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AVISA TIL ROD UNGDOM

Kort tid til
Landsmotet

Rode Garde nr. lb, 1977

—

velg kampvillige delegater!
Vi gar nit inn i siuttfasen for Landsmotet i
NGS. Kampen om
delegatene ma reises
for fullt. Elevene har
sett seg lei pa NGSledelsens sabotasjelinje. Unge Heyreflertallet pa landsmotet ifjor valgte en
ledelse som gjennom
hele aret har gatt imot
elevenes interesser.
Send delegater som vil
stemme kampvillige
elever inn i NGSledelsen!

Velg progressive
delegater till NGS
landsm te!

Extra juger
om jentekonferansen
Intervju med
Elisabeth
Grannes
I slutten av november i fjor
avholdt jentene i NGS en
meget vellykka jentekonferanse. De mange bra vedtaka
fra konferansen har fatt
Unge Hoyre-avisa «Extra» til
a gi i spinn. De skriker om
vedtektsbrudd og maner til
kamp mot «sosialistenes»
vedtak pa konferansen. Inne i
avisa finner du et intervju
med Elisabeth Grannes som
er en av de 88 jentene som
har gatt i spissen for den linja
I jentekampen «Extra» raser
mot.

Velg delegater som

opposisjonen
mot NGS-

ledelsen!
Intervju med

Bjorn Kvalsvik

•

vil hive Unge I-10yre ut av NGS
ledelsen
• vil boikotte skoleutvalget
• vil aksjoner for sjolmelding og fulle
demokratiske rettigheter
evil nye aksjoner for nynorske lwretKiker
• stutter jentenes krav om abort og
prevensjon
• stutter forslaget om OD til Pan Africafist Congress

500 i tog i A lesund!

deisen I NGS er i dag
noen ledelse for ;cam, men en ledelse for Saboen. Unge Hoyre-pampene
S-Iedelsen ser pa det som
hovedoppgave a Legge ned
interessekamp
pa
skolene. I host forte dette til
total sabotasje av kampene
for nynorsk i skolen, kampen
mot det nye regelverket osv.
osv.
I kampen for nynorsk
hereboker gikk elevene
More og Romsdal i spissen.
De lot seg ikke knekke av
ledelsens sabotasje, men tok
opp kampen lokalt. Resultat
— 12 av 13 skoler var i streik
19. oktober!
Elevene ved Alesund Gymnas har tatt initiativet til
danne organiserte opposisjonsgrupper for a kaste
NGS-ledelsen. Rode Garde
bringer i dette ekstranummeret et intervju med
form annen i opposisjons gruppa ved Alesund Gymnas,
Bjorn Rvalsvik.

Operasjon
Dagsverk
til PAC'

BILDET: Svarle studenter sa Iser sine liv i kampen mot rasismen.

I begynnelsen av februar
gar aystemningene om Operasjon Dagsverk-prosjektet
for 1977 av stabelen pit alle
skolene. 7 elever fra Grefsen
Gymnas i Oslo har foreskin
at pengene som blir samla
inn i 1977 skal ga til den
ledende frigjeringsbevegelsen i Azania (Sor-Afrika) —
Pan Africanist Congress.
PAC stod i spissen for den
militante kampen som skoleelevene og folket i Soweto
reiste i fjor sommer. Stotte til
PAC er stotte til virkelig frigjoring fra imperialismen —
Operasjon Dagsverk 1977 til
PAC!
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STEM PA
PROGRESSIVE
DELEGATER!
Na. ma alle progressive krefter settes inn for a
fa valgt progressive delegater til Landsmotet i
NGS! I fjor hadde de reaksjonwre flertallet pa
motet. Dette brukte de til a velge en udugelig
ledelse, til a vedta at sjolbestemt abort ikke
skulle stottes av NGS, til a nedlegge kampen for
de demokratiske rettighetene. Kort og godt: Det
reaksjon&re flertallet pa forrige NGS landsmotet
la grunnen for at NGS-ledelsens forbrytelser i
aret som er gatt. I ár er kampen for a fa de

reaksjonmre ut av NGS starta pa organisert vis.
Slagkrafta i NGS skal styrkes! I lys av dette ma
vi i ár kjempe for a ta fra Unge Hoyre flertallet pa
Landsmotet. Hver eneste delegat teller! Gjor en
innsats i sluttfasen — Stem pa progressive
delegater!
Vi ma stemme pa delegater som gar imot den
reaksjonwre NGS-ledelsen. Elever som har gátt i
spissen for a isolere dem lokalt og som har vist
seg aktive i interessekampen pa skolen. Velg
delegater som er for boikott av skoleutvalga og
som avviser regelverket i sin helhet. Stott
delegater som gar inn for Alesund-initiativet og
som sjol gar i spissen for a organisere opposisjonen pa sin skole. Send delegater som ikke gar
inn for dette bare i ord, men som vii stemme for
aksjoner og streiker pa disse sakene pa Landsmotet.
Progressive elever ma gá i spissen for a sette
parola: «Mot ei snever og isolert elevrorsle —
Einskap med andre grupper i kamp!» ut i livet.
Stem pa delegater som stetter Operasjon
Dagsverk-forslaget til PAC og som kjemper for at
elevene skal gi stotte til arbeiderklassens kamp,
silk som ná til de streikende bryggearbeiderne i
Oslo.

