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· svaret er nei,
opp på side 3.
svaret er ja, kj
på side 3.

Krig mot
hasjen

Blant pønkere
i Nevv York~u;
N
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Rute 80 nr.1 - 1981

l~-------------------~
Stein Fosslie foran Monolitten i Frognerparken. For· l
l øvrig Norges største fallossymbol.
(RA-foto) . l

Jon Michelet:
Rute 80 har bedt meg skrive
noe om pønk i New York. lk·
ke var jeg i New York for å ·
høre på pønk, og ikke har jeg
no; greie på pønk, jeg digger
helst cool jazz. M en skjeb·
nen ville det slik at jeg hav ·
na på et pønker·hotell, og at
jeg en sein nattetime rota
meg i nn på en pønke·klubb,
som jeg trodde var en jazz·
klubb.
aS.n.a.f.u.n h et klubben og
l4 i grenselandet mellom det
hippe Greenwhich Village og
det litt støvete området som
heter Chelsea. Jeg grunna
på hva «S .n.a.f.u. n betydde,
kom til at det er amerikansk
militærslang og betyr «Situ·
ation normal - all fucked
upn, på norsk: «Situasjonen
er normal og heltforpult n.
Så gikk jeg inn, betalte
fem·seks dyre dollars, og
fikk slengt en mengde hard
musikk i trynet. Oh, y es! Det
ulte og kvein så ørene flagra.
Rute 80 ville vite om pønk i
New York er et overklasse·
fenomen, om denne musikk·
form en ikke raker arbeider·
ungdom. Umulig å si for
meg uten undersøkelse. Men
på aS.n.a.f.u.n var det en
mix av alminnelig skoleung·
dom og folk som du kunne se
utapå at sto i jobber som
snackbarserveringsjente,
hjælpemann på trailer og
slikt.
Eller arbeidslause.
Dem er det mange av i N ew
York. Oppe i Harlem er nok
arbeidsledigheten
50-60
prosent for d en svarte ung·
domm en mellom 15 og 20 år.
Svart ungdom var det få
av på aS.n.a.f.u. ». Mest hvi·
te der. Kanskje reggae har
mer drag på ungdommen fra
gh ettoene.
Musikken? D et var en
sang som handla om ung
kjærleik. Rett fra levra.
Elsk meg elle1' dø. Noe slikt.
Ikke særlig oppsiktvekken·
de, det jeg fatta av teksten.
Ei malt jente (ikke noe grønt

hår, ingen barberblad i øra)
Spørsmålet er vel heller om
var vokalist. Int ens, litt
det går an å fornye pønken,
skjærende i røsten, drama·
sånn som rocken kunne for·
tisk utringa. Hun så ikke ut
ny es av han som nettopp fikk
som om hun kom fra gymna·
fire kuler i seg i New York.
set eller college. Det gjorde
På hotell Chelsea der jeg
derimot en av gutta som
bodde v a r det · en s tadig
spilte gitar. Tekkelig genser,
strøm ut og inn av pønke·
moderat snauklipt hår. Ba s·
aktige typ er. Først e m enne·
sisten var en krølltopp som
sket jeg så der var ei jente
spilte hardt og bra og gikk
kledd i en serk sydd sammen
ned p å knærne og hylte med
av dominobrikker. D et var
ikke så mange m ed grønt
jamne m ellomrom.
hår. M est var d et gråbleike
Kanskje er jeg for årefor·
enge lskm enn i lang e frak·
kalka til at jeg kunne f å noe
særlig ut av det. Svingte ikke
ker. J eg fulgte ikke etter no·
en av dem, så jeg kan ikke si
for meg. Men jeg likte meg
hva de foretok seg i byen.
bedre på «S.n.a.f.u." enn på
den mye mer b erømte klub·
Sid Vicious fra Sex Pistol s
bodde på dette hotellet. Han
ben aVillage Vanguardn, en
tok livet av jenta si der. Så
jazzklubb. Der spilte et band
var han fjorten dager på
som alle så ut spm om de var
mental institusjon, kom til ·
fra den intellektuelle mid·
delklassen og trivdes veldig
bake til hotellet, og dopa seg
til døde der. J eg hadde et
bra med det. Plink·plonk ·
inntrykk av at noen av gjes·
musikk. Stearinlys og dig·
gende publikum.
tene fra Europa kom til ho·
Mye større var det på en
tell Chelsea for å få et kickut
av skjebnen til Sid.
øde jazzklubb som het aSal·
Til slutt et gatebilde fra 7.
ted Peanutsn. Der hørte jeg
aveny. J eg kommer fra jobb
en pianist, nesten glømt et·
ter ti år i Afrika, som heter ute i Brooklyn om kvelden,
det er seint og mørkt m ellom
Randy Weston. D et var pia·
skyskrap erne. Du skvetter
no å la Duke Ellington, med
hvis noen kommer mot deg
mye Nigeria og Marokko i,
{ra et enkelt piano uten all fra et portrom.
Gutt og jente kommer ut
den forbannede elektronik·
av et portrom. Dæsken! Men
ken. Svingte som faen. Fri
hun har gulrotfarget hår, og
improvisasjoner.
Rytme.
han har ikke no' hår i det he·
Bedre enn Beethoven!
Dette er det jeg savner i · le tatt, bare ei stripe tvers
over issen, som en mohika·
pønken: Melodi. Jeg trur d et
som kommer etter pønken
n er. Og han bærer p å en lit en
kass ettspiller, slår på full
blir mer m elodiøst, litt lav e·
guffe, glis er. Lyden drukner
re, stemte v ibrasjoner . M en
j eg veit jo ikke hva som i ulet fra ei politisirene.
Og jeg går rolig videre.
kommer etter pønken, eller
om det kommer noenting et· For det fine med pønkere i
N ew Y ork, enten d e nå kom·
ter p ønken i d et hele tatt.
Hår Amerika tilført pøn· mer fra over· eller und er·
ken noe nytt? Er det bare et· klassen, er at de er hjert ens
terdunking og etterklonking snille folk som ikke dreper
etter europeiske forbilder ? deg. De får gørra ut på an·
spør Rute 80. Jeg tror ikke nenmåte.
JonM
det finnes noen spesiell ame·
rikansk pønk, noen nye vrier
og vendinger som ikke fin·
nes i England eller Berlin.

Mamma
ga meg
Plata som Stein nylig har lagd,
er en singel og den må høres.
Den kom ut en og en halv uke
før jul. På ei uke har den solgt
500. Tekstene er stort sett «ho·
motekster)), Sjøl sier Stein at å
synge om dette er å sprenge et
tabuområde.
Teksten
på
«Mamma mannen ga meg gonorre)) er jeg mest fornøyd
med. Hele sangen begynnt
med en setning, nemlig titte·
len. Brukte flere månede r på å
bygge den ut. Den siste delen
gikk unna på fem minutter f8'
at Johnny Yen skulle rekke l\,
lage en m elodi. A-siden synes
jeg er litt for tradisjonell. Utt
for politisk og ikke så rockete.
Musikkbladet PULS mente ~at
musikken var uorginal rock,
men det er jeg absolutt ikke
enig i. Jeg er veldig fornøyd
m ed de to melodiene Johnny
har lagd. Jeg vil heller kalle
dette det beste av dagens rock.
Ikke noe nytt, men hvem har
vel lagd det de siste 10 åra.
Teksten på «Gonorre-låta)) er
også misforstått. PULS oppfattet den som en skildring av
hvordan homofile blir utnyttet.
Det va rikke min hensikt.
Den handler om en fyr som

. rv
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til Danmark for å få seg
Det har også hendt at
dratt til København forer kåt. Det synger jeg
om. Det finnes mange
om at det er sprøtt å
villt, noe stemmer kanmen jeg er ikke intei å lage et image rundt
selv som ikke stemmer
virkeligheten. Jeg sjekker
ga nger, og det er det
andre sopere som også
ør.

SeksuaHiendtligheten
i·
[saJmjfunne t må brytes. Det er
lovlig å være glad i
, men med engang
gleden gir seg til uttrykk .
dyna, så e r de t tabu.

en kilde klar og
» står det med blå bokmot en hvit bunn
forestiller en s prut.
og på siden henger
silkefrynser. Silkesn()rer svinger seg ned
langs siden. Den pleier
dukke opp i hvert Faglig
første maifront-tog i Oslo.
Vi traff en av soperligaens fremste representanter, Stein Fosslie f. 11/1052 på Casino, et velkjent
mhnrested for den eldre
og beiler k ultiverte del a v
m-l-rørsla.

tfo

er er
l
l
l
l
l
l

-A

nei, du m6 nok gape
høyere, var to eldre, men freske damer i 60- 70-lrs alderens
kommentar. De passerte i det
bildet bla tatt. Uvante toner
fra den kanten ....
(RA-fo to)

._
l

l
l
l
l

l
l

____ ... _____ _,
l

•' En følelse av selvrespekt A være Apen homo
•• Egentlig er vi alle homofile
•• A bli kalt avviker, er et kompliment
•t Det finnes fremdeles en del sexy AKP'ere
•• «Ingen» har alltid, og vil alltid være min
representant
•• Det værste medpol'noen er at den er alt
fOt' dyr
1 rJette er noen a v plstandene Stein Fosslie
; fra Soperligaen k omm er med til Rute BO.
-

Soperligaen bestå r av un- sett maken til Du vil bli sjok\r 100 p ersoner. Vi har al- kert.
d1 ~i dagsorden på møtene, og
- Hvorfor går dere i Fagdi skuterer for det meste lig første mai-front sitt tog?
h' rerdags lige ting, sier Stein.
- Den eneste grunnen er
Vi l liker best grovbrød, og ik- at det er det største . Vi gidkE! sånn plastikk «Bakers- der nemlig ikke dele oss opp
op •plegg».
og gå i flere. Dessuten er det
- Hva a nnet har Soperli- jo reservasjonsrett. Vi re. ga ,en gjort?
• serverer oss fra alle paroler
. - Vent litt ... (her blir in- utenom våre egne. Dessuten
te1 ~jue t a vbrutt for første finnes det jo fremdeles noen
ga ng. Intervjuobjektet må sexy AKPere.
på do.)
Igjen blir vi avbrutt.
·- Jo, vi har gjennomført - Jeg skulle gi deg denne
diverse aksjoner. Blant an- lappen fra han som sitter der
ne t hadde vi sammen med borte . En fyr kommer til
Le sbisk B evegelse en aksjon bordet vårt og smyger en
ut1enfor Filadelfiaforlaget. lapp over skulderen .. IhtervDe ga u t en bok som beskrev juobjektet snur seg·qg ser en
homofile som potensielle gammel kjenning . .Et par
massemordere. Det neste slengkyss flyr gjeml'om lufta
opplaget kom ut uten dette og vi kan fortsette.
kapittelet. Så det oppfatter
vi som en seier.
VI ER ALLE
-Dere hadde en enorm
HOMOFILE
parole i første mai-toget?
- Det sies at e n av fire er
- Ja, med vilje lagde vi homo?
d~ altfor bred slik at den
- Det er feil. Jeg vil heller
m ftte bæres på langs. På si at egentlig er vi alle homode sto det «Fei vekk alle sexuelle . ,Men av samfunnsskdedyra - sopere feier messige årsaker våger ikke
bet» med tegning av en
alle å leve det ut. Dessuten
kot som sopte vekk politiet, synes jeg det er uinteressant
mitære, prester o.l. Første hvor mange som til en hver
m 1i år planlegger vi virke- tid gjør hva. Det verdifulle
ligode aksjoner. Dette blir ved sexualitet og forhold
d~

