har ogsa inntrykk av at mange flere av de avisene som blir bestilt fra
distribusjonen virkelig blir solgt ut. Opp med lossalget og sta pi!

Navnet henvender seg til den
"rode garde", d.v.s. medlemmer og sympatisorer av Rode
Ungdom. Men vi har satt oss
som mai A /IA mye breiere med
avisa var! Jeg mener vi har
mye A here av Klassekampen
nor det Welder innhold, form
og apellerende forside. Skal vi
oke spredninga drastisk, er det
ikke nok A gi den et bra innhold. Det mA ogsA presenteres
pA en mate som apellerer til
ungdomsmassene. Her er navnet og headinga viktig.
Kanskje vi kunne fA en debatt om nytt navn pa avisa
var? Jeg foreslAr "Vag A
kjempe", og oppfordrer herved
til debatt!
FORSIDA MA BLI
MER FENGENDE
Jeg fikk ideen til A skrive
dette innlegget da jeg solgte
RG 1/78. Overskriften "1100
sokere til 126 jobber i posten"
er ikke mye spennende. Det er
helt nodvendig A trekke fram
slike konkrete eksempler og
fakta, men slikt bor stA i artik-

I forholdet til 5F. har SUE gjort ait vi har
kunnet for A bevare enheten i bevegelsen. Sjelse-t har medlemmer av SUF tatt opp on prinsippfell kritikk av Sin politikk i UNGSOSIALISTEN
op ;:ndre nteder.. Noe annet villa bade vwre ynkelig op oppartunistisk, sa lenge vi innser. at
Sin politiske linje har store feil - og SF som
organisa•jon villa ogsa v=e lite toss om den
ikke kunne godta kritikk. Men, SUF som organisacjon her viert ytterst tilbakeheldende og for-

kelen og ikke som overskrift.

sentrolstyre har hatt ei klar, fast og rontilling til dette undergravingsarbeidet,
on har gang pa gang avvist forsekene pa 8 odelenge uevegelsen. Sentralstyrat har.holdt fast
ved of glle bAde pa SUFs og Sfs linje ma ha
fulle rettigheter i berme organisasjener, og
lone de opiitinke motsetningene gjennom diskurjan
n; :,glitink kamp. Dette er ikke et utslag
av nvokhet eller opportunisme, men at mrlig
fornok
rette fram ei rimelig og fornuftig
forming. Si vii ikke g8 pa akkord med vart politiske grunnlag, men fortsette S sta pa arboid,:feiks side i klassekarnpen og skolere ass
Marxismen-Leninismen, Mao Tse-tangs t.enkning.
noe press pa Sfs landsmete i
februar ror'at det skal fatte Spesielle politiske vedtak. Meh vi vil peike pa at enheten
bare kan bevares ved 8 gi alle medlemmer
partiet fulle rettigheter, avvise forsekene pa
a donne et SFu eller andre ungdomsgrupper i
partiet ved sida av LOJF. Alt annet vil bety
rplittelse. SUF villa ikke longer v&re Sfs ung
domnoreonisanjon, SUFere i SF og de som sympatiprer mud dum vil matte melde seg ut ay partiet. t;Ilf vil nikkert kunne overleve dette,
H01 um dot vii fore til tap. Men for SF vale
del Hotv nlutten.

Jeg vil gjerne bringe til
torgs litt kritikk som jeg trur vil
bringe avisa framover.
Forst vil jeg rose redaksjonen

for at Rode Garde er blitt betydelig forbedra det siste aret.
Vi er kommet langt pa veg med

Om forholdet SUF/SF.

kamp
ndl• gjennom grundige diskusjoner og
kommet tram til ei politisk linje som skal tjene arbeidsfoik. Denne linja er stadfusta - ;io nnom var praksis og gjennom vedtaka p8 4. op .
landsmoCe. Linja er summert opp i dun politiske
plattforma som blei vedtatt i hest. N3r vi har
sl8tt fast at vi kjemper for proletsriatets
iktatur og avviner den parlementariske veg tit
is lis•rocn er dot alts8 ikke ut fra taktiske
nsyp. Vi gar inn for kamp mat sosialdemokratl
on revisjonisme. vi vil tillempe den demokratiske sentreli.men fordi vi etter grundig diskusjon er kommet, fram til at den smaborgerlige
Jinja ma avvises, og bare ei revolusjonmr linje
er i arbeidsfolks interesser.

KRITIKK

pe;
L.]

ineen silk utvikling - men vil kjem
h,t - n t11 - int, nlutt - n8 lenge vi
It ;Ion ■ q8 pO okkord mud vart
, ronn , vn. ;luveret overfor arbeidsui hH
from ut program for
, , ohuf iel .Ale porter. Landnmetet
■ ,;si A ! ∎ ev.;re enheten ved 3
!
rommel eq ovvine

Slik sloss bladet mot ra og brutal politivold:
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KLASSEPURKEN
STANSE
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BOTEFONDET
Pg •

zo 51 88
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moilir

Takk. tusen takk for god
kritikk. Vi er hjertens enige i
kritikken av forsidene vare. Vi
trur det er rett a si at alt for
mange av overskriftene i Rode
Garde er for slappe. gir for liten
lyst til a lese resten. Men pa
forsida Kier det jo storre utslag.
folk kan gel forbi uten a kjope
avisa. fordi overskriftene ikke
.

frista.

Rode Garde er i frammarsj.
men det viktigste problemet til
avisa er at vi selger den for lite.
til for fa. Derfor er det bra du
retter sokelyset pa forsida.
Ti! navnesporsmalet kan vi
bare si at det er flere som har
sagt det samme. Vi vil gjerne
ha llere syn pa dette. og gjerne
forslag til et riktigere og bedre
navn.
redaksjoner,

Oki
3 moter:

NY STUDIESIRKEL FRA
ROD UNGDOrl

■ SOSIALISHE -IA!

IIAPITALISIE • NEI!
■ VERDEN I OPPROR
■ SKOLEN
-Skal brakes av unifdom
som har vcrt Ilfe borii
pollfisk arbeid 10E

SU logger ikke

∎

En overskrift skal vmre oppmuntring til A lese videre, og
ma derfor fungere fengslende
og spennende. F.eks. mener jeg
"Statistikene juger om ungdomsarbeidslosheten", og
undertittel "30.000 under 20 Ar
uten fast arbeid", er en bedre
overskrift.
Denne kritikken rammer forovrig layouten for hele forsida.
Jeg mener den er for kjedelig.
Ogsa her har vi mye a here av
Klassekampen, sjol om det
ikke er riktig A kopiere dem.
Forsida ma i allefall bli mye
lettere og mer fengende.
Fram for ei virkelig brei
kommunistisk ungdomsavis!
Ungkommunist.

1700 NYE ABONNENTER
INNEN 1/10 !
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3 uker er gin siden siste Rode Garde og vi noterer oss 70 nye abonnenter siden sist. Det er el. liten framgang, men tempoet er enna for dirlig
Fylkesresultatene er ujamne og de beste er resultat av bare noen fd kameraters arbeid. Det er lett a skaffe Rode Garde abonnenter og vi trenger hver
eneste en. Skaff deg ei verveliste og sett igang.
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«Norsk Front* synger gamile
tyske marsjer
og har drinker pa rnotene
En ung arbeider Rode Garde har kommet i
kontakt med blei pa en restaurant i Oslo for et
par uker siden forsokt verva til «Norsk
Front». Han kom i prat med en mann som
viste seg a vxre nazist, som ga ham naziblader
og et kort han skulle fylle ut for a bli medlem i
«Norsk Front».
Den svarte trader' som gikk igjen nar nazisten provde a vinne sympati, var rasisme, hets
og logner om fremmedarbeiderne i Norge.
Rode Garde har fatt hele historien. Vi vet
ogsa fra andre kilder at ny-nazistene planlegger rasistiske aksjoner spesielt innretta pa skolene.

og
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pa det. Han fortalte 6idere at det
var med et par 15 ar gamle gutter.
Og sa sa han at jeg ikke matte bli
forundra nar jeg kom pa motene,
for del var ogsa noen gamle nazister fra krigen med.
Jeg spurte han hvor dem fikk
penger til virksomheten sin fra.
Han fortalte at han hadde vmrt pa
nazistevne i Belgia i sommer. Det
hadde han betalt sjol, men han sa
at gutta i toppen tydeligvis ikke
hadde noen pengemangel, men
han visste ikke hvor de fikk dem
fra. Pa stevnet i Belgia hadde de
truffet «nasjonalister» fra hele
Europa. De hadde vxrt sammen i
dans og moro, og om kvelden
hadde de hatt opptredener.

TA KAMPEN MOT
FASCISMEN ALVORLIG!
Rode Garde: Hvordan reagerte

— En kveld jeg salt pa en restaurant i Oslo og tok meg en pits,
kom jeg i prat med en fyr som salt
ved bordet ved siden ay. Jeg
hadde lagt merke til han tidligere
pa kvelden, for han sa litt spesiell
ut. Han kunne vxre mellom 30
og 40 ar, hadde glatt, vannslikka
bakoverstreket har, og stram,
svart skinnjakke. Etter at fyren
hadde tatt seg noen el, trakk han
fram et naziblad og spurte hva jeg
syntes om det. Bladet var stappfult av rasisme.

VILLE VERVE MEG SOM
MEDLEM
Jeg spurte om han hadde noen
forbindelser i Norsk Front. Da
blei han tydelig nerves, og spurte
• om jeg interesserte meg for dem.
— Seinere pa kvelden forklarte
han at han blei redd jeg ville gi
han juling, for han hadde flere
ganger fatt seg en pa trynet nar
han hadde delt ut bladene sine el'Oler forsokt a verve folk. — Jeg sa
jeg var interessert i Norsk Front,
for jeg ville here hva han hadde
• fortelle. Da tok han fram et kort

40-441.-4•••

Rode Garde har ogsa til dette
numret tatt seg en tur pa gata
i Oslo. De sporsmala vi stifle
til de fern kvinnene vi stoppa
var folgende:
hva forbinder du med 8.
mars? Skal du ga i tog? Hva
synes du om at det antageligvis blir to ulike tog i Oslo?

Hilda Dohrn: Er. ikke det
kvinnedagen? Har ikke tenkt
over om jeg skal ga i tog. Jeg er
ikke politisk engasjert. men jeg
er enslig mor med to barn, og er
derfor opptatt av daghjemssaken, og at vi ma fa avlivet myten om at den utearbeidende
moren er en darligere mor. Jeg
synes det bar vre ett tog. Det
er viktig med en tverrpolitisk
aksjon den dagen!

I samtale med Rode Gardes medarbeider: Rasisme

DISKRIMINERING

5 Pa
gata

du pa denne episoden?
— Forst sa synes jeg det var en
morsom opplevelse. Jeg synes det
var en grotesk tutting jeg hadde
prata med. III slutt begynte han
jo a synge pa gamle nazisanger og
gjorde nazihilsen over bordet da
han gikk. Men nar jeg har tenkt
pa det etterpa, er det kanskje
grunn til a ta fyren som er varAo.
Det var tydelig at det ikke •ar
ferste gang han provde seg pa a
verve folk til «Norsk Front». Det
virka som han ofte provde
komme i kontakt med folk pa den
restauranten. Han snakka mest
om «svartinger» og fremmedarbeidere. Han provde a hisse meg
opp pa hets om hvor mye dritt
fremmedarbeiderne trakk med
seg til landet og hvor surt de
gjorde det for oss nordmenn.
Vi ma ta kampen mot fascis-

men alvorlig! De gjer bl.a. sitt
beste for a spre rasisme blant arbeidsfolk, og sette norske og utenlandske arbeidere opp mot hverandre.

Gudd Oudtneyer: Ja, det er
kvinnedagen! Har tenkt hver
gang at jeg skal ga i tog, men del
er sa vanskelig med barn. Men
jeg stetter saka fulit ut! Det er
synd hvis det blir to tog. Vi
burde sta sammen om de viktige
sakene: Barnehager, porno, sjolbestemt abort.

BLEI PRESSA TIL A SLUITE I
JOBBEN!
Samtidig var det flott a here
hvordan denne nazifyren tydeligvis matte beinhard motstand og
en kald skulder nar han provde
seg pa a verve folk. Han fortalte
at han ofte hadde fatt juling.
Han hadde jobba pa en stor arbeidsplass her i Oslo for en stund
siden. En dag hadde han kommet
inn med armen i nazihilsen. Da
hadde en gjeng kvinnfolk tan tak i
han, og da de skjente hva stags
svin han var, hadde de pressa han
tit a slutte!

jeg skulle fylle ut hvis jeg var interessert i a bli medlem. Jeg
spurte han hva de dreiv pa med.

DRINKER PA MOTENE
De hadde ofte motene hjemme
hos Erik Blticher. De var aldri
mere enn 8 — 10 mann der av
gangen. Den eneste jenta var
kona til Bliicher. De blei servert
drinker pa motene, og den eneste
som ikke drakk var Farre. De diskuterte forskjellige sporsmal, smrlig var de opptatt av hvordan de
skulle hindre «svartingene i a
overstromme landet». De planla
plakataksjoner, og hadde alltid
noen ranger pa programmet.
Ganile tyske marsjer, kalte han
det.

GAMLE NAZISTER FRA
KRIGEN
Da jeg spurte han om de dreiv
med vapentrening eller slosstrening, blei han litt skremt og ville
ikke svare noe pa det. Men han sa
at de hadde-drivi med noe pa Lillestrom-kanten for ei tid tilbake,
men at han ikke hadde vwrt med
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Tove Antonsen og Nina Ramstad: Er ikke det sanne kvinnegreier hvor man gar i tog? Har
ikke tenkt a ga sjel. Men del
burde absolutt bli sjelbestemt
abort. Vi er arbeidslose, og
gutta far arbeid fortere enn

Heidi Tobiassen: Det . er noe
med kvinnedagen. ja, jeg kunne
godt ga i tog hvis del passa
sann. I abortsaka burde kvinnene ha del avgjerende ordet,
ikke de dumrue legene. Er del
ikke OK med to tog bare de
kjemper for de samme bra
iktringa?