RODL GARDE
Avisa til ROD IJNGDOM
Boks 2046, Grunerlokka, Oslo 5
Postgiro 20 60 68
AbonnementSpris kr. 30 pr. ar.
Rode Garde kommer ut med 10 cr. pr. ãr
Redak tor og ansvarlig utgiver:
Erling Martmann-Moe

— SU'ar om massekonferansen:

Fronten har brei oppslutning!
Erik Nord, formannen I NGS, har uttalt seg til Extra, avisa ill
Unge Hoyre. Her gir han til atak pa opposisjonsgruppene I NOS,
han seier at det er em n freistnad frit Raud Ungdom pit splitte
NGS. Han seier om massekonferansen I Alesund at det var eit
Raud Ungdom mote, at folk som var usamde med Rand Ungdom
vart kasta frit konferansen.
Rode Garde har snakka med Odd Arne Westad som er SUmedlem og spurt han m.a. kva han meiner om Erik Nord sine utsagn. Odd Arne var em n av initiativtakarane til danne opposisjonsgruppe ved Alesund Gymnas.
Rode Garde: Du var med pa
initiativet til a danne opposisjonsgruppe ved Alesung Gymnas, stemmer ikkje det?
Odd Are: Ja, eg var det — i
lag med mange andre.
RG: Kvifor meiner du det er
sá viktig at slike opposisjonsgrupper er og stendig vert danna?
OA: Den leiinga NGS bar i dag
er udugeleg. Og det ma vi vise.
Vi ma vise kva denne leiinga
har, eller rettare sagt, ikkje har
gjort. M.a. bar dei fullstendig
sabotert kampen for sprikleg
jamstelling og dei bar sabotert
jentekampen.
Eg meiner at den viktigaste
funksjonen til opposisjonsgruppene no og fram til landsmotet er a arbeide for a fa vald
em n skikkeleg leiing for NGS. Ei
leiing som er villig til a arbeide
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demokratisk rett
gal imot ledelsen!»
RD

Unge Hoyre sier det er fraksjonisme a bygge en progressiv
front i NGS. Vi har spurt Bjorn
Kvalsvik, formannen I oGymnaskomiteen for et sterkt NGS
pa Alesund Gymnas» hva han
mener om dette.
— Unge Hoyre kan gjenta
lognen om at dette er fraksjonisme gang pa gang — den
blir ikke sannere av den grunn.
For det forste er det en helt klar
demokratisk rett a si imot
ledelsen — hvor er demokratiet
hen om denne retten skal skusles
bort? For det andre er det ikke
vi som splitter NGS. Tvert imot
onsker vi en sit enhetlig elevbevegelse som mulig. Kriteriet
for enhet ma sjolsagt were at det
er en enhet i kampen for
elevenes interesser, ikke mot
som er NGS-ledelsens linje. Det
er ikke vi som kjemper for
elevenes interesser, men tvert
lmot de som saboterer dem som
ma ta ansvaret for splittelsen i
elevbevegelsen. For det tredje
det ingen ting i NGS' lover
torn forbyr bygging av en silk
ront vi bygger i dag.
— Hva ma na, gjores for at
fronten sk,a1 bli sá sterk som
mulig?
— Det er helt klart at Unge
loyre begynner a fa panikk.
Dette skal vi ta som et godt tegn
wen spore til forsterka innsats!
Linge Hoyre kommer til a mote
!ronten med primitiv komnunisthets — Erik Nord har
illerede slatt an tonen ved a
talle
massekonferansen
i
ilesund for et internt Rod
'Jngdom-mote! Etterhvert som
Ipposisjonsgrupper
blir
mganisert pa gyrnuasene, ma
1.■

mom
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for elevane sine interesser.
Einaste sjansen vi bar til a oppna dette pa er ved a styrke opposisjonsgruppene.
RG: I Extra avisa 111 Unge
Hoyre, gar leiaren for NGS, Erik
Nord kraftig ut mot opposisjonsgruppene og spesielt mot massekonferansen som vart halden i
Alesund. Kva er dine kommentarar til det Erik Nord sier
her?
OA: Forst til massekonferansen, det er Jo ikke den som
er det viktigaste I arbeidet, men
likevel er det viktig a tilbakevise
Erik Nord sine pastandar.
Massekonferansen var ikkje eit
Raud Ungdom mote. Elevar fra
del fleste gymnasa i flyket var
matt fram der, elevar med ulike
oppfatningar om mange saker
men som vart samde om den
plattforma og det oppropet som
vi vedtok. Det er viktig a understreke at opposisjonsgruppene
er partipolitisk uavhengig.
Tir handsaming av del
reaksjonmre pa konferansen, sá
var den rett. Midt under motet
dukka del reaksjonsere opp. Det
var eit lokalt initiativ fra del
reaksjonmre. Del fekk tromma
saman em n gjeng for a kuppe
konferansen. Em resolusjon som
del la fram hadde framlegg om
avlysa konferansen og a vedta
full stotte til NGS leiinga. Dette
vart naturlegvis avviste av
delta.karane pa konferansen og
fleirtalet bestemte a kaste del
reaksjonmre kuppmakarane fra
konferansen.
Det som stod i Extra, er emn
freistand fra NGS leiaren pa a

avvise all opposisjon. Og det
viser ogsa em n viktig fell i NGS
leiinga, fullstendig uvilje til
mote kritikk frit elevane. Men at
opposisjonsgruppene bar brei
stotte, og at Erik Nord sine atak
pa gruppene vert avvist av
elevane har vi m.a. bevis for her
i Alesund ved em n resolusjon som
vart vedteken med stort fleirtal
pa allmotet pa gymnaset.
Og opposisjonsgruppene veks
ikkje berre her i Alesund. Vi far

Enhet arbeider elev:

Stott bryggearbeiderstreiken!
200 bryggearbeidere ved Oslo
havn er ute i streik. Bryggearbeiderne kjemper en rettferdig kamp mot ett nytt tariffsystem som ledelsen i Norsk
Transportarbeiderforbund og
NAF prover a tre over hodet pa
dem. Ved avstemninga over det
nye tariffsystemet i fjor var. stmete 85% av bryggearbeiderne i
Oslo nei til det nye systemet. I
dag er oppslutninga om streiken
100%. arbeidskjopeme og forbundsledelsen har stempla
streiken «ulovlig», og politiet er

gruppene gã igang med
arrangere konfrontasjonsmoter
med Unge Hoyre lokalt, fatte
forslag til vedtak pa Landsmotet, gal spissen for den lokale
interessekampen og trappe opp
kampen mot NGS-ledelsen. Vi
ham et godt eksempel pit dette

siste fra skolen var.: En resolusjon som fordomte Unge Hoyreavisas rabiate angrep pa massekonferansen, blei vedtatt med
184 mot 33 stemmer. La NGSledelsen f samme behandlinga
over hele landet!

gang pa gang blitt satt inn for a
forsvare streikebryternes skitne
gjerninger. Sjel sier arbeiderne
at streiken er rettferdig og at
den ma vmre den mest lovlige pa
mange ar — alt de krever er jo
fa beholde det gamle lonnssystemet !
Hva innebserer sit det nye
lonnssystemet som skal tvinges
pa bryggearbeiderne?
— For enkelte arbeidere vil arslonna gá ned med opptil 10.000
kr.

stendig opplysningar om nye
gymnas som sluttar seg Ill opposisjonsgruppene. No er det
faktisk danna slike grupper I del
aller fleste fylka.
Til slutt ma eg fa by til a kome
med em n okonomiappel. Opposisjonsgruppene ma vere sjolberga okonomisk. Okonomien er
ofte med a setja grenser for kva
vi kan utfore. Derfor vil eg oppfordra elevar til a stote gruppene ogsa pa dette viset.

— Forslaget
gir
arbeidskjoperne flertall i det styret som
administrerer arbeidet pa havna. I dag bar arbeiderne og arbeidskjoperne 3 representanter
hver.
— Overtida vil eke vesentlig —
inntil 14 timer pr. uke. I tillegg
kan arbeiderne palegges a jobbe
til klokka 22.00 tredje liver
lordag! Noen av arbeiderne uttrykte seg slik: «Hvis dette forslaget gar gjennom ma jeg flytte
to havna i campingvogn hvis jeg
skal fa sett kona og ungene !»
Stotte til bryggearbeiderne
ma bli en viktig kampoppgave
pa skolene i tida som kommer.
Vis at elevmassen solidariserer
seg med arbeidere som er ute i
rettferdig kamp! Enhet elev og
arbeider! Send stotte til: De
streikende bryggearbeiderne,
c/o Oslo Bryggearbeiderforening, Utstikker 2, Oslo 1. Postgiro 2.29.39.34.
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1. STYRK KAMPKRAFTA TIL NGS

KAST

DEN UDUGELEGE NGS-LEIINGA!
Landsmotet -77 — vel kampviljuge elevar!
2. FOR GYMNASIASTANE SIN INTERESSEKAMP MOT STATEN!
1.4r av lremiddelaksjonane i More og Romsdal
reis interessekampen pa skulane!
Kamp for dei demokratiske rettane — boikott
skuleutvalet !
3. REIS DEN LOKALE KAMPEN!
4. MOT EI SNEVER OG ISOLERT ELEVRORSLE
— EINSKAP MED ANDRE GRUPPER I KAMP !
5. STYRK JENTEKAMPEN — STOTT KRAVET
OM SJOLVALD ABORT!
6. sTeavr GYMNASIASTANE VED STOKMARKNES GYMNAS — NAZILEKTOREN UT
AV SKULEN!
7. FJENREIS OPERASJON DAGSVERK TIL EIN
VERKELEG SOLIDARITETSAKSJON FOR
DEN TREDJE VERDA!
8. SOLIDARITET MED DEI SVARTE SIN KAMP I
AZANIA!
Kamp mot rasismen!
—

Libertas-spion pa Skeyenasen skole!
Elevradsformannen pa Skoyenasen skole i Oslo heter Olav
Rygg. Han er kjent som ei star blwre og er organisert i Unge
Heyre. Han er ett av UH-medlemmene som har grepet
tilbudet fra Libertas om a bli spion pa skolen sin. I ei Libertasregistrert heksejakt pa progressive larere og elever som
nadde sitt heydepunkt for et par — tre ar sida, sokte Libertas
om «skolekontakter» og «klassekontakter». Dette skulle lette
arbeidet med a kartlegge marxist-leninistenes og andre
progressives «indoktrinering» og «innflytelse» i skolene.
Er Olav Rygg en reaksjonnr tutting som har antikommunisme som en slags hobby og politisk lek? Sikkert er
det ihvertfall at vi vii fa det framstilt sann av Unge Hoyre og
Libertas. Dementier som «Libertas har aldri sett listene»,
«hvem kan to slikt ungdomsskoletov pa alvor?» osv. vii hunSIWYENASEN

Regneskapets time er
kommet — Hva er status for
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som kom og aktivt deltok pa konHoyre-flertallets linje, matte de
feransen.
bare legge ned hele gruppa. ForDet er riktig at jenteovrig er det direkte logn at dette
konferansen nter pa enstemmig
vedtaket er ebrudd pa landsvedtok en kraftig kritikk av de
motets vedtak». Jentekonfevedtaka som ble fatta pa siste
ransen er ikke noe vedtaksfort
NGS-landsmote og den linja
NGS-organ. De har ikke myndigNGS-ledelsen har statt for i jenhet til a palegge NGS-apparatet
tekarnpen. Bade pa landsmotet
noe som heist. Det ferste Unge
og gang pa gang i landsstyret og
Hoy re-folka i sentralutvalg -et
sentralutvalget har Unge
gjorde doyen etter jentekonfeHoyre-flertallet stemt ned alt
ransen var da ogsa typisk nok
som er blitt foreslatt av oppga imot alle vedtaka, krItisere
gayer i jentekampen. Ikke bare
konferansen, og nekte a sette
gar de konsekvent mot wart
noe som heist ut i livet. Men jenviktigste krav: Sjolbestemt
tekonferansen er et taleror for
abort, men til og med stemmer
jentegruppene og jenteaktivisde ned bade pa landsmotet og
tene pa grunnplanet, og de sa
landsstyret noe sa auskyldig»,
tydelig fra hva de mente one
men som er dsto viktigere,
NGS-ledelsen og Unge Hoyre, og
nemlig forsalg om a arrangere
vedtok hva jentegruppene skal
aksjonsuke for gratis prevenjobbe med.
sjon og prevensjonsrettleiing
— «Extra» gir inntrykk av at
hos_ skolelegen. Spot har ikke
et sentralt vedtak var d prioriteUnge Heyre-folka I NGSre kampen mot de to Imperialis•
ledelsen fremma et eneste fortiske supermaktene USA og Sovslag i jentekampen.
jet. Ogsa dette er blank logn. Det
Derfor vedtok jentekonfesom er sant, er at konferansen
ransen at talmodigheten var var
na slutt, og vi oppfordra jente- under «eventuelt» vedtok en
stotteresolusjon til PLO og vengruppene til a arrangere ei
stresida i Libanon. Dette vedaksjonsuke for s.jolbesternt
taket gar bl.a. mat innblanding
abort og prevensjon. Om jentefra supermaktene "USA og Sovgruppene skulle felge Unge
jet. Noe annet er at jeg synes dot
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for at det 'Kite har tnnfridd noen aksjonene. Og da statsbudsjettet
av elevenes viktige kray. var vedtatt uten at noon av

am- erg er
ta saka i egne erg er.