måles i prosent.
- Dere kalles avvikere.
- Å ja, det tar jeg som et
kompliment.Noen sier vi er
«varianter». Huff jeg grøsser. Tenk å være en variant
av undertrykkeren sin.
- Så homosexualitet og
hetrosexualitet er ikke to likeverdige varianter av den
menneskelige s exualitet, alt- ,
så?
- Homo- og hetr osexualitet er politiske betegnelser.
He tro står for undert rykke!se, mens homo står for kamp
for et system der slike betegneiser er unødvendige. Det
som er viktig er å gjøre seg
uavhengig av undertrykkerne. Ikke ettertrakte dem.
- Med det samme vi er inne på det, hva mener du ellers om utviklingen av Forbundet av 48?
- Den utviklingen de er ,
kommet inn i kan komme til
å skade de homofile på lang
sikt. Den hierarkiske oppbyggingen, og den borgerlige tilpasningspolitikken kan
i beste fall skape en tilsørt
aksepteringssituasjon for de
homofile. En situajson ingen
undertrykt gruppe er tjent
med. Målet for den kampen
Soperligaen og ikke minst
iesbisk bevegelse fører, innebærer en ~llstendig om·veltning av !re ~runnleggende undertryl<l<'msesmekanismene i samfunnet. Forbundets poli,tikk er intergrering
i samfunnet. (Avbrytelse
nummer tre . Igjen må denne
«avvikeren» vi forsøker å føre en normal samtale med,
på do.)
- DNF-48 ja, det var der
vi var. De driver en aksjon
for å sikre Wenche Lowsows
(populært kalt Liveshow
red.anm .) nominasjon . De
sier bl.a. at Lowsow er alle
homofiles
representant.
Hvilket er en regelrett løgn .
Selv ikke den «uredde tals mannen» Rød Valgallianse
ønsker å få inn oå Løvebakken er min representant.
Langt mindre en reaksjonær
høyrepolitiker.
- Ing en har alltid og vil alltid være min representant i
1

•

er 1
"

der undertrykkelsen .
- Er det vanskeligere å
være åpen, erklært homo?
-Nei, slettes ikke - for
ikke å si tvert om. Lever et
langt mer meningsfylt liv i
dag enn det jeg gjorde i min
«skjulte» periode. Riktignok
har jeg opplevd direkte vold,
trusler o.l., men dette overs kygges fulls tendig a v den
positive føle lsen av selvrespekt som det å være «åpen»
inneb ærer.
Feministgruppene har forresten kommet utrolig langt
når det gjelder å snakke om
«forbudte» ting. Hadde det
ikke vært for dem hadde
homo-kampen kommet mye
kortere. Miljøet blant lesbiske er så fint som vi menn ikke vil oppleve det på lenge.
- Men dere vil ikke samarbeide noe særlig med jentene?
- Nei , det er fordi vi er
privilegerte akkurat som andre menn i samfunnet er privilegerte overfor kvinner .
- Mange oppfatter sope re
som svært feminine, samtidig som homorørsla proklamerer at homoer er som folk
flest?
-Et øyeblikk, jeg må bare på do!! (Altså for tredje
gang . Gudene vet hva han
gjør der. )
Jo til det vil jeg si at mange homo er er feminine. Adre
skjuler seg bak en kjedelig
heterofil maske . Når enkelte
hevder at vi ser ut som folk
flest, føler jeg at dtte er mer
et knefall for samfunnets
verdinormer for hvordan
menn og kvinner skal se ut
og oppføre seg. Hvorfor ikke
snu parolen (og forandre der.
litt): Folk flest burde se ut
som homofile .
FASCISME - RASISME
- Tyskera deporterte homofile til egne leire? Hvordan
ser du på kampen mot fascisme?
-Kampen mot rasisme
og fas cisme ser jeg som en
del av homokampen. Årsaken er i begge tilfeller samfunnets behov for syndebukker. En kan derfor si at en av

det relativt fritt i dagens
Norge, skyldes det faktum at
folk misliker mest de mer
synligepaktistanerne.
For å komme med enda et
spark til DNF-48: - Jeg ble
sjokkert da jeg oppdaget at
ledelsen var mer opptatt av
å ekskludere progressive
framfor å finne ut av ryktene om at en sen tr a l nynazist
vanket på klubben (Metropol).
- E r dere homoer like forba nna på pornoen som det
Kvinnefronte n e r ·~
- Jeg synes bevegelsen
mot porno virker meget hysterisk. Vi har fått den pornoen vi fortjener. Det vil si
at det er «vår» sexualitet det
er noe galt med. Den patriarkalske kulturen bygger på
en fiendtlig holdning til de
sexuelt lystne. Det vi har sittet igjen med er en maltraktert form for forplantning .
Når så spekulative krefte r
benytter seg av folks undertrykte og i aller høyes t e gra d
kjønns mønster- p å virke de
sexualitet eller sexuelle behov , virker de t nærmest latterlig å forsøke og forby
folks(menns l s exual «behov»·.
- Ja, det er greit, men
pornoen dyrker fram visse,
og da særlig kvinnelige idealer. Sånn og sånn ser drømmekvinnen ut, slanke lår, faste pupper osv..
- De idealene eksisterte
lenge før pornoen ble hve r mannseie.
- Er det noe positivt da ?
- Nei, men som sagt, pornoen viser bare forholdene
ellers i samfunnet. Det er
samfunnet som må forandres , ikke bildet av det.
- Å fjerne pornoen ville
bety en liten forandring av
samfunnet. Ingen stor men
dog .. .
-Lukk øynene, sett bind
foran dem eller sett på deg
rosa solbriller. Da blir alt
annerledes og lettere å fordøye. Dessuten er det masse
porno jeg personlig tenner
på

denne gangen er det intervjueren som må på do. Og
gjett hva som skjer der når
jeg står ved pissoiren! Hvis
du tippet at Stein kom etter
og smøg en klam hånd i
skrittet mitt bakfra og tok et
godt tak r undt bjellene mine
mens jeg sto og pisset, så tok
du nok ganske riktig feil, ja.
Nei, jeg klemte t idligere omtalte kroppsdel i glidelåsen
på b uksesmekken, gitt. Det
er faktisk kun andre gang
det skjer i mitt ellers så erfaringsfylte liv. Vel jeg kommer meg jo tilbake etterhvert, og tror du ikke sniken
har pønsket ut knallargumenter imens.
- Hvis en går i et kunstgalleri og ser bilde av en
skog og natur så kalles det
realisme, tror jeg. Men hvis
det er et bilde av to folk som
tar seg et knull , og en får lyst
på et knull av det sjøl , ja da
e r det «neifysj » med en
gang.
- Men
pornoaksjonen
snakker da også om erotisk
kunst.
-Halvnakne-jesusfigurer
fra bibelhistoria kan jeg
vanskelig forbinde m ed erotikk. Jeg blir tvert om impotent av det, kjære Unni Rustad.
Det j eg synes er verst med
pornoen er at den er alt for
dyr (homsepornoen) . Jeg er
enig .at heteropornoen er forferdelig . M en det er ut fra et
rent etisk moralsk politisk
synspunkt.
- Til slutt, Stein- Mange
folk sier : «OK, det er greit
at folk er homofile, jeg aksepterer det, men bare dem
ikke prøver seg på meg så».
Kommentar?
- Nei vel , dem kan prøve
seg på meg i stedet. (Og dermed _blir intervjuet avbrutt
for godt. Stein får nemlig telefon fra en venn som visste
han var her. ) Vi sier takk for
praten og avtaler og treffes
· ved Monolitten i Frognerparken neste søndag for å ta
bilder. Alt som skjedde der
er jo også verdt et par sider,
EROTISK KUNST
men det får vi ta nærmere
- Vent litt ... Nok en gang jul.
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Nye motdemonstranter
Alta har fatt sine motdemonstranter. Dagen!-. parole er lov og arbeid. Alle vet inkludert motdemonstrantene sjol ~ at argumentene ikke h1)1der. Lov og arbeid er skuebrød. Bak den skrøpelige
-ra~aden hore:.: Finnj<t:''e l, samefaan. adlyd ordre. ·
Har de ~>ett motdemon~trantene for? Historia er full av motdem·
on~tranter. Svartf(HE!1l. samarbeidsmenn under okkupasjonen. forwarerne av USA' krig i Vietnam , Kyvik og Vivi Krogq . Mot4emon·
strantene har demonstrert til alle tider og i alle land . De demon·
strerer mot framskritt . rettferdighet og .~olldaritet . De demonstrerer for underkastelse. intoleranse og dumhet. De er borgerskapet~>
nyttige idioter.
Av og til er det vanskelig a gjenkjenne motdemomtrantene .
~oen av deres tabmenn pakker inn ~ine budskap. Gerhardsen
mobili~erte motdemonstranter til kamp mot kommunister i ~iu
Kriikerøy-tale i 1946 . Motdemon~trantene har deltatt i jodefor-

folgelser og kommunistforfolge!Ser i hele dette århundret. Ved a
\pille pa frykten for det ukjenle, evnen til underkastelse og menneskets me~t fornedrende ~ider. pbkes det opp demonstrasjonef
mot minoriteter. framskritt (IIJ rettferdighet. Farlig;.t er det at såkalte hederlige og amtendige rnennel-ker rekruteres til rnotdemon\trantene>. rekker, Grunnlaget for rekruteringen er uvitenhet og
hi\torieloshet .

Side 15 (bokanmeldelsen) ·
skal sikkert vere skulerande
for Rød Ungdom, og det er
bra. Men så lang og så lite p e·
dagogisk laga . Og overskrif·
ta var no svært hjelpelaus.

Siste nummer
-Tilbakeskritt
Vi vil først si at vi synes bla·
(siste nummer) var et
skritt tilbake i forhold
nummer. F em
for et slikt blad er ik·
tilbud et . Kritikken
seg først og fr ems t
at blad et kun er konsentom Oslo og utlandet. D et
å selge på er det om
Dette er ei landsavis.

or er reportasjene fra and·
deler av landet? Det går
å /å s l ik e r eportasjer selv
bladet kommer ut sjel·
Når avisa kommer ut så
så må det være et
lt oppslag som det går
å selge på over hele lan·
. D ette mangler i siste
mer. Dessuten er vi lo·
skuffa over at oppslaget
om jakta fikk så liten
Jeg synes dette er ut·
et syn på innholdet i
avisa som er retta for
e mot hva sin egen navle
opptatt av.
Men vi synes stort sett Ru·
80 er et bra blad. Lørdag
l vi ha stand i Odda. Så vi

99% av de · politiske bøkene
som blir skrivi no blir neppe
kltt.ssikarar for BO·åra, polemikk mot " Gnistan" eller ik·
kje!
Men dette er berre pirk.
Helsing superfan
Anders S.
Lillehamm er

Ekstrautgave

alvorlig ment.
Fra oss i Odda
B. V.

Forbanna pA
meg sjøl!
d et nok ein gong eit ek·
av Rute 80 i postkas·
som eit ledd i arbeidet
halde meg ung kasta
over ho før Klasse·
E k.stra nysgjerrig
gong en for å sjå om det
vorte noke av mitt eige

Siden forrige ordinære nummer av Rute 80, har Oslo Rød
Ungdom gitt ut en ekstraut·
gave av avisa. Den er kun på
fire sider og dreier seg om
budsjettforslaget for Oslo
kommune. «Flaket)) har blitt
delt ut gratis ved forskjellige
aksjoner i Oslo. Ekstranummeret kan fås ved henvendelse til Rute 80 eller Rød Ung·
dom.

From Beijing
with love...

To the editor of Rute 80
-Happy New Year!

China Features, Beijing

Rute 80 takker
Kjære kameratar,
Vi har mottatt den hygge·
lege nyårshelsinga dyk·
kar, og ønskjer med dette
å seie takk det same. Vi
håpar de vil oppnå endå
større sigrar i 1981, og at
det kinesiske proletaria·
tet vil halde fast på
marxismen-leninismen
Mao
Zedong·tenkjinga,
proletarisk internasjonalisme og prinsippa til
klassekampen og verds·

Ny formann?
Hua Guofengs politiske
karriere som formann i
Kinas
Kommunistiske
Parti ser ut til å gå mot
slutten. Ryktene svirrer i
Beijing, og hans sannsynlige etterfølger, generalsekretær Hu Yaobang har
den siste tida mottatt partiledere og andre prominente gjester. Hua Guofeng møtte ikke seks re-

Faglig

ungdomsi Bergen
Faglig utvalg har fått den·
ne beskjeden fra Bergen :
»l helgen den 21 - 22.
februar 1981, skal Bergen
Faglige
Samorganisasjons
Ungdomsgrupper_ - FUG i samarbeid med de an<lre
faglige ungdomsgruppene i
Bergen arrangere konferanse
for
Faglige
Opprettelse av flere Ungdomsgrupper vil stå sentralt
på konferansen, Det er også
hlp om at det bryter ut en
»virus• etter konferansen,
med det formål og spre
smitte over det ganske land,
slik at Faglige Ungdomsgrupper får rotfeste over bele det faglige Norge.
Utveksling av ideer og erfaringer med faglig ungdomsarbeid, vil bli et viktig emne for konferansen.
I Bergen er det grol)unn

revolusjonen.
Som de ser, har vi ski!·
ta adresse. Vær vennleg å
bite merke i den nye ad·
ressa vår.
- Stå fast på klassekampgrunn!
- Lenge leve formann
Hua Guofeng!
·Internasjonalistis ke
helsingar frå RUTE 80,
avisa til Raud Ungdom i
Noreg.
Rune Mo en (sign.)
bladstyrar
Tor Hammer (sign.)
utanriksansv.

for enda flere Faglige Ungdomsgrupper. Det er darfor
bare å håpe
flest mulig
faglig ungdommer deltar.

at

Konferansen· vil være åpen
for pressen. På malding og
informasjon kan skje ved
ht'nvendelse til· FtiCY Bergen FagHv,e ~amnrJZanisasjon
Folket•. rlt <~ riaK.onsgate S,
5000 Bergen»,
Dra dit!
Samtidig vil vi minne om at
vi blir usigelig glad om ung·
domsretta forslag til LOkongressen kommer oss i
bende. Hvis du veit om
noe sånnt, bes du i en helvetes fart å senddtdet til
FU
i
Rød .....Vpgdom
Boks
61 O,
Sentrum
OSLO l

Vivi Krogh har vært ·medlem av AUF. Hun er ~>jolsagt et unntak
fra regelen. Men faktum er at den bevegeben ~om \tO fremst i kam·
pen for rettferdighet og solidaritet, idag fostrer motdemonstranter.
I $nart 60 år er resolusjoner vedtatt. landsmoter avholdt. rei!lesekretaner har rei~t og organisasjoner er "kapt. Arbeiderklas:.en er blitt
fortalt at den ma vente a holde seg i ro . Arbeiderklassen er tiltenkt
oppgaven son\ lydige redskaper i maktapparatets hender. l Haakon
Lies and er lojalitet og underdannighet blitt kjennetegn pa de som
tilpasser seg. Pa denne maten mobiliserer Arbeiderpartiet bade direkte og indirekte til motdemonstrasjoner i Alta.
Ekkoet fra fortida bor runge nar motdemom.trantene ~ efter
ordre fra borgerskapet og Arbeiderpartiet - star oppmarsjert i
Alta. l Afghanistans fjell lemlester imperialismen mennesker med
iskald brutalitet. Vi står på kanten av stupet. Det er motdemon·
strantenes holdninger $Om kan gjore katastrofen uungaelig. Derfor er kampen mot deres tankegods en framskutt oppgave. Å
bekjempe rasismen , dumheten og intoleransen og deres fanebærere er en forutsetning for internasjonal solidaritet og en forutsetning for det arbeidende folkets frigjoring .
Å gud som vi skal hate intoleransen, rasismen og den blinde
underkastelsen.

BB

Rød Ungdom ble 13. desember i fjor opptatt som
medlem i Landsrådet for
Norske
Ungdomsorganisasjoner . Landsrådets formålsparagraf
uttaler
bl.a .:
Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU)
skal arbeide ut fra FNs og
Europarådets konvensjoner
om mennesekerettighetene,

kulturrev olusjone n >> o g at

for

den var «en fullstendig
negativ erfaring», illustrerer dette.
Til tross for at vi i hovedsak ser positivt på utviklingen i Kina, er det
grunn til å advare mot
disse opplagte overslagene og udialektiske oppsummeringene av historia .

ferdighet, nasjonal selvbestemmelse og mot imperialisme, kolonialisme og annen undertrykkelse.» Ingen
dårlig målsetting!

Bjarne Brorson
p.t. i Yenan

Politivoldaksjonen
Boks 40 5
3901 PORSGRUNN

RUiLNU

Oemokrati, sosia\ ret t-

LNU er en viktig samarbeidsorganisasjon for norske
ungdomsorganisasjoner.
Rød Ungdom håper å kunne
utvikle samarbeidet med orinnenfor
ganisasjonene
På rådsmøtet 13 . desember
ble det innvalgt to nye styrerepresentanter. Roy Halvorsen fra NGS og Harald
Nilssen fra YLI.

Politivold
Pol'tivold skjer daglig i
Norge. Det er ikke få mennesker som en eller annen
gang har fått føle politiets køller over ryggen, fått
seg en på trynet eller
psykiske overgrep.

Morten

gjeringsmedlemmer fra
Japan og heller ikke formannen i det greske kommunistpartiet
(innenriks) .
De fleste hadde ventet
at Hua Guofeng skulle bli
sittende som partiformann, ikke minst fordi
det er så kort tid siden
han gikk av som statsminister. Hvis Hua nå går
av som partiformann er
dette et signal om at ingen tidligere aktivister
fra
Kulturrevolusjonen
vil gå fri. En må frykte at

til det trenger vi DIN hjelp.
Har du fått føle politiets
harde hånd? Skriv til oss og
fortell om det!

flere rettssaker vil følge i
kjølvannet av rettssakene
mot firerbanden. Det var
ventet at Deng Xiaoping
ville bruke Hua som det
offisielle ansiktet utad.
Huas posisjon i partiet
ville da vært et signal til
tidligere deltakere i kulturrevolusjonen om at
disse også skulle kaste
seg inn i kampen for de fire moderniseringene.
Det motsatte er nå altså
i ferd med å skje. Vi frykter at Kina nå vil gjøre
store overslag i kampen
mot venstreoverslagene
under
kulturrevolusjonen. Generalsekretær Hu
Yaoba n gs u ttal elser om
at «ingenting var bra ved

Rød Ungdoms
skolekonferanse
Rød Ungdom avholdt i
helgen l O - li . januar en
skolekonferanse for elever i
den videregående skolen.
70 gymnasiaster, yrkesskoleelever , og husflidselever fra
hele landet fant veien til
Sogn yrkesskole i Oslo for å
diskutere de store aksjonene mot nedskjæringene på
stats- og fylkesbudsjettene.
I innledningen ble det presisert at kampen for bedre
undervisningstilbud ,og bedre økonomiske kår må bli
hovedsak for elevorganisasjonene NGS og YLI i året
som kommer.
Konferansen tok også opp
Rød Ungdoms rolle og betydning i elevkampen.

Politivoldaksjonen vil forsøke å samle en del opplysninger omkring dette,
med sikte på utgivelse i bokform, Vi trenger en dokumentarbok om dette. Og
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I en uttalelse oppfordrer
konferansen alle elever om å
støtte Afghanistan i avstemmingene om hvilket prosjekt
Operasjon Dagsverk skal gå
tilil981.
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Fei vekk den bill 1ge
80-årspessimismen!
Av
Bjørn Nilsen
Fra diktsamlinga «På Tide».
Trykt med forfatterens tillatelse

A nei, vi lar oss ikke lure
av all den forbannet veltilpassede pessimismen
foran 80-åra. Tvi fan,
se å få den ut av kjeften!
Den smaker sjøloppgivelse og undertrykking
som råttent brønnvann!
Selvfølgelig er det riktig nok
at mye har gått til helvete i 70-åra - da også!
Mye radikalisme og medvindskommunisme
har spilt grundig fallit. Men når vant vi
viktigere seire? Og fikk gjort mer?
Derfor er tida ikke inne
til å kneppe ihop hendene og synge salmer og gi opp
og tørke snørr og tårer
og vente på dommedag.
Riktignok har noen luftslott rast ettertrykkelig sammen,
noen gudebilder ligger smadret i dass
mens enkelte dogmer har gått i forråtnelse
og lukter innestengt lik.
Men det betyr gud trøste og bevare meg ikke
at vi er beredt til å ta plunke-gitaren med oss
ut på h}em\engse\-sk\æret
og synge fraflyttet utkant-blues

å nei, ennå er så mye ugjort,
ennå fins så mye krefter og rå arbeidslyst
og ennå er det så mange som direkte lengter
etter å kaste seg rundt og tygge grov stein
at det aldri i evighet skal gå sånn
som kapitulasjonsprofetene gnåler og spår om
når de preiker stagnasjon og fotlenker
og rådvill på-rævva-sitting døgnet rundt
som heltidsbeskjeftigelse nr. l.
Vi er fortsatt såpass mange oppegående
at vi grundig skal kullkaste idiotprognosene
om reformpauser, høyrebølger, intimsfærer
og praktverk i farger om hytte, bil og båt
som de nye framtidsvisjonene .
Når vi bare får områdd oss,
tørket snørra av ungene våre,
stanset vegg-til-vegg-teppenes uhemmede frammarsj
og kastet de ubrukelige engangspakningene i søppelsjakta
en gang for alle!

li
skal virke. Blir den ikke
satt og stirra ut
smurt, ryker den til slutt.
gjennom kjøkkenvinduet.
Alle de som jobba var som
Lysene fra byen på den
en liten oljedråpe. Med sitt
arbeid ga de maskinen den
andre sida av fjorden fikk
smurninga som må til for å
ham til å tenke på.. tusen
fyrstikkflammer mot den holde den i gang. De trengsvarte vinternatta. De vit~
te seg inn mellom de minste tannhjul, til den mest
na om liv, om mennesker.
Her sov de, spiste de, jobba bortgjemte kobling, ga oss
de. Her elska og krangla hver eneste en av alle de tude. Han kunne følge det gusen delene et strøk livsgile blinklyset til en av Veg- vende smurning. Det var
vesenets biler som lang- de mange små dråpene
somt bevega seg bortover som gjorde at maskinen ikei gate. Arbeidsmannen ke stoppa opp .
som kjører brøytebil kan
ikke ligge varmt i køya sjøl
en lysene minnet ham
om klokka drar seg ut i de M
små timer. Nei, han må få også om kulde. Han så for
unna snøen som daler ned seg hovedgata, badet i isende lys fra neon og utstilfra himmelen i ustoppelige
mengder og dekker gater lingsvinduer. Gata var full
og fortau med et tjukt, hvitt av liv, men lyset ga den et
teppe. Gjør han ikke jobben goldt, øde preg. Det var her
sin kommer ingen seg på ungdommen samla seg om
arbeid om morran. Og da kveldene. På gatehjørner
stopper samfunnsmaskine- og i trappeoppganger sto
de i store klumper og kjekriet opp.
ka seg for hverandre, mens ·
de skulte mistenksomt på
Samfunnet - det var alle som gikk forbi. Her sto
en enorm maskin som dur- de og skutta seg, kveld ut
te av gårde i det samme ro- og kveld inn, med harde
lige tempoet, på evig gang skall rundt en uferdig
framover . Mei) en maskin kropp på leiting etter varmå smøres godt for at den me. Hva hadde de å vente

seg av livet? Hva fikk de
bruke ungdomstida til?
Hva var det for et samfunn
han bodde i som ikke hadde
annet å gi store ungdomsmasser enn et gatehjørne
om kveldene, ei fyll i helgene, og kanskje et lite brekk
av og til for å få penger til
en blås? «Et hardt samfunn må føde harde barn, »
tenkte han.
E t skip glei stille forbi i
den mørke natta. Å, hvor
han ønsket at han kunne ha
blitt med, reist bort, langt
av sted, rømt vekk fra alt.
Alle rømte når virkeligheta
og problemene nådde dem.
Noen rømte inn i en rå verden av alkohol og stoff,
andre rømte inn i en glattsleika verden av moter, disco og falske, polerte verdier. Men de rømte fra det
samme faenskapet.
D e hadde bestemt seg
for å arbeide for et bedre
samfunn, de som kom sammen en gang iblant for å
snakke om sosialismen,
landet hvor folk skulle jobbe for hverandre og se re-

Da er vi nemlig klare til å spytte ut knebelen
og rope så det skraller i gatene
og gir gjenlyd i den tusenmil-lange værbitte steinrøysa:
Her skal det fan danse oss ikke være
mer drittprat om kanten av stupet,
sist i verden
og nedslående utsikter til depresjon!
Her skal vi rett og slett på øyeblikket
i gang med de mest uhorvelige krafttak
for å få stablet ihvertfall vår ubetydelig lille,
men fantastiske og livsviktige del av verden
solid og skikkelig på beina for å begynne
den slitsomme og svette
langvarige og kondisjonskrevende
nesten uoverkommelige
men tvingende nødvendige
marsjen inn i de drøyt baktalte 80-åra.
Ut av møllposene, kamerater\
Kast su~teklutene og narresmokkene!
70-åra er på ingen måte slutt!

RKELIIHETE
form av et samfunn de sjøl
hadde kontrollen over. De
hadde sittet på trange hybler i seine nattetimer og
diskutert så det sang i veggene, mer eller mindre saklige argumenter hadde gått
skytteltrafikk
gjennom
rommet. De hadde trodd på
noe, trodd at det gikk an å
skape en bedre verden på
ei jord herja av sult, krig ,
vold og elendighet. Og de
trodde de hadde en måte å
gjøre det på.
Men nå begynte også det
å svikte. Når de store tankene ikke gikk i oppfyllelse
og idealene begynte å bli
slitt i kantene, ville de og
rømme.
P
å kjøkkenbenken tikka klokka mot midnatt.
Han slo på radioen, og hørte en klagende saksofontone dø hen. Grammoforum
var slutt. Nå begynte nyhetene. «Flere landsbyer i
Afghanistan har blitt utsatt
for bombeangrep fra sovjetiske fly det siste døgnet .
Det meldes om store ødeleggelser og mange drepte. » Faen ta det hele! Her
klaga og søyt de over sin

sultatet av sitt eget slit i
egen
utilstrekkelighet,
gravde seg ned i sine egne
problemer og ga blaffen i
alt, mens verden vandra
forbi med «undergang»
skrevet
i
blikket
og
afghanske bønder kjempa
som besatt for å overleve.
H
er lå kanskje kjerna i
det hele. I Afghanistan sto
de mot hverandre. Vanlige
bønder av kjøtt og blod som
var tvunget til å slåss, bevæpna med gamle muskedundre, mot en veltrena
krigsmaskin av stål og panser. Kunne ei mostetning
bli mer direkte, mer konkret? Her i Norge var fienden overalt, men du så den
ikke. Her gjemte den seg i
møtesaler, i byråkratiets
jungelkorridorer, på skjulte direktørkontorer, i betongblokkenes toppetasjer,
langt fra livet og gatas
larm. Høgt der oppe satt
den og spilte domino med
livet ditt. Hele tida følte du
den, som ei klam hand som
trua med å klemme livet ut
av kroppen din. Men langa
du ut et slag, var det som å
prøve å slå sprekker i en
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skumgummimadrass. Var
det rart at folk lagde helvete natt til l. mai?
H
an kom på noe ei jente hadde sagt til ham: «Det
blir ikke noe bedre, samme
hva vi gjør. Så det er ikke
noen vits i allikevel. Jeg
veit bare en ting: Når russera kommer, skal jeg væ. re med å slåss.» Var det det
. som var meninga? Sitte på
ræva og stirre i veggen helt
til en okkupant kom og satte en bajonett i magen din?
· Var det først da man skulle
vise motstand? Nei! Ikke
fan! «Hvis du er i ferd med
å drukne, prøver du å holde
hodet over vannet,» tenkte
han. «Sjøl om det er langt
til land.»
Lysene fra byen ble uklare nå. Det snødde igjen.
Det ble nok ei sein natt for
karen i brøytebilen.

DRØMMEN Øl
VIRKELIØHETEN
Leif Stein holt
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- Jeg er ikke kristen, men ville konfirmere meg for ·
det. I alle kulturer er det en tradisjon å feire at en er i
ferd med å bli voksen. Jeg støtter denne tradisjonen.
Derfor valgt jeg å konfirmere meg borgerlig.
Det er Anne Ellingsen, som
er 14 år og går i åttende
klasse på Stovner i Os lo
som sier dette til Rute 80.
Hun har akkurat konfir·
mert seg borgerlig.
For å konfirmere deg borgerlig, går du fram på følgende måte:
Det første du må gj øre er
å ta kontakt med enten rektor på skolen eller Human
Etisk Forbund direkte for å
få opplysninger. Samme
hvor du henvender deg så
får du etter en stund et
brev i posten. Der står det
når kurset starter, hvor
lenge det varer ol. Det er
Human Etisk Forbund som
leder kurset, og det er uten
lekser, pugging eller skriftlige oppgaver. Kurset bygger på et livssyn som ikke
er grunna på religion, og
det er en time i uka, tilsam- .
men i sju uker, Hvis du bor ·
langt unna, kan du ta hele

kurset pr. post.
- Anne, hva dre ier disse
kursene seg om?
- De temaene vi tok opp
var «Det human etiske livssyn», «menneskerettighetene», «praktisk jus for unge», «Ungdom og samliv»,
«Verdensreligionene» og til
sist «Moral og etikk» .
På alle møtene var diskusjonene helt konkrete, og vi
brukte ekaempler fra hverdagen hele tiden . Personlig
synes jeg det møtet om
menneskerettighetene var
best. Her var det en journalist som holdt foredrag.
- Var det vanlig at det
kom
foredragsholdere
utenfra?
- Kurslederen fra Human Etisk Forbund holdt
også foredrag, men det var ·
ofte at de kom utenfra. På ,
møtet om «Ungdom og :
samliv» kom en helsesøster. Her var det ikkenoe

overjordiske opplegg, nei.
Hun snakket bl.a. om prevensjon, og vi diskuterte
ting som f.eks. hvor gammel en bør være for å bli
sammen med noen. Men
som sagt, jeg synes møtet
om
menneskerttighetene
var best. Her tok vi for oss
et konkret eksempel
nemlig Reitgjerdet. Vi var
stort sett enige om at der

- Synes du det er OK
med alt oppstyret som er
rundt konfirmasjon ?
- Jeg synes at konfirmasjon virkelig betyr noe.
«Velkommen inn i de voksnes rekker» og alt det maset der er kanskje ikke så
saklig, men du begynner i
alle· fall å bli voksen når du
konfirmeres.
- Men er d et noe å feire
da?
- Ja, det er jo kult å bli
voksen, eller er det ikke det
... ?

fantes det minimalt med

Over hele verden feirer
folk at du skal bli voksen.
- Er det noe med disse Omskjæring er jo et slikt rikursene du ville hatt anner- tuale. Det er jo høyst tvilsomt om det er en riktig
ledes?
måte å feire det på, men
- Det var et problem at
uansett så er det en tradifå deltok i diskusjonene. sjon. Det som . er OK med
Det tror jeg kommer av at tradisjonen ved å konfirvi ikke fikk noen særlig mu- mere seg borgerlig er at du
lighet til å bli kjent med · ikke forplikter deg til noen
hverandre. Vi var jo folk ting. Ved kristen konfirmefra alle kanter av byen.
ring «velger du vei framover>> osv. Dette slipper du
her.
menneskerettigheter.

- H vorfor er ikke du kristen?
- Jeg er døpt i kirken, og
synes det er inmari vanskelig å bestemme seg. Det er
riktigere å svare på hvorfor jeg ikke er religiøs. Det
er fordi jeg tror mer på det
folk kan gjøre sjøl enn på
det en Gud kan gjøre.

Til alle dere som ikke er
sikre på om dere er kristne
vil j eg bare si: - Tenk de·
re om en gang til. Hvis dere
ikke er sikre, vil jeg absolutt anbefale dette oppleg-

get alikevel, avslutter Anne som må gå ford i hun
skal ut for å stelle hesten og
ri. Alle jenter i denne alderen har jo hestedilla. Huff
.. . jeg g remmes!
Rune M

Konfirmantenes tale

•

'l

c
o

~

I hvert kull av borgerlige
konfirmanter velges det
ut e n p rson som skal hol de konfirmantenes tale i
Rå~uset. Anne holdt talery for dem som var feri desember i fjor. Her
kker vi talen i sin he lhet.
- Vi som nå s t å r til bor·
g erlig konfirmasjon, har
j01·skj ellig e grunn er til a
ha va lgt d ett e alternati·
vet .
No en er klart ikk e krist·
n e, og for d em er d et jo
g1·eit: Entenaa vs tåfm å
konfirm er e s eg, ellm· gjø·
r e d et borgerlig.
Andre igj en er m er tt'i·
l ende. D e synes ikke d et
er riktig å la seg konfir·
m e1·e i kirken , når de ikke
er sik1·e på om d e v irkelig
tror på krist endommen.
D e blir m ed jo1· å se om
borgerlig konfirmasjon er
noe ford em .
D et e1· også folk som sy ·

nes at d e ikke kan t'e l ge
krist endomm en na 1· det
finn es sa mange l ivssyn
d e ikke t'e t noe om. Pa
skolen far man jo nesten
ikk e ho,·e a mwt enn k1·is·
t endomme n.
J eg e r ikk e religiøs, sa
j eg ma si at j eg synes det
er dC'ilig a s ta til konfir ·
masjon ut('n a føl e m eg
som noen hykler. Og dett e
11eit jeg at jeg ikke e r ale i·
ne om.
Vi som star til konji1··
masjon i Rådhus et i dag
har gått gj ennom et sju
uke1·s kurs. En tim e hve r
uke. J eg for min d el synes
diss e tim en e har vært Pe l·
dig int eressant e. Kurs /c ·
d ern e har vært ve ldig en ·
tusiastisk e, og ha1· l ed et
disse tim e ne ve ldig bra .
J eg fl·o r mange av oss har
b('gynt å se ting på en an·
n en måt e, ett er kurset .
Vi har prat et om bl.a.:
M enn es k e r e ttigh e t e n e,
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andre r eligioner, human·
etikk, ungdom og samliv
og ungdom og jus.
H vis nO(' skulle være
annerledes med ku1·set,
synes jeg d et skulle vært
lagt litt m er ve kt på at
deltakerne ble m er kj ent
m ed h rem ndre. Da tror
j eg jl e1·e hadd e turt a væ ·
r e m ed i diskttsjonene.
Til slutt v il j eg ja takke
d er e foreldre og slektnin·
g (' l' for noe som eg entlig
ikk e er noen selvfølge.
D er e har r esp ekt ert, i
mang e tilfelle ogsa støtt et
opp om, at d er es gutt eller
j ent e har tatt et s elvst en·
dig standpunkt. J eg ve it
at ikke alle a v dere d el er
konfirmant ~ ns
syn
og
oppfatning. M en d et v ik ·
t igs l e er tross alt at kon·
finnant ene gjord et v i sjø l
mener e1· l'iktig og kan sta
inn e for .

l
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HASJ LØSER PROBLEMER

1

Nedskjæringer, innskrenkninger og tilstramminger.
Stat og kommune kutter ned på de allerede begrensa
tilbudene ungdommen har. Det betyr problemer. For
dem som blir direkte ramma, er problemene åpenlyse.
Men også for kommunepamper og pengefolk betyr det
pr oblemer. De sjikaneres av kjempende ungdom, ungdom som organiserer seg, bevisst ungdom som slåss
mot forverringer. Disse problemene kan imidJertid løses. En ganske enkel utvei er - mer dop - s om s løver,
svekker og splitter uromakeme og vende r r aseri og
kampglød til ufarlig flu kt. Hasj for eksem pel. Den løser p roblemer .. . men for h vem?

at · de står på ungdommens
side. Men sannheten er jo at
de driter i ungdommen.
Hvorfor skulle de ellers oppfordre til ·mer rusbruk, når
alle veit hvilke konsekvenserdethar.
«Det er bare å bruke dopet
riktig», sier de. «Hvis du
gjør det, kan du teste hva
som helst, for ved selvprøving å komme fram til det
rusmidlet som passer deg
best.» Fantastiske utsagn,
hvis de kommer fra noen
som er ved sine fulle fem .
Vi skal ta en titt på innholdet i den brosjyren som erklærer «Opplysningsaksjonen for avkriminalisering av
cannabis» for stifta.

i de vestlige land, fordi de Det fins en type forskning
sjøl ikke har hatt økonomi- rundt hasj som objektivt går
ske muligheter til å finne
inn for å framskaffe mest
fram til det.
mulig viten på området. Jeg
Store deler av den kristne velger å stole på denne sida
overklassen i Libanon hers- framfor en hasjrøykende
ker over regulære privatar- forståsegpåer som sitter på
meer på opptil 3000 mann pr.
en internasjonal hasjkonfekakse, som dyrker hasjen, ranse og benekter skadevirseinere høster og gjør klart ' kninger. Nye forskningsrapfor salg ved å presse den i porter melder om stadig nye
fraktbare blokker eller plå- negative sider ved hasj . Canter. For ett tonn ferdig hasj nabis er en fellesbetegnelse
får bonden 3000 kr.- eller for hasj og marihuana , og
0,003 øre pr. gram. Hasjen styrkegraden er svært varieeksporteres, hovedsakelig til rende. Enkelte typer hasj
Europa, den selges verken kan være tem·m elig kraftige
til palestinerne, i Syria eller og framkalle en rus som kan
Libanon.
minne om LSD, dvs. fraDette var ett eksempel, og mkalle hallusinasjoner o.l.
Libanon er et av fire land hasj en i hovedsak kommer fra .
Var det noen som sa kultur?

på. Pilsens venner mente at
de ikke hadde noe med å ta
I mai 1980 ble det danna en · stilling til ungdomsfylla. Det
opplysningsaksjon for avkri- var en annen skål. Parola
minalisering av cannabis,
var: «Vi vil drikke vår pils i
OAC. OACs formål · er «å fred, uten å måtte bry oss
spre opplysning om canna- om at noen går til grunne.
bis for å medvirke til at bru- Det kan ikke vi gjøre noe
ken blir avk riminalisert, og m ed allikevel.» OAC har den
for å motvirke all den massi- samme parola, men ikke den
ARGUMENT l
ve propaganda mot cannabis ·samme oppslutn inga.
Derfor må de gå fram på «Cannabis er en plante som
som hele det offentlige NorARGUMENT2
ge har hengt seg på». Adres- en annen måte, og slenge på vokser fritt over store deler
sa er sjølsagt Hjelmsgt. 3, noen argumenter som viser av verden. I mange samfunn «Til tross for at cannabis gir
hasjprofetenes høyborg. Her
er planten en del av kulturen en mildere rus enn alkohol
blir også «Gateavisa» til,
- som medisin, nytelses- og regnes som mindre skadelig enn alkohol og tobakkk
som «Det Nye» presenterer
middel og mildt rusmiddel.»
- selv i store mengder - er
som en frisk og provoserencannabis forbudt både i Norde avis som slår i alle retninFNs narkotikakonvensjon
ge og i store deler av den
ger. (Noe de har helt rett i.)
klassifiserer hasj på linje
vestlige verden.»
Den er imot autoriteter, stamed annen narkotika, og i
ten og borgerskapet. Det
spissen for dette går land
«Det Nye» ikke skreiv noe
som etter flere hundre års
Når en skal prøve å overom er at «Gateavisa» er Norerfaring med stoffet oppda- bevise noen om noe, er det
ges fremste talerør for fri
ger flere og flere psykiske, smart å holde seg til sannhehasj. Jeg går ut fra at denne
fysiske og sosiale skadevir- ten. Denne -påstanden de
hasjaksjonen og ·:<Gateavikninger som følge av bru- kommer med her er blank
sa» har mer enn bare adresken. Dette er resultater av løgn. Noe sjøl den mest innsa felles .
forskning, vesentlig foretatt bitte forsvarer av hasj veit.
Vi skal kikke litt nærmere
på dette. Hvem som står
bak, hvilke argumenter som
benyttes, hvem er de støttespillere for og hva vil legalisering bety? En ting kan vi
slå fast: Vanlig ungdom står
starten. Etter hans syn er ,.. fullstendig utskilt fra krop.
Hasjakth·ister er inige til
pen etter 12 timer. Cannadet to viktige forskjeller på
å trekke alkohol inn i legali·
ikke bak denne aksjonen.
bis er fetloppløsellg, akkualkohol og cannabis:
seringsdebattt"n , som <<mf.>r
Dette er et produkt av resrat som ugrasmiddelet
l l Alkohol består av en
skadelig>> enn hasj. De flt>sursrike og ganske sikkert
DDT (DD1' ble forbudt (oreneste kjemisk forbindelse.
ste er klar over alkoholens
etablerte folks egoistiske
4i
det hopet seg opp Lkrop·
Cannabis
er
et
uhyre
samsamfunnsmessige.'
skadf.>·
tankegang. Di!,.som slipper å
pens celler og organer).
mensatt stoff som innehol\'irkninger. Erfaringer fra
slåss for skoleplasser, arDr. Pace sier:
der 421 kjente kjemiske'
US A gi r ikke noe bt"dre inn·
beid og steder og være, og
({cannabinoldene er ikke
forbindelser. Ved røyking
tr~·kk for hasjf'ns del.
mot hensynsløse narkotikabare fettoppløselige. De er
skjer det kjemiske reaksjoOm hasjen vil medvirke til
haier.
Hpofile - fettelskende. De
ner, og hundrevis av nye
færre eller flere dødsfall
fettholdige delene av celleDe som kan gå på jobben
forbindeler oppstår. Vi·
~1u1
alkoholen allerede
ne og membranene og de
tenskapen vet ennå ikke
gjør, er etler min mening
eller universitetet hver dag,
fettholdige
organene
i
hvordan alle disse virker
uinteressant. Norge har en
og på møte om kvelden for å
kroppen fungerer
som
på kroppen. Man vet imid·
skadelig rusgift med masdiskutere taktikken for å få
magneter på cannabinoidesesprdening. vi trenger ik- lertid at av de 421 forbiungdommen til å forstå at
ne. Cellemembranen
ndelsene er 61 kjente canke
en
tiL
Likevel
er
det er riktigere å dope seg
hinna som omgir cellen nabinolder. Forskerne har
sammenlikningen in~eres
ned på hasj enn alkohol. De
består av min~t 60% fett.
til nå bare undetsøkt noen
sant. Svært få vet hva som
danner derfor en aksjon.
Når de fettoppløselige can·
få av dem. og funnet minst
gjør hasjen spesiell. Dr.
Som godt kunne hett «Hanabinoidene løser seg opp i
4 psykoaktive, eller sinnsNicholas Pace har gitt et
sjens venner ». Hasjens vencellemembranen gjør de
godt svar på dette. Han er · forandrende . Noen av de
det v'l.nskelig for cellens
ner, hvor har vi hørt det før ?
stifter og tidligere pres i- !kke-psyk.oaktive cannabiviktigs te
bestanddeler,
noidene s om har bUtt student i New York-avdelinga
Å nei, P .Isens venner het
proteine ne, å trenge inn.
dert. h ar vist seg å utføre
til Nasjonalrådet for alkod en. To
alen av samme
Og canna binoidenes samenda m er sk an e på enkelte
holism e ( NCA ) og har vær't
stykke b< rtsett fra oppslutm enklumping l cellen har
organer
enn
de
psykoaktii
ledelsen
for
Det
a
m
erininga
m åten å gå fram
ytterligere s ka deefekte r.
kanske radet for m arihuave .
Hva så med de fettholdi2 l Alkohol er vannopplø·
oa og andre psykoaktlve
ge organene? Man må hus.
selig, og en dose på 3 el er
stoffer l ACMOPD J siden
Av Kristin Halvorsen

Hasj/alkohol-Hva sklller'l

ARGUMENT3

forby cannabis rammer samfunnet store ungdomsgrupper som ved selvprøving har kommet fram til
at cannabis er det rusmiddelet de foretrekker, og at det
ikke er skadelig.»
«Ved å

Av alle latterlige påstander er denne den verste jeg
har hørt. De som har framsatt den kan ikke ha vært
unge sid en sitt forrige liv. Ingen vanlig ungdom har råd
til å eksperimentere med
rusmidler verken økonomisk
eller ressursmessig. Gateavisa setter på trøkk intervju med en kunstner i 30-åra . .
ke på at de vlkllg!'!te fettholdige
organene
er
kjønnskjertlene og hjer·
nen. Ja faktisk, den nesten
halvannen kilo tunge menneskehjernen består hovedsakelig av fett.))
De fleste cannabisforskerne enes om at marihua.

Mange mener
ar hasj ikke er
farltgere enn al
kohoi.Na$jonal
rådet for alko·
ho/isme i VSA
har imidlertid
kommet fram
til noe annet.
(Personene på
bildet har ing ·
en ting m ed tek
sten å gjøre.)
Foto Samfoto.
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Han har selvsagt prøvd alt
som forekommer av dov, fra
heroin til sigaretter. Etter
mye om og men kommer han
fram til at han foretrekker
hasj. Problemet er løst. Er
det dette som kalles selvprøving? Ja, da må gudhjelpe
meg hasjfolk være villig til å
~ ofre mye bra ungdom på frihetens alter. Ikke er jeg over
30, og ikke har jeg kjennskap
til denne intellektuelle klanen som alltid trekkes fram
som representative eksemplerpå «Moderat & r iktig røyking».
Men den andre sida kjenner jeg både «reine» hasjmiljøer og narkotikamiljøer for
ø v rig. De som havner i sistnevnte gjør neppe det fordi
de ve d selvprøving har kommet fram til at heroin er dl!.t
rusmidlet de foretrekker .
La det være helt klart :
Ungdom bruker ikke rusmidler fordi de foretrekker
det. De bruker det fordi tilværelsen er vanskelig nok å
takle i nykter tilstand. Mange prøver derfor å gjøre den
litt lettere ved hjelp av rusmidler. Vi må vel kunne gå
ut fra at behovet for dop øker
i takt med vanskelighetene,
og at mulighetene for å hale
seg inn i tide avhenger a v
hvilke ressurser hver enkelt
er i besittelse av.

naens fettoppløselighet er
den viktigste og mest illevarslende enkeltfaktoren
ved stoffet. Hvorfor? Dr,
Pace svarer slik:
«Den mest studerte cannabinoiden, den populære
«Delta 9>), har blitt oppsporet radioaktivt i studier av
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ARGUMENT4
«Brukerne
sert.»

blir

ning eneste argumentet som
holder fra hasjforskjempernes side:

kriminali-

De som rammes av dette,
er først og fremst ungdom
som vanker i Slottsparken,
på T-baner o.l. De er utsatt
for politi som jager dem og
tauer dem inn, ofte fullstendig uten grunn. Her blir selvsagt hasjen et godt argument for politiet når det gjelder å forsvare overgrep,
men like selvsagt er det at
de ikke vil slutte å trakassere ungdom ved at hasj blir
legalisert. Denne gruppa
ungdom blir nærmest kriminalisert bare ved det at de er
unge og ikke tilbys andre tilholdssteder. Fordi de gode
borgerne i byen vår klager
over at de utgjør et skjønnhetsproblem.
Det er også her rekrutteringa til hardere stoffmiljøer er størst. Derfor må det
være ensbetydende med å bidra til å tråkke dem enda
lenger ned ved å oppfordre
dem til å røyke hasj, og dermed gjøre dem mindre i
stand til å kjempe for bedre
vilkår. Det er i disse miljøene folk blir ofra for at andre
skal få sitte trygt i sine hjem
og fyre sine rever med god
samvittighet.
Da er vi også kommet
fram til det etter min medyre- og menneskekropper:
Alle studiene viser at det
tar kroppen tre dager til en
uke å kvitte seg med halvparten av THC-mengden i
en enkelt ma.rihuanasigarett (joint), og mye lenger
(noen studier viser opp til
30 dager) å bli kvitt alt.
Dette betyr at sjøl om en
person røyker bare en joint
hver helg, vil halparten av
THC-mengden og andre
cannabinoider bli igjen i
kroppen. Halvparten av
cann~binoidene i neste lør:
dagskvelds jolnt blir lagt Ul
de første . Og så videre,
gjennom røykfylte lørdagskvelder.» (SEP 5/80)
Dr. Robert C. Gilkeson,
som har drevet nevrofysiologisk forskning i 15 år, sier
det slik:
<<Enhver som røyker eller inntar mer enn tilsvarende en marihuanaslgarett hver 30. dag, vil få hopet opp {akkumulert) et
akutt nervegiftstoff i kroppen sin.» (SEP5/ 80)
Anders A.

Vi vil røyke vår hasj i fred
-uten innblanding fra myndigheter - uten innblanding
av ubehagelige tanker om
hvilke konsekvenser dette
kan ha for andre.

Siden brosjyrena fra denne såkalte Opplysningsaksjonen nevner Danmark,
Nederland og USA som land
som delvis har gjennomført
legalisering, må det vel bety
at det har hatt positive resultater, f.eks. ved at bruk av
hardere stoffer har gått ned.
Dessverre veit vi at disse tre
landa er blant de land i verden med størst narkotikabruk.
Siden USA er verdens
mest frihetlige og demokratiske land, og norske hasjliberalere
tydeligvis
har
hengt seg på en del av argumentasjonen derfra, skal vi
ta med litt av kreftene bak
legaliseringsrørsla der.
Det fins en organisasjon
som mener at legalisering
vil stemme overens med den
tradisjonelle amerikanske
teorien om individuell frihet
i et fritt samfunn. De kaller
seg NORML (National organisation for the reform of the
marijuana laws), og ble stifta i 1971 av en advokat. Den
skilter med en del kjendiser
som trekkplaster i øvre ledd.
Bl.a. Playboykongen Hugh
Heffner, en tidligere justisminister, en kjent barnelege, en TV-stjerne og en skuespiller. Disse er en del av
markedsføringa til NORMLs
ideer. I tillegg har de Tskjorter med marihuanareklame, nåler, fyrstikkesker o.l. Her følger et utdrag
av handlingsprogrammet:
«Fjerning av kriminiell
straff for det individ som an. vender eller innehar marihuana til eget brukt, er i overensstemmelse med tradisjonell amerikansk vern om
personlig valg, individuell
frihet og retten til privatliv.
Bruken bør falle innafor
ramma for et individuelt
valg tillatt i et fritt samfunn.
Mot
kvantitetsbegrensning ved innehav til eget
bruk, da mange ofte innehar
mer enn de de konsumerer. »

Det står store politiske og
økonomiske krefter bak kravet om legalisering. Tobakksfabrikantene gnir seg i

henda ved utsiktene til et
nytt kjempemarked, og noen
av de største bedriftene har
allerede lagt ned millioner

Tilleggsutstyr for hasjbruk har blitt en millionindusrri i USA. l sAka/te
11headshops11 finnes det meste av utstyr pA markedet. Det selges legalt.
!!Målet for rusgifthjelpemiddel -salget i BO-åra er de i alderen 6 til 16 år!!,
fortalte lederen for en av de stars te !!head shop!!-kjedene til Floridas
statsadvokat Mary Ellen Hawkins nylig. Han sa at dette var en industriell avgjorelse.

av dollar på utvikling av marihuanasigaretter. Det på
tross av at det ennå ikke er
gitt grønt lys for salg «over
disk».
Borgermestre i enkelte byer som har vært utsatt for
demonstrasjoner, kan fortelle om lykkelige utfall av disse fordi de pøste marihuana
ut i mengdene så de endte i
fredelige happeninger. Samtidig bukker tusener på tusener av ungdommer under for
narkotika i slumstrøkene.
Vi ønsker ikke amerikanske tilstander. Vi ønsker
ungdom som slår tilbake.
Ved å godi.a at de doper seg
ned, er vi samtidig med på å
godta at de blir mindre i
stand til å kjempe. Dette
medfører at det vil bli gjort
enda mindre for å skaffe arbeidsplasser, skoletilbud og
steder å være fordi det ikke
står ungdom bak og presser
på.
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La forskerne få
komme til orde!

bruk-institutt, NIDA), uttrykker det:
«Media, med noen unntak, har ikke tatt seg tid til
å forstå marihuanaens sanne natur. Hvis du deltar på
en konferanse der det presenteres 15 vitenskapelige
avhandlinger som advarer
mot bruk av marihuana , og
en sier at ett enkelt utskilt
cannabinoid (Cannabis planten som brukes for å
framstille hasj og marihua. na - inneholder 61 ukjente
canna binoider, stoffer som
ikke finnes ellers i naturen ,
bare i cannabisplanten,
red .s anm.) kanskje kan
det gjelder rusgifter
være nyttig på ett behandhasj og marihuana, vilingsfelt, slås dette stort
r det seg derimot at
opp i massemedia som om
marihuana har vist seg å
!'J"""·' '"'·"'l''"'" til både sjølve
og virkningene av
være nyttig. Oppdagelsene
er minimal blant folk
blir gjenforta lt på en slik
Dette kommer sjølmåte at folk blir ledet til å
av den korte tradisjotro at vanlig gate-hasj r øydisse rusgiftene har i
kes av personer med grønn
Plassen har stått
stær eller av kreftpasienter
for uvitenskapelige
for å motvirke kvalme etder,
myter , forter
kjemiterapirengninger og antakelser .
behandlinger, mens forhovedsak har disse blitt
skningen egentlig blir utatt av brukerne, men
ført med en kunstig THCfra overivrige motkapsel (uten rusvirkning,
( «Skrekkpropared . anm.) . (THC er det aktive stoffet i canna b is.)
Sammen med Dr. Coy
Waller har Dr. T urner nylig utgitt et digert to-binds
verk : «Marihu ana: En bibliografi med anmerkninger» . I arbeidet m ed dette
verk et plukket Dr. Turne r
ut m er enn 5000 vitenskapelige a vhandlinger om can" '" '... " ' ' ' " "

)

o

nabis. Han går for å være

verdens m ~s t kunnsk a p s rike ekspert på hasj og mari-

huana (til Gateavisa: -Og
han dyrker det sjøl! ) .
Han sier:
«Som
vitenskapsmann
må jeg være objektiv. Jeg
er ingen korsfarer verken
for eller mot noe stoff. Jeg
er for å vurdere hvert enkelt stoff etter dets fortjeneste, basert på alle vitenskapelige
publikasjoner
om det. Det fins ikke en
eneste avhandling om det
ubehandlede stoffet marihuana som gir det et rent
sunnhetspass , ikke en eneste avhandling som støtter
det som et uskadelig stoff.
En hyppig sitert studie
av 30 jamaicanske sukkerarbeidere, ble aldri trykt i
et _vitenskapelig tidsskrift.
(Se Gateavisa 9/ 10-78, Reggaebilaget, red. anm .).
Den oppfylte ikke de krav
man stiller til en vitenskapelig gran skingsprosess.
Det fins rapporter om en·
kelte cannabinoider s om
t.yder på mulig ter a p eutisk
bruk. Imidlertid m å man
hu sk e på a t eth vert r usfra mb rin gende stoff har bivirkninger, og med den
b r eie b iologiske a ktiviteten
cannabinoidene utfører på
cellenivået, kan bivirkningene veie mer enn nytten i
det lange løp . Dette er årsaken til a t marihua na ikke
har noe å gjøre i moderne
m edisin. Å b ruke m arihuana ville være som å gi folk
muggent b r ød å spise for å
få penicillin.» (The Sa turda y Evening Post, nr .

videre med sin egen kut ur.

Egentlig behøver det ikke
mme sa langt. Utbygginga
kan stoppes for en eventuell kolonikrig bryter løs.

".'~..,_....., lolcaltbej('6 1l~ningt~n

er
seg utover
vedtak. Dette
eventuelle sab-

lf'ddJ4tt~:r

5 / 80. )

Anders Austs kog

romere.
om stai kampen
. (ott-:f!~~:~'i over eget land
hapet for at
folket skal leve

Men GA-redaksjonen
prøvd hasj ( - eller

har de virkelig det?). Ergo er de hasjeksperter.
- Har dere noen gang
d r ukket lut, kjære GA-

vn

'ffl st tte.

Dette vil i safall bli en
direkte konfrontasjon mellom
kolonimakta Norge og den
undertrykte nasjonen Sameland. l forhold til tidligere
kolonimakters
krigføring,
har Regjeringa et darlig utgangspunkt. Den norske oponioner er dypt splittet i spørsmalet. Det vil bli praktisk umulig å bygge/holde ved like et
kraftanlegg i Alta.
Trass i et ·sa »godt» utgangspunkt som Frankrike hadde i
Algerie, ble de kastet ut til

-Har Gateavisredaksjonen drukket lut?
Ha n har ikke prøvd det.
er ikke ekspert!
Slik ordlegger Gateaviseg i en omtale av viI" ~'Ka.p!i.nl~Lniit:n Dr. N a·

slutt. Støtten til den franske
kolonikrigen f: vnet sa
at til og
det franske
--~---~ iet sto pa un
s side. Den nor-~;;;,~~q~.,.· rmgas utgangspunkt
i sammenlikning.

venner? Tror dere noen
av landets øre/nese/ hals leger har prøvd det? Mange av dem hevder at lut
k a n skade spiserøret.
Men det kan man jo ikke
ta så alvorlig. De har jo
ikke prøvd det. De er ikke
.ekspe rte r!
Men j eg, derimot, jeg er
e ksp ert. Jeg e r hasj ekspert (iflg. Gateavisas
kriterier). Der ofr fo r ven ter jeg at dere leser mine
hasjartikler med åpent,
kunnskapshungrig sinn.
Anders Austskog
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Norge bryter internasjonale
avtaler og konvensjoner som
de selv har undertegnet, og
kan dømme·~ :.tv internasjonale
domstoler til retrett.
Alf Isak Keskitalo fra Samerettsutvalg,et
t det kan
bli aktuelt fl

ringe Åltasaken

fram for bade
·
domstoler og FNs
rettskomite.
Regjeringa star pa
grunn og blir i
sammenheng <<>nn""'"r
mt>d Sor-Afrika og
erikanske
ternasjonalt
og rna
dning

Rute 80 nr. 1- 1981

.....'"".a•winosabota11 opinion. Utbygmellom Norge og
slutning til kravet
nindre en voldelig
UNDERKASTELSE?
Norge er et imperialistisk
og kapitalistisk land der profitt er overordnet alt . Også
hensyn til natur og nasjonale
minoriteters retter. Overingeniør Kjell Køber i Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen sa 19. november 1979:
-Alta er det billigste
flere alternativ. Det dreier
· hovedsaklig om økonom
vurderinger.
Kravet om stadig
trisk kraft
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( Per Gunnar

Gabrielsen,~

Atomraketter
merket «Norge»

Hva skal Sovj et m ed sine utskytnin gsramper for SS
5-raketten r ett sør for Murmansk? SS 5 har en kjernefysisk spi'engkra ft på l m egatonn, dvs. 50 ganger
så stor som Hiros hima-bomben , og en r ek kevidde på
600 km. De eneste landområ dene r a ketten ka n nå, e r
Nord-Sverige, Nor d -Norge og Nord-F inla nd. Denne
raketten ha r ingen a nnen militær betydnin g enn som
utpressingsmiddel mot de nordiske landa.

SS 4 OG SS 5
er under utskifting . Det er
ingen grunn til å regne med
at Kola holdes utenfor den
omfattende moderniseringa. De erstattes med SS 20,
rekkevidde 4000 km (Norden, England, Norskehavet, Nord-Atlanteren) og
tre stridshoder som hver er
7 1/2 ganger så sterk som

~iroshima-bomben.

I hver av de 8 divisjonene

~ovjet har i Leningrad mi-

itærdistrikt, er det satt opp
;Jtjernefysiske, taktiske vå\J>en. Disse taktiske kjernefysiske våpnene, Frog,
Scaleboard og Scud, har
!rekkevidde fra 7 til 200 mil.
pe er satt opp på kjøretøy
t:;om inngår som en regulær
~el av divisjonene , og er
~nder direkte kommando
!lv divisjonsledelsen . Hva
par vitsen med dem?
De sk al ikk e b rukes mot

~vjetl~k områ de. Hoved-

pppgaven til Leningrad miitærdistrikt er å angripe
'Norge / Norden i en krig.
~ed andre ord er vi det
~neste rimelige målet for
~isse kjernefysiske våpna.
I 1976 stasjonerte Sovjet
eks Golf Il-ubåter i Østerjøen. De bærer raketten
~S-N-5 med sprengkraft 1~ megatonn (50 til 100 ganer Hiroshima-bomben) og
ar en rekkevidde på 100
!:nil. Det betyr at den kan
å sørlige deler av Norden,
tra Østersjøen.
USA og N_ATO har også
n ubåtflåte med eurostraegiske raketter, Polaris og
l>oseidon, som kan true
~orden. Sjøl om denne
russelen er fysisk og fak"sk mindre, er det nødvenig å rette krav mot alle
jernfysiske våpen som
p1erNorden.
Hvilken garanti kan vi få
r ot de store mengdene takske våpen som divisjonee er satt opp med? Kreml
a ranterer oss tomme forkringer som ikke er verdt
oen ting. Det er tusen
!nutthull som uthuler høydelige erklæringer om at
~He taktiske våpen er fjer~. slike våpen vil ikke bli
tukt» . Men vi har en ga[l.nti - for at skadene blir
inst mulig om våpen blir
tukt. Dette er den beste
"-rantien vi kan få:- bygg
tilfluktsrom. Da blir efkten av et terrorangrep
indre, kanskje så liten at
~tikke engang er verd den
~litiske belastninga det er
bruke kjernefysiske vå~ n . I Oslo kan det f.eks.
rge over 100 000 menne-

skeliv om tilfluktsrommene holdt den standarden de
skulle.
- Bygg ut vårt konvensjonelle invasjonsforsvar.
Det stagger også appetitten til en angriper.
I tillegg har Sovjet jagerbombefly som ikke har noe
annet rimelig mål enn Norden om disse stasjoneres
på Kola. Disse flyene kan
bære kjernefysiske våpen
til bruk mot bakke mål.
Igjen - hva skal de med
dette? Det er ikke strategiske våpen, det vil si kjernefysiske våpen, som skal
brukes for å ramme mål i
USA. Disse finnes, i stort
monn, i Kola-området, spesielt plassert på u-båter.
Dette utstyret har heller ingenting med et forsvar å
gjøre. De er retta mot et
område der det ikke finnes
kjernefysiske våpen eller
offe ns1ve

kon vensjonene

styrker i dag. Kjernefysiske våpen er heller ikke noe
forsvarsvåpen. Det er bare
en rimelig forklaring på
hvorfor Sovjet har disse
våpna her. De skal brukes
mot Norden . Først og
framst som pressmiddel
for å tvinge fram kapitulasjon fra de nordiske regjeringene hvis Sovjet angriper.
Sovjetiske
diplomater
har vært raskt ute med å
erklære seg enig i et atomfritt Norden - som ikke inkluderer Sovjets kjernefy.
siske arsenal. Storfornøyd,
-og letta over at det politiske presset ikke blir retta
mot dem sjøl.
Da Bresjnev var i India,
foreslo han atomfri sone i
Den persiske Gulfen. Og
sannelig, tro det eller ei,
men også der skal denne
sonen gjelde alle andre enn
de landa Sovjet har kontroll med. I det sovjetiske
forslaget til atomfri sone er
landa som grenser til Gulfen direkte, tatt med. Det
gjelder De arabiske emiratene, Saudi-Arabia, Kuwait, Irak og Iran. Men de
landa som grenser til et
land ved Gulfen, er ikke
tatt med . Det gjelder f.eks .
Sovjet sjøl, Afghanistan og
Sør-Jemen. Tre land de.r
Sovjet har baser og kjernefysiske våpen.
Skal Sovjet lykkes i å stå
med både palmer i henda
og alle sine kjernefysiske
våpen intakt? Og vi andre
- med skjegget godt stappa ned i postkassa?
Per Gunnar Gabrielsen
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Med frykten
som vapen_
o

Frykt. Et populært ord for tida. Avisene skriv om ei omseggripande redsle for ein ny verdskrig, ein nagande
angst for eit kjernefysisk ragnarokk. Folk er redde for
Slutten. lkkje berre for seg og sine, men for heile menne· '
skeætta.
Sjølvsagt har folk nok av
grunner til denne redsla. l
ei imperialistisk verd der
mektige stormakter kni·
vast seg imellom om å tyne
verdiar ut av små land medmakt, vil det alltid vere kri·
gar. Når nye, unge imperi·
alistmakter' utfordrar ei
anna si rolle som verds·
herskar, /inst det knapt ei
anna løysing enn ei mili·
tær: Verdskrig. Og slik er

ft.

Tor

~Hammer:

KRINGSJA
det i verda no. Sovjetunio·
nen legg [leir og [leir land
under seg, aukar innverk·
naden sin og tvinga ·r USA
på retrett. Spørsmålet er
kor l enge USA vil gje etter.
Kjem det til ein krig mel·
lom d ei to supermaktene,
vil det bli ein kjernefysisk
krig, trur dei fleste. Så d ei
har grunnar nok i hopetal
til å pisse på seg av r edsl e
for framtida.
Likevel meiner eg d et er
r ett å spørje oss sjølve:
Skal vi la oss skremme'!

En tverrpolitisk organisasjon?
Rød Ungdom har sluttet
seg til kravene som ak·
sjonen «Nei til atomvå·
pen har stilt. Disse er
«Nedbygging av atomvåpnene i Øst og Vest»,
«Ingen atomvåpen i Nor·
ge i krig eller fred» og
«Norden som atomfri so·
ne». Rød Ungdom har
sett det som spesielt vik·
tig at aksjonen nå retter
krav både til NATOs ut·
plassering av atomra·
ketter, og Sovje
tplassering av SS-20 raketter.
pette er en endring av
grunnlaget fra tidligere i
år.
Rød Ungdom har i tillegg
ønsket en presisering av
innholdet i «Norden som
atomfri sone». Rød Ungdom mener Norden også
må innbefatte Sovjets mellomdistanseraketter
på
Kola-halvøya og i Østersjøen. I det nordiske området
er det her atomvåpen fins,
og disse kan ikke ha noen
annet angrespmål enn Norden. Derfor mener vi at disse områdene også må trekkes med i denne atomfri sonen.
Rød Ungdom sier i sin uttalelse at eksistensen av

skjer? Aksjonenes sekre- ne». Dette faktisk i likhet
tær Jon Grepstad blir helt med aksjonen selv. Neste
fra seg og hevder at det «er skritt fra Grepstad sin side
historisk bevist at det ikke er å hevde at Rød Unggår an å samarbeide med dom'ere ikke kan ta initiaml-bevegelsen», og at ak- tiv til danning av lokalsjonen skal være tverrpoli- grupper eller melde seg
tisk og derfor kan ikke Rød som lokalkontakter.
Ungdom delta (! ) . I et l) rev · Rød Ungdom har ennå iktif Rød Ungdom skriver ke mottatt brev eller uttahan : (Det er ikkje) «ak- lelser offisielt fra aksjonen
tuelt å endre aksjonens po- som trekker disse uttalellitikk i den lei Raud Ung- sene tilbake. Grepstad har
dom ønskjer. Det vil heller riktignok i noen møter moikkje vere aktuelt å ta inn difisert uttalelsene i brevet
rådsmedlemmer eller sty- noe. Men det er helt klart at
remedlemmer som står for aksjonen må ta avstand fra
,den linja Raud Ungdom re- disse uttalelsene hvis den
R,d Ungdorm lfldtlr, Bj,rguiff BtNnen.
presenterer» . Og videre: skal vinne stGr tverrpoli«Det er difor ikkje aktuelt tisk oppslutning. Vi frykter
atomvåpen representerer :for Raud Ungdom å oppmo- at Jon Grepstad ønsker å
en alvorlig trussel mot
de sine medlemmer om å ta holde krefter som er mer
menneskeheten. Den sier initiativ til danning av lo- kritisk til Sovjet enn han
videre at det aldri i histokalgrupper av aksjonen el- sjøl utenfor aksjonen.
rien har blitt konstruert vå- ler å melde seg som lokalFor Rød Ungdom på alle
pen med en slik grusom
kontakter.»
plan bør uttalelsene fra
ødele ggelseskraft og virSterke meldinger fra en Grepstad bare stimulere til
kning. Supermaktenes vå- aksjon som skal framstå økt innsats i aksjonen «Nei
penarsenal er i stand til å
som tverrpolitisk. En nek- ti.J atomvåpen». Det er helt
utslette hele menneskehe- ter prinsipielt å ta inn råds- klart at en ikke kan godta
ten. Rød Ungdom går i mot medlemmer «som står for at Rød Ungdom ikke skulle
all bruk av atomvåpen.
den linja Raud Ungdom re- kunne jobbe i denne aksjoRød Ungdom mener det presenterer» til tross for at nen. Krefter som Grepstad
er riktig å arbeide for disse Rød Ungdom støtter grunn- må isoleres hvis aksjonen
kravene innenfor aksjonen laget til aksjonen. Det ene- .skal få framgang og bety
<<Nei til atomvåpen». Dette ste Rød Ungdom har sagt en kraft i kampen mot sugjorde vi klart i en presse- er at vi ønsker en presise- permaktenes krigsforberemel_ding og i et oppslag i· ring av innholdet i parolen 'delser .
«Klassekampen». Men hva «Norden som atomfri so-

at vi i kvar enkelt kamp ma
frykte og respektere dei
mektige
motstandarene
våre.
Som sagt /inst det nok a v
grunnar til å frykte fo r
framtida. Men den frykten
må ikkj e lamme oss. Vi
trenger e.i n frykt som his·
sar opp, gjer oss forbanna
og fører til direkte hand·
ling. Sjølvsagt er atomopp·
rustinga hårreisande! Im·
perialismen er sinnssjuk,
roten og menneskefiends·
leg. Men vi kan ikkje godta
det! Vi må peike på årsake·
ne til at supermaktene kan
setje menneskeætta i fryk~
for framtida, syne fram
kreftene som står bak, av·
dekkje systemet som vald·
tar nasjonar OJJ utbytter
. folk, og trekkje [l eire med
oss i aktiv kamp. Berre slik
kan vi, stein for stein, leg·
gje grunnlaget_for å forhin·
dre Katastrofen.
Supermaktene har aU
komne langt i krigsførebu ·
. inggne sine. D ei vil i de
lengste føre krigen uta/o ~
eigne grenser. Alt tydar på
at Europa er utsett til å bli
ei avgjerande slagmark.
Den svenske nedrusting·
seksperten Alva Myrdal
seier d et slik: " Europa en
blitt giss el i supermakt·
spiLlet . . . Alliansene h m
fått Europas stater til i.
gjøre front mot hver andre,
og d ette er det vanvittige.
Jeg vil påstå at det ikke fin
nes europeiske stater som
vil krige mot hverandre ikke engang Øst· og Vest
Tyskland ... Men super•
maktenes taktikk kan tvin"J
ge Europas brødre til kun
stig fiendtlighet med skjeb
nesvangre konsekvens er•
(A-magasinet nr. 1/ 81).
H er heime er førehands ·
lagringa av U.S. ·materie li
eit uttrykk for ei styrking
av USA -avhengig heta og
eit langt steg i retning at
utanlandske basar i Noreg .
Eit antiimperialistisk sva1
p~ ei slik utviling er å slås
mot førehandslagringa og
stille krav til det norske.
borgarskapet om å byggjE
opp eit nasjonalt torsva1
uavhengig av supermakte
ne. Videre: Slåss for e
atomvåpenfri sone i de~
nordiske områda - - ikkjE
berre i " Nord en». D ei eina
ste atomvåpna som fins
heromkring er som kjen1
på Kolahalvøya, og ein sov
jetisk "garanti» som sent
ralkomitetalsmann Valen
tin Falin har gjort fram
legg om, er lite å lev e på
Som P .G. Gabrielsen pei
ker på i eigen artikkel, e1
[leire A ·rakettar som berrE
kan nå mål i Norden plas
serete på Ko la. K va hjel ,
ein " garanti » når desse hal
treffi måla sine'! K van ska
klage'! Kva vil det hjelpe'!

l februar ·51 fortald e
Mao kva for ei haldning
han hadde til spørsmålet
om det ville bryte ut ein 3.
verdskrig: " For d et først e
er v i imot det, og for det
andre er vi ikkje redde for
det ». l august ·46 påsto han
at "A tombomb en er en pa·
pirtiger som de
USA·
reaksjonære bruker til å
skremme folk med. Den ser
fryktinngydende ut, men er
det i virkeligheten ikke.
Selvsagt er atombomben et
masseutryddelsesvåpen.
men resultatet av en krig
avgjøres av folket, ikke av
en eller to typer nye vå·
penn.
Hadd e Mao levd idag,
trur eg ikkje han ville stått
så hardt på bagatelliserin·
ga av dei kjernefysiske
våpna. Visjonen om verda
etter ein atomkrig, med bå·
de dei umiddelbare øyde·
leggjingane og etterverk·
·nadene står for meg som
særs "fryktinngyenden. Li·
kevel tykkjer eg Mao er in·
ne på noko viktig: A la seg
skremme av atomvåpna og
kven som øns kjer det.
Supermaktene øns kjer å
skremme oss. D ei bruker
atomvåpna sine som press·
middel på dei små landa.
Det er sjølvsagt enklare å
gjeTe det enn å bruke dei.
Når vi blir slått av ein is·
nande, lammande frykt for
Atomh el vetet, kan dei stille
vilkå ra : "Når alt kj em til
alt, er det betre å vere hær·
satt enn å styrte verda i av·
grunnen». D a har dei knekt
nakken vår.
Ein slik frykt er farleg .
Terror
det
tyde't
Vi må ikkje la oss skrem· . "skrekkveld en, makt bygd
me. Vi må ikkje miste mo· på frykt og trakassering
t et.
Skal vi la oss skremme
kne av atomterroren ti
"I strategien må viforak· supermaktene'! Om ikkje
te alle fiendane våre, men i må vi vise atomterrorista
taktikken må vi ta dei alle ne i Washington og Moskva
saman alvorlegn, lyder eit at vi er imot dei, at vi ikkj
_maoistisk prinsipp. Det ty· er redde for dei og at v
der at vi på lang sikt veit at kan gjere helvete heitt fo
rotenskapen vil tape, men dei.
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Satt inne i tre år f·o r

-medlemskap
l betongcella er.
'det to fuktige, rotne
madrassar og to
forhutra, magre og
uflidde menneske
med langt tjafsete
hår og sRjegg. Dei
er naRne, med eit
skittent, fuktig teppe over akslene.
Det er alt som finst i
cella. -Nei, ikkje
alt: Menneskedntt
og -piss ligg i haugar og flyt omkring.
Madrassane, teppa og kroppene er :
også tilklint av stinkande brun masse.
Tilogmed opp over
vegga heng det
dritt. l rein desperasjon har dei klaska
kladdane sine på
veggen for å sleppe a ligge i det til
oppunder arm ane.
Stanken er uuthaldeleg, ekle mark
veltar seg i hopetal
i dritten, centimeter
tjukke lag med fluer
K:listrar seg over alt,
som eit støvlag.
-Galne steinaldermenneske? Nei.
-Fangehol frå
middelalderen?
Det var temmeleg
nære.
Nei, dette er kvardagen for fleire
hundre «IRA-fangar» i eit av Hennar
Malestet sine fengsel l den britiske kolonien Nord-Irland
-H-blokka i Long
Kesh-fengselet.
H for Helvete.
Dit kjem du etter å
ha underskrivi ei
ferdig t~lståing (av
t.d.
IRA-mealemskap) under tortur
og bfltt dømt ev ein
spesialdomstol utan jury

Maureen Gibson er 24 år og ire . Ho e~ frå den delen av Irland som er okkupert av britiske soldatar, Storbritanias siste koloni , det såkalla Nord-Irland .
Da ho var 19 , arres!erte britane henne._Ein spesialdomstol utan jury dømte ho til tre års fengsel fo~ ulovl~~ våpenetge og medlemskap t I.R.A . Utan nokre bevis . Våpenet hadde politiet »mista». Em pohttmann sa han »hadde gode grunnar til å tru» at Maureen var I.R.A.-medlem . Dermed var alt klart for nok ein ung ire i britanes helvete .
• So~ »I.R.A .-fang~» _i Armagh kvinnefengsel måtte ho sitje innelåst heile døgnet , utan lov til
a ~knve eller lese ,_ t et celle som berre inneheldt ei seng . Med jamne mellomrom blei ho grovt
mtshandla _av opptt} fem f~ngevoktarar. Sia februar i fjor har ho blitt nekta all personleg hygiene. For ett pa_r m_anad_er.st~ slapv_~aureen ut a~ hel~etet. No har ho gått med i den republikanska rørsla og vta tida st hl a mobthsere støtte ttl det av medsystrene hennar som enno pinast i
fengselet .
- Det er verre i dag , seier ho . - No får du ti år for »I.R.A.-medlemsskap».
Britane kalla ZANU &
Mugabe for «terroris tar»
heilt til folket i Zimbabwe
ga dei over halvparten av
røystene i demokratiske
val. Kven ville høre på slikt
no?
Dei
kaUar
oss
" ~.«terroristar» i dag, for å
av fangane.
rettferdiggjere si eiga terSveltestreiken var det
roristiske forfølgjing av re- siste desperate forsøket på
publikanarar og nasjonali- 'å få politisk krigsfangestastar. Men vi har ingenting tus . Heilt sia 1976, da dei
til felles med verken Baapolitiske fangane blei fråder/Meinhof eller Raude tekne denne statusen, har
Brigadar. Vi står saman hundrevis av krigsfangar
med frigjeringsrørslene i protestert gjennom å nekte
den 3. verda, t.d. i Palesti- .å ta på seg fangedrakt
na og El Salvador. Vi driv
(som berre kriminelle må
ein nasjonal frigjerings - bruke ).
Fangevoktarane
kamp både på det politiske har teke frå dei kleda deiog det militære planet, med
ra, så dei har berre hatt eit
breie folkemassar bak oss.
ullteppe kring seg. Utan
Det er Maureen Gibson fangedrakt får del heller
og Kieran Nugent som seiikkje gå på do eller vaskeer dette tJl oss. DeJ to er re.-.
presentantar for Provisori- H-bokka i Long Kesh, der
det berre er ei roten maske Sinn F ein , ei le.iande
gruppe innafor Den r epudrass til kvar, hopar det
blikanske rørsla i Nord- seg opp med piss, dritt og
matrestar. Fangane får ikIrland, som også omfatta r
kj e treffe andre fangar , har
den irske republika nske
skrive- og leseforbod, og
hæren - I.R.A. Den republir trakasserte og forfølgblikanske rørsla slåss for å
de på dei mest hårreisande
få dei britiske troppane ut,
og for eit fritt og sameint
må tar .
Kieran Nugent blei den
Irland. Rute 80 hadde ein
første «ullteppemannen» i
lang samtale med dei to då
dei vitja Noreg i desember. 1976 - dømt for bilkapring
og ulovleg våpeneige , utan
Vitjinga var ein del av ei
jury og prov. På spørsmål
reise rundt om i Europa for
om kvifor dei vil plage seg
å samle støtte til dei sveltesjølve slik, seier han :
streikande fa nga ne i Long
- Det er ikkje vi s om plaKesh-fengselet, utafor Belger oss, det er britane som
fast.
står for plaginga. Vi har ikULLTEPPEMENN A
kje noka anna val enn å gå
Da Kieran og Maureen var
til aksjon . Vi m å gjere noher, var utfallet a v svelteko, vi kan ikkje berre la dei
streiken ikkje kla r t, men kriminalisere den irske fridomskampen . Men vi trendet såg kritisk ut for fleire

...

Demonstrasjon utafor Armagh kvinnefengsel, der Maureen Gibson

sat i tre år.

ge r støtte! Internasjonalt
press r å ker britane harda re no enn bomber gjer det.
Britane prøver å fornekte
krigen i Irland. Gjev dei
fangane att politisk status,
går ikkje det lenger.
UNGDOMMEN GÅR I
SPISSEN
- Korleis er forholda for
ungdommen?
Okkupasjonsmakta
konsentrerer seg spesielt
om dei unge. Ved hjelp av
alle tenkjelege undertrykkingsmetodar prøver britane å få kontroll over dei.
Britane har stole arkiv frå
skoler, for å kunne vurdere
kvar og ein, førebu eventuelle forhør. Det er ikkje
utan grunn at gjennomsnittