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Fuck art, let's dance! Drit i det kunstneriske, la oss danse! Dette er et av
•
■ mottoene bak den nye ska-musikken
fra England. Ska'en er en av de musikk.
•Nam stilene
som har etablert seg etter at
ponken er utdodd. Og vi kan bare Bilge
oppfordringen; — Sett pa ei plate, og la
m em deg jokke med i den lette, men markerim
to rytmen.
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Ska er forloperen til reggae,
og er bygd opp etter de samme
prinsippene, men den gar bare
dobbelt sA fort. Hele skabfilgen er i seg sjel en nostalgisk bolge i og med at musik-

politisk engasjert. Av mange er
de betegnet som en suppegjeng
av karrierister. I begynnelsen
hadde de rykte pa seg for a
vaere nazi-sympatisorer, men
dette har de heldigvis avkreftet. Grunnen til dette var at de
var det eneste bandet med heft
hvit sammensetning. P.g.a.
dette gikk en del nazister pa
nettopp deres konserter for a
lage kvalm. En del andre band
har ogsa hatt visse problemer

ken har <<vxrt for». Ska'en
nadde toppen i det Millie sang
«My boy lollipop» til topps pa
listene en gang pa midten
sekstitallet. En del av vare eld're lesere vii sikkert huske det.
Denne musikkstilen stammer i
likhet med reggae fra Jamaica,
og historien forteller at en
sommer pa slutten av 60-tallet
var det sa varmt pa Jamaica at
folk ikke orket a danse til denne raske musikken. Derfor
skrudde de enkelt og greit bare

med nazistene, men The Beat
f.eks. kunne i intervju med
Klassekampen fortelle at de
pleide bare fA med seg all ungdommen pA og rope «unite»,
hvis det ble brAk. Da folte ikke
nazisvina seg hoye pA cora. De
fleste stakk.
Et par av bandene har ogsa
startet sine egne plateselskap:
Dette har gjort at flere band
har kunnet gi ut plate, uten
nocivendigvis A vxre «oppda I et». Specials startet «2 To-

fremst en artig beige, og du
ben- ikke ga glipp av den.

ne» .og The Beat har startet
«Go Feet».

En del av de nye. bandene
har begynt a spille ska. FA begrenser seg til kun denne stilen,
men The Aller Verste fra Bergen, er nok et av de bandene
som er mest inspirert av ska'en. Ryktene sier at flere dukker opp i disse dager.

Ska'en er veldig rytmisk, og
den ma danses til. Ved bare
passivt A lytte til den, bar du
kun opplevd halvparten. For a
nyte musikken fullverdig, ma
du In deg dra med ut pA gulvet
og gynge med.

fled tempoet. PA denne maten
skal reggae'en ha sett sine forste dager.
I disse dager har flere band
som lagde plater pa slutten av
60-tallet dukket opp igjen. Av
band som pa nytt turnerer i
England kan nevnes, The Skatalites, Desmond Dekkers og
Simaryp.
SVART OG HVIT
SAMMEN1

-

SKINHEADS
Den sakalte skinheads'en er av
ska'ens mest ivrige fans. Navnet skinhead kommer rett og
slett av at de barberer seg pa
hodet. Skinheads er ikke noe
nytt. Det har eksistert lenge.
og Slade f.eks. var i begynnel-

head-band. Det som imidlertid

er grunn til A engste seg over er
at nazistene har fatt innflytelse
i en del skinheads-gjenger.
Men pA subway'en i London
hender det ogsA at det dukker
opp slagord som «Nazistene er
feige, de ma ha andres gjenger
og sloss i. Skinheads glem nazisvina.» Hilsen Brixton-skins,
eller hvor de mAtte komme fra.
Stort sett er s a en first og

SKA I NORGE
Denne musikken har enda ikke
fatt det hell store gjennombruddet i banan-repubtikken
Norge. Men at det finnes en del
kortklipte Rude-boys rundt i
provinsen, fikk vi et bevis for
under Madness' konsert i Oslo.
SA mange folk i vide bukser har
ikke vwrt samlet siden for
krigen...

-ska'mpen

STA

Det er i lopet av det siste 1 1/2
aret dukket opp nye band, som
utover denne musikken, riktignok med et mer rocke-preg.
Specials, Selecter og Medness
kan nevnes. Sistnevnte har forovrig gjestet Oslo. Specials
kommer en gang i oktober.
Flere av bandene har en klar
politisk profil. Sa rlig synges
det mye om rasisme, og problemene med a vxre ung og
svart i England. Som et tegn pa
den anti-rasistiske profilen har

Ska'ens symbol blitt en sammensetning av svarte og hvite
ruter, omtrent som et sjakkbrett. Selecter har ogsa utmerket seg ved a spille pa en
del streikearrangementer arrangert av diverse fagforeninger. Madness er nok, selv om de
er av de mest populxre, minst

111141

Her er en oversikt over de
platene det er mulig A fA tak i
i Norge:
The Selecter
— Too much pressure
(2 Tone)
Specials
(2 Tone)
Madness
— One step beyond... (Stiff)

r7

r/- .Y

I. las I

jentebandet «Bodysnatchers»
er det ikke lagd flere L.P'er.
Specials holder pa og lage sin
andre LP. Det er ogsa mulig
a fa tak i en serie med ska fra
60-tallet, kallt «Intensified»
utgitt pa Island.
Hvis du er interessert kan
du skrive til
Rough Trade mailorder
202 Kensington Park Road
London W11

England
The Beat
— 1 just can't stop it (go feet)
Bad Manners
Ska'n'b (Magnet records)
I tillegg til en del singler med
de ovenfor nevnte band og

De har det meste som finnes av gammel ska. Be om
deres egen katalog (pA engelsk: Catalogue).
Den koster 30 pence
(ca. 3,50 i norske kroner)
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FILM FOR 16-ARINGER FIKK 18-ARS GRENSE

At dere

1976, ... to arbeklskise 16-aringer fra
Veitvedt i Oslo tjuvMner en bit Purken
oppdager dem, og ford! gutta er redde
for a bli banket opp, tor de ikke a stoppe. Purken innleder en VIII og llysfarlig
jakt pa m siden blir frifunnet for drapet.
Kollegaene hens klapper I rettssalen
Denne historia er det na b/itt film av,
med og for 16-aringer. Og filmen har
kontrollen i Norge prestert a sette 18-ars
grense pa.

Dette er innholdet i boka til
Espen Haavardsholm:»
«Boka om Kalle og Reinert». Denne boka er nä blitt
til en film: «At dere tor!» Boka bygger pa en autentisk historie, og i tillegg har Haavardsholm undersokt en del
politivoldsaker som har wen
opp gjennom Ara. En del
ungdommer har gill ham rad
underveis, og unge folk har
wert med og spilt i filmen. I
tillegg handler den altsa om
16-cringer. Til truss for dette
har Statens Filmkontroll nc
salt 18 ars grense pa den! Betyr det at «de» anser filmen
for farlig for folk under 18?
Tja... - jeg er i sterk tvil om
det er disse folkas psykiske
e og vel som det her blir tatt
til. Jeg er mer fristet
til a tro at den opprorske
ungdommen som veldig ofte
er mellom 16 og 18, Ville bli
enda mer forbanna og enda
mer villig til a Mass, hvis de
fikk se denne filmen. Ungdom som fremdeles har illusjoner om purken og rettssik-

kerhet i Norge, Ville fa sjansen til a sla opp oya. Og dette
veit myndighetene. Kanskje
vi da skal begynne a snakke
om en politisk og ikke en moralsk avgjorelse fra filmkontrollens side. I den forbindelse kan det kanskje were artig
a here hva filmkontrollsjefen
sa om dette?
— Goddag dette erfra Rute 80, avisa til Rod Ungdom.
Er det mulig a fa snakke med
filmkontrollsjefen?
— Hva gjelder det da?
— Det gjelder sensuren av
AT DERE TOR.
— «Dessverre, hun er ute
nit.»
Dette skjedde 3 ganger, —
men fjerde gang var vi si
heldige og priviligerte at vi
fikk fruen i tale. Og argumentasjonen? Ja, -FOR en
argumentasjon!!
— oJa, ni har det seg slik
at selv om en filmer er av og
med 16•aringer, sa trenger vi
ikke to hensyn til del nar vi
setter aldersgrense. I dette tilfellet er det to arsaker til at vi

har satt 18 ar pa den. Det ene
er de altfor harde scenene
rundt dodsfallel, dette bar
ikke vises for 16-aringer. Det
andre er scenen med hasjroyking i Slottsparken. Skulle vi ha klippet dette slik at
det skulle kunne vises for
16-aringen, matte vi ha klippet s‘qert meget.
Smellargumenter, eller
hur?
I tillegg ryktes det at filmen matte innom justisdepartementet. Dette fikk
ikke Marcusfilm, som har laget filmen, vite om. Det er
slett ikke vanlig at en film ma
gjennom denne instansen.
Mitt inntrykk er at den ma
ansees som en farlig, politisk
film.
Sa her kommer oppfordringen: Fiff deg opp, Ian
noen Idler av eldre sosken,
ikke barber deg, se vakta
beint inn i eya og storm kinoene nar AT DERE TOR
kommer!
June

kke en film

nom CLASH
»Rude Boy» kaller Jack Haz-

an og David Mingay filmen sin.

Den handler om en vanlig
arbeidergutt som andser rundt
i den engelske storbyjungelen.
-En »rude boy», altsa en ra,
uforskammet gutt (men ikke av
den jamaica/engelske skinheadmod- typen. Denne gutten har
bakoversleik og skinnjakke).
Rudy har vanskeligheter, blir
trakassert av purken pa gata og
misliker jobben sin i ei pornosjappe. Sa blir han kjent med
gutta fra rockegruppa Clash, og
og far lyst til og bli med dem
pa turne som en slags roadie
(mekke med utstyret, rigge
opp og ned). Strummer skjonner problemet, men kan ikke
love ham noe. Dermed klistrer Rudy seg pa Clash.Han

forsoker og menge seg alt han
kan. Til slutt lykkes han. Han
far ywre med pa en tur.
Innimellom har Jack Hazan
som visstnok spiller seg sjol(den rud'e boy'en altsa) raidet
klubblokalet til det engelske
trotskistpartiet SWP sammen
med en sneip av en skinhead.
De spiller litt biljard,
men sa gar de amok og skreller ned noen anti-nazistiske plakater fra veggene (»Satans polletikk!»). Og dermed er tendensen lansert. Den gjennomga.ende aktivitet for Rudy -nar
han tar ei pause . i 01- lepjingaer sure oppstot over »all den
polletikken» Clash blander
musikken sin med. Hans andre
gullkorn er at han ynder og
slenge til jenter han »stikker

innom» (bokstavelig talt): »Ikke
si at du elsker meg, jeg tror
ikke pa kjwrlighet».
Da Klassekampens Oystein
Hagen sa filmen i Berlin i februar, var det klippet inn kutt
fra nazi- demonstrasjoner og
taler av heyre-dama Thatcher i
filmen. Slik fikk Hazan/Mingay
fram gapet mellom den offisielle virkelighet og den faktiske
tilvxrelsen for arbeidslos ungdom i England, skreiv Hagen
den gang. Den utgava jeg sa i
New York i august, hadde ikke
disse sekvensene. - Derimot en
parallellhistorie om en negergutt som blir huka for
narkopushing, og om hvordan han
'blir forskjellsbehandlet og ma
vente seg lengre straff for-

di han er svart. Slik mister filmen sin eventuelle profil, og
blir en skildrine av Hazaris liv
med Clash til han blir sparka
pga »overdreven bruk av alkohol» Ilion den for?). Kanskje
Rudys/Hazans livsanskuelse er
representativ for arbeiderungdommen i England? I sa fall
er filmen interessant som en
horisontutvidende faktor.

En film om Clash er det ikke. Deres funksjon i filmen er
ikke mye mer enn som pappkulisser. Clash har visstnok tatt
aystand fra filmen. Jeg forstar dem. Er du blant den som
er heite pa »Rude boy» bare
pga. Clash's »medvirkning», kan
du trygt glomme hele greia.
-Anders Austskog, New York
•■■100
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Intern konsolidering
Javel,men.....
Det er et tomrom i Rod Ungdom nir del gjelder sire egne studier.
Folgelig ogss1 nar det gjelder sari leoretiske niva, og vire egne prinsipielte, ideologiske standpunkter. 1 flere it har vart engasjement i
konkrete saker som f.eks. skolepolltikk, 1. mai og politivold overskygget hell vire egne saker sum en revolusjonwr, kommunistisk
ungdomsorganisasjon. Teoretiske studier om soialisme, anarkisme,
proletariatets dikiatur, syndikalisme og trotskisme (og eventuellt andre itheressante er et manko i organisasjonen. Ikke for i det
siste har sosialisme- og anarkisme-diskusjoner tatt seg opp. Disse diskusjonene bar vist at vi er for lite skotert i Marxismen-leninismen —
Mao Zedongs tenking. Vint eget grunniag. Diskusjonene pi sommerleiren, diskusjonene i denne avisa og ting som pipekes av kammeratene fra Bergen i dette nummeret av Rute 80, viser dette: — Vi
trenger en periode med intern konsolidering i Rod Ungdom.
MEN
hvis vi ensidig Mir sittende pa kammerset og studere, er faren for i

Ska og
som mer-leir!
Red Ungdom har laget en
meget omdiskutert lepeseddel om SKA-musikk, hvor
det bl.a. sies at Ska er et
levende og og godt alternativ
til disco. Denne ble dell ut i
mangfold bade pa Hortensfestivalen og pa Kalveya. Pa
baksida star det om Red
Ungdoms sommerleir.

Sommerleir i
Danmark og
Sverige
Rod Ungdom har besokt sommerleire i Danmark og Sverige.
Det var svxrt vellykket, og vi
takker for at vi fikk komme.
hilsen brodrene SKAU

Entusiasme og
kampglod i
Unge HOyre
Unge Hoyres Landsforbund
har hatt landsmete. Og om vi
tolker deres avis Exstra rett,
sa aysluttet landsmetet med
oentusiasme og kampglod».
Avisa oppsummerer videre:
— «Tja» til kjernekraften.
— Landsmetet vedtok
holde deren pa glott for kjernekraft.
— De i organisasjonens
ledelse med mest sympati for
sakalte «gronne» og myke
verdier, fikk seg nok noen
skudd for baugen.
— Farvel til den grenne
profit.
— Pressen har ikke spart
pa konfekten etter UH-landsmotet. Det ma jo vxre snakk
om den reneste kuvending —
og det fra en organisasjon
som til dell har rettet sterk
kritikk mot moderpartiet for
manglende vilje i energipolitikken.
— Ille, ikke sant? spot- avisa sine lesere.
Vi kan ikke med beste vilje
skjonne annet enn at pressa
har rett. Faktum etter UHlandsmotet er farvel tit den
miljovennlige profilen. Den
falske profilen, som de unge
bla har prevd a gjere et popularitets-poeng ut ay.
Det er godt og se deres sanne ansikt igjen, UH. Dette
var jo en av de sakene dere
kjerte mest «radikalt» pa i
forrige valgkamp. Vi hores
vet igjen tit Stortingsvalget.
Er det dette dere oppnadde
deres «entusiasme og kampglod» pa, sa spar oss...

Danske
kammerater
Red Ungdoms sosterorganisasjon i Danmark, Kommunistisk Arbeiderungdom
(KAU) har nylig avholdt sitt
andre landsmote. I en hilsen
tit Rod Ungdom, Norge, heter det bl.a.:
— PA tvers av landegrensene er vi forenet i kampen mot
Sovjets besettelse av Afghanistan. Bade i Norge og
Danmark har vare ungdomsforbund arbeidet for boikott
av OL. Ikke for a stone Carter, men for a vise lederene i
Kreml at heller ikke ungdommen i andre land aksepterer
den brutale okkupasjonen av
et naboland. Hvis supermaktenes overtramp pa verdenskartet ikke meter motstand, er faren for verdenskrig stor.

Stotte til
Alta-demonstrasjon

Sosialdem okratiet
og SU i
krise...
Sosialistisk Ungdom har avholdt to leire i sommer. Den
ene fikk 20-30 deltakere. Den
andre 30-40. Hovedtemaet pa
den ene var sosialdemokratiet i

«Verdens demo-

krise.

Da YLI fra Norge og YRF
fra Sverige trakk seg fra en
nordisk faglig ungdomskonferanse pga. «Verdens Demo-

Deltakerantallet sier litt om
at det er flere som star foran ei
krise hvem?

kratiske Ungdom»s deltakelse, gjorde arbeidsutvalget i
Rod Ungdom en uttalelse. I
uttalelsen heter det bl.a.:
— VDU er en organisasjon
som er fullstendig styrt av
Sovjetunionen. Hovedtyngden av medlemsorganisasjonene er ungdomsorganisasjonene tit de salcalte kommunistiske partiene i Ost Europa. I
dag fungerer denne organisasjonen som en stotte til
Sovjets utenrikspolitikk.
Ikke minst etter invasjonen i
Afghanistan er det viktig at
denne organisasjonen isoleres.
Derfor stetter Red Ungdom fullt ut opp om den boikotten YLI og - YRF har tatt
initiativ til.

kra tiske Ungdom»

I slutten av mai stettet Red
Ungdom initiativet til en demonstrasjon i forbindelse
med Stortingets nye behandling av Alta-saken. Parolene
var folgende:
— Varig vern av AltaKautokeinovassdraget.
— Vidda er samenes land.
— Odeleggelse av laksestammen betyr fxrre arbeidsplasser i utkantdistrikta.

— Respekter kommunestyrevedtakene i Alta og Kautokeino.
— Uerstattelige naturom-

railer er i fare.
— Reindriftsnwringen er
lurt.
— Utbygginga skaper store
miljemessige problemer for
altabefolkningen.
— Ingen kraftkrise.
— Alta-Kautokeino. La elva leve.
— Omgjer stortingsvedtaket.
— Repekter samenes rett
tit vidda.