Det er blank logn nar «Extra» pastor at 70-80% av jentene kom fra «de soslalistiske
promillebevegelsene ,), hva de rid
ma mene med det. Konferansen
var open for alle jenter. Du kunne komme fra allmannarnote,
jentegruppe eller pa eget initiativ. Et overveldende flertall
av de ca. 80 deltakerne var partipolitisk uavhengige jenteaktivister fra alle kanter av Iandet. Hensikten med ei silk logn
kan bare were et forsek pa a
dekke over at en slik konferanse
nmr pa enstemmig vedtok en
steinhard kritikk av den Unge
Heyre-dorninerte NGS-ledelsen,
og vedtok ei linje for jentekampen som er stikk i strid med
den Unge Hoyre og NGSledeisen star for. Det som er
riktig er at det bade pa. denne
jentekonferansen, og pa den
forrige, bare var el handful!
Tinge Hoyre-jenter. Men dette er
jo bare et nytt uttrykk for at
Unge Hoyre-jentene ikke vii
eller gidder a dra pit jentekonferansen. At Unge Hoyrejentene ikke vii delta pa jentekonferanse blir alts, brukt til it
fare med logn um og hive skitt
pa alle de uavhengige jentene
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Desembernummeret av Unge Hsyre-avisa «Extra» har en kommentar til jentekonferansen i NGS. Her skrives det bl.a. at pit jentekonferansen, som skulle vtert «representativ» for norske gymnasiastjenter, besto 70 —80% av jenter fra de «sosialistiske promillebevegelsene». Nitr de omtaler jentekonferansens vedtak er det
«sosialistenes» vedtak. De hevder at jentekonferansen broyt landstnotevedtak nir den oppfordra jentegruppene til a arrangere aksjonsdag for sjslbestemt abort og aksjonsuke for prevensjon. De
hevder videre at jentekonferansen vedtok priorltere kampen mot
de to supermaktene USA og Sovjet.
Rode Garde liar spurt Elisabeth Grannes som var pit konferansen
og som navngitt blir angrepet i «Extra» and hennes kornrnentitr til
jentekonferansen og «Extras» oppsummering av den.
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— En
aksjonsuke
— De har i ord stotta elevenes krava var innfridd, ble det helt
mot
bokboikott og aksjoner for be- taust. NGS hadde jo «markert»
regelverket ble i host planlagt,
men utsatt to ganger, for til slutt
vilgninger til nynorske here- sitt syn overfor staten, noen
it bli hell avlyst. De har sagt seg
!Joker, men ikke lofta en finger kamp til krava ble innfridd har
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Derimot jobbet NGS-lederen
Erik Nord som journalist i en
Hoyreavis i Porsgrunn, og da
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NGS-ledelsen?
— Fra tida etter aksjonsuka
mot regelverket i begynnelsen
av april til begynnelsen av september foretok de seg ikke noen
ting. Ikke en gang den sedvanlige papirbunka fra kontoret
i Storgata i Oslo ankom til
skolene, for pa, kontoret var det
omtrent ikke folk.Landsstyrets
vedtak om a forberede kampen
til hasten mot regelverket ble
suverent brutt. Den planlagte informasjonsuka om NGS for nye
p-vmnasiaster kurine_ikke bli av-

dre prosent sikkert vmre reaksjones svar. Ingenting kan
imidlertid bortforklare at Olav Rygg har lagd en oversikt over
progressive elever og lmrere ved Skoyenasen skole. Sammen
med mange andre lister oppbevarte Rygg de to som vi har
faksimile av pa elevradsrommet i ei mappe med Hitters
hakekors utapa!
Denne historia beviser hva slags organisasjon Unge Hoyre
er. Bak ei liberal maske skjuler borgerskapets angivere blant
ungdommen seg. Hakerkorset utapa Ryggs mappe skal vi
heller ikke bli forskrekka over — Rode Garde har tidligere avshaft at Unge Heyre er hovedrekrutteringsgrunnlaget for Eric
Blucher og hans nazibande.
Slik angivervirksomhet som Olav Rygg star for kan ikke
progressive pa noen mate tolerere. Overalt hvor slik virksomhet oppdages ma den slas ned pa raskt og effektivt. Ser for
knekke slike elementers innpass i elevbevegelsen!

Unge Heyre-medlemmer driver bevisst angiveri og spioneri
mot progressive medelever og lserere. I kampen mot
progressive gar [Inge Heyre terend for den erkereaksjonsere
storborger-organisasjonen Libertas. Libertas var organisert
som borgerskapets hemmelige spionorganisasjon i Here
for den blei ayslort pa midten av 50-tallet. «Unge Heyre — 50
ar i reaksjonens tjeneste» var tittelen pit ei hvitbok Red
Ungdom ga ut for tre ar sida. Unge Heyre gjer alt de kan for it
leve opp til denne historia.

det aldri vmrt snakk om der i
garden. Til tross for at
bevilgningene til elevheimer og
hybelbygg

ble skaret ned fra

25 tit 15mill, og stipendiene er like
lave som for, gikk de mot forslag
om aksjoner for elevenes
okonomiske kar i forbindelse
med arets statsbudsjett.
Derimot satte de i gang en underskriftsaksjon — «Elev — 76»
for noen krav sa tannlause at
selv regjeringa ville kunne
stette dem. Assen det gikk med

underskriftene har vi forovrig
ikke hart noe mer om.
— Med jentenes brennende
krav om abort, prevensjon,
daghjem osv, har de bare gjort
en ting : stemt dem ned gang pa
gang pa gang. Ikke ett initiativ
har de hverken sjal foreslatt
eller Ott med pa. Resultatet av
jentekonferansen gjorde de det
samme med: kritiserte og nekta
sette ut i livet. Ikke engang i
spaltene til Elev-70 skulle det fa
komme fram.

Dann lokale
8. mars
grupper
8. mars er kvinnenes intemasjonale kampdag. Over
hele Norge vii de uavhengige 8.
mars-komiteene som Kvinnefronten har tatt initiativet til
arrangere demonstrasjoner,
motor og andre arrangementer.
Det politiske grunnlaget for
disse arrangementene er:

ville vmrt en bra ting om jentekonferansen hadde vedtatt
reise kampen her hjemrne mot
USA-imperialismen og Sovjets
sosialimperialisrne. For imperialismen er kvinnefrigjoringas bitreste fiende. Men et
KAMP MOT ALL KVINNEslikt vedtak ble alts, verken fatUNDERTRYKKING
ta eller foreslatt i ar.
— Unge Heyre er ikke for friGratis daghjem til alle barn
gjoring av kvinnene! De er mot
sjolbestemt abort, mot kravet
Sjelbestemt abort na
om gratis daghjem til alle barn,
mot kravet om gratis prevenKamp mot bruk av kvinnen som
sjon og prevensjonsrettleiing
salgsvare
has skolelegen. Dette liar de
gang pa gang vist gjennom sin
Kvinner krever rett til arbeid
politikk i NGS. Samtidig veit de
at dette er krav som har oppslut6. mnd. svangerskapsperrnisjon
ning fra det overveldende fler.
med full lonn
tallet av norske gymnasiastjenter. Derfor prover de it skjule
Solidaritet med frigjoringsstandpunktene sine gjennom
bevegelsene
skrike hoyt om iovbrudd fra
sosialistene sin side. Nar vi skal
Kamp mot all imperialisme
velge delegater til NGS-landsmotet i ar, ma vi velge folk som
Full stette til det chilenske
konsekvent scatter jentenes
folk ets kamp mot fascismen
kray. Sam forplikter seg til
stemme pa landsmotet for at
Forby Norsk Front
NGS skal noise kampen for disse
krava, og hare stemme pa folk
Prevensjonsveiledning i Iruntil NGS-ledelsen sum star pa ei
nskolen
slik

Rod Ungdom stutter fullt og
helt opp om 8. mars-komiteenes
plattform og arrangementer. Vi
oppfordrer jenter pa alle gymnas til a danne lokale 8. marsgrupper som stutter denne
politiske plattforma og
mobiliserer til 8. mars-komiteenes demonstrasjoner. Disse
gruppene ma diskutere
komiteens parolegrunnlag og
den politiske linja toget bygger
pa. Gruppa ma ga i spissen for it
utforme suregne krav og
paroler for unge jenter, og
spesielle lokale kray. Det er full
parolefrihet i demonstrasjonene, sa sant parolene ikke
strider mot hovedgrunnlaget.
Ikke minst ma gruppa mobilisre massevis av unge jenter,
og gutter, til 8. mars-toget.
Samle inn underskrifter til stette
for toget, inviter folk med hjem
for it diskutere 8. mars,
organiser 8.marsfrokost, heng
opp plakater, lag aksjoner mot
stedets pornobutikk, hold appell
og syng kvinnesanger i skolegarden Kort sagt: V. r• fantasifull og dristig i mobiliseringa!
!
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6.

LW Pan Africanisi
Congress!
7 elever ved Grefsen Gymnas i
Oslo har foreslatt at Operasjon
Dagsverk 1977 skal ga til frigjeringsbevegelsen Pan
Africanist Congress i Azania
(det landet imperialistene kaller
Ser-Afrika). Rod Ungdom
stetter dette prosjektet og vi har
hatt en prat med en av forslagsstillerne — Jern Meinert.

— For det ferste, Jorn — hva
er Pan Africanist Congress?
— PAC er den frigjeringsbevegelsen som leder folkets
kamp for frigjoring 1 Azania.
PACs kamp retter seg bade mot
Vorsterregjeringas rasistiske
apartheidpolitikk og enhver innblanding fra imperialistiske
makter. Samtidig som PAC tar
kampen opp mot USAimperialismen, er PAC pa vakt
mot at den sovjetiske sosialimperialismen skal snike seg inn
bakdera.
— Hvordan jobber PAC i
Azania i dag?
— Straks etter opprettelsen
blei PAC forbudt i 1960. Alt
organisasjonen foretar seg er

altsa. illegalt. Fra 1960 til 1968
blei 200 medlemmer av PAC
drept og over 10.000 medlemmer
og sympatiserer blei fengsla.
PAC har lenge jobba aktivt med
a organisere de afrikanske
massene til kamp mot undertrykking. I dag deltar organisasjonens medlemmer i flere store
masseorganisasjoner,
som
f.eks.
studentorganisasjonen
SASO, «Black consciousness»bevegelsen. «Black workers
organisations og «Black people
convention». Gjennom grundig
politisk arbeid blant massene
har PAC wart i stand til a legge
grunnen for framvoksteren av
disse organisasjonene og gir
dem idag varm stette.
— Tror PAC pa en «fredlig
limning» i Azania?
— Nei. Helt siden dannelsen
av PAC har organisasjonen vwrt
fast bestemt pa at Azania ma
frigjeres ved at folket griper til
vapen. Den blodige rasistiske
undertrykkelsen har na vart i
bortimot 300 ar — det er opplagt
at imperialistene og rasistene
ikke gir fra seg makta frivillig.
PAC mobiliserer i dag derfor
massene til a reise seg til en
vwpna folkekrig mot diktaturet.
PAC legger stor vekt pa a
skolere folket politisk. Sarin vil
de sikre at en riktig politikk til
enhver tid styrer gevrlopet.
— Hvordan ser PAC pa andre
frigjeringsbevegelser i Azania?
— PAC arbeider aktivt for a
samle alle krefter som er mot
Vorsterregimet i en enhetsfront.
De politiske kriteriene PAC setter for denne fronten er forst og
fremst at den skal bygge pa vicepmot Vorster og at den
na
ikke skal stette seg pa noen imperialistmakt i kampen for
frigjoring.
- Noen hevdet at PAC ikke
vil samarbeide med noen hvite
og at organisasjonen derfor er
rasistisk. Stemmer dette?
— Det er blank logn! PAC slay
klart fast i sitt program at de
ikke tolererer at noen folk undertrykker andre p.g.a. rase,
religion eller kultur. PAC anerkjenner ingen andre raser enn

menneskerasen.
— Kan du si litt om det
prosjektet dere har foreslatt?
— For a forsta prosjektet ma
vi huske pa at afrikanerne har
NTrt kulturelt undertrykt i
mange hundre ar. Vorster og
rasistvennene hans hevder at
afrikanerne er mindreverdige
og at de ikke har noen egen
kultur. For at folket skal lire si
egen historie a kjenne, er det
derfor PACs enske at de
pengene vi klarer a samle inn
skal hjelpe dem i arbeidet med a
skrive Azanias historie. Ei slik
historie sett fra de undertrykte
massens side er aldri for blitt
skrevet. Historia gar for langt
tilbake i tida til at den nalevende
befolkninga kan hjelpe til med
hele historia: Kildene ma derfor
mye leites opp i de landa som
har herska over Azania som
koloni. Pa denne maten blir
f.eks. British Museum en viktig
kilde. Det sier seg sjel at dette
arbeidet krever store kontor- og
reiseutgifter.

Vi krever full spraklig jamstilling i skolen. Alle lmreboker
pa begge sprak til samme lid og
pris. Dette krever minst 60 mill.
fra staten. Vi krever 20 mill.
over arets statsbudsjett, og fikk
bare 5 mill. Vi krevde en ternpoplan for a fa minst 60 mill over
tre ar, men fikk ikke et eneste
bete.
har elevDisse krava
bevegelsen og spakrorsla reist
og kjempa for hvert ar siden -71.
Na er talmodigheten slutt. Landsmetet i NGS ma kreve 15 mill i
tilleggsbevilgning fra Strotinget
i var, og sette en konkret tidsfrist, f.eks. 1. april, for at
bevilgninga og den konkrete
tempoplanen skal vwre vedtatt.
Landsmetet ma vedta a oppfordre skolene til a ga til full
streik i slutten av mars for a
presse Stortinget. Varetn -70
kreve studentene tilleggabevilgninger til statsbudsjettet
til hoyere lan og stipend. Etter
omfattende demonstrasjoner og
streiker vedtok Stortinget ei slik
tilleggsbevilgning. Det nytter a
kjempe!
Landsmetet ma vedta felles,

landsomfattende lrebokboikott
fra ferste skoledag til hasten, for
a kjempe fram nye 20 mill. over
statsbudsjettet for -78. Det ma
videre vedta a forberede streiker og aksjoner dersom krava
vare ikke blir tatt til folge.

Statens endelige regelverk
tradte i kraft 1. jan. Det skal
«proves» fram til 1. okt. Fa tak i
regelverket hos rektor, elevrad
eller evt. hos KUD og studer det
grundig. Pa tross av et par sma
innrommelser til vare krav, for
a gi skinn av at det er et mere
demokratisk dokument, er dette
regelverket like udemokratisk
og elevfiendtlig som det ferste
utkastet. Fortsatt er skoleutvalget den suverene myndigheten pa skolen som kan vedta sensur av veggavis og skoleavis, vedta innskrenkninger i organisasjonsfriheten, som skal
vedta reglementet for elevene,
disiplirmrmetoder osv. Vase
grunnleggende krav om full
ytrings- og organisasjonsfrihet,
sjelmelding, forbud mot disiplinrstraffer er overhode ikke
innfridd! Landsmetet ma avvise
statens regelverk i sin helhet.

BORGERSKAPET
11-41JELP0 ER
1MPERIALISME
NORSK U-ILIFLP —
REKALMESKILT FOR
NORSK IMPERIALISME

Tidlegare har Operasjon
Dagsverk yore eit slags stettetiltak for norsk u-hjelp. A leggje
Operasjon Dagsverk til slikt vil
sikkert kome opp i og. De rfor
er det viktig a ha klart for seg
kva den norske u-hjelpa er.
I Aftenposten 11/1-77 er det
eit dome pa kven u-hjelpa tener.
PA grunn av krisa i verftsindustrien bar ná dei sorn eig verfta
funne ut at Lida er inne tiI u-hjelp
fordl del spat fickle skal ga
kortk. Krisa har fort til at norske

skipsverft i flokk har home tit
Direktoratet for utviklingshjelp
(NORAD ) der dei ber om garantiar for salg av skip til land i den
tredje verda. Utgangspunktet er
heilt klart: det er krisa for skipsverfta som tel, ikkje at land i
tredje verda treng skip.
Eit anna dome pa norsk uhjelp er Kerala-prosjektet i India. Her ga Noreg norskbygde
tralarar som u-hjelp. Stoda vart
at tralarane lag i havn i Kerala i
manadsvis medan dei yenta pa

Dette ma med i arbeidsprogrammet til
NGS!

Nynorske la3reboker

— Kan du til slutt si litt om
situasjonen i Azania na?
— Folkets stadig sterkere
kamper har tvunget terrorregimet til a bega desperate handlinger. Et eksempel pa dette sa
vi pa TV for kort tid siden.
Filmen viste en skole med ca.
200 svarte elever. Midt pa dagen
ankom plutselig en milit.Tr
patrulje. Elevene fikk ikke rort
seg for patruljen apnet ild mot
klasserommene! De elevene
som klarte det sperra seg deretter inne i et rom pa andre siden
av skolen. Militmrpatruljen reiv
opp dora og skjot vilt inn i den
forsvarslese flokken av ungdommer! Slike episoder viser at det
er naivitet a tro at Vorster gir
fra seg makta uten at folket
griper til vapen.
Skoleelevene i Soweto og
folket i hele Azania trenger
stette t kampen. Operasjon
Dagsverk til PAC vil vmre et
virkelig handslag til kampen
mot rasisme og imperialisme.
Stem for PAC!

Det ma oppfordre skolene til
trekke elevrepresentantene
tilbake og boikotte skoleutvalget. Det ma oppfordre skolene til
a fat te lokale vedtak om
elevenes rettigheter og regler
for elevenes organer, som vi
skal sette ut i livet pa tvers av
statens regelverk. Videre ma
landsmotet vedta a arrangere en
felles aksjonsuke hvor vi innforer full meldingsfrihet, boikotter all parade, oppretter
veggavis osv. Bare ved at elevbevegelsen felger ei slik linje:
Handhever i praksis fulle demokratiske rettigheter pa skolen,
kan vi seire i denne kampen.
Gratis hereboker —
Full dekning av
reiseutgiftene

En vanlig gymnasiast ma ut
med 2 — 300 kroner til lwreboker. NGS-landsmotet ma vedta kravet som Unge Hoyreflertallet i fjor stemte ned:
Gratis lwreboker! Det ma vedtas aksjoner til hasten for innfering av bokstipend og leiebibliotekordninger slik elevene i
Bergen og Hordaland i hest

ei.ftr

arrangerte. I dag ma en elev ha
6 km. skoleveg for a fa dekket
reiseutgiftene sine. Ingen kan ga
en halv mil fram og tilbake til
skolen hver dag. Landsmetet ma
kreve av staten at alle, uansett
hvor lang skoleveg de har, far
full 'dekning for de reelle reiseutgiftene.
vedta
ma
Landsmetet
aksjoner for disse og andre
okonomiske krav, som for
heyere stipend, i forbindelse
med statsbudsjettet til hasten.

IN

reservedelar fra Noreg !
U-hjelpa vil vere eit reklameskilt for norsk imperialisme.
Nokre gayer fre. Noreg vii forst
ga forst og gjer Noreg «eit godt
namn», deretter vil norske imperialistar i kjelvatnet tit det
gode namnet kome med tilbod
og etableringar.
Slik vil det vere sa lenge den
norske staten er ein imperialistisk stat. Utgangspunktet for
imperialistar er allticl maksimal
profitt, kan
44,41.9mt
fen
ITU!ikkekeirgu
ISM
maratnadane landa i tredje verda utgjer lokkar, brekkstanga er
u-hjelp_
I staden for a verte eit tilskot
til u-hjelp, ma Operasjon Dagsverk rettast inn mot det som kan
loyse problema for landa i den
tredje verda. Det vil seie a gje
stette til frigjeringsrorsler som
kjemper for fire, uavhengige
land der det ikkje er utbytting.
Det er pa dette viset det kan verte bygd eM verkeleg solidaritet
med undertrykte folk som slags
mot linperialismen.
SI 44 4a,
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