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2000 ungdommer
ungdommer i kamp mot polititerror

4

De reddeste
borgerne i byen:

I *A,

Oslos ordforer Albert Nordengen, og Hoyres
fremste talsmann i politi- og ordenssaker, Jan P.
Syse, har i sitt varme forsvar av politiets brutalitet overfor ungdommen i Slottsparken pastatt at
«publikum Mager over uholdbare tilstander i parken».
For a underseke om det var noe hold i deres
hoylytte bekymring for Oslofolks liv og sikkerhet,
tok Rode Garde oppstilling pa en av gangveiene
gjennom parken og stoppet en del tilfeldige forbipasserende. Ikke en av dem vi stoppet delte
Syses og Nordengens bekymring.

Mimi Sandvik:
— Jeg er mye her i
Slottsparken. Jeg gar her
og lufter hunden min.
Men jeg har aldri blitt antastet eller merket noe
void fra ungdommens side. De star bare der de
star.

E.T.,
universitetslaerer:

Purken og borgernes by
— Jeg gar her hver dag
til og fra arbeidet. Det
lukter ofte hasj her, men
jeg har aldri hatt noe
trebbel eller blitt plaga av
ungdommen som holder
til her.
-

Andreas,
sosialskoleelev, 33 ar:
— Jeg har aldri opplevd
verken a bli tilsnakka eller plaga pa noen mate.
Jeg gar igjennom parken
3-4 ganger i uka, og opplever parkungdommen
som fredelige folk. Har
aldri fatt en eneste henvendelse fra dem.

«Dette er VAR by», sa Oslos ordferer Albert Nordengen etter ungdomsoppreret og politivolden i Slottsparken 30. april. Med VAR
mente han ikke ungdommens, men borgernes
og politiets.
I Oslo bor det rundt 80 000 ungdommer mellom 13 og 25 AT. Arbeidslosheten blant Osloungdommen er stor. I dag gar langt over 1000
uten arbeid. Samtidig planlegges nye industriarbeidsplasser nedlagt. Kommunens tilbud til den arbeidslose ungdommen era fa
jobbe noen uker i en barnehage eller hogge
ved pa Jordal Amfi for kr. 36,50 pr. dag.
Ungdomsklubbene er apne bare enkelte
kvelder i uka og stengt for all ungdom over 18
ar. Store bydeler som Griinerlokka og Okernomradet er uten klubb overhodet.

Uteseksjonen og feltarbeidet blant ungdom
med sosiale problemer har blitt innskrenka
pa grunn av lave bevilgninger. Det er i dag
FiERREbehandlingsplasser for narkomane
enn det var for noen ar siden. Forvernsentret
er nedlagt. Sollia-kollektivet og Bjerketun behandlingshjem trues med nedlegging.
Men en ting brukes det penger pa: I ar bevilga staten 1,2 milliarder til politiet. Flere
hundre nye stillinger ble oppretta. I Oslo utbygges politiskolen for 28,5 millioner. Mer
purk som med ra og brutal void skal kjeppjage ungdommen fra hver samlingsplass de finner seg, og kjore 14 aringer hjem dersom de
trosser kommunens portforbud og er aleine
ute etter klokka ti om kvelden.
-
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Et rettferdig
oppror
Osloungdommen har gjennomfort et stort og
viktig oppror. Kvelden og natta for 1. mai sto opp
imot 2000 ungdommer mot 80 politifolk med Nester, bikkjer, langkoller, hjeimer, visir og skjold.
Klokka to om natta matte purken trekke seg tilbake. Do matte gi opp forsoketpa med void a drive ungdommen vekk fra samlingsstedet sitt i
Slottsparken.
Ungdommens aksjon var viktig og rettferdig.
Rod Ungdom stoner den fullt ut.
BORGERSKAPETS LOSNING:
VOLD OG TERROR
Oslo kommune gjor ingenting for a lose ung.
dommens problemer. Arbeidslosheten blant ungdommen er storre enn noen gang, siden krigen.
Uteseksjonens og Ungdomskontorets feltarbeid
ma innskrenkes pa grunn av bystyrets lave be.
vilgninger. Behandiingsplasser for ungdorn med
narkotikaprobiemer er fserre enn for noen ar siden. I store deter av byen finnes det ikke ung.
dem s klubber
Oslo kommune skaper store problemer for ungdommen. Nar borgerne og kommunepamper som
Albert Nordengen blir konfrontert med disse problemene, vil de lose dem med polititerror og vold.
Veda splitte opp og drive fra hverandre at fredelig ungdomsmilje som i Slottsparken, loser de ikke at eneste problem. Tvert imot driver de ungdommen ned I henda pi rnorfinhaiene i det horde
stoffmiljoet longer nede I byen.
EN DEMOKRATISK RETT
Ungdommens kamp for a fa viere 1 fred I Slottsparken er ogsa en kamp for en demokratisk rettighet. Under krigen gjorde nazistene det til en
forbrytelse a oppholde seg mer enn 3 og 3 samla
pa gata. I dag gjor kommunepampene og purken
det til en forbrytelse nor ungdom sitter fredelig I
klynger pa gresset I en offentlig park, eller slent•
rer nedover Karl Johan. Red Ungdom er mot
stoffbruket som foregar blant en del av ungdommen i Slottsparken, men vi vil were med pit a
Wass lnnbitt for at de skal fa were I fred for purken. Kampen for at Osloungdornmen far beholde
Slottsparken som at tllholdssted midt I asfaltjungiblen er en del av kampen ungdorn over hale
det fore!' for et sted a were.
STA ENHETLIGI
Noen prover a odelegge kampen mot polititerroren ved a prove a splitte ungdommen etter
partipolitiske skillellnjer. Ungdommen ma avvise alle slike forsek pa A fa dem til a slims innbyrdes, og I stedet sti sammen mot hovedfiendene:
Purken og kornmunepanapene.
Sjol om purken akkurat nit er mer forsiktige,
ma, Osloungdommen holde seg i beredskap hele
sommeren for a forsvare parken mot purken. De
ligger bare i startgropa for A komme overraskende tilbake med Wiens og bikkiene sine.
PURKEN VEKK FRA PARKEN!
KAMP MOT ALL POLITIVOLD!
ARBEID TIL UNGDOMMEN NA!
VI KREVER STEDER A WERE!

Dette synet moue purken da de kom kjiirende opp Slottsbakken lordagen etter den store aksjonen.Svartemarja stoppet,purken gikk ut av bilen og sit grundig pa det,satte seg inn og kjorte opp pa fortauet,i ring rundt parolen.

Vi skal mote
purken pa nytt!
Oslo, i formiddagssol en dag i mai. Rode Garde slo seg ned blant noen av de titalls ungdommene som slikket varsola mellom trEerne
pa Nisseberget i Slottsparken. Vi snakka med
Trine, Bente, Ragnar, Kare, Tom og Mikkel.
Vi fikk til fulle bekrefta at ungdommen her forer en rettferdig kamp mot polititerror og for
beholde parken som et sted a vwre.

a

Trine: — Her er fint
slappe av og sole seg. Jeg
har med meg matpakke i
dag. Slottsparken er det eneste stedet i sentrum hvor det
er gress og grant og hvor det
er O.K. a vwre om sommeren.
Bente: — Her er all slags
ungdom, 250-300 folk kan
det vwre her pa det meste.
Skoleungdom, arbeidslose
og folk i jobb. Vi gar hit og
slapper ay. De som har penger gar pa uterestauranter.

dre folk.
Kare: — Jeg har aldri sett
eller hart at noen parkarbeidere er blitt sjikanert. Annet
enn at det kan vel hende at
noon av oss har slengt litt
med kjeften en eller annen
gang. Men er det grunn nok
til at purken skal drive oss
som jaga vilt? Det er vanlig
blant ungdom med en toff tone og litt kodd. Men noen

sa mener han ikke ungdommen, men borgerne. Men bare kom hit, du Nordengen!
Jeg synes jeg ser det. Da
kommer han til a gjore om
parken til asfalt og betong
slik han har gjort med de andre gronne flekkene i sent
rum.
— Den samme Nordengen
sier at her i parken er det
blandet klientell, dels mer
ufarlige alkoholskadde, men
oppblandet med stoffmisbrukere og en hard kjerne av
urostiftere , .
Kare: — Her er et fredelig
miljo. Her skjer • aldri noe
gaeli annet enn at folk royker
hasj. I de seinere Ara har det
vwrt et helt splitta miljo
mellom sproytenarkomane
og haskoykere. Har bare
Mart en eller to ganger at folk
-

folk, men stoffet odelegger
dem. De blir helt hengt opp i
stoffet. Det blir ditt private
hjorne av verden. Det blir
det eneste du er opptatt ay.
Det koster masse penger. SA
da blir dot enten a stjwle eller trekke pa gata for jentene.
— Men har ikke has jen noe
av den samme virkninga pa
dere?
Mikkel: — Det kan ikke
sammenliknes. Men fyrer du
mange rover blir du nerves
og slov. Jeg ma to meg en
pause en gang i blant.
— Hvordan ser dere pd situasjonen for ungdommen
her i parken na etter 30.
april?
Mikkel: — Purken har
holdt seg borte noen dager.
Men vi ma ikke la oss lure av

«PARKEN — IKKE NOE
OPPHOLDSSTED1»
— Ncipr purken kommer
for a jage dere, gir de noen
begrunnelse for hvorfor dere
ikke far vcere her?
Bente : — I gar satt vi tre
jenter her, sa kom det to
purk bort til oss. «Ga herfra,
dette er ikke noe oppholdssted! » Vi ble bare sittende
og svarte dem ikke, for vi
gjorde ikke noe Og hva
skal en park vwre til hvis ikke det er for a oppholde seg i
den? Da vinka dem pa
«brodboksen», den sywre
transportmarja som sto i utRagnar, Mikkel og Tom i prat med Rode Garde.
kanten av parken. Da gikk vi
for det var bare oss tre og vi
folk flier seg jo provosert har forsokt a selge speed det. Dem ligger i startgropa
hadde ikke noe lyst til a bli
bare de ser en ungdom med
her. Den harde morfinkjer- og venter pa at vi skal slappe
taua.
langt
na holder til nede pa Eger- ay. Dem kommer igjen, og
— Men avisene har skretorget. Na prover purken
da skal vi mote dem! Til na
VELKOMMEN HIT,
vet mye om at parken er et
bryte opp dette miljoet og er dot vi som har vinni kamNORDENGEN!
utrygt sted for folk som gcir
drive oss nedover til dot har- pen om parken som et sted
gjennom her og for parkar— Ordforer Albert Norde junkie-miljoet nede i by- vwre for ungdommen. Og vi
beiderne? At de blir provodengen har gitt full stotte til
en.
gir oss aldri!
sert og trakassert?
politiaksjonen 30. april, og
HARDE
STOFFER
Ragner: — De som sier
sa bl.a. ,, Dette er VAR by. Vi
ODELEGGER FOLK
det, er folk som er hypp pa a
viker ikke en centimeter.,
skape splid mellom oss og
Noen kommentar?
— Hvordan forhold har deparkarbeiderne og splid
Ragnar: — Nar den hayrere til de som gar pa speed?
mellom ungdommen og elpampen snakker om var.,
Tom: — De er all right
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Unge Hoyres formann:
Skjonner politiets «beveggrunnern
— Formannen i Unge
Hoyre, Kaci Kullman Five,
stotter dere kravet fra ungdommen som vanker i
Slottsparken om at dette
ma vcere en plass der de
fritt kan oppholde seg?
— Jeg kan ikke forsta at
en spesiell gruppe ungdom
skal ha enerett pa en sa
stor plass i Oslo. Men jeg
ma med en gang understreke at jeg ikke kjenner
saken nmrmere enn det jeg
har lest meg til i avisene.
— Stotter Unge Hoyre
politiaksjonene?
— Detaljene
i
forskjellige opptrinn kan jeg
ikke uttale meg om. Men
det som er helt klart er i

hvert fall at vi ikke henger
oss pa den gruppen av sma
politiske ungdomsorganisasjoner som roper
«politivold» sa, fort politiet
viser seg utenfor stasjonen.
— Na tenker vi ikke forst
og fremst pa det store slaget .20. april, men pa, politiets daglige rutine med
jage ungdommen vekk fra
purken?
— En slik fremgangsmate har kanskje ingen
hensikt, men jeg skjonner
beveggrunnene for a gjore
Slottsparken tilgjengelig
for alle grupper.
— Hva er Unge Hoyres
rad til parkungdommen
net?

— Still fornuftige kray.
Det viktigste er utbygging
av behandlingstilbudet og
ettervernet for narkomane.
Dette svikter i dag.
— Det siste som skjedde i
den forbindelse var at Forvernsentret ble nedlagt.
Hoyre gikk inn for dette.
Hvordan stemmer dette
med dine holdninger?
— Ungdomspolitikken i
Oslo vii jeg heist slippe a
uttale meg om. Det er ungdomspolitikken i B2arum
jeg har god kjennskap til.
— En av Hoyres framtredende politikere, Jan P.
Syse, sier i Aybeiderbladet
at parkungdommen ,(met
motes med annet enn etter-

givenhet». Noen kommentar?
— Jeg ma si jeg ikke er
helt og fullt enig i Syses
holdning, seiv om det er
vanskelig a tolke et fire—
fern linjers intervju. Som
sagt mener jeg vi ma satse
pa a bygge ut gode tilbud til
ungdommen. I dag er jo
kafeteriaene ofte det eneste oppholdsstedet, og det
er klart at dette ikke er
holdbare forhold.
Bortsett fra direkte kriminelle handlinger — hvor
det ofte vises en for stor
grad av ettergivenhet —
tror jeg ikke aystraffelser
er den rette metoden.

Dette er ikke
Fillmann Kuke
men hennes
bror.Trolig ogsa bosatt i
Bwrum.

a mot bakmennene
SA langt formannen i Unge
Heyre. Stortingsrepresentant Syse mener
det vises for stor «ettergivenhet», mens Heyreordforer Nordengen
bombastisk slar fast at
«dette er var park» og «vi
lar oss ikke diktere av
brakmakere og profesjonelle urostiftere».
Er det noen forskjell pa
fru Five og d'herrer Syse
og Nordengen? Nei, ikke
annet enn at de henvender
seg til forskjellige grupper.
Det er en umulighet for Un-

Politi-sosialistene

Siden Arbeiderpartiet, med stotte fra SV overtok regjeringsmakta i 1973, har bevilgningene til
politiet ekt fra 510 millioner til 1,2 milliarder fixlig. I det samme tidsrommet har antall ansatte i
politiet ekt fra 5980 til 7300. Bevilgningene til materiale til politikamrene har ekt fra 6 til over 30
millioner. Dette har skjedd pa 5 ar! I Oslo bygges
det nit ny politistasjon som vil koste 244 millioner
og bli en av Europas mest avanserte, og politiskolen utbygges for 28,5 millioner.

Denne enorme opprustin- Torild Skard enstemmig
ga av politiet er vedtatt av uttalte ved behandlinga av
statsbudsjettet for 1977:
Stortinget med stette fra
«Komiteen vii si seg tilSV. SV's politikk nar det
freds med at tendensen fra
gjelder bevilgninger til pode senere ar til styrking av
litiet er tvers igjennom
justisvesenets budsjetter
opportunistisk og skiller
fortsetter ...» «det vii nok
seg ikke fra de andre borgerlige partienes linje pa vmre nodvendig a fortsette
«opprustningen» ut over
noe vesentlig punkt.
enda noen budsjettermiHer bare hva justiskominer.»
teen med SVs representant

Riktignok hadde SVrepresentanten noen dissenser (egne uttalelser). I
forbindelse med bevilgning
til beredskapstroppen, terrorpolitiet, uttalte hun: « etterlyser en debatt i Stortinget om behovet for en slik
tropp Det trengs en avklaring pa sporsmalet om
det er behov for en beredskapstropp og hva slags behov det i tilfelle dreier seg
om.» Bryggestreiken, Linjegodsstreiken,
Hammersborgokkupasjonen, void mot
ungdom i Slottsparken: Er
SV i tvil om hva terrorpolitiet skal brukes til?
Nar det gjaldt bevilgningene til politikamrene uttalte SV-representanten:

«Komiteens rnedlem Skard
kan slutte seg til den foreslatte Mining av bevilgningene til politiet som helhet
under den forutsetning at
pengene forst og fremst bidrar til a styrke politiets
kontakt med det enkelte lokalsamfunn.»
Altsa Ja til mere politi,
bare vi far bydelsstasjoner. I Oslo har vi fatt en politipost pa Stovner og vi har
lenge hatt en pa Okern.
Ungdommen her har opplevd hvordan det er a
«komme i kontakt» med
dette politiet. For dem er
det ikke som SVs dram om
onkel politi pa patrulje
hjemme i gata, det er som
mareritt pa heylys dag nar
de far smake politikollene.

ge Hoyre som sikter seg inn

Nordengen og Syse som er

pa «breie» ungdomsgrupper a rope «ro og orden» i reine
Sysevendinger.
Men under valgkampen
sto Kaci & Co pa gata og
agiterte varmt for Syse. Og
pa valgdagen stemte Unge
Ileyrelnedlemmene han
inn pa Stortinget.
Det som foregar i disse
dager er ikke bare en kamp
mellom ungdommen og
purken. Det er ogsi en politisk kamp mot kommunens
ungdomspolitikk. Det er

bakmennene. Det er de
som har ansvaret for de
forholdene ungdommen i
Oslo lever under. Det er de
som har gitt politiet grunt
lys til a terrorisere ungdommen i Slottsparken,
nar politiet ifelge politimester Gjerde pa forhand
har konferert med byens
politiske ledelse.
Sa det nytter ikke for fru
Five a vende Syse halvveis
ryggen og stikke med halen
mellom beina!

Haiene gar fri
De fleste ungdommene
som vanker i Slottsparken
er mot harde stoffer som
morfin og heroin. Det er
nettopp en del av kampen
de fewer: A ikke bli pressa
ned til morfinhaiene pa
Egertorget.
Dette stotter Rod Ungdom fullt ut. Harde stoffer
er helvete for ungdommen.
De som gar pa disse odelegges i kroppen og hue. Stadig dor ungdom av overdoser. Miljeet terroriseres av
en internasjonal mafia som
gar langt opp i borgerskapet. De gar over lik for a
have inn kjempeprofitter,
men de gar fri fra purken.
Rod Ungdom er mot all
stoffbruk. Vi mener at stoff

spres for A sieve ned ungdommen og prove a hindre
at de gjor oppror mot undertrykkinga.
Borgerskapet kjemper
ikke mot stoffbruk. De terroriserer ungdommen, skaper storre problemer for
dem, og driver dem inn i
hardere stoffbruk. De nedlegger behandlingstilbud
for narkomane.
Ungdommen vii sta sterkere i kampen mot politivold og for et step a ware
dess flere som kutter ut a
bruke stoff, og slutter seg
til den langvarige kampen
for et samfunn uten arbeidsloshet, purk, og fritt
for all annen undertrykking av ungdommen.
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London 30. april:

80

000

pa rockekonsert

mot nazistene!
I England fikk nazistene i «National Front» seg et
kanonskudd for baugen siste sondag i april. Under
transparenter som oppfordra til enhet mellom svarte
og hvite- i kampen mot nazismen, deltok 80 000 i en
massemonstring som ma ha satt en stekk i nazistene.
Hovedmassen av demonstrantene var arbeiderungdom mellom 15 og 25 fix.
«Dere kan ikke fore ungdommen med nazihat ved
henvise til krigen — de husker den ikke,» sier nazilederen Tyndall. Den engelske ungdommen husker ikke
krigen, men de er savisst bestemt pit a kaste Tyndall
og co. pi dynga — jo for jo heller!

skapt av bare atte—ni personer. Det er dette som skjer i
dette landet (England) med
oNational Front". Grunnen
til at jeg ikke synger om the
moon in June') er bl.a. at det
skjer ting som NF. Det er
ganske opplagt for meg hva
som er viktigst.
Hvor godt er det ikke a ha
sanne rocke-musikere! Som
vii noe med musikken, som
ikke bare tenker grunker og
groupies.

«BLACK AND WHITE
— UNITE AND FIGHT!»

Reggae-orkestret «Steel
Pulse» var et hyggelig bekj entskap. De trollbandt publikum i borti en time med
velkjente Bob Marleyrytmer. «Reggae-kongen»
burde kaste et blitt over til
England for a Imre seg 0.
skrive gode tekster igjen!
Klimaks blei nadd med
Tom Robinson Band som
spilte helt til slutt. Tempo,

driv, rutine, satire over borgerskapet, politisk kraft —
dette bandet har alt et prof esjonelt, progressivt rockeband skal ha. Nar far vi se
dem i Norge? Utfordringa
gar til plateselskapet MAI!

Kl. 11 sondag 30. april begynte et flere timer langt demonstrasjonstog a rare pa
seg fra Trafalgar Square
midt i London sentrum. Vi
hadde ikke for kommet til
Victoria Park langt ute pa
ostkanten for godlater
stromma mot oss fra en gedigen scene. «New wave»bandet X-Ray-Spex var i
gang og holdt det gaende i
tre kvarter for de overlot podiet til trubaduren Patrick
Fitzgerald.
«Clash» sto for tur — og
gjett om stemninga blant de
80 000 tilhorerne steig! Vi
hadde folelsen av at hele
verden matte here musikk
da Joe Strummer og Clash
virkelig nadde de store hoyden Og «Clash» og Joe
Strummer er ingen hvem
som heist. De har hatt flere
singler pa hitlistene i England, men ferst og fremst
har de markert seg ved a to
skikkelige politiske standpunkter i visene sine.
Mitt mat er a ski mot all
rasisme og faseisme,0 uttalte Joe Strummer nylig til
Melody Maker, og fortsatte:
Hele Hitler-bevegelsen blei
,,

li med pa sormnerleir! Rode Garde
Sommeren star for &ma.
Forhapentligvis med sol og
varme og noen sart tiltrengte ferieuker fra jobb
eller skole. For ungdommen kan ikke sommeren
bety ferie fra kampen mot
politivold og for et sted
vmre. Tvert imot gar ungdom mange steder i landet
ganske sikkert en heit tid i
mote.
En ypperlig mate a bruke en av ferieukene sine pa,
era dra pa en av Rod Ungdoms sommerleirer. Her
vii du treffe masse progressiv og kampvilling ungdom
som du kan diskutere erfaringene dine med og som
sammen kan utvikle og Legge planer for hvordan ungdommen kan fore kampen
sin videre.
Hoveddiskusjonen pa
4rets leire vii bli om den
kampen folkene i den 3.
verden fewer for frigjoring
fra imperialismen. Ved siden av vii det bli diskutert

en rekke andre politiske saker som kampen mot politivold, for et sted a ywre, religion, kvinnesak og mye
annet. Rod Ungdoms sommerleire er et sted der du
lwrer mye om politikk, treffer masse all right ungdom, er med i friluftsliv,
idrett og kulturaktiviteter.
I ar er det leirer:
Ostlandet 8.-15/7 og 12.—
19/8
Troms : 6.-12/8.
Nordland: 5.-12/8.
Trondelag : 30/7 —6/8.
Sogn og Fjordane : 23.30/7.
Hordaland: 6.-13/8.
Finnmark 23.-30/7.
I tillegg vii det bli spesiell
idrettsleir pa Tromoya
29/7-5/8, Kulturleir 22.29/7 og vandreleir 22.29/7.
Skriv til:
Rod Ungdom
Postboks 610 Sentrum
OSLO 1.
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Rode Garde er avisa til Rod Ungdom og kommer
med 12 nummer i aret. Den avisa som er i salg na, inneholder bl.a. reportasje fra Club 7, novelle, reportasje
fra ungdomsaksjon i As, intervju med jenter
arbeidsloshets-kurs hos Oslo kommune og mye mer.

Neste nummer kommer 26. mai og inneholder bl.a.
stor reportasje fra rockekonserten mot nazistene i
London, intervju med organisasjonen «Rock against
racism», guide foran Interrail, diskusjon om hva som
er god ungdomslitteratur, intervju med kvinnelige kinesiske oljearbeidere og masse annet.
Kjop, les og abonner pi Rode Garde! Bladet koster 3
kroner, og adressa er: Postboks 4702 Sofienberg, Oslo 5.