Hold ruta
I en uttalelse fra arbeidsutvalget i Rod Ungdom, som
kom rett etter forrige nummer av Rute 80 var trykket
heter det:
— Vi har fatt siste nummer
av Rute 80 og vii takke dere
for innsatsen. Rute 80 har
hatt en markert framgang,
bade innholdsmessig, og layout'en. Vi tror at Rute 80
med den ruta som na er fastlagt virkelig kan bli et viktig
redskap i ungdomskampen
og i arbeidet med a eke Red
Ungdoms innflyutelse i ungdomsmassene. Hold ruta!

skrumpe inn, stor. Det som bar holdt m-1' bevegelsen i Norge oppe, er '
bl.a. var kiare utadrettede profit. Og slut arbeid ute I fagforeninger,
og andre masseorganisasjoner. Noe av grunnen til at vi ikke har halt
den type splittelser og danning av smagrupper, som mye av m-rbevegelsen i resten av vest-Europa har halt, er var[ arbeid ute blant folk.
Vi har vge rt utadrettet, og ikke blitt sittende pi universiteter og
krangle. Uten denne profilen hadde mange av oss aldri blitt med i
bevegelsen. Dette ma vi ikke glemme.
I denne perioden med intern konsolidering, ma vi absolutt ikke
glippe den eksterne profilen som landsmotet In opp til. Vi mi ikke
slippe noen av de front-sakene vi driver. Arbeidet i fagforeningene
ma stykes, arbeidet i mi ikke slippes. Alta- og den nye progressive rocke/ungdomskulturbevegelsen er saker som virkelig legger opp
til et progressivt ti-ar. Alt dette er kommet sum en motreaksjon mot
kapitalismen. A glemme dette, er del samme soma si farvel til oss
selv og en progressiv ungdomsbevegelse framoser.
RM

Handlingsprogram
og sosialismehefte
Red Ungdom har gitt ut et sosialismehefte og handlingsprogram. Handlingsprogrammet
har fatt en kjempedelikat layout, og vi oppfordrer alle til
kaste seg over det. Nar del gjelder sosialisme-hefte er det delte
meninger ute a gar. Av en viss
«P.L.» har vi virkelig fatt
gjennomga i Klassekampen. Vi
anbefaler na riktignok folk om
a lese del, og kaste seg ut i debatten.
Ellers kan nevnes at RUmerke og presentasjonsbrosjyre er underveis.

Aksjoner for
fritidsklubber
Det skjer ting pa aksjonsfronten ang. fritdisklubber for tida. De er i gang pa Skarnes,
Kongsvinger og Reros bl.a. Vi
oppfordrer here -! folk om
skrive til oss og r portere.

Ny von,GARY ?

Ei ny rettsak for Gary Tyler synest no mogleg etter
at Louisianas appellrett
seint i juli kjende rettsaka
mot han i 1975 som »infisert» og »urettvis». Han
vinn dermed ei ny haring.
Der ma atalemakta prove
at Garys rettsoppnevnte forsvarar under rettsaka ikkje
protesterte pa dommarens
framferd. Maktar ho ikkje
det, har Gary rett til ei ny
rettsak.
»No skal det svxrt mykkje til for a hindre ei ny
rettsak», uttalte Garys advokat Jack Peebles under sin
samtale med Rute 80 i New
Orleans i juli.
Gary var berre 16 1r &á
han blei huka av purken og
og anklaga for a ha myrda
ein kvit gut under tumultar
i Destrehan, Louisiana,
1975. Han og andre svarte
ungdommer i ein skolebuss
vart omringa av rasistmobb

Rod*Ungdom

da

Tidligere mI'ere
starter studiegruppe

AUF, Uruguay
og Rod Ungdom
I Arbeiderbladet og Ny Tid
(nr. 24) pastas det at alle ungdomsorganisasjoner utenom
Rod Ungdom har stettet suitestreiken som exil-uruguayanerne i Norge har hatt. Dette er
ikke riktig. Vi ble nemlig aldri
forespurt, — og da vi fikk vite
om streiken, sendte vi umiddelbart et telegram og uttrykte var
fulle stette.
Om del bevisst, er noen som
i forste omgang ikke kontakter
Red Ungdom for stette, og
deretter rakker ned pa oss, skal
ikke pastas med sikkerhet.
Men tanken er ikke sa fjern nar
vi veit at det var AUF som distribuerte og gjorde alt det tekniske arbeidet for Uruguayanet ne.

En gruppe hvorav de fleste er
tidligere medlemmer av Red
Ungdom eller AKP, har startet
en studiegruppe. I allefall prover de a fa med seg mange nok
pa det. •
— MA kommunistiske organisasjoner enten vxre sekteriske og dogmatiske eller oportunistiske og slappe? Hvordan
skal en kommunistisk organisasjon bli demokratisk?
For a finne svar pa disse og
flere andre sporsmal ensker vi
a bruke skriftene til Mao og
Lenin, men vi tror ikke alt de
har sagt er rett og automatisk
kan anvendes pa norske forhold, heter det i en lopeseddel.
Red Ungdom har tatt kontakt med gruppa for a utveksle
synspunkter.

eit skot blei avfyrt.Da
Gary blei demt for mord,

protesterte tusener som
meinte 16-aringen hadde
blitt offer for eit komplott. Over 100 000 underskrifter blei samla inn for
for a fa sett han fri. Demonstrasjoner mot livstidsdommen blei halde i 30 USAbyer, pluss i Canada, India, Columbia, Frankrike og
Noreg.
Sida rettsaka i 1975,
har atalemakta sitt einaste
vitne, Natalie Blanks, trekki
attende forklaringa si. Purken seier na at dei har »mista» det angjevelege drapsvapenet -ein politirevolvar
finni» pa skolebussen to
dagar etter etter at dei huka
Gary. sa vi far sja....
Tor Hammer, New Orleans
Pga ferien har vi til dette nummeret ikke klart a utgi ',Rote80-kontaktem,bladet soin sendes til alle komisjonarer for
hvert nummer. Bladet pleier
gi tips om neste utgivelse, og
opplegget for salgskampanjer.
Ellers mye interessant for for
kommisjoncerer, selgere og
andre spesie It inter esserte. Er
do intereccert i a fa Made t 61sendt i framtida„skriv til
Rote
Postboks 4702, Sofienberg
'OSLO 5
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I forrige nummer kunne
Rute 80 ayslore hvordan
elevpampene i toppledelsen
av Norges Gymnasiastsamband (NGS) bodde pa et
luksuriost hotel! under
deres landsmote, mens delegatene la pa harde gulv i
gymsaler.
Etter mye om og men har
ledelsen i NGS endelig bestemt
seg for ikke a ga til sak mot
Rute 80. De vii ikke en gang,
skrive et svarinnlegg til avisa.
Formannen, Roy Hovdan kan
opplyse at Rute 80 er ei sa lite
series avis, at de ikke gidder

bry seg med det. — Pastandene
faller pa sin egen urimelighet.
Dessuten har vel dere ogsa na
funnet ut at hele greia bare er
oppspinn, sier han. Det ma vi
med skam meddele at ikke er
oppdaget. Tvert om har vi funnet ut at det ikke bare var
Unge Heyres folk i NGS' toppledelse som bodde pA hotellet,
men hele NGS's sentralstyre,
kontrollkomite, ordstyrere og
referenter gjorde det. Alt finanisert av medlemmenes
kontingentpenger. Vi kan ikke
se at dette gjer saken noe bedre.
Vi spew Roy Hovdan videre
om hotell-opphold for ledelsen
er vanlig organisasjonspraksis.
— Nei, en vanlig organisasjonspraksis er at hele landsmotet bor pA hotell, men det
vii komme pa en ca. 40-50 000
kroner, O. det har vi ikke rad
til.
Er det da riktig at noen fA
tar seg dette privilegiet kun
fordi de sitter i ledelsen?
— Det kan ikke kalles et
privilegium. Det det er snakk
om er a legge arbeidsforholdene til rette. Ideelt sett burde
nok alle bo pa skole, men det
er umulig a ha meter o.l. der.
En hardt presset ledelse trenger
ro rundt seg slik at de far sove
om natten. Med mater og
praktisk arbeid blir arbeidsdagen lang under landsmetet.

Skal en fungere pa de lange
motene, ma en ha skikkelig
sovn. Mange delegater er ute
pa byen om kvelden, og kommer seint tilbake. Da lager de
ofte stoy. Derfor kan ikke vi
sove der.
Har dere fatt noen reaksjoner pa oppslaget i Rute 80?
— Nei, ingen.
Jeg sitter her med en uttalelse fra Nord TrendelagGymnasiastutvalg, som ber
dere redegjere for forholdene.
Har dere ikke fall denne reaksjonen?
Nei, den har nok NordTrendelag-GU glemt og sende,
for den har jeg ikke sett.
Uttalelsen referers og Hovdan lover at han skal skrive et
brev til Nord-Trendelag-GU.
Kan en regne med liknende hotellopphold ved neste landsmote, etter at dette har kommet
fram?
— Det er ikke bestemt. Saken skal diskuteres i sentralstyret nxrinere landsmotet.
Mener du at det ber gjenta
seg?
Hvis vi far flere reaksjoner,
sa kan det jo vwre en lesning at
folk betaler fra sin egen lomme. Det er uenigheter i sen-tralstyret om dette. Personlig
stemte jeg avholdende da vi
diskuterte dette far forrige
landsmote.
Rune M

Her (inner du oss
Ring (02) 11 19 03 og spar
hvor du er havnet for du leser
videre.
Hvis du kom til Oslo-politiet, SIPO, USA-ambassaden eller til Andreas Cappelen sa tyder det enten pa at vi har med
en alvorlig trykkfeil a gjore, eller sa betyr det at Rod Ungdoms nye telefon allerede er avlyttet, og at SIPO har problemer med a koble linja riktig.
Rod Ungdom har nenxlig
flyttet, og (02) 11 19 03 er det
nye telefonnummeret. Kontoradressen er:
Tollbugata 7 (Inngang Skippergata) i sentrum.
Postadressen forblir den samme:
Red Ungdom
Postboks 610, Sentrum
OSLO I
PS.:
Din feiging! Vi skreiv
jo at du skulle ringe for du leste resten. Turte du ikke
?
—

Av 2 oyenvitner

PA

Dagen alle husket, men som ingen lenger
snakket om. Dagen da det ble begatt et mord

pA bussrute 80. Bussen kjorte gjennom en
passasje da et skrik flerret stillheten, og en
mann IA dad pA gulvet.
Politiet ble oyeblikkelig kontaktet, og etterforsker Trine Oyen ankom stedet. «En
'kvinne?» — horte man det ble mumlet gjennom forsamlingen. «En stakkars kvinne» —
«hva kan vel hun fA gjort? Den dade, en helt
vanlig gra en i mengden, la med Apen munn
og stirrende ayne.
Legevaktmannen lukket oynene hans mens
han tittet utover forsamlingen av passasjerer.
Ja, her var nok en haug av kompetente mordere! — En gutt med fett har og sokende
blikk. En typisk ungdom sikkert en av disse
T-banegutta. Ja, han kunne helt sikkert ha
gjort det.
— Ei jente med kvinnemerke pa jakka. Ja,
uten tvil, — hun hatet sikkert menn! Men pa
den annen side, en kvinne kan da ikke utrette
stort, saerlig ikke drepe en MANN! Han var
ikke helt sikker... Blikket gled til neste. En
gutt med ring i aret. Ah, en homofil. Alle
visste da at de ikke var helt balanserte mennesker. Kanskje sjalusimord. Uten tvil grunn
til mistanke.
En av passasjerene var en av disse med has
som grammafonstifter og rare klwr. Hva var
det nA man kallte dette soppelet? Var det ikke
en panker, tro? Han var sikkert en ekkel
kommunist, ogsa. En hovedmistenkt, tenkte
han. Bortenfor saplegutten satt en fremmedarbeider. Kanskje den (lode mannen hadde oppdaget noe med fremmedarbeideren. En
hittil ukjent kjannsykdom kanskje? PA den
annen side, det var da ailment kjent at alle
«de der» hadde kjannssykdommer.
En pen forsamling ayskum som kun var
kvise pa samfunnets rompe.

a

Nest siste passasjer var en helt vanlig mid-

delaldrende dame, — fru Aass. Hun var sa
normal at han ikke ofret henne en tanke. Ved
siden av henne satt en sat, liten ting, — med
store pupper, dadyrayne og blodrade negler (
— hone vi blodrode...?). Men hun kunne
ihverfall ikke gjort det!
Hvinende bremser, ulende sirener, slamring
i en bildar, og ut stiger politietatens hap og
framtid. Unge fremmadstrebende Carl Wiig.
— Hva i hel... , a h, — hva glen- du her Trine?
Trine snur seg rundt.
— Jeg var tilfeldigvis den farste til a reagere, svarte hun rolig.
Hun hadde akkurat notert navn og adresse
pA alle passasjerene, og gitt dem lov til a ga.
Legevaktmannen kom lopende, og sa opphisset at han mente bestemt at han «med haret» burde holdes igjen.
Carl Wiig tok et overblikk i bussen for han
satte kursen for Victoria Terasse der han og
Trine Oyen skulle mote for politimesteren.
Mate hos politimesteren ble unnagjort pa
no time. Han slo kort og konsist fast av Carl
Wiig skulle settes pA saken, — d-ette var som
han sa, ingen sak for en kvinne.
— Og smrlig ikke en sat og sart liten skapning som deg, Trine, sa han og ga henne et
klaps pa baken.
Mens alt dette pagikk hadde fru Aass, (den
middelaldrene normale damen dere sikkert
husker) bestemt seg for a to den mistenkelige,
homofile bedre i ayesyn. Hun var sikker pa at
det var noe rart med den fyren. — SA hun
fulgte like godt etter da de gikk fra bussen.
To kvartaler lenger nede matte han en lyslugget, hay gutt. Mannen fra bussen sa til ham.
— Ja, alt har gatt greit. Samtidig snudde
han seg og sa rett pa fru Aass.
Forts. neste nr.
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I deter av Oslo-pressa er folkeaksjonen mot Altautbygginga
hetegnet som «studenter og
denslags». Derfor velger Rolf a
hale seg odenslagso. Han kan
fortelle at den eneste gruppa
som noen gang bar vier* overrepresentert, er folk innen
landbruket.
Det var fint a vwre i Stilla

Baskerland. Og med en minister som jeg antar er senil, si
vii det ikke males med a stenge
ut stempler som terrorister. Vi
veit at det militxret ble vurdert
satt inn i fjor. Dette kan skje
igjen.

i fjor, forteller han, kammeratskapet og samholdet var
enormt godt. Ogsa i forhold tit
lokalbefolkningen.

— Selvsagt, det er de store
kapitaikreftene som vil.ha den
enorme veksten. Derfor er det
de som tigger bak og presser
for utbygging. Det er de sum
har makta, og det er bl.a.
smelteverkene som krever sa
myc kraft. Den industrien skal
jo absolutt ekspandere og utvide hele tiden ogsa.

VISSE ELEMENTER»
— Men likevel hadde na iallefall jeg problemer med visse
elementer. I en leir som den i
Stilla kreves det god disiplin.
Ingen ma tro de kommer til en
vanlig ferie. Og nar da enkette
ikke vine sta opp tidlig for a gi
i beredskap ved anleggsmaskinene, si skapte dette problemer. Ikke store, men dog.
Ja, noen fa norske «Christianitter», mente til og med at
det ikke trengtes noe vakthold i
det hele tatt. De var si vant til
demonstrere at de luktet det,
nar purken nxrrnet seg, pasto
de. De vile heller ha konstant
al-mote. Etter deres mening
skulk noen sove, nar de vile
det, andre jobbe nar de vile
det og diskutere nar det passer
dem.
Rolf legger heifer ikke skjul
pi at dette etter bans inntrykk
var folk rundt gjengen i
Hjelmsgt. 3 (Gateavisa)
— Alle var der som Folkeaksjonens gjester og derfor
burde de jo rette seg etter vertskapets bestemmelser.
Hvordan vurderer du mulighetene for at Alta-utbygginga
kan stoppes for godt?

DRA NORDOVER NAR
NOE SLIER
- Ingen ma iallefall innbille
seg at saken er endelig vunnet
enda. Selv om det ikke har
vwrt leir der i Ar, si ma ingen
tro at det ikke er behov for
folk i Ar. Folk ma vxre i beredskap til a dra nord-over med en
gang ting begynner a skje. Dette kan bli den forste store miljokampen som seirer i Norge.
Si du bar Ingen skrupler mot
sivil ulydighet?

--

— Nei, det er kun ved a sette
makt mot makt at vi blir lyttet
til. Jeg bar ingen illusjoner om
fredelig aksjoner som f.eks.
den i Innerdalen. I 10 At- har vi
holdt pa oppe i Alta. Forst I
det siste bar ting virkelig begym a skje, og vi har fitt hjelp
og stelae.
Det snakkes si fint om at
det er et lite inngrep i vidda,
men hvis en ser helhetlig pa
det, er ailerede Skibotn, Goulas, Nordreise og Kwenangen
relativt store oppdemminger.
Vi blir forbannet for dette.
Dessuten er det snakk om en
minoritetsgruppes rettigheter.

NYTT BASKERLAND?
Hva tror du egentlig kommer
til a skje i Alta?

- Hvis vi ikke blir lyttet til
framover, sA frykter jeg utviklinga. Folk som har ofret all
sin tid pi denne saken i ti ir,
og som ikke vinner, nar en
gang et frustrasjonsmoment
som ikke kan stoppes. Voidshandlinger. Jeg frykter et nytt

Ser du Alta-saken som en
kamp mot et kapitalistisk Norge?

Ser du et sosialistisk Norge
som noen losning?

- Ja, da vile du kunne
stoppe den vanvittige slosinga
fra de store bedriftene. 1 dag
far industrien energi-utgiftene
subsidiert. Derfor gidder ikke
kapitalistene bry seg med sparing. Det er det kapitalistiske
systemet som krever Altaeiva
utbygd.
Hva mener du om Rod Ungdoms forhold til miljokampen?

— Jeg har merket en fin
framgang fra 75-76. Den jamne RIJ'er har peiling pA miljosaker nA, har jeg inntrykk ay.
Og det sum kjennetegner alle
miljosakene er at de trenger en
god prosjon med skolering.
En hver sosialistisk organisasjon som vil ha framgang,
ma ga inn i miljokampen. Den
blir mer og mer tiispisset. Men
dette er selvsagt ikke nok. Vi
trenger stout fra ale, fra
Fremskrittspartiet til AKP.
Et annet sted i avisa har vi
intervju med ei Red Ungdomjente som sitter i styret i Natur
Ungdom i Bergen. Hun sier at
mange i miljabevegelsen blir
frustrerte fordi de ikke ser noe
alternativ. Hun savner et helhetlig alternativ fra Red Ungdoms side...

MILJOBEVEGELSEN ER
UNG
— Nei det bekymrer meg svxrt
lite. Folk skjonner mer og mer
av samfunnet etterhvert som
de oppdager all dritten som
renner fra staten. Folk mA
komme pa gli. Strategien med
sosialisme og alt det, ma ikke
madvendigvis vxre der som et
ferdigsnekra tilbud. Ting som
avlytting o.l. inner eya pA
mange.
Hun jenta ma huske pi at
den nye miljobevegelsen er
svxrt ung. For dreiv vi kun
med natursti, gikk turer, sA pA
fugier og plukket blomster.
Men de siste par Arene har miljobevegelsen blitt aksjonsrettet. Dett er noe helt nytt.
For var vi en snill bevegelse.
Forst nA viser vi tenner. Miljokampen er ikke kommet langt.
Vi er unge, og vi ma vxre tilmodige. Sosialister trengs i miljobevegelsen.
Til slutt vil Rolf bare ha sagt
det at; m-I bevegelsen har et
visst historisk rykte pA seg.
Ikke alitid vsert like glad i miljovern-aktivister. Hvis dette
synet fremdeles er ridende hos
noen i «rorsla» sit for Guds
skyld luk meningene vekk.
Rune M

❑ ❑ ❑ Miljokamp er kamp mot kapitaIismen.

ELIO Med en senil justisminister blir
❑ ❑❑
❑ ❑❑
❑ ❑❑

❑ ❑❑
❑ ❑❑

folk fort stemplet som terrorister.
Ingen ma tro Alta-saken er endelig vunnet.
Miljobevegelsen liar forst i det
siste Witt aksjonspreget.
Sosialismen ma ikke nodvendigvis mare et ferdigsnekret tit
bud, men ...
Sosialismen vil kunne stoppe
den vanvittige slosinga.
Sosialister trengs i miljokampen.
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Rolf Eliassen, 21,
kommer Fra Kvaenangen. Kvaenangen
Vi tillater
med
oss og sporre.
Selvsagt, den
e'en er en swingvariant som jeg onsker til blokksberg.
Kvaenangen ligger i
nord-Troms.
Nabokommunen til Alta.
Rolf er en snakkesalig miljovern-aktivist.
Siden 1975 har han
engasjert seg i kampen mot Alta-utbygginga. En stund var
han leirleder i Stilla,
under aksjonen i fjor.
Han har mesteparten
av sin tid drevet fiske
og anleggsarbeid. Etter leiren i fjor hadde
han ikke noe a gjore.
Derfor dro han til
Oslo. Han er aktivt
med i Folkeaksjonen
mot Alta-utbygginga.
Meninger har han
nok ay. Her folger et
knippe fulit.

MED EN ANTATT SENILJUSTISMINISTER MOT SE

--Kamp for Alta
er kamp mot
kapitalismen
I
AVM

.

4‘...

10. 16:11 P111114

Reif Sasson, on sookkosaig mirtorontaktirist. Wet or toff form horeolfiendons
foaming, Norton Vassdrogs- og Boktrisitorsroson.
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Norway-Cup

fra bele verden samles til en ukes
nir over 20000 unge fotballsPillere
rer,nederlag.Sinn it det
turnering.Norway cup ble ogsi lir arrangert pi Ekeberg av Bekkelaget I.F(med Dagbladet og Pepsi Cola sot sponsorer).
Seier,smil,svette,ti
Arrangementet,som er verdens sterste fotballturnering,gikk
for en gangsi alt
skyld
av stabelen
vaergudenes
velvilje.
eltagerne.Alt
en fin
uke,og vimed
.esker
alle de grenntreyede
Gode baner,me
hele veien-hard innsats fra d
y bra spill,og
.
(Foto:JUNE/J T.J.)
i
velkommen igjen nester.
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«MISS
UNIVERS
-1980:»

Og
sa/en
satt
menn
me
store

dyne,,,,

Den sakalte familie- og mannfolkpressa liar omfavnet ((Miss
Univers 1980m-konkuransen. Pa denne mdten bIir den most ekstreme form for gwernt kvinnesyn dyrket fram. Ukritisk refereres det: — Og i saIen satt menn med store Dyne ... Stemmer det?
Hvor kritiske er egentlig vi gutter? Og hvor oppmerksomme er
vi pa daglig jenteundertrykking? I Rute 80 liar nesten bare jenter
engasjert seg i kjeinnsrolledebatten. Anders er en av de fa guttene som har deItatt. Her retter han sokelyset mot hva vi gutter
kan gjore for a forsta mer av jentenes (og var?) kamp.

Kort guide for
gutter i kjonnsrolledebatten
— Na, gutten min, har du
lest mange baker om kvinnekamp og kjennsroller i
sommerferien? Har du diskutert jenteundertrykking
og samlivsproblemer?
— Eller har du ganske enkelt driti i den oppfordringa
June og jeg kom med i forrige Rute 80, og bare kasta
deg ut i nytinga av sommerens «gleder»? I sa fall,
kjEere bror, to en titt pa
denne artikkelen. Den er
skrevet for Anne som deg...
Sjol om du kanskje slang
innom sex/samliv/kjonnsrolleseminarct pA Rod Ungdoms landsleir er du ikke
oferdig med detta» for det.
Na trenger vi ei skikkelig
oppstramming av gutta pa

dette omradet og ei krafig
opp-prioritering av kjennskampen i Rod Ungdom. Og
da trenger DU a engasjere
deg mer. Du ma bli forbanna, opprert, over undertrykkinga av halve menneskeheten. Du ma la jentene sleppe til for a fortelle
om jxvelskapen. Du, jeg og
kjannsfellene vare ma
(blant annet) sette oss ned
og forsake a fA et inntrykk
av kjennsrollesystemet slik
det oppleves fra de undertryktes side. Fordi vi sjal
ikke er jenter, kan vi ikke
naye oss med vare egne erfaringer. Vi ma lytte, lese,
iaktta og here. En enkelt
start er A gripe til baker.
LYNKURS I JENTENES
LIV
Den forste boka du burde lese,
er «Kvinner» av Marilyn
French. Aschehoug ga den ut i

1978, men den kom ut pa
Bokklubben Nye !Raker ogsa,
sa det er sikkert noen kjente
som har den. Den storste feilen
ved den er at den er sa tjukk
(537 s.) og ordrik. Den kunne
med hell vwrt korta ned tit det
halve.
Men ellers er det nesten bare
godord a si om den. «Kvinner»
forteller om en kvinnes liv i
USA i 50-ara, fra ungjenta via
barnemor og husslave fram til
skilsmisse og studier. Den forste halvdelen av boka beskriver
hovedpersonen Miras liv i den
tradisjonelle kvinnerolla. Den
delen av bOka er en opplevelse
for en som ikke er jente. For
forste gang i mitt liv fikk jeg et
glimt av virkelig forstaelse for
hva generasjoner av kvinner
har gatt igjennom. Ja, sa godt
inntrykk gjorde den pa meg at
jeg nikka forstaende til
French's konklusjoner i slutten
av boka — slike som: «— Hva
de enn er i det offentlige liv,
hva slags forhold de enn har til
menn, og til kvinner, er alle

menn voldtektsforbrytere og
ikke noe annet i sine forhold til
kvinner. De voldtar oss med
oynene, med lovene og reglene
sine» (s. 493). — Er det noe
rart i at tenkende kvinner kommer fram til slike slutninger?
Gjennom <<Kvinner» far du
et brukbart lynkurs i jenters
liv.

A NA UTOVER SEG SJOL
Etter at du har kjempa deg
gjennom (ihverfall halvparten
av) «Kvinner», foreslar jeg at
du tar fatt pa Kari Mundal
Johnsens title (97s.) bok «Hva
er kvinnesak?» (Gyldendal
1979). Den klargjor pa en enkel
mate hva «Kvinner»s Mira
egentlig slass for, og kommer
med en forblaffende vurdering
av «enkette tendenser innen dagens kvinnebevegelse». Johnsen «nytanserer» begrepene
immanens og t ranscedens.
«Transcedens er menneskenes
vilje til a na utover seg selv, oe
immanens er den stagnasjon
som inntreffer nar denne viljen
hemmes eller svikter .seg selv.
Det forste er mannens privilegium, det siste tilskrives kvinnen og innebEerer jordnxrhet
og myke verdier» (Kvinnefront
3/79).
Johnsens slutning er at den
egentlig kjennskampen el
kvinnenes kamp for a erobre
<<mannens verden» slik at kjennene komrner pa lik linje i intellektuelt, skapende, administrerende og samfunnsmessig
arbeid. «Kvinnekultur» og
«kvinnelige verdier» er egentlig
begreper i kjonnsundertrykkingas tjeneste, mener hun,
fordi det setter grenser for
kvinners ambisjoner Og isolerer
dem i den samme, underkua situasjonen som for.
Rod Ungdom-jenter jeg har
snakka med, har ulike syn pa
Johnsens bok. Sjol er jeg lift
uenig i enkelte slutninger, spesielt de om kvinnekultur som
jeg finner noe forhastede.
Til pluss-sida ma noteres det
lave sideantallet. 1 motsetning
til kollega French, sloser ikke
Johnsen med orda. Det fungerer bra.

MER MA TIL
Den korte guiden er ikke ment
som noe bli-kader-pa-en-dagkurs, men som et spark i rxva
pa deg som til na har driti i
kjonnskampen. Na haperjeg at
du vil snakke med jenter om
dette, kikke Litt i bladet Kvinnefront, studere omgivelsene
dine og ikke minst: Prove a rette opp din egen praksis og
tenking. Lesing og store ord er
ikke nok.
— Og tit alle dere som sitter
klare med «de marxistiske klassikerne» hevet til slag: Ja, jeg
veit at ei kommunistisk linje i
dette sporsmalet ogsa ma inneholde mye annet rart. Men akkurat na syns jeg at vi trenger
begynne a gjore noe et eller annet sted, sa hvorfor ikke med
oss sjol?
Anders
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ger sine egne planer.
Det kritikkbevegelsen opsummerte var at Rod Ungdom
trenger:
- Mer arbeid ute i masseorganisasjoner.
— mer studier
— en politisering av organisasjonen.

...Rod Ungdom
mangler vitenskap
og
grundighet...

Vi har beveget oss til Bergen. Hvordan
star det til med Rod Ungdom her? Og
hvilke saker vii dere jobbe med harm>.
ver? 1 svaert sa bergenske omgivelser
traff vi Janneke og Tollef, henholdsvis
talskvinne og -mann for Bergen Rod
Ungdom. Vi retter spersmalet til dem.

Janneke Eide, 21, jobber som
ekltrahjelp pa Haukeland sjukehus. Hun har gait gymnaset,
og satser pa og komme fast inn
i sjukepleien. Natur og miljo er
hennes arbeidsomrade, og hun
sitter som styremedlem i Bergen Natur og Ungdom.

duspussing. De tre siste :Irene
har han wen forskalingssnekker. Han er aktivt med i Bergen Rockeklubb.
Har Bergen Rod Ungdom
det problmet at dere ikke er der
del skjer noe blant ungdom-

men?
Tollef Hovig, 25, har ogsa
gymnaset. Ellers har han jobbet med alt fra kontorist hos
Phillips til rengjoring og yin-

— Nei, det har vi ikke. Av
de tingene vi jobber mest aktivt
med kan vi nevne: Faglig Ungdomsgruppe (FUG), Alta-

aksjonen og vi jobber aktivt i
Rockeklubben. Problemet er at
medlemmene gjor dette som
enkeltpersoner, og at Rod
Ungdom som organisasjon
ikke blir markert.
Dere har hatt en kritikkbevegelse gaende innad i organisasjonen.
— Ja, den oppsto spontant i
en del lag. Folk var lei av at
planer kom ferdigtygde ovenfra og at innvendinger sjelden
ble lyttet til. Som et resuitat av

denne kampanjen omorganiserte vi oss til sakalte interesselag. Et lag for dem som
jobber and miljosporsmal, et
lag for gymnasiastene, faglig,
YLI-lag osv. Disse lagene har
fungert bra, og de som er med
har iallefall jobbet med det de
har interesse ay. Det at Rod
Ungdom har jobbet pa denne
maten, er en av arsakene til at
det har skjedd sapass mye pa
disse omradene. NA jobber lagene med det de sjol vii, og leg-

De to siste tingene hra vi absolutt ikke greid. Vi har undervurdert betydninga av a jobbe
med Rod Ungdom som en egen
organisasjon. Vi kan ikke vise
til en eneste sak hvor Rod Ungdom som organisasjon har
markert seg. Det har vxrt en
gjengs oppfatning at Rod Ungdom kun trengs til a jobbe i andre organisasjoner. Men vi mener at Rod Ungdom trengs til
mer enn det. Vi har til na
manglet revolusjonwre oppgayer a to fatt pa.
SA dere vii ha en periode
hvor Rod Ungdommere gjemmer seg pa kammerset for a
studere igjen?
— Nei, ikke det ensidig, men
vi vet det eksisterer et tomrom
nar det gjelder var egen ideologi og vare egne prinsipielle
standpunkter.
Da
Strassburger-tesene
(retningslinjer fra Marx om
streikekamp) ble studert i Rod
Ungdom for mien Ar siden,
fant vi ut at kapitalismen
trenger mobil arbeidskraft.
Dette var en «pling-oppleveIse» for oss. VI forsto hvordan
streikekampen kom i lys av
kapitalismen. PA liknende mater ma vi jobbe med f.eks. miljoarbeidet under kapitalismen i
dag. Vi ma jobbe konkret for A
ayslore det kapitalistiske samfunnet i dag.
Men det har vi vel ogsa gjort
tidligere?
— Ja, men vi mangler vitenskap og grundighet. Det er ka-

...vi har ikke et alternativ a kjempe for...

rakterkampanja vi dreiv for
noen Ar siden et godt eksempel
pa. Vi «lwrte oss noen ord»,
og gikk ut med dem. Det var
alt. Jeg (Toilet) kunne f.eks.
tenke meg a sitte et halvt Ar A
kun studere Sovjets okonomi.
Janneke: Vi bor sette ned
egene forskningsgrupper for
folk som er interessert i spesielle saker. GA i dybden av aktuelle

Ling.

En ling era kritisere kapitalismen, men i disse tider er vetdig mange opptatt av a diskutere hva sosialisme er for noe.
— Ja, mange tenker at vi
veit hva vi slass mot, men ikke
hva vi slass for. Vi kan godt
slass for vern av Alta-elva, men
vi blir ikke kommunister av det
aleine. Vi klarer ikke A forandre samfunnet pa denne maten. Janneke kan fortelle at
'hun sjol ser mange frustrerte
folk i Natur/Ungdom p.g.a.
dette.
— Det er greit A ha svar i
hvert enkelt sporsmAl, svar
som «NVE tar feil», men problemet er at vi ma ha noe mer.
Vi ma ha et alternativ.
Tollef: — Enig i at vi ber ha
et alternativ, men...

...vi ma fole for
sosialismen...
Janneke: — I Natur/Ungdom f.eks. sa har ikke vi noe
alternativ i det hele tatt, som vi
kan kjempe for. Sosialismen
ma vxre noe vi foler for. HVis
vi ikke gjor det, klarer vi ikke A
propagandere for det heller.
Folk som har blitt med i Rod
Ungdom de siste arene, har lest
en brokdel av det vi eldre medlemmer har gjort. Det var mer
av politiske diskusjoner for.
De siste 3-4 Ara her det vxrt
null.
Har dere i Bergen truffet tiltak for a oke den politiske interessen i Rod Ungdom na?
— Vi har ikke kommet lenger enn at vi innser at vi ma folge opp den delen av kritikkbevegelsen som gikk pa A styrke
Rod Ungdom som en revolusjonxr organisasjon. Noen
medlemmer har redusert sin
kraft betydelig i diverse frontorganisasjoner for A jobbe mer
internt for organisasjonen.
Er miljoet i Rod Ungdom
bra?
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Tollef: — Kritikken av dernokratiet gar ikke bare pa organisasjonen Rod Ungdom.

...for mange viktigperer i Rod Ungdom...
Det er for mange «viktigperer»
i organisasjonen. Jeg savner en
mer kammeratslig tone mellom
likemenn. Holdningen er for
mye ovenfra og ned, og omvendt. Det er bare de «mest ledende» kammeratene som far
prove seg pa viktige oppgaver.
Dette ma endres.

Rod Ungdom har hatt Sommerleir! Avstander tatt i
betraktning bor vi vw re fonoyd med at 170, alt i alt,
deltok pa sommerleiren. Sola kom oss til hjelp de siste
dagene og de fleste ser til-

bake pa en fin ferieuke.
Reklamen for RU-Ieire har
alltid lovt ei ferieuke, —
men mange har kommet
hjem mer slitne enn da de
dro. Sa ikke lir!
Det var dans og levende musikk de fleste kveldene. Bakruz
og Oslo Bens sorget for at leiren «swingte» mesteparten av
dognet. Og se Oslo Bors vri av
seg rockelater under Rod Ung-

Tollef: — En ting er samfunnsutviklinga generellt. Det
er ikke vi herre over, men folk
blir mer lei for tida. Samtidig
prioriterer vi her i byen andre
ting enn a sitte pa meter a diskutere verdenspolitikken. Alt
dette spiller inn.
Janneke: — Det er sa mye
forskjellig ungdom. Jeg mener
du ser det litt for enkelt. Du ser
bare pa rockemiljoet. I Natur/
Ungdom f.eks. finnes det en
helt annen type ungdom. De er
interessert i verdenspolitikken.
De er ogsa progressive. De blir
ogsa forbanne nar de ser utviklinga i dag, og for ikke a
snakke om Hoyre.

Har dere na tenkt a ayslutte
intervjuet med en entusiastisk
tro pa framtida?
Tollef: -- Nei, spar meg.
Sannt no er det verste jeg leser.
Hvis jeg ma konkludere; —
Det kan ga bra med Rod
Ungdom...
Janneke: — Men hvis vi far
mer nedgang na, sa kan det bli
helt krise. Det er heller ikke
utelukket. Jwvli mye avhenger
av oss.

Rune M

—

si ja!

Ble det svart ja pa sporsmalet
om det blir noe Rod Ungdom i
80-Ara? Leiren svarte absolutt
ja,-.men vi hgdde nok tatt oss
vann over hodet da vi trodde at
denne diskusionen skulle lose'

sa mange problemer for Rod
Ungdom. Det viste seg vanskelig a komme til gode konklusjoner slik diskusjonen var lagt
opp. Situasjonen er forskjellig
fra lag til lag og losningenene
blir derfor ogsa forskjellig. Etterpa kan vi se at leiren burde
tatt utgangspunkt i politiske
saker og hatt flere Ixrerike
seminarer. Rod Ungdom sommerleir kan ikke i leirplenum gi
en riktig konklusjon bade for
Bronnoysund og Fredrikstad!
Men det er lett a vxre etterpaklok, og til syvende og
sist tror jeg Rod Ungdom i
80-Ara diskusjonen ble en lwrerik erfaring for hele. Rod
Ungdom.
Diskusjonen om Rod Ung-

sew'

RIJD

dom tok opp flere viktige saker
som vi ma bygge videre pa etter
leiren. Vi tok opp behovet for
politisk skolering, og vi startet
en viktig diskusjon om ungdommens situasjon na ved inngangen til 80-Ara.
Uenigheter om NATO

Diskusjonen om den internasjonale situasjonen var et langt
skritt framover for Rod Ungdom. Fremdeles star det uenigheter i synet pa USA og
NATO, — men leiren sa et
klart farvel til at kommunister
bare skal forberede seg pA hva
vi skal gjore nar krigen kommer. Leiren konkluderte med
at det har stor betydning hva et
land som Norge' gjor for A utsette krigen. Vi diskuterte ettergivenhetspolitikken og leiren bor vxre startskuddet til at
Rod Ungdom gar i spissen for
a danne en anti-krigs front
blant ungdommen; mot aggresjon, og for freden!
Leiren skulle vart en uke til!

Bjarne

Malkammerater
Redaksjonen beklager pa det
sterkeste, den have nynorskprosenten i dette nummerel.
Arsaken er at var «ny-norskkonsulent», faklisk den eneste i redaksjonen som kan nynorsk, har wen pa ferie i hele
sommer. Haper det er tilgitt
hvis vi lover a komme sterkere tilbake i neste nummer.
red.

.10 kr. for medlemmer,
) for andre og 50 for

Hva kommer det av at det er
telt a bli red blant enkelte
igjen?

Stopp

71flat

— A se anti-sovjetisk arbeid
som en desidert hovedoppgave
for alle RU'ere, gar ikke. A
styrke Rod Ungdom, a bli en
storre organisasjon med storre
inflytelse pa f.eks. gymnasene,
er . den viktigste oppgaven for
oss.
— VI ma fortsette det arbeidet vi har begynt i forskjellige interesseorganisasjoner.
Noen ma nok slippe frontsakene for a jobbe med Rod
Ungdom som organisasjon.
Tollef: — Det er tendenser
na til at det er populxrt a vxre
rod igjen. I det nye rockemiljoet f.eks. Det er tofft a vxre
hard og agressiv. Ikke la seg
pille pa nesa. Vi ma klare a
bygge barmen i denne progressive tendensen. Sikre at den
ikke bare blir et lite blaff.
Anarkistene har igjen fats
vind i seilene. A bli anarkist er
den minst forpliktende maten
blir rod pa. Selv om jeg ikke er
noen anarkist sa mener jeg dette er med pa a underbygge at
det blir mer pop a vxre rod
igjen. Inmari mange mener at
Unge Hoyre er dritt. Jeg tror
det er rockeklubben i Tromso

som har vedtatt inngangspenger: 10 kr for medlemmer, 20
for andre og 50 for Unge Hoyre-medlemmer. Dette er en positiv tendens, men det hjelper
ikke om det er pop a bli tomatrod, sa lenge vi ikke har noe
tilby.

sjonen i leiravisa, Rod Mix,
gjorde sitt for a erte pa seg leirdeltakerne, og det endte sjolsagt bra.
Noe kluss med forberedelsene skjemmet litt av den
praktiske sida ved leiren (og
noe usosiale flaske- og sneipslengere!) Ryktene om at Rod
Ungdommere er slappe ble
ogsa gjort grundig til skamme i
fotball- og volleyballturneringene.

ROD UNGDOMS SOMMERLEIR PA SKARNES:

Og hva har sa Bergen Rod
Ungdom tenkt a finne pa til
hosten?

ige Hoyremedlemmer..

doms fane, var nesten til a fa
tarer i oya ay. Slikt varmer og
gir vyer for 80-ara! (Kula,
Bjarne.red.)
Det var de mange seminarene som var leirens bxrestolper
og ga oss mest politisk utbytte.
Terje Nordbys recketekstseminar, Eritreaseminar, seminar om miljo og marxisme og
ikke minst Tron Ogrims foredrag om sosialisme var leirens
politiske hoydepunkter. Etter
Ogrirns foredrag var, det nattseanse for de som orket, og det
meldes om topp interesse intil
Ogrim matte fraktes til Oslo
for a komme seg pa jobben.
En iraner og kamerater fra
Sverige og Danmark ga oss erfaringer fra andre land. Redak-

.

Rute 80 er
framgang
Rute 80-okonomien har be-

dret seg, men enna er f
ramtida usikker.
Vi hadde ved Arsskiftet et underskudd pa 27 000. Dette har
vi na klart a rette opp. Etterforrige nummer la vi akkurat
sa vidt pa plussiden. De fleste
stedene ble det solgt bra 1.
mai. Det ble ogsa vervet en god
del abonnenter. Okonomien
har nok gradvis forbedret seg i
lopet av varen, men salget av
siste nummer, spesielt pa 1.
mai, har vxrt utslagsgivende.
PA sommerleiren ble avisa
godt mottatt. De fleste var fornoyd med avisa og den ruta vi
har lagt oss pa. Og at Rute 80
var en popular sak og samle
inn penger til, er det ikke tvil
om. PA en dag ble det samlet
inn- ca. 21 000 kroner, hvorav
13 000 i kontanter.
Dette skulle gi en god slant a
ga pa til hosten. Men likevel er
avisas framtid slett ikke sikker.
Vi har ingen flere 1. Mai'er og
selge pa. Dessuten blir salgstiden for hvert nummer kortere
na, enn den har vxrt for det
siste. Derfor ma alle som enda
ikke har gjort det se og fa ut
fingeren. Avisa er lett og selge.
Det er ettertrykkelig slatt fast.
I allefall av de fleste som var
pa leir. Na gjelder det bare og
folge opp. Hosten er lang og
kald, men vi ma virkelig sta pA,
og selge mer enn vi har gjort til
na,'skal avisas drift sikres.
En svakhet ved salget til na
har vxrt at ingen tenker pa at

vwr framp a

((Kan Mende det
gjelder redde
var jorde

rop hOyd

HVORFOR
SOSIALISN

Ann Helen Skaug er en av
dem som virkelig har vte rt
med pa og oke salget av Ru-

Stud..boh
lea lio.1 Ungh

te 80 i var og sommer. Hun
kommer fra Asker utenfor
Oslo, og forteller her litt om
hvordan de pleier a selge
avisa.
— Avisa er lettest a selge til
folk , mellom 13 og 18 ar, sier
hun. Vi selger mest nar vi har
stand i Asker sentrum, og det
er _viktig a ha en fresk stil. En
ma vxre frampa og rope hoyt
for a fa fram det som star i avisa. Forresten fint at avisa er
blitt bedre. Na kan vi selge til
mye mer forskjellig ungdom.
— Har forhoyelsen fra 3 til 5
kroner betydd noe?
— Ja, det var dumt med
prisstigningen, men stort sett
gar det bra. Det hender at vi
spytter litt i kassa sjol. Slik at
fattige folk ogsa kan fa lese
den.
Hvor mange selger dere na?
— I fjor sommer solgte vi ca
20-30 stk for hvert nummer.
Men vi har okt gradvis. Na Jigger vi rundt 100 pa hvert nummer.
Rod Ungdom som organisasjon ma trekkes inn. Vi ma
bruke Rute 80 til a komme i
kontakt med folk. Og vi ma
bruke avisa til a propagander
for Rod Ungdom.

KAMPUCHEA — ERM
A FINAMSTAN

1

At
— Har du noen tips til nye
.selgere?
— Ja; det er en fordel og
vxre godt kjent med stoffet.
Kunne argumenter for innholdet.
— Noen sier at de ikke for
selge avisa. Noen er redd for a
bli satt fast pa gata...
— Frykten gar som regel
ikke pa det a kunne argumentere for avisa, men noen er generelit redde for a vxre RU'er
helt spent. Men hvis du er
frampa, blir du sjelden satt
fast eller hetset.
Hvis noen mener avisa ikke
er noe na, tyder det kun pa at
de ikke bidrar med noe sjol. Vi
har god erfaring fra da vi lagde
en artikkel om en aksjon her
pa stedet. Den solgte vi enormt .

pa.

Rod Ungdom ma foie ansvar
for avisa. Den er var, ayslutter
Ann Helen.

Bestill materiel) fra Rod Ungdom
PLAKATER
❑

stk. — Stopp Sovjet for helvete er los

❑

stk. — Kjemp mot rasisme og nazisnie . •

❑ stk. — -TN kamp for
HEFTER:

a kr. 1, —
• a kr. 1, —
akr

et steel & vend

❑

stk. — Rod Ungdoms natur/milje-hefte

111

stk.

•

•

Rad Ungdoms hondlingsprogram..

. ❑ stk. — Red Ungdoms hefte om
❑

a kr. 5,—
• a kr. 5,a kr. 10,-

stk. — RUs studiesirkel — Hvorfor sosia

lisme
El stk. — Abornement pa RUTE 80
•

Jeg vii ha opplysninger om Red Ungdom

❑

Jeg.vil bli medlem i Red Ungdom

a kr. 35,—
kr. 35, _

Navn
Adresse

(sendes Red Ungdom, Boks 610 Sentrum, Oslo 1
Ink
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Nordmannen Per Busk fikk 8 ars fengsel
og 1,2 millioner i bot for a vwre en av hovedmennene bak en narko-liga i Sverige. Han kommer fra en arbeiderfamilie
pa Ski en.
En annen stor skikkelse bak ligaen
kommer sett ik e fra noen arbeiderfamilie.Mannen e en ringere enn Kare
Willochs nem Alton Willoch. Han er
ettersokt i Sverige, men ikke i Norge.
Han bor i samme hus som !Care Willoch.
Etterforskningen i Willochs hus ble
stoppet etter ordre movenfra&

°eh
g • GOTEBORG6-

Da den svenske storavisa
Expressen i juni i ar hadde et kjempeoppslag om
at en norsk topp-politiker
og en heytstitende jurist
skulle ha beskyttet en
narko-liga, kom det krasse dementier i norsk presse.
Expressen skrev at en
norsk politiker og hans
bror skulle ha brukt sin
innflytelse til a stoppe politiets etterforskning.

presse

Dagbladet skrev i en anonym artikkel at dette bare
var oppspinn. Dagbladets
anonyme journalist skulle
til og med ha foretatt egne
undersekelser som viste
at det ikke var grunnlag
for slike pastander. Ogsit
VG brakte lignende beroligende meldinger. Si for
all del ikke tvil pa politikernes moral, hederlighet, ubestikkelighet og gode samfunnsand. Iallfall

purr
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Aklagaren Bill lienrikttss.ounia:il
ha bevis for a h
• , en 33-hrig norrrnan,
ne5er
lt a1 21
lat oche r under d
annen
buisgtill
Svengbs
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0
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Kire Willoch og broren er
luftfartsdirektor Erik
Willoch!
Det er en merkelig sak, og
det er en av Skandinavias
storste narko-saker. Tidlig i
august i ar falt det dom i Goteborg mot den antatte hovedmannen. Han fikk 8 Ars
fengsel for a ha innfert og
omsatt 121 kg hasj. Hans

navn ble skrevet med store
bokstaver i avisene ogsa for
dom falt. Per Busk heter
han. Ogsa hans bror ble
demt. Han fikk 2 maneders
fengsel for mishandling av
en narko-kurer de mente
hadde tystet til politiet. Navnet er Pal Busk.

Er Willoch hellig?
RUTE 80 mener det er rett a
offentliggjore navn pa bak-

menn og storlangere i narkoverdenen. Som brodrene
Busk. Men hvorfor i all verden skal dette bare gjelde to
sonner fra en arbeiderfamilie i Skien? Hvorfor skal ikke
navnet Willoch fram 1 lyset?
Hakon Willoch er senn av
luftfartsdirekteren og neve
av hoyrepolitikeren. Disse
bor i en tomanns-villa i
rum. Hvis arsaken til forskjellsbehandlingen er Wil-

loch-navnet, sa mener vi
Rute 80 at det er god grunr
til a fa navneskiltet fram
lyset. En gang til: Hakor
Willoch.
Han er etterlyst av politiet
Sverige for medvirkning til
grov mishandling. Kamma
raklagare Bill Henriksor
mener at de gjerne kunne ha
tatt livet av den gamle pen
sjonisten Georg Alstad.

.
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Norge er ikke lenger en liten
fredfull plett pa jorden.
Ihvertfall ikke nar det gjelder narkotikaomsetning og
narkotikamisbruk. Til Ira er
27 drept av narkotika i Oslo,
og ifolge Arne Huuse ved
narkoaysnittet i Politiet, kan
en refine med at 100 vil do i
lepet av 1980.
Rute 80 krever at sekelyset na blir rettet mot narkotikaomsetningen og narkolangerne. Derf or ma alle
kort legges pa bordet i den

narkotikasaken som Ruth 80

tar opp i dette nummer.
Vi vil pa nytt sette fram
krav om at den svenske filmen «Ett anstendig liv» blir
frigitt for visning pa norske
kinoer. I Sverige var denne
filmen arsak til en stor og
omfattende offentlig debatt
om narkotikaomsetningen
og narkotikamisbruket.
Alle krefter ma kastes inn
i kampen mot narkohelvetet!

Oppslaget uHvorfor ter ingen skrive navnet Willoch» hadde opprinnelig en annen form. I samrod med advokot er dette endret.
Rute 80 ville fatt en injuriesak pei nakken, og en klekkelig bot som
resultat av denne.
Rute 80

september 1978 oppsokte
Willoch og den yngste Buskboren Alstad i hans leilighet.
De fylte badekaret med
vann og tvang ham nedi. De
holdt hodet under vann til
han mistet bevisstheten og
vred armene bak pa ryggen
slik at han fikk enorme
smerter.
Willoch er ogsa mistenkt
for a ha narret fra gamlingen hans bil. Den ble senere
brukt i narko-smuglingen.
Hakon Willoch er merkelig
nok ikke begjwrt utlevert fra
Norge. Han lever i skjul et
sted i Oslo. Men svensk politi
har samarbeidet med norske
narko-spanere. Og RUTE 80
vest at Willoch har vmrt
holdt under oppsikt.

Ordre «ovenfra»
I folge Expressen skal politiet ha foretatt husundersokelse hjemme has Willoch.
Da skal det merkelige ha
skjedd. Nemlig at ransakingen ble beordret aysluttet etter ordre «ovenfra».
Det samme skal ha skjedd
da politiet ville foreta telefo-

navlytting hjemme hos Willoch. Politiet bekrefter at de
har vwrt hjemme hos
Willoch-familien. De benekter ikke at dette skal ha
skjedd. Men de hevder at alt
likevel er sproyt og «ukjent
for oss». En ganske sa, nerves argumentasjon, om vi
far lov a antyde.
Men det blir i sa, fall et forsek pa a legge vansker i veien for etterforskningen.
Smafolk kan fa dommer for
slikt. Dessuten vil de aldri fa
snakke med justisminister
Andreas «med leppa» Cappelen i det hele tatt.

1000 kroner uka
Det er ikke smatterier
svensk politi mistenker Hakon Willoch for a sta i med.
Et brev han sendte til Buskbrorens kone, sier litt om
det.
I et brev til fru Busk, datert 22.11.79, skriver Willoch : «Om du behover skal
jeg forsake a sende 1000 norske kroner i uka sa du har til
husholdningen. Veer snill
skriv tilbake til meg og svar
om du behover det.
Vwr sa snill a sende en bekreftelse hver gang du far et
slikt brev. Ellers ter jeg ikke
holde pa.

Jeg behover din korrekte
postadresse. Vi ses.
1-15,kon W.»
Dette brevet sendte han da
bredrene ble arrestert. Sjol
var han uten arbeid og pa
flukt fra svensk politi. Hvordan skulle han, uten arbeid,
klare a skaffe 1000 kroner

uka?

Bevis-mangel
Han er altsa ikke mistenkt
for brudd pa narkoparagrafen. Men hvorfor
skulle han vmre med pa a
mishandle en kurer de trodde tystet hvis han skid ikke
var blandet inn? Kammaraklager Bill Henrikson innrommer overfor RUTE 80 at
Willoch med stor sannsynlighet har vmrt en stor skikkelse i narko-ligaen. Det er bevis det skorter pa. Bevis som
norsk politi skulle forsake
skaffe fram. De lyktes altsa
ikke.

Over ett tonn hasj
•
Narko-ligaen til Per Busk
var stor. Mye sterre enn hva
som kom fram under rettssaken i Goteborg i sommer. Politiet mener at minst
fern andre nordmenn som er
tatt for narkosmugling, til-

hewer ligaen. Busk ble bare
tiltalt for smugling i perioden fra januar 1978 fram til
arrestasjon. Var kjenning,
kammaraklageren, mener
smuglingen noksa sikkert
har pagatt i et tiar og at
mengdene ikke kan veies pa
ei vekt som er under tonnet.
Metoden og justisen var
knall-hard. Det fikk vi demonstrert under rettssaken.
Kronvitnet til aktoratet, en
kurer, sendte etter rettsbehandlingen et brev til dommeren der han trakk tilbake
pastandene sine. Han hevdet
at han hadde vitnet falsk
mot Per Busk. At det var en
annen hovedmann som han
ikke turte oppgi navnet pa
av redsel for a bli likvidert.
Han var nok blitt truet, ja.
Men ikke av den ukjente Mr.
Big. Det var av den yngste
Mr. Busk. Han hadde oppsokt vitnet i fengslet ved to
anledninger og fatt snakke
med ham under fire oyne. Vi
kan jo bare gjette hva som
ble sagt...
Denne yngste Busk, med
fornavn Pal, er kompanjongen til Hakon Willoch. Det
var de to som mishandlet
den gamle pensjonisten ett
ar tidligere. Han er nok ikke
ukjent med virkningen av
trusler og fysisk aystraffelse.

vnet helli

Narko-ligaen
Vi har beskrevet Per Busk
som hovedmannen. Mye tyder pa at det star sterre folk
bak ham igjen. Folk som har
organisert en super-liga med
hasj-smugling fra Marokko
til Paris, Amsterdam, Goteborg og Oslo som spesialitet.
Ser i Spania hadde ligaen
leid seg en luksuries villa
med tilherende motorbat og
andre herligheter. Dette var
basen for smuglerturen.
Narkotikaen gikk ga videre
til Paris der de hadde flere
gjemmesteder. Nordmenn
og svensker var stadig pa reisefot til Orly-flyplassen og
Boulogne-skogen der de

•

spadde fram kofferter fulle
av stoff. De brukte biler med
spesialsydde hemmelige
rom.
i frnakrike sitter to av bandens norske medlemmer
med Lange fengselsdommer.
Navn: Rolf Manning og
Bjorn Becker. I Sverige ble
en nordmann fengslet. Han
er na pa rommen — Odd
Asbjern Waade. Ytterligere
to nordmenn skal vwre med.
Den ene av den er Halton
Willoch. &arm av luftfartdirektoren og neve av hele
Heyres Kare-gutt. Vi tror
dette er arsaken til at navnet
ikke har vwrt nevnt. Men na
vet du det.
Arne

Villa

As INES SORENSEN

Nordataasea Per Bask (33) Isle I gar iiiimet di av die streageste teagaelastraffer ter aarkektilaierbrytelser I Sverige.
—
Rusk Ms demi ttl &he -in te.iml of 1.2 nilIloeer kroner l bot et-

Oppslag i VG. Et eksempel p6 hvordan pressen ikke nevner
Willoch-navnet. Tross den klare sammenhengen.

h\.
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PRAHA i juni
Dersom foreldrk dine er i opposisjon
mot styresmaktene, risikerer du a bli
nekta skolegang, arbeid, bustad — alt.
Sjolv om du berre er ell barn som ikkje
veit namnet pa presideaten, risikerer du
slik straff. Dersom politiet og regjeringa
ikkje klarer a stogge kjeften pa mor eller far din, gar de laus pa deg. For dei
veit at DA vil mor og far matte gjAseg.
Det skjer i Tsjekkoslovakia i 1980. Vi
veit det, for vi var i Praha for Klassekarnpen i sommar og snakka med slike barn*
og ungdommar. Og foreldra deira.

KJEFT

er mist alt

La oss presentere familien
Tomin. Faren heiter Julius,
han er professor i gresk filosofi. Mora heiter Zdena, ho har i
lang tid yore talskvinne for ei
opposisjonsrorsle som heiter
Charta 77. Det er ikkje noke
politisk parti — men snarare ei
menneskerettsrorsle, som arbeider for at Tsjekkoslovakia
skal respektere menneskerettane. Eldste sonen heiter Lukas. Han er 17 fir, og blir nekta
skolegang. Yngste sonen heiter
Mark. Han er 11 ar og han far
ga barneskolen. Men ingen trur
at han vil fa byrje pa gymnaset.
Familien Tomin har yore under stadig politioppsyn i mange
manader. Julius Tomin hadde
eit seminar for filosofistudentar heime hos seg — som vart
aydelagt av politiet gong etter
gong. Tomin sjal vart arrestert
fire gongar, og fekk juling av
politiet oftare enn det. Zdena
Tominova vart slat( helselaus
like ved heimen sin i fjor, i eit
overlagt politisk attentat.
11-aringen Mark far ikkje lenger besot( av kameratane sine.
Dei vim ikkje, fordi politimennene som overvakar Tomin-familien skremmer dei. Og
Lukas, 17 ir, har tryggjingspolitiet i hielane over alt.
,

NEKTA SKOLE
Han fortel til oss:
— DA eg gjekk ut grunnskolen 14 At- gamal, var det
slutt pa skolegangen. Eg sokte
gymnaset kvart ar og hadde
gode nok karakterar til a komme inn, men det vart ayslag
kvart Ar. Eg fekk aldri noka

-Eg far ikkje ga pa skole avdi
far er em savvikars, seier Lukas
Tomind 7 cir.

grunngjeving — det far ein
ikkje her i landet. Og no er det
for seint — no er eg for gamal.
Lukas starta i staden i lxre
for a bli bokbindar. SA vart
han bratt sparka ut, etter eit
Ar. Sjefen la ikkje skjul pa at
det var Julius Tomin sitt rykte
som «avvikar» som lag bak. I
eit brev til Tomin vart han kalle bade «fascist» og «gestapist».
No har Lukas ein jobb som
bygningsarbeidar, 30 kilometer
utafor Praha. lallfall hadde
han jobben dA vi traff han i
juni. Han frykta det verste —
for tryggjingspolitiet liadde
spora han opp, og skjelt ut arbeidsgjevaren fordi han hadde
jobben.

Historia hans er typisk for ein
god del barn og unge i Tsjekkoslovakia 1980 — dei som kjem
pA svarteliste frA dei blir fodt,
pA grunn av foreldra. Men bade Lukas og 11-Aringen Mark
har ein sterk lojalitet til foreldra sine. Dei forstai at det er
politiet og regjernga som er dei
lovlause — ikkje mor og far.
— Du ma ikkje gje opp for mi
skuld, sa Mark a Julius Tomin matte gje opp filosofiforelesningane sine i mai.
Familien Tomin — og alle

som har det som dei — er verjelause i einsam kamp. Ved
mange eksempel har det synt
seg at internasjonalt press har
gjort det vanskelegare a forfolgje uskyldige menneske i
Tsjekkoslovakia. Det finst
sterke protesthaldningar og
mykje opprorsstemning blant
ungdommen i det okkuperte
Tsjekkoslovakia. Dei treng solidaritet over landegrensene —
tvers gjennom jernteppet.

Tekst: Alf Skjeseth
Foto: Berns Eide

EINSAM KAMP
Lukas ser ut som ein heilt vanleg 17-Aring, med dongeribukse
og langt bar. Han er ingen politikar, og ingen opprorar —
men han kan jo gjerne bli det,
slik som han blir handsama.

,»Lenin, vdkn opp. Bresjnev har hlitt gal!» Slagord pa en vegg i Praha.

Kvifor markere 21. august?
Dei unge i dag var barn (IA
Sovjet okkuperte Tsjekkoslovakia, den 21. august 1968.
Det var 12 lir sidan i ir, og
framleis blir det arrangert demonstrasjonar og markeringar 21. august, bade i Noreg
og elles i Vest-Europa.
Nokre spar om vitsen ved
det, og har ikkje sjolv noko
forhold til dagen.
Svaret er m.a. at 21. august er arets fremste merkedag for motstand mot den
sovjetiske aggresjonen. Det
er i ferd med a bli ein symbolsk data, som gjeld meir
enn brotsverket i Tsjekkoslo-

vakia i 1968. I ar er Afghanistan-sporsmalet blant dei sentrale sakene 21. august. Den
som — med rette — synest
det har yore lile aksjon og liv
og rare for a kjempe mot den
sovjetiske invasjonen i Afghanistan, har no sin sjanse.
Tusenvis av ungdommar
kan la seg mobilisere til solidaritet med Tsjekkoslovakias
og Afghanistans hie rtekne
folk. Frit Tsjekkoslovakia
veil vi at meldingar om statteaksjonar i Vesten har
enorm betydning. Gar del
store demonstrasjonar i Noreg 21. august, far ogsi fa-

milien Tomin og deira vener i
Praha greie pa det. Tvers
gjennom jernteppet.
I Oslo skal den gamle,
landsforviste Sovjetgeneralen
Pjotr Grigorenko tale pa Voungstorget klokka 17.30.
Han er ein av verdas framstaande talsmenn og agitatorar
mot sovjetisk krigforing, og
det er ei sjeldan hending a fa
han til Noreg 21. august. Elles kjenner vi til opplegg for
store markeringar i Tromso,
Bergen, Trondheim, Kristiansand og Drammen nar Rute 80 gar i trykken.
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--Gembret
ogskrivemaskinen

Gemret og skrivemaskinen star
som et symbol pa hva dense jenta og resten av den eritreiske frigoringsbevegelsen trenger. Frighswing og utdanning/skolering.
Fri4oringsbevegelsen i Eritrea
Wass en innbitt kamp mot det etiopiske Mengistu-regimet. Et regime som er stottet opp av vapen
fra Sovjet. Arets Operasjon
Dagsverk-innsamling pa gymnas
og yrkesskoler, gar til eritreiske
flyktninger I Sudan. Rod Ungdom har arbeidet for Eritreaprosjektet, og drevet solidaritetsarbeid for frigjoringskampen i
flere Jr,
Et pros
. jekt i takt med
verdensutviklingen, og I takt
med kampen mot imperialistmakta Sovjet.
—

—Blaom
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Stopp Sovjet
Rod Ungdoms avis
Postadresse: Boks 4702, Sot ienberg, OSLO 5
Tff.: (02) 11 19 03
Kontoradresse: Tollbugt. 7 (inngang Skippergata). 2. etasje
RedaktOr: Rune Moen
Signerte artikler stir for forfatterens egen
regning, og trenger ikke falls sammen med
Rod Ungdoms ofisielle syn.
Sats: /is Trolhrykk
Trykk: as Duplotrykk
Abonnement koster kr 35,-

Vi kan se spor av Sovjets aggressive politikk over hele verden 1 dag. Klarest ser vi sosialimperialismens sanne ansikt i
Eritrea, hvor frlgjoringssoldatene daglig stair ansikt til ansikt
med sovjetiske vapen i Etiopiernes hender.
— Og I Kampuchea, hvor
Sovjet skyver Vietnam foran
seg i forsoket pa a utrydde en
hel nasjon. I Afghanistan,
der den russiske krigsmaskin
spent har tuertatt landet, og
drevet 1,5 millioner mendesker
pa flukt. All verdens prat om
‹<fred» og «ayspenning» kan
Ikke rokke ved at den sovjetis-

ke ekspansjonen kan kaste verden ut i en ny storkrig.
Sovjetiske provokasjoner
ma motes med motstand ikke
ettergivenhet. Det ma norske
myndigheter fa oynene opp
for. En russisk heiikopterbase
pa Svalbard, provokasjoner i
grasonen i Barentshavet. Uten
motstand vii Sovjet strekke seg
tenger og tenger. Til slut[ vil vii
hele Norge sitte fast i Sovjets
finmaskede garn. Den truende
tonen i TASS-meldingene om
norske militterovelser som
kom i vinter, viser at dette ikke
er ordspill, men at det kan bli
blodig virkelighet.

Norge er Sovjets nabo, som
Afghanistan, — hvem blir det
neste offer for Bresjnev's
ohjelp» og «frigjorinp?
Solidaritetsarbeidet med
frigjoringsbevegelsene I Eritrea, Kampuchea og Afganistan
er viktig.
Motel. Sovjet sterk motstand
na blir det vanskeiigere A bygge
seg opp okonomisk og miliire rt, og mer risikofyit a sette i
gang en storkrig. Desto tenger
vii vi beholde freden.
Kamp mot Sovjet er fredsarbeid i 80-ira.
Stopp Sovjet for helvete er
los!

IcAT EA\I13E-'
pLA1\1 •
Bare 1 krone pr.stk.
Klin den opp pa skolen, i
klasserommet, pa det Ioka!e
samvirkeiag eller i heimen.

Send
stk, STOPP
SOVJET - plakater til kr 1,pr.stk., snarest mulig
Navn
Adr •
Send kupongen til Rod Ungdom
Boks 610, Sentrum, OSLO 1

—Soviet vil
ikke sosialisme

Et lite land mot en stormakt
Hvordan kan et lite folk
holde ut 19 Ar i krig mot det
mye storre og sterkere Etiopia, som de siste Ara dessuten har blitt backet opp av
verdens sterkeste militrermakt — Sovjet? Hvorfor vil

• • "•••

flyktningene i Sudan hjem
til Eritrea — et krigsherjet
land?
Svaret pa begge disse sporsmalene finner du ved A studere frigjoringskampen, geriljak rigen.

Fortsetter ELF og EPLF a arbeide slik som de har gjort er
eritreerne uovervinnelige.
Det viktigste er at kravet om
et fritt og uavhengig Eritrea
har enorm stotte fra alle deler
av befolkningen. Etioperne ma

••• • •
•••••

.• •
• •

•

•••• •

hele tida krige i fiendeland,
mens frigjoringsbevegelsene
slass pa «hjemmebane». De er
en del av befolkninga, og har
derfor ikke swrlige problemer
med mat og gjemmesteder. Enhver eritreisk bonde, flyktning
eller gjeterjente kan vxre en
frigjoringssoldat. I rein desperasjon prover Etiopia a knuse
frigjoringsbevegelsene ved
teppebombe landsbygda og arrestere ungdommer pa apen gate i byene. Men det eneste de
oppnar er A fa sivilbefolkninga
til fiende og skape enda flere
frigjoringssoldater.
Eritreerne driver bevegelig
krigforing pa samme mate som
vietnameserne og kampucheanerne. Sma grupper slar til
overraskende mot fiendens
svake punkter, trekker seg
raskt tilbake og flytter til et
trygt sted.
Geriljaen i Afghanistan og i
Eritrea har samme type vapen:
den russiske Khlashnikov'en.
Grunn: Fienden er deres storste
«vapenleverandor».
I 1978 hadde eritreerne frigjort nesten alle storre byer.
Da bombene begynte. A hagle
fra MIG 23, snudde de rett og
slett opp ned pa dognet: dreiv
skoler, sjukehus om natta —
ofte under jorda — og soy i
skjul om dagen. SA blei overmakta for stor og frifjoringsfrontene trakk seg tilbake —
evakuerte byene. Det enese
kloke i en sann situasjon, og
enda et eksempel pa geriljataktikk.
I de frigjorte omradene driver ELF og EPLF skoler med
opplxring pa eritreisk, og undervisning om Eritreas historie. Mange er anal fabeter.
Frigjoringsfronten Ixrer dem a
lese og skrive. De driver kulturgrupper, jordbruk og politiske studier. Dette er en viktig
grunn til at folk fatter mot og
har hap om at landet skal bli
fritt engang.
Eritreerne har ikke gjenerobret noen av byene de forlot i
1978. Men de holder fortsatt
Nak fa (i nord) og slo tilbake et
kjempemessig angrep mot byen
i desember i fjor. Etioperne tor
ikke bevege seg noe swrlig pa
landsbygda og nar de ma, blir
de stadig angrepet av eritreerne. Bare to av veiene er
«trygge» for okkupantmakta.
Ellers ma de bruke fly. Akkurat na melder nyhetsbyraene
om at store mengder giftgass er
floyet inn tit Addis Abeba.
Gj.

Er det en tilfeldighet at Sovjet er ryggraden i undertrykkinga av Eritrea?
Tvert imot. Eritrea er en posisjon for
Sovjet i kampen om olja i Midt-Osten.

is

Midt-Osten er Europas sorostflanke. Havene i omradet er av
verdens viktigste handelsveier.
Eritrea er en brikke i Sovjets
kamp for verdensherredomme.

tyr i Eritrea, Afghanistan og
Indokina er ogsa en pekepinn
om at Sovjet er den offensive
og aggressive supermakta av de
to.

VIL SOVJET
VERDENSKRIG?
Hvorfor skulle de det?
Av de sammen grunnene
som Tyskland hadde da de utloste to verdenskriger. Tysklands industri og investeringsmidler vokste mye raskere
enn i England og Frankrike.
Samtidig var det England og
Frankrike som hadde storst
innflytelsesomrader i verden.
Tyskland trengte «lebensraum», ellers ville industri- og
finansmonopolene stagnere i
utviklinga. Rivaliseringen mellom disse store imperialistlanda om verdens rikdommer,
forte til verdenskrig.
Sovjets
industripotensiale
har de siste 20 ara vokst mye
raskere enn i USA. F.eks. er
sovjets bruttonasjonalprodukt
60% av USAs idag, mens det
var 40'o i 1955. Av verdiene
som produserers i Sovjet blir
en langt storre del investert i
industrien, dvs. ikke brukt til
forbruksvarer, enn i USA.
Sovjet investerer faktisk storre
summer i absolutte tall enn
USA, til tross for at den samlede verdiskapningen i Sovjet
er lavere enn i USA. Dette er
bildet av en supermakt som
trenger mer «lebensraum».
Men USAs innflytelsessfxrer
er fremdeles ca. 60-70% av verden.'Sovjets er ca. 20-25%.
Disse omradene gir ikke supermakta USA fra seg frivillig.
Det ville bety ruin for de amerikanske monopolene. Santtidig betyr det pa sikt ruin for
Sovjet om de ikke kan tilrane
seg kontrollen her. Derfor er
en ny verdenskrig til og med
sannsynlig.
Sovjets militxrutgifter gir
en pekepinn. De har vokst
sterkt, sterkere enn i USA. Og
Sovjet bruker mer til militwrvesenet enn USA, i absolutte
tall idag. Sovjets militxre even-

SOVJET SOSIALISTISK?
Noen er sa godtroende at de
tror pa Bresjnev nar ha sier at
Kreml vil spre kommunisme til
alle verdens hjorner. Det er en
opplagt bloff at Sovjet forsvarer sine egne grenser, sin
egen sikkerhet nar de teppebomber Eritrea og bruker giftgass i Afghanistan. Eritrea Jigger langt fra Sovjet, men tett
inntil oljefeltene i Midt-Osten.
Marx satte tingene pa plass
da han skrev at ikke noe land
kan vxre fritt som undertrykker andre land. Derfor matte
ekte sosialister i England stotte
Irlands losrivelse, mente Marx.
«Sosialismen» i Sovjet er en
bloff. Et sosialistisk land undertrykker ikke nasjonale minoriteter i Sovjetunionen, bruker ikke fascistiske metoder
mot folk som Sakharov og arbeidsfolks streiker i Sovjet.
Sosialistiske land har et militxrapparat til A forsvare seg,
ikke en flate pa alle verdenshav, ikke offensive og overlegne landstridskrefter som Sovjet
har i Europa.
Sovjets undertrykking av sitt
eget folk og den aggressive
utenrikspolitikken kommer av
at okonomien i landet i bunn
og grunn har samme karakter
som i vanlige kapitalistiske
land. Det er mange ulikheter
med okonomien i USA og
Vest-Europa, men motivet,
drivkrafta er den samme: stadig mer profitt, pa stadig fwrre
hender. Folks behov kommer i
annen rekke. Trenger arbeiderne i Sovjet alle kanonene og rakettene eller trenger de A fa
vekk matkoene?
De store problemene og krisene i Sovjets okonomi ville et
sosialistisk land hamlet opp
med, men i Sovjet blir de verre
og verre.
P/G
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Back to the sixties
Det finnes et par politiske organisasjoner i Norge som ikke har lagt merke til at verden har forandret seg de
siste 10-20 arene. Sosialistisk Ungdom og Arbeidernes Ungdomsfylking
lever fremdeles i 60-firas verdensbilde, der USA er den sterkeste og farligste imperialisten, og Sovjet den
misforstfitte velgjorer.
NAr politikken er sA fjern fra
virkeligheten skaper del selvsagt forvirring og ienigheter
innenfor organisasjonene. Det
er et hay mellorn grunnplansSU'ern som har jobbet jev nt
og trust for OD til Eritrea, og
SU-ledelsen som aldri hat' stettet Eritreaprosjektene i urav
stemningen. Det er utrolig at
det er samme organisasjonen
(SU) som i -78 boikottet ungdomsfestivalen pa Kuba p.g.a.
krigen i Eritrea, og som i Ar
vedtok pa landsmetet A forbli
observaterer i Verdens Demokratiske Ungdom, et moskvastyrt internasjonalt ungdomsforbund.

Dette er ikke uttrykk for at
uv itenhet og misforstAelser
hersker i SU, en at en del ledende personer i SU befinner
seg i sin egen dremmeverden
der USA for alltid er den store
stvgge ulv en, selv om den blir
bade des og blind, eller far
klorne klippet. Mens den unge
kraftige tigeren, Sovjet, alltid
er et snilt lam.
Hvordan kan SU-ledelsen
lukke oynene for fakta:
USA ma la rev olusjonene
i Iran og Nicaragua passere
uten A kunne gripe inn med inv asjon slik de gjorde i Santo
Domingo og Guatemala, Vietnam i 60-Ara.
—

— Sovjet hopper inn alle steder USA trekker seg ut: IndoKina, Etiopia, Angola, ja, de
okkuperer t.o.m. et alliansefritt Afghanistan uten at USA
kan hindre det.
Det er drommebildet av verden som far SU til stadig A stille OD-prosjekter som SWAPO
i Namibia og det frie Nicaragua, i egenskap av «brennpunkt i verden», mens Eritrea
brenner, og Afghanistan blir
okkupert. Red Ungdom stetter
SWAPO og vi stetter det frie
Nicaragua. Men vi ser ogsa
forskjell pa jublende fclkemengder i Managua og sovjetiske tanks i Kabul. Det er ,kke
USA, men Sovjet som er pa offensiven i verden i dag. Likevel
nekter SU A stette geriljaen i
Afghanistan!

OL-boikott
SU vine ikke boikotte OL fordi
de tilfeldigvis ble enig, med
Carter i en sak. At rope' om
boikott kom heyt fra .'en
tsjekkiske menneskeret tsb ,. vegelsen Charta 77, og fra en t
ke framstaende sovjetiske opposisjonelle, betyr visst ikke sa
mye.

-----

Er alt dette unedvendig partik rangel pa venstresida? Vi
mener nei, Red Ungdom, SU
og av og til AUI. Blass bra sammen i det faglige arbeidet,
streikestette, kvinnekampen
osv. Og vi samarbeider f.eks. i
Arets OD-innsamling.
Men vi kan ikke tie stille nar
organisasjoner som skal vxre
rede tar bla standpunkter i internasjonale saker. Folk kunne
jo tro at Sovjet har noe med
solidaritet, fred og frigjering A
gjere — for det er ordene Sovjetlederne bruker om sin aggresjon.
Nei, dessverre SU og AUF,
dere har sakkct akterut og blitt
bakstreverske i og med deres
veike holdning til Sovjet. A
class mot sovjetimperialismen
er radikal politikk idag.• Fliers
kan man til sjuende og sist havne i «Kommunistisk» Ungdoms ynkelige tulle som forsvarer av eihvert overgrep fra
var nabo i est. Huct i sanden
og hjertet i Moskva, kaller vi
clet.-

Unge Hoyre mot
imperialismen?
I motsetning til f.eks. Sosialistisk
Ungdom og Arbeidernes Ungdomsfylking, stottet Unge Hoyre Eritreaprosjektet i ar. Flere av lederne og
medlemmene deres la ned mye arbeid
for at prosjektet deres skulle vinne.
Uten UHs politiske stotte er det tvilsomt om prosjektet hadde blitt vedtatt pa NGS-landsmotet. Rod Ungdom
og Unge Hoyre har samarbeidet i Jenne konkrete saken, men vi har likevel
svaert forskjellig syn pa mange saker.
Unge Hoyre er en borgerlig organisasjon — de skitter borgerskapet, og tenker utfra
De er rede til A Mass mot Sovjet
fordi Sovjet kaller seg sosialistisk, og UH er mot sosialismen.
Fordi de ikke har greie pa
marxisme er de ikke i stand til
A gjennomskue Sovjets «sosialistiske» fraser. De skjonner
ikke at Sovjet er blitt et kapi-

talistisk og imperialistisk land,
at del er derfor de ferer krig
mot f.eks. Eritrea.

Vietnam
M-('erne drev hardt stettearbeid for Vietnam hell fra 1963.
Unge Hoyre Mullet USAs krigboring Apent. 1 1969 sendte Sinsen UH julehilsen til de amerikanske soldatene i Vietnam!
Forst air krigen nesten var
slut( ble UH lift kritiske til
USA og snakket om fred og
forhandlinger. ikke et oyeblikk
ville de stotte frigjoringsfronten FNL. Det fantes ogsa sterke krefter i UH som stone( parolen diomb Hanoi».

Palestina
UH har aldri stottel den palestinske frigjoringsfronten,
PLO.

NATO og USA
Unge Hoyre stotter NATOs
forsvarsstrategi for Europa.
Hvis del blir krig stoler de pi
at USA kommer og redder oss.
RU mener vi ma stole pA folkets egne krefter. Det ny der
ikke A underlegge seg supermakten USA i kampen mot supermakten Sovjet.

Eritrea

ring‘

, 104,

.-x

Haile Selassie, som var keiser i
Etiopia til 1974 sto bak at Eritrea ble innlemmet i Etiopia. SA
lenge han regjerle stottet ikke
UH Eritrea. NA stir Sovjet bak
Etiopias krigforing, og UH
stetter Eritrea. Det er jo bra.
Men vi mA sporre dem, hvorfor
ikke tidligere?

11111P/i°11.*101111

Hvor er logikken?
Asso,b

t-N
\ 09

N614
-40

Ola Iversen

FRIGJORINGSKRIG
PA AFRIKAS HORN.
Reportasjebok med
fotos fra ELF og EPLF's
frigjorte omrader.
300 sider/Kr. 58,-

-Full stotte ti! de to
frigjoringsbevegelsene ELF
og EPLF i kampen for et
fritt og selvstendig Eritrea!
—Vi fordommer Etiopias
brutale krigforing i Eritrea!
--Vi fordommer Sovjets agresjon pa Afrikas Horn for
vinne militxr og okonomisk kontroll!
Dette er parolegrunnlaget
for Solidaritet Norge - Eritrea.
Dann egne lokalgrupper!
Skriv til oss etter opplysninger og medlemskap!
Solidaritet
Norge-Eritrea,
Postboks 9162 Vaterland
OSLO 1
postgiro: 232 26 67

. 001.°

Eritreere uten
politisk asyl
De siste Ara har det kommet
ca. 200 eritreiske flyktninger
hit til landet og sekt om politisk asyl. Siden hesten 1976 har
det vxrt flere eksempler pa
utvisninger og avvisninger pA
Fornebu. Minst to ganger vet
vi at eritreere som ble avvist i
Norge sto i fare for A bli sendt
til Etiopia og en sikker clod.
Mange er blitt fengslet fra ett
degn opptil flere uker. Siden
stues de inn pa elendige hospitser i Oslo.
Grunnen dl donne behand-

linga er at regjeringa ikke anerkjenner eritreerne som politiske flyktninger. De sier at
grunnen er at de kommer fra
land som Italia og Sudan og
ikke rett fra Eritrea(!)
Statens
Utlendingskontor
mente flyktningene var en '«fare for den indre norske sikkerhet». (1977)
Vi ma kreve at regjeringa anerkjenner den eritreiske fri.gjoringskampen og innvilger de
eritreiske flyktningene politisk
asyl.

UH Miss mot den ene av de to
supermaktene, men stotter seg
til den andre. Dette er inkonsekvent. En slik organisasjon
kan aldri bli noen drivkraft i
del antiimperialistiske arbeidet
i Norge!

—BLI MED I
RODOUNGDOM
ryss av:
Ja, jeg vil bli
:nedlem i Rod Ungdom
Send meg opplysningen om Rod Ungdom
Send meg R Us studiesirkel om Soviet
Jeg vil abonnere pa
RUTS 80. (Kr 35,-)
Nam
Adr

Send kupongen tIl Rod Ungdom
Boks 610, Sentrum, OSLO 1
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I Zemichael er 26 4ar,ogfdtIEie-

var over, mistet vi denne muligheten.

KFUM

JEG FLYKTET FOR

A UNNGA SAMMESKJEBNE

— Ungdom ble skutt ned pa
apen gate, og hengt i hjemmene sine. Det var de Sovietstottede etiopiske soldatene
som utforte denne terroren.
Dette ble gjort for a hindre ungdom i seinere a b/i frigjoringssoldater. Jeg matte for/ate byen min sammen med 20 000 andre studenter. Noen av oss ble
med i frigjoringsbevegelsene.
Andre matte flykte. Jeg er en
av dem som matte flykte. Det
er Zemichael Ghebrewedi, eritreisk flyktning i Norge som forteller dette.

— Alle som ble medlem av
ELF, matte verve fern nye
medlemmer. Da jeg hadde vervet mine fern, ble dette en liten
del av en lang kjede. SmAgruppene hadde forbindelse gjennom enkeltpersoner som kun
kjente navnet pa tre—fire andre medlemmer. Pa toppen av
kjeden var det en leder som
hadde kontakt med ELF i felten. Lopesedler ble fordelt til
fern personer under han Hver
av disse hadde kontakt med sine grupper, og sa videre. SA
hvis et medlem ble ayslort matte hele den lille gruppen flykte,
mens resten av organisasjonen
var trygg. Nesten alle elevene
pa skolen var med i ELF og
EPLF, men veldig fa ble avslort.

Frigjoringsbevegelsen
forfulgt
— Hva hvis kontaktmannen pa
toppen ble ayslort?
— Jeg husker det skjedde en
gang. Politiet var kommet pA
sporet av ham, men politiet besto stort sett av eritreere. Derfor hadde vi nok av kilder. Lederen ble advart. Han rakk A
rydde huset for viktige papirer
og romte byen for politiet var

'

pa dora hans.
Hans fravxr lammet selvfolgelig den ene kjeden han
hadde ansvar for. Men etter to
maneder pa landsbygda kom
han tilbake til Asmara og tok
opp arbeidet. Det hendte ogsa
at slike ledere ble drept. Takket vxre en sterk hemmelig organisasjon og nesten daglig
kontakt med ELF utenfor byen, klarte vi raskt A erstatte
forsvunnede ledere med nye.
— Det var vel umulig a avholde storre politiske mater?
— Apent, sa, men vi kamuflerte motene pa forskjellige
mater. PA grunn av torken pa
denne tiden sokte vi etioperne
om A hjelpe bondene pa landsbygda med jordbruket. Men lederne nektet for at det var
noen torke! Da fikk vi lov av
skoledirektoren a lage et jordbruksprosjekt pa skolens omrade. Til dette fikk vi bade
jord, redskaper og lokaler til
undervisning. Det var ingen
motsetning mellom ELF og
EPLF. Dette Var et felles tiltak. Vi hadde ogsa felles meter
med opptil 40-45 personer om
gangen hvor vi diskuterte politikk, mens,skoleledelsen trodde
vi drev med jordbruk. Men da
vinteren kom og jordbruket

Da henvendte vi oss til sjefen
for KFUM (YMCA), og sa vi
ville lage en fritidsklubb med
idrett og litteraturlesning. Denne sjefen var en beryktet etiopisk agent og en farlig angiver. Men han likte formalet
med klubben, og ga oss nodvendig utstyr og husrom. Vi
spilte bordtennis, sparket fotball og leste boker. PA denne
maten fikk vi samlet mye ungdom, og nar sjefen ikke holdt
oye med oss, diskuterte vi politikk og hadde undervisning i
Eritreas historie. Vi matte alltid rapportere hva vi drev med,
men han fikk aldri vite sannheten.
— Hvordan var gymnasiastenes situasjon i Asmara pa
denne tiden?
— I den forste tiden under
den nye militwrjuntaen i Etiopia, i -74 ble det rettet harde
angrep pa eleven. Forst nektet
de oss skolepenger, sa krevde
de at vi skulle reise rundt pa
landsbygda og fortelle om Etiopias politikk, at frigjoringskrigen var fell. Dette nektet vi
selvsagt.

Skolestreik i Asmara
PA et mote gikk et stort flertall
av elevene inn for undervisningsboikott og skolestreik.
Aksjonen varte et helt ar, og
det endte med at vi slapp a reise pa landsbygda.
Alle elevene og hele folket
var enige i at det var riktig A ga
til aksjon. Streiken spredde seg
til alle de store byene i Eritrea.
I Asmara lagde noen etiopiske agenter en gruppe som kalte
seg «Great Etiopia». De forsokte A splitte streiken, spesielt
ved A kontakte jentene, og Fortelle at aksjonen var over, eller
at den var urettferdig. De lyk-

as hovedstad, AsSom
mara.
15-aring
horte
han om frigjoringskrigen. Enna
var Asmara en
fredelig by. Da
han var 18 at* gikk
han pa gymnaset.
Av de andre studentene fikk han
hefter utgitt av de
to frigjoringsorganisasjonene (ELF
og EPLF). Gjennom dette ble Zemichael
bevisst
Eritreas
situasjon. Han meldte
seg inn i ELF, og
ble siden leder for
en av ELF-gruppene pa skolen. I
1975 ble forfolging av ungdommen trappet opp.
Zemichael matte
romme fra landet
sitt. Uten elendeler dro han ut pa
landsbyga. Ved
hjelp av frigjoringsbevegelsene
kom han seg over
til en flyktningeleir i Sudan. Derfra satte han kursen mot Europa.
Forst til Italia, og
siden til England.
For to og et halvt
ar siden kom han
til Norge. For tiden bor og jobber
han I Oslo. Han
forteller mer enn
gjerne sin historie
til Rute 80.
tes delvis i dette, sa vi kontaktet ELF og EPLF i felten.
Vi opplyste navn pa agentene,
deres vaner, og hva de hadde
gjort. Lederen for «Great Ethiopia» fikk besok av EPLFsoldater som ga ham en advarsel. Han flyktet ved forste
anledning tilbake til Etiopia.
Hvis han hadde fortsatt med
splittelsesarbeidet, ville han enten blitt kidnappet av frigjoringshxren, eller blitt henrettet.

Ungdom skutt ned i gatene
Det var ofte gatekamper mellom ungdom og politi. Mot
slutten av skolearet ble ungdom skutt rett ned i gatene eller hengt i sine egne hjem. Bare
fordi de kunne vxre framtidige
frigjoringssoldater. Det var pa
denne tiden jeg matte flykte.
tilsammen 20 000 studenter
forlot byen og sluttet seg til frigjoringsbevegelsene, eller flyktet ut av landet.
— Eritrea idag?
— Brev jeg far fra familie og
venner forteller om forfolgelse,
suit og arbeidsloshet.. Mange
flykter og det er fa igjen i Asmara.
De trenger all den hjelp de
kan ffi fra dere, og det er en
stor seier for oss at Operasjon
Dagsverk dette are( gar til vare
flyktninger i Sudan!
Tom Helge Berglie.
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Kjott

Et resultat av den kalde kapitalismen. Ja,
dette er vel det Kjett.
ensker a vxre. Deres
nakne og desperate
tekster skulle iallefall
tyde pi det.
De har iallefall nylig
utgitt en EP med 7
spor. Med dette har de
forelepig nadd en topp
i den nye stremmen av
sjiallagde rocke-plater.
A lage en EP kan ikke
vxre billig, og det skal
visstnok ha kostet dem
20 000. Musikalsk og
lydmessig sett er plata
_er er
et mesterverk. H
variasjoner fra (mest)

hard, ra rock tit den
mer rolige lata «Jeg vil
bli som Jesus». Av de
harde latene synes jeg
den ska-liknende «Kloning» og «NA vil jeg
ikke leke med teitinger
mer» er best.
Tekstmessig er plata
altmulig og ingenting.
Mange av dem er virkelig morsomme, men
en del synes jeg er mislykket, som f.eks.
«Hoyspent, elektrisk
og deilig». I et intervju
med Gateavisa uttalte
Kjett noe som jeg synes er Urllete. Det de

er ett av de fremste
ponkebanda i Sverige
for tiden. De har utvikla seg siden sist, det
er melodier, solospill
og ikke minst ett par
rolige later, «Bara ett
minne» er en nydelig
ballade som jeg ikke
ville ventet fra dem.
«FP (Folkepartiet i
Sverige)» er ogsa en
rolig, bra sak. Men det
er som penkere de spiller, og de gjor det
dyktig. Bedre enn de
fleste Engelske og
Norske band jeg har
hon. LPen er verdt
noe for alle som liker
hard ra rakk, men som
ikke synes Sham 69 er
det eneste saliggjorende.
KSMB
MNW 101 p
Frantic B.

Tornerose
ensket seg i Norge var
en mer steinhard kapitalisme. En mer effektiv en, alla England. OK, tross klare
motforestillinger, mener jeg plata er en foreWig topp i den norske

iE'kke no'n go'e bwnn
i Norge, pleier vi A si.
VASK ORA!
Tornerose har vakna
fra sevnen, det foreligger en LP. Stilen er
variert, men stort sett
«danse-rock». De

engelske tekstene er
hverken eller, men
musikalsk lyder det
styrke. Plata er ikke
gjennom god, ett par
later (I'd rather know,
og «Jack from the
black») kunne for min
del vwrt kutta, men resten er jamt dyktig.
Toppene (mine), 0A
real rocker» «Circuinstanses» og «People. all over» viser
styrken (og variasjonen). Men «Down to
me» er rocker blant
rockere. Energien ruter, og kroppen dirrer
og gjor som den vil.
En perle.
Tornerose
«Velcome to the city»
Talent
Franck B:

Tramteatret

tekstene er svrert radikal og
militant, og istedenfor A prove
a Were seg liksom- «folkelige»
og synge urn de typisk oniere
ling» innrommer The Pop
Group at det A se ting i sammenheng, A vw re engasjert i de
tinga sum truer med A sprenge
ass i filler og som sprenger andre folk i filler, ikke er en asocial forbrytelse, men en nodvendighet som angst,* alle i hegeste grad. Forskjellen pA dem
og de fleste vanlige revolusjonsprofeter og politikere er
at The Pop Group propaganderer pA en rerlig og naturlig

mite, de er mer desperate, del
er mfr-mer Weiser dermed. blir
de mer truverdige og folk kan
kjenne seg igjen,
Tekstene er slut( app pA fire

snare plakater som felger med
plata. De skriker virkeligheten
ut: fas 'isk void, politivold tit
beskylletse as privateiend.,mmen, utby fling av den 3. verden, gridigheten til dem som
starter krig for noen (Jere dollar, massemord, USA's bombing av Kampuchea. Samtidig

smeller de et kraN om aktivitei
i fjeset pA deg, (‹sjoiforsvar er
ingen forbrytelse»-«god trefling for handling» «stjel Ira de

-

stiften. Kan tenke meg
at bandet er bedre live.
Har hen en annen innspilling med bandet,
2000 riff, en LP som or
lagd pa rockeklubben i
Trondheim. Der synes
jeg de var mye bedre.
Bandet er forovrig
ganske avansert. Har
syntheziser og greier.
Plata kan bestilles fra:
DIY Records,
Boks 796,
7000 Trondheim.
-ska'mpen

The Aller
VaNste

som del norske bandet
som, klarest er inspirert
av ska'en' Dette gjelder ogsa denne EP'en.
<<Ingen vei tilbake» er
sammen med «Dans til
musikken» den beste.
Ikke misforsta, men
forstnevnte har faktisk
Litt dypt innhold. Den
handler om en fyr som
hvis jeg forstar riktig,
er forelsket. Men det
blir med den ene natta,
og han far en sur
En annen tat
en
handler om en fyr som
sinner midt i en sykehusroman.
Kanskje
ikke sa samfunnsengasjert, men artig tell.
Plata er variert og god.
Anbefales sa absolutt.
Den Gode Hensikt
(DGH 002)
-ska'mpen
. . .

Blaupunkt

Johnny
Yen Bang
TRAWFdTRET
La 80Ara komme, det
er de du kan gjere noe
med. Med sleivspark
bade histen og pisten
drypper alvorsord og
kunstneriske perler ut
av heytalerne.
Musikalsk ligger
ikke dette tilbake for
utenlandske grupper,
hverken teknisk eller i
innhold. (Det vil vxre
vanskelig a etterligne

Engelsk rock
mot Sovjet
, THE POP GROUP:
FOR HOW MI(.11 LONGER
DO WE TOLERATE MASS
MURDER?
Dette er eksplosiv musikk Ira
en eksplosiv verden. Musikken
til I" he Pop Group er befriende
ny og'uvant, og den gir et bilde
av verden som er jievlig go desperat nok Ill A vie re wrlig,
samtidig son' plata er et skrik
etter aktivilet, engasjement og
revolusjon. Denne plata synes
jeg er noe as del alter mest lovende som har skjedd i den nye
musikken i England. Musikken
skurrer, skriker og dirrer,
enormt og ekstremt (mange vii
sikkert synes det er «hell jae vlig», men ikke steng deg ut fra
musikken med en gang Wilkes el), og det gjelder sangen
(Ns*. Insirumentene brukes pa
us ante miter, og de harde,
skurrende lydene dunker i funky rytmer. The Pop Group
?Jar det andre prater om A gjore; de sprenger grensene meiloin forskjellige musikkformer: jazz, plonk, funk, reggae ass. ()g resultatet Mir et
sydende, risierkt brygg son( du
mo heile i deg uten A tenke pA
gamic Kremer og fordommer.
Politikken og innholdet

noe slikt).
Tekst og musikk er
naturlig sammensatt,
og er overbevisende
dyktig framfert.
Med skikkelig koring Beach Boys ville
blitt flaue over, smAklimpring pA instrumenter under mer rolige deler. Mange smA
detaljer som gjor det
hele meget bra. Tramteateret er mangfoldig
og behersker scene,
sang og musikk. De
som har sett stykket
(og de andre tinga)
oppfort vil sine a se
det for dere nal- plata
spilles.
Jeg gleder meg til
neste plate, som vistnok skal bli Pelle parafi n.
Tramteateret
«Back to the 80's
Talent
Franck B:

rike og gi tit de fattige!». Det
er sikkert ting i tekstene du vil
viere uenig i, eller synes er IApelige, og noen ganger blir de
vel lift for moralistiske, men de
framstiller ling sit krasst at folk
er nodt til A tenke seg out.
PA en konsert arrisigert av
bl.a. det engelske moskv apartiet, dedikerte The Pop
Group lila «Forces Of Oppression), tit <WI the Stalinists in
the audience», og platas tittel!At «For how much longer do
we tolerate mass-murder tit
Bresjnev og russerne i Afghanistan. Filers kan del nevnes at i
Nye Takter skreiv J.A. Handorff am tekstene: «Lite annet
enn krass dogmatisme i en
reining som minner urn vulgar
«Enorm
marxist-leninisme».
sund pA tekstene».
musikk
Kjop plata og finn ut sjel. Jeg
s; ries den er del beste, mest ekstreme og riktigste !nide( as
verden som har kominet pA
plate pA lenge.
Hunsk bare en ting: Skiva er
tross all Ina as vinyl, og eksploderer ikke nAr du tenner pA
den.
Sylfest Haug

har lagd en 6-spors
singe!. Viktigste svakhet: Fern av seks later
er pA engelsk. Kun en
pa norsk, og den heter
«D'mA bli slutt».
P.g.a. all engelsken er
det vanskelig A skjenne om de vil ha fram
spesielle meninger,
men noe gar jo fram
av tittel-melodien hvor
det synges «I wanna
kill the disco now».
Det er ganske dirlig
lyd pA plata, og enkelte ganger heres det ut
som det er sun/ pa

Bergensbandet
som
egentlig ikke er noe
bergensband fikk en
etter min mening, uberettiget «harv» i forrige Rute 80. Hary skal
de ikke fa denne gangen, for deres nyeste, en
EP, er virkelig god.
The Aller Vmrste er en
blending av rock, ska
og seg sjel. I et radiointervju sa de sjel at
deres musikk var elementer av ska, elementer av den nye rocken
og elementer av seg
sjel. Et annet sted i
avisa er de betegnet

Da Blaupunkt spilte i
1. mai-toget i Oslo, var
det sa herlig at jeg nesten fikk en spontan
ereksjon. MAten Tone
(vokalisten) sto pa
lastebilen og skreik
«La meg vxre ung/la
meg vxre fri» pa, idet
vi passerte Karl Johan,
hvor taregassen fra
natta for enna IA tung

og folk fikk svie i eynene, var som A storme
inn i 80-Arene med
ungdommen og alt
klart til °ppm. —
Knus kapitalismen og
«La meg vxre ung»!
Om det er
Herlig
knuse kapitalismen
Blaupunkt vil, veit jeg
ikke, men en ting veit
jeg. De har nylig lagd
en singel. Det morsomste med den er at
den gamle Wenche
Myhre-lata; som allerede er nevnt, har
fatt ny aktualitet gjennom Blaupunkt. Den
er nemlig et av de tre
kuttene. Ellers er A si
at hylinga til vokalisten gjor at mestebarten av tekstene er
vanskelig a skjonne.
Plata er lagd pa det
nydannede plateselskapet «Torpedo». Og
sammenliknet med
deres forrige produksjon, Hwrverk-singelen, sa er lyden mye,
mye bedre. Jeg synes
Blaupunkt er best live,
men det skal nok mye
til A oppleve det igjen.
De er nemlig opplost..
Riktignok har de hatt
erten ayskjedskonserter. Var sjel pA en av
de ferste, tror det var i
april. Kanskje det er
hap om A here dem
igjen allikevel. Har
inntrykk av at dem roter fmlt, og aldri far
bestemt seg.
Plata kan bestilles
fra:
Torpedo Plater,
Uelandsgt. 44,
OSLO 4.
Torp 000 002/1980
-ska' m pen
. . .
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Anarkist i hjertet-=
kommunisti hjernen
Av en som tviler,
men som tror
I hjertet er jeg anarkist. I hjernen er jeg
kommunist. Hvorfor
det? Fordi det som
ligger i disse begrepene svarer til de idealene som er mine onskers vei, og de som
jeg tror er nodvendighetens vei. Mange av
ideene til anarkismen
star for meg som et
drommebilde pa hva
slags samfunn jeg
onsker meg, mitt eget
utopia.
Det er ideer som er fine a ty til
for frustrerte folk pa venstresida, og for alle de som, etter
som har hendt de siste Ara, har
begynt A tvile pa hvor reell den
sosialistisk revolusjonen egentlig
er.
Som det sto i forrige nummer
av Rute 80, er anarkismen en
svmrt uensartet ideologi. Det
som etter min mening er felles
for de ulike retningene innen
anarkismen, er fornektinga av
den sentrale statsmakta.
Som kommunistene, gar anarkistene inn for A knuse den borgerlige staten. Skillet ligger i at
etter revolusjonen vii kommunistene bygge en ny statsmakt,
mens anarkistene vii opplose den
sentrale statsmakta. I dette skitlet ligger rota til sporsmalene mine.

LENIN
skreiv at staten ikke er annet enn
den ene klassens undertrykkelsesapparat over den andre. Etter
revolusjonen ma arbeiderklassen
ta over statsmakta og undertrykke borgerskapet for A forhindre
en kontrarevolusjon. Dette er
jeg enig i, men jeg har en del
motforestillinger.
I,enins analyse forutsetter at
staten — statsapparatet — virkelig tjener folkets interesser.
Den ma representere arbeiderklassen i praksis, og ikke bare pa
papiret. Hva er vel en sosialistisk
revolusjon hvis ikke folket bestemmer? Hva er det som har
skjedd i mange land hvor det har
vxrt en sosialistisk revolusjon?
Jo, statsmakta har vxrt sa sentralisert og sa fjern fra folk at
undertrykking og kontrarevolusjon har blitt gjennomfort med
forholdsvis liten motstand. Hvis
folket
virkelighadde makta,
skulle ikke da en kontrarevolusjon fore til enorm oppstand? Se
pa utviklinga i Albania. Se pa
byrakratiseringa og undertrykkinga i Sovjet under Stalin, alt
det som har ledet fram til Sovjet
i dag. Se pa den undertrykkinga
vi kjenner fra Kina, f.eks. under
«firerbanden». Poenget mitt er:
— Siden statsmakta under sosialismen alltid har vxrt, og blitt
oppfattet som svmrt sentralisert,
er det kort vei fra sosialisme til
fascisme, dersom borgerskapet
overtar statsmakta gjennom
kupp eller gjennom byrAkratisering og degenerering over et
lengre tidsrom. Den makta partiet har, spiller en stor rolle i dette bildet. Jo, storre makt partiet

har, jo mer sentralisert kan ledelsen bli. Og desto storre fare for
overgrep og kontrarevolusjon
dersom partiet gar i feil retning
(eks. Albania).

ANARKISTENES SVAR
I motsetning til disse problemene, ligger styrken og tiltrekningskrafta til anarkismen her. Ved a
ta aystand fra den sentrale statsmakta, og gA inn for mindre enheter og storre lokal styring,
minskes faren for en altomgripende stat som fastlaser beslutninger ovenfra og ned uten folks
medvirkning. Denne veien hores
fin ut. Men jeg tror ikke den duger. Den hopper bukk over de
enorme problemene etter en re-

volusjon — et . svxrt komplisert
samfunn med utallige funksjoner som skal styres, organiseringa
av okonomien, borgerskapets
styrke og kontroll over voldsapparatet osv. Men det alene er
ikke nok til a bygge et rettferdig
samfunn. Derfor er anarkismen
for meg en visjon, ikke et ordentlig svar.
Dette ma Rod Ungdom ta alvorlig pa. Vi ma a det klart for
oss at det er en god del sporstnal
om organiseringa av samfunnet
etter revolusjonen som vi ikke er
istand til a svare pa. Hvordan
forhindre at et sosialistisk samfunn gar over til A bli byrakratisk, kapitalistisk eller et fascistisk samfunn? Eller mer konkret:

— Hvor stor makt skal partiet
ha? Hva med andre partier? Sivil
ulydighet under sosialismen?
Streiker? Folkeaystemninger?
Arbeiderrad? Og hvordan skal vi
stille dette opp mot anarkismen?
Haper pa svar som inneholder
forslag pa losninger.
Leif Steinholt.
(Innlegget er noe forkortet. red.)
Svar (uten forslag pa losninger)
fra Rute 80:
— Enig i hvert eneste ord.
Bjarne Brorson.

ANARKISME-DEBATTEN RASER VIDERE

Ingen over
alle ved siden
I forrige nummer av
Rute 80 trykket vi
en artikkel som forsokte a gi et bilde
av Rod Ungdoms
syn pa anarkisme.
Dette oppslaget
startet en lang debatt i Klassekampen, forst og fremst
mellom
Anarkistenes
Organisasjon I Norge (ANORG) og Bjarne
Brorson fra Rute 80.
Vi trykker her et
svarinnlegg fra ANORG.

Anarkismen er ikke smaborgerlig. Proudhon, «anarkismens
far», forfalt pa sine gamle dager
til smaborgerlig tenkning. Han
fikk sosialistiske etterfelgere
som utviklet anarkismen videre,
men ogsa et smaborgerlig haleheng — Mutualistene — som tok
aystand fra anarkismen.

RODE ARMEFRAKSJONEN (BAADER-MEINHOF)
ER IKKE ANARKISTER
VG og Rute 80 kalte Baader
Meinhof & co. for anarkister.
Dette er feil. Av skriftene til terroristene gar det klart fram at de
regner seg som marxist-leninister, og FNLs forlengede arm i
Vest-Tyskland.
Rute 80 definerer «direkte
aksjon» som aksjon for aksjonens skyld, uten mal, uten den
hensikt a oppna noe. Dette er
ikke korrekt. Direkte aksjon er
politisk virksomhet styrt av
grunnplansgrupper, direkte. Indirekte aksjon er politisk virksomhet styrt fra toppen, fra «representanter», regjering og storting. Direkte aksjon er synonymt
med «ikke parlamentarisk polltisk virksomhet».

heltene». Nar de som taler om
folkets evne til a skape et nytt
samfunn i praksis ikke viser den
minste tiltro til folks evne til a
kiare seg uten stat og partiformynderi, er det bare bloff.

STATSSOSIALISMEN —
EN BLINDGATE

FORAKT FOR FOLKET
HOS ANARKISTER
ELLER MARXISTER?
Rute 80 hevder at «de mest innbitte anarkister mener folk er
idioter, rasister, sjavinister og
det som verre er...», og snur virkeligheten fullstendig pa hodet.
Det er gjennom organisasjonspraksisen, og ikke gjennom suggestive og hoystemte lovprisninger at virkeligheten kommer
til syne. Det sier seg sjol at en
bevegelse som star for direkte
aksjon og demokrati bade som
mat og i egen organisatorisk
praksis, nodvendigvis ma ha tillit
til folks evne til A styre seg sjol.
Anarkismen er et konsekvent
oppgjor med fordommen om
«Representasjonens nodvendighet». Det vil si fordommen om
at folk flest ikke er voksne nok
til a forvalte sine egne liv i feliesskap, og at de derfor ma bli styrt
av alle mulige formyndere inklusive sentralstyrer, kommisxrer, partipamper, arbeidskjopere
og statsembedsmenn. At Mao
uttaler at folket er de virkelige
heltene, — og at partieliten og
«folkets fortropp» er «uvitende»
er ikke annet enn fraser sa lenge
all praksis viser at det er de «uvitende» som styrer de «virkelige

Ethvert parti med statssosialisme
og «demokratisk sentralisme» pa
programmet, ma stille seg sporsmalet: Hvordan de eksisterende,
autoritxre maktforhold endres,
hvis de som vil forandre verden i
sin praksis reproduserer den
maktstruktur de sier de bekjemper? Historien viser at et
hierarkikistisk, sentralistisk
maktapparat, uansett om det
kaller seg sosialistisk eller kommunistisk eller noe annet, aldri
noen gang frivillig avvikler seg
sjol. Derfor ma veien til anarkiet, det klasselose kommunistiske samvirkesamfunnet med direkte demokrati, ga gjennom
«flate» organisasjonsformer.

ORGANISASJON
OG KLASSEKAMP
Enhver som forteller deg at anarkister ikke tror pa organisering,
vrovIer, skriver Aleksander
Berkman i Anarkismens ABC.
Men det er forskjellige former
for organisasjon.
Anarki kan neppe eksistere
uten en velsmurt horisontal organisasjon, en kjapp og ubyrakratisk beslutningsmekanisme
der ingen er over, alle ved siden.
Ikke en organisering nedenfra og
opp, men en organisasjon uten
topp. Uten en organisasjon bygd
pa anarkistiske prinsipper, kan
neppe en virkelig anarkistisk
klassekamp fores. Og hvis den
anarkistiske organisasjonen ikke
far masseoppslutning, kan det
neppe bli noe varig sammenbrudd for staten og klassesamfunnet.
Oslo Anorg.
Innlegget er forkortet for redaksjonens egen regning. Anorg
var dessverre umulig a fA tak i de
siste ukene for trykking.
red.

**•*
**
SO rnedryss
4or

Lykken er en
halv pits....
Dette kan Knut Haavik, bosses i det stjernespekkede og
overflodige sosseorganet Se og
Hon, bladet som i disse dager
setter norgesrekord i a sleike
kjendisser i rxvva, fastsla etter
at han avla «favoritt-sjappa»
pa Sorlandet en visitt her forleden:

I en leder i blade: oppsummerer han; — Jeg stakk
innom for a kjope en halv pits
til middag. Jeg ble stdende og
dole olkasse med en person jeg
dro kjensel pa. Lignet det ikke
pa...? Jovisst. Benny Anderson fra ABBA.
Ogsd var jeg plutselig pressemann igjen. Ut i bilen, mobiltelefon tit Oslo. En halvtime
senere var reportasjeflyet van,
oPegasuso pa vingene. En time
senere hadde vi ABBA-reportasjen vet i havn. Alt klaffet
fordijeg var torsi.
Jo, lykken er en Italy pits...
Jada, umiddelbart kan en
vxre sa enig, sa enig. Men etter

A ha konsumert bide den ene
og den andre kassa, har hverken Miss Norway, Deng Xiaoping eller for den saks skyld,
Mannstein E. Granath (helten
fra Norge) landet pa den perlemorbelagte, brede mahognyskrivepulten, hvis eier betegnes
som «Stjenedryssredaksjonen». Kanskje det skyides
lukten...? Heller ikke har reportasjegressklipperen var
«P.Anus» dukket opp. Har vel
flyktet til Sverige p.g.a. ni5kklukt. Men vi fiksa iallefall'n
Kare. Han der're broren til den
utgatte 60 watts Osrampxra i
skrivebordslampa. He he...
Skjont, tok vi ordet - overflodig, i var munn inniedningsvis? Nei, hvordan skulk
vi uten Se og Her, denne genistrek av et magasin, fyllt av
visdommens safter, kiare A fylle den etterhvert sa populxre
Stjernedrysspalten?
Nei, for oss er lykken Se og
Her...

Bjorn Borg sosialist
Da Bjorn Borg giftet seg med
in Mariana Simionescu, lovte
ha den «sosialistiake» presten
fra Romania, hvor hele bryllupet stod, at han skulle oppdra sine barn i en sosialistisk
And. Dette er tradisjonen i Romania. Og den ma alle folge.

La oss bare hope at tennisfantomet ikke glemmer sine later.
Vi har nemlig hen rykter om at
Rod Ungdom i Sverige er pa
kader-jakt. Situasjonen er prekwr i folge sikre kilder. Kanskje Bjorn og Mariana er redningen. Sta pA, Bjorn.

Kier fra Clemm
Siden Oslo Freinskrittspartis Ungdom var sa elskaverdig og ofre
nesren ei hel side i biekka si, UFO, pa reklame for Rode Garde
(ria Rute 80), foler vi oss forpliktet til og gjengjelde tjenesten.
Her folger faksirnile av ei side fra siste nr. av UFO. (leses hoyt
i lystige lag).

BLI KJENT MED OSLO FPU
• ■ lkesstyret i Oslo Fremsvrittsnartts Uolc
∎
hydelsfornton fro fPlflende sSmIebydeler. i
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Antall ledige stillinger pr. 100 arbeidssekende meldt til arbeidskontorene i Oslo og Akershus:

1974:158 — 1979 : 58
Total sysse/setting i Osloindustrien:

1966:68382 — 1976:54491

I perioden 1977-78 ca. 900 pr.ar.
Ovs. 18 - 19000 fivrre industriarbeidsplasser pa de siste 14 are.
Og det fortsetter til det verre:

Nyland mek. Verksted er redusert fra 1200 til 6-700, og kjemper na mot nye oppsigeiser. Et
annet eksempel er J0tul, der i
verste fall 600 arbeidsplasser n5

I perioden 1970-77 var nedgangen ca. 1570 pr. ar.

star pa spill

KJEMP FOR RETTEN TIL ARBEID

Redd
industriarbeidsphssene

Christine Gullestad, 21, setterke ding pit Kirstes boktrykkeri i Oslo. Organisert og aktiv
i Norsk Grafisk Forbund. Har
ogsa jobbet litt i I'LL Hun er
medlem av Sosialistisk Ungdom og tilherer sit absolutt den
sikalte qfagligopposisjonen».

Faglig arbeid avgjar
klassekampens utvikling
Ja-stemmene i tariffoppgjoret var mange nok. Det « historiske oppgjoret» har gait vel
i havn, og Tor Halvorsen gjor
sift beste for a redusere opposisjonen til utbrytergrupper i
noen fa forbund.
Det historiske oppgjoet ja. I
mitt eget forbund, Grafisk, betydde det f.eks. et uketillegg pa
67.50 for lcerlingene ( + 7.60 til
lavtIonnsfondet). Na skal vi fa
hele 658.88 kr. i uken i 3. Iceredr, og det er jo neten til a fel tarer i oynene ay. At sjansen til a
full klaff med lawlonnstillegg ncermest kan sammenlignes med bingo, skulle ye! etterhvert were klart. Sjol Dagbladet og resten av massemedia
klarte ikke a overbevise om det
motsatte.
Men propagandaen var altsa
effektiv nok. For a redde slumpene av de kriserammede bedriftene og sikre eksportnceringen matte man finne seg i a
stramme livreima enda et
hakk.
Den internasjonale kapitalistiske krisen har slatt til for
fullt, og vil nok ga enda dypere
i 80-arene. Det er ikke for ingenting at stadig flere arbeidsplasser legges ned, at bedrifter
gar med milliontap og at kommunens budsjetter skjceres inn
til margen. Riktignok har det
vcert meldt om skyhoye eierinntekter, rekordoverskudd
og pluss pa utenrikshandelen,
men det er en misforstaelse
tro at uttalelsene om den akonomiske situasjonen er rein og
skjcer legnpropaganda. At
eierinntektene er sd store skyldes nettopp at investeringslysten er laber fordi profittene er
for smd.
Det er sjolsagt viktig a peke
pd disse tingene, men kamerat
Morten Lyso trekker lett i salaten nar han i nr. 3/4 (R-80)
skal forsvare kravet om okt
kjopekraft ved lonnsoppgjoret: «Ettersom "bedriften Norge" gdr gods for tiden er det
ikke nodvendig a senke kjopekraften til noen av dem tariffoppgjoret gjelder». Men skal vi
da virkelig godta lonnsnedslag
under ddrligere omstendigheter?
Parolen «arbeidsfolk skal
ikke betale krisa» er bra og ma
brukes. Og vi trenger ikke noe
drommebilde av sosialismen
for a jobbe aktivt (jfr. debatthefte om sosialisme, R 80, nr.

fa

Myte 1 Det finna's n ay. arbeidsplasser ittorre byene.
Miff Ungdomneen ril ikke to de jobbene som faktisk finnes.
ge 'mytene
Det er bare to ar
om ungdom arBeidshintom veMerer
det finnes bra
blant folic De( er
Skit Jotulklubben pa
a a igre Rom 150 sider om Norcem/Jotuts iigeneralplan» for omlegging aatbeidsplassene. Gang
pa gang hadde de henvendt seg.
Det var gode grunner fra bedriftsledelsen til a holde den skjult:
- Planene ayslorte at ikke bare,
stoperiet i Enebakkveien i Oslo
sto i fare for a bli nedlagt, Jotul
onsker a bygge maskiner og emaljeverk pa Krikeroy i Fredrikstad, som pi sikt ogsa vil overta for avdelinga pi Gronvold i
Oslo. Ofisielt lover Jotul at Osloproduksjonen vil opprettholdes.
Men Jotul-arbeiderne vil ikke la
seg lure flere ganger.
Vi kjenner kapitalismen,
bygg forst, sporr siden. Og nar
alt Jigger til retie for en mer
profitabel industri i Fredrikstad,
har ingen rett til a motarbeide
nedlegging i Oslo - »tenk pi Iandets (les: kapitalismens) vanskelige situasjon!»
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Jotul slipper a betale for alle
de problemene nedlegginga av industrien i Oslo medforer. Det koster ikke dem noe at du ikke fir
fullfort din jern. og met.- utdanning. Eller at du ikke fir yrke
danning. Eller at du ikke far jobb
i det yrke du har utdannet deg til.
Eller at du ma flytte for a beholde jobben, og fir problemer
med din nystiftede familie. Du
kan jo bare omskolere deg. Jotul
betaler ikke arbeidsledighetstrygden, eller sjukepenga om du
torner gmwrn. Det koster ikke
samfunnet lite a la fabrikkbygg
forfalle.
Eller nye boliger, transportmidler,
service-tilbud osv. For kapitalen
teller den kortsiktige profittmuligheten alt. Det er typisk at Jotulledelsen uformelt Prater om at det
skal bli lettere og holde til i Fred-

med
kisser i Oslo, Bergen og
Trot,. helm — rekstivt sett. Men er det
de urges Todd a alitid fa de dirligst betalteilaatie? Og de minst trivelige arbeidsrialroe? I Oslo har mange industriarbeidsplasser forsvunnet. Og stadig
flere star for samme skjebne.
rikstad hvor bl.a. lonnskravene er
mer beskjedene. I dag er det popuhert a flytte industrien fra sentrum til periferien, fra Norge til
Brasil, fra Oslo til Fredrikstad.

alle oss i Norge og i utlandet - far
svi for den vine industriutviklingen. Jotul-arbeiderenes sak er ogsa var.
MORK FRAMTID ?

INDUSTRI 1 U-LAND OG
DISTRIKTENE JA !
Men under kapitalismen skjer
slike utbygginger sa altfor ofte
etter hensyn til bedriftens snevre
regnskaper, og ikke etter sosiale
og menneskelige behov. Si ma vi
sty pi da, det er det vi kaller klassekamp. Misforsti na ikke, vi skal
ikke sliss mot arbeidskamerater
som onsker arbeid der de bor -vAlle vil jo ha! v Vi er ikke bikkjene
som slass om beina. Det er det
bare de hoye herrene som tjener
pi. Det er jo deres krise som gir
oss for fa bein. Vi ma heller ikke
inbille oss at vi skal lose denne
krisa: »hos oss fir dere best og
mest effektiv industri». Men vi ma
bekjempe at arbeiderklassen -

Det blir ikke lite erfaring vi
stiller opp med nar vi engang skal
prove og fikse systemet sjol,
bygge sosialismen. Men altfor
mye er ugjort. Vi som er unge og
skal leve inn i den nye tida, ma „
starte na. Fa liv i fagbevegelsent
ungdomsutvalg, foresli meter og
aksjoner, fa utvalgene til a vxre
mer enn utvalg, jobbe for dem
krati - utvide dem til Ungdom
grupper. Kontakt Rod Ungdo
faglige utvalg for hjelp. Bli med og
utforme Rod Ungdoms strategt"
for et bedre samfunn med arbeidermakt - SOSIALISMEN!
E.H.

C LIA,C,-471,t`t

2) hvis vi innser at noe vil skje
den dagen folk oppdager at livreimene ikke lar seg stramme
mer. Det viktigste net er a jobbe
for storst mulig utbytte ved de
lokale forhandlingene i host,
og sprenge 3 %-taket. Gjennom
dette, samt jobbing mot oppgjorsform og koblingsrett ma
opposisjonen mot LO-ledelsen
styrkes.
Den faglige aktiviteten blant
ungdom ma styrkes, og det kan
skje pd mange plan. Det er nok
a nevne stikkord som lcerlingegrupper og ungdomsavdelinger. Nar tilbudet til aktiv ungdom i foreningen min bl.a. er a
fa very som vararep. i juletrefestkomiteen, er det ikke rart
at situasjonen er som den er
med en passiv ungdomsmasseog byrakratiske medlemsmoter.
I Oslo har RU, KU, SU og
AUF, samt ungdomsgruppa i
Jern og Met. tats initiativet til
samarbeid i kampen mot rasering av industriarbeidsplassene
i byen. De stadig nedleggingene
har bidratt til langt darligere
arbeids- og opplceringstilbud
for ungdom i Oslo. Initiatives
er bra og ma folges opp. Men
for a unngd at arbeidet begrenses til motevirksomhet og
uttalelser i vanlig politikerstil,
bor de politiske ungdomsorganisasjonenes engasjement tones ned og ungdomsgruppa
overta. Utover hasten vil nok
kampen fora beholde Jotul i
Oslo sty sentralt, og dette ma
bli en sak for hele arbeiderklassen.
Om det blir streik pa Mut
ma flere, ikke minst denne avisens lesere, slutte opp om streikestotteaksjonen. Og na er det
snarl pa tide at folk utenfor
Oslo oppretter slike stottekomiteer.
Stemningen blant folk na
skulle ogsa tilsi at hastens lokale oppgjor ikke vil gli glatt. Det
er grunn til a vente seg flere
nye streiker og aksjoner, og
nar disse dommes ulovlige er
de streikende fullstendig avhengig av stotte utenfra for a
kunne seire.
Og dermed er det klart hva
«Rod Ungdom i 80-ara» skal
drive med. Rock og kultur, Alta og skolepolitikk er sikkert
populcert og behagelig, men
har langt mindre betydning for
k/assekampens utvikling.
God host!
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lute 80 nr. 5/6 - 1980

Av Blame Brorson

Artikkelforfatteren hevder at m-l-bevegelsen har undervurdert den politiske mobiliseringa mot krigsfaren.
Han konkluderer med at det na trengs en anti-krigspolitikk, som har til formal og kjempe mot krigen, ikke bare
vente pa at den kommer. En slik anti-krigspolitikk ma
vmre uavhengig av borgerska'pet, USA, Sovjet og den ma
bygge pa forsvar av den nasjonale sjedraderetten.

>For den anti-japanske krigen fantes det ingen politisk
mobilisering for motstand mot
Japan, og dette var en stor
ulempe som forte til at Kina
alt har rapt det forste trekker
mot fienden.>
Mao TseTung, mai 1938

›Det er ikke nok d onske
fred. Det er utilstrekkelig a ha
en generell propaganda mot
krig. Krigskonspiraterene ville were ganske forneyd dersom
arbeiderklassen ikke gikk lengre enn en slik propaganda. En
framgansrik kamp fora opprettholde freden krever at arbeiderklassen og folket retter
stotet mot de som forbereder

Den revolusjonare bevegelsen i Norge har vunnet det
forste trekket. Vi har vaert de
mest aktive i kampen for
ayslore forst USA-imperialismen og ni sosialimperialismen.
Andre pi venstresida har trikket i m-l-bevegelsens fotspor. SUF var de forste som sa
.seier for FNL. og rettet
sokelyset mot USA-imperialismen. Andre har kommet ciiltende etter. l aysloringen av
Sovjets rolle i verden har vi
kommet sa langt at mange ogsi innenfor SV metier at det
finnes to supermakter, USA og gjore at vi taper det neste
Sovjet. Flere og Here ser at trekket, og det har tilknytdet er stor fare for krig, og at ning til m-l-bevegelslins propaSovjet er den sansynelige ut- ganda mot krigsfaren:
loseren av en ny verdenskrig.
Men samtidig vii jog adPOLITISK MOBILISERING
vare mot tendenser som kan
Uten I trekke fram dokumentasjon vil jeg hevde at
m-l-bevegelsens propaganda
mot krigsfaren har vwrt ensidig
konsentrert om hva m4-ere
skal gjore nar krigen bryter
ut. Veda holde fram den riktige marxistiske tesen om at
imperialitme betyr krig, har vi
ensidig snakket om hvordan
vi skal forberede oss pA det
uungielige faktum at krigen
kommer. Vi har i alt for liten
grad konsentrert oss em den
politiske mobiliseringen av arbeiderklassen og folket mot
krigsfaren. OL- boikottdiskusjonen viste at vi har kommet
kort i I vise for arbeiderIdassen og ungdommen hva
som tjener kampen mot Sovog krigsfaren. En forutDimitrov, 1935. jet
setning for en slik politisk

Dimitrov, 1936.
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>Det er mest sansynlig
at den ndvcerende fredsbevegelsen, som en bevegelse for a
bevare freden, i tilfelle av framgang vil kunne fore til en avverging av en gitt krig, til
utsette den midlertidig, til
bevare den gitte freden for
en viss tid, til en krigslysten
regjering ma tre tilbake og bli
avlost av en annen regjering
som er villig til a bevare freden
inntll videre. Det er selvsagt
godt. Det er til og med meget
godt. Men dette er ikke nok til
a giere ende pa uungdeligheten
av kriger mellom de kapitalistiske landene i det hele
tact. Det er ikke nok, for trass
alle framganger for fredsbeveg-

I dcn revolusjonxre bevegelsen har fred og fredsbevegelser blitt det samme som
revisjonisme Helsingf ors -erklaringen og »Kvinner for fred»
har gjc2t at fred og kampen
for fred har vmrt bannlyst
i den norske m4-bevegelsen.
Dette bor vi ni endre pi!
Kampen mot krig kan selvsagt ikke ha det samme utgangspunktet som de revisjonistiske fredsbevegelsene.
,Det er ikke nok d onske
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fred. Det er utilstrekkelig -d ha
en generell propaganda mot
krig. Krigskonspiratorene ville va're ganske fornayd dersom
arbeiderklassen ikke gikk lengre enn en slik propaganda. En

framgansrik kamp for a opprettholde freden krever at arbeiderklassen og folket retter
state: mot de som forbereder
krig.>
The struggle for peace, Georg
Dimitrov, 1936.

UAVHENGIG POLITIKK
Innvendingene mot boikott
av OL gikk pi at Carter stottet et slik initiativ. Liknende
situasjoner vil oppsti igjen fordi USA vitterlig utgjor en
{craft mot Sovjets ekspansjon.
Men grunnen til at revisjonistene og Torbjorn Berntsenfraksjonen i DNA greide a gjore
et poeng av dette var at det ikke eksisterte en stor selvstendig bevegelse uavhengig av
supermaktaen USA, som stillte
det samme kravet.
i
En anti-krigsbevegelse
Norge ma vxre uavhengig av de
to supermaktene USA. og Soyjet. De revolusjonwre, arbeiderklassen og det arbeidende
folket ma ikke forfalle til
bli stottespillere for en eller annen imperialistisk makt. Arbeiderklassen ma kjempe mot all
imperialisme. En anti-krigs
politikk ma ha et sosialistisk
perspektiv. Bare sosialismen vil
kunne gjore slutt pA de imperialistiske krigene. Til slutt mA
en anti-krig politikk ta utgangspunkt i arbeiderklassens
interesser og vwre uavhengig av
de kapitalistiske regjeringene.
FORSVAR DEN NASJONALE
SELV RADE RETTEN

Sett kr ss i den ruta
som passer deg.
og %end kupongen til:

Nun
Adr

KAMP MOT KRIGEN

Her sies det at kriger vil
oppsti sa lenge imperialismen
som verdenssystem bestir. Men
samtidig pekes det pi at en
gitt krig kan avverges. Det er
ikke sagt pi forhind nir en
tredje verdenskrig bryter ut,
hvordan den forloper og hvordan den ender. Det avgjores
ikke minst av den kampen
som blu reist mot krigen i
fredstid.

ea

MASSE T.11'1I 1J
Moto

mobilisering er at den revolusjonare bevegelsen har en anti{trigs politikk, som har som formal a kjempe mot krigen, ikke
bare vente pi det uungieligc
utbruddet av en tredje verdenskrig. En slik politikk ma
vare uavhengig av borgerskapet
og imperialismen, og den ma ta
utgangspunkt i den nasjonale
selvrideretten.

Plato or Reidor Aulie til I. Mai- demonstrasionen 1933.

elsen, sd bestdr irnperialismen
likevel, den star fremdeles ved
makt, og felgelig sd stdr ogsd
uungdeligheten av kriger- ved
makt. For d fjerne uungdeligheten av kriger ma en tilintetgjore imperialismen.>
>Sosialismens akonomiske problemer> J. Stalin, 1952.

1. Moi demonstrosjoneni Oslo 1936:
-

I kretser som ynder I kalle seg radikale har det blitt
mote i vxre anti-militaristisk
og gi imot forsvar av Norge.
Erik Solheim, tidligere leder av
Sosialistisk Ungdom har vart
en foregangsmann i denne

moteretningen. Hans lysende
konklusjon i en artikkel om anti-militarisme i tidsskriftet
.Kontrast. (utgitt av PAX)
var at kampen mot det borgerlige militwraparatet var avhengig ay.at en fikk folk til 1 forst& at Sovjet ikke var noen
trussel mot Norge,. „for hvis
en godtar at Sovjet er en trussel mot Norge, kan ikke noe
annet alternativ gi oss den samme sikkerheten som NATO....
I samme nummer av Kontrast
vurderer en viss Oystein Sorensen om det kunne vaere riktig I gi Sovjet en taktisk stotte i tillelle verdenskrig (I).
Opphavet til disse ideene
kommer i hovedsak fra Trotski. Han sa
>To regjeringer kjemper for tiden i Norge: de norske nazistenes regjering beskyttet av tyske tropper i sir, og den gamle
sosialdemokratiske med sin
konge i nord. Burde de norske
arbeiderne ha gitt sin stotte til
den >demokratiske, leiren mot
den fascistiske? (...) 1 virkelighe ten ville dette ha wen en
stor blunders
>In defence of Marx- iSM), Leon
Trotski.

Rute 80 kommer med en
stone artikkel om trotskismen
i et sener nummer, men bare
ni sli fast at anti-krigs politikken ma ha som utgangspunkt
forsvar av den nasjonale selvrideretten. I dag holder ikke
parolene fra 1914 om ikke et
ore til det borgerlige militmrapparatet, slik de heller ikke
holdt i 1940. Lenin har gitt
de beste svarene pi en slik
politikk:
>Imperialismen
er
den
epoken da en handful! store
makter i stadig starre grad undertrykker nasjonene i verden.
Derfor er der en umulighet og
kjempe for den internasjonale
sosialistiske revolusjonen mot
imperialismen uten d anerkjenne selvrdderetten til nasjonene>.

iSasialisme
Lenin. 1913

og

krigie,

1.1.
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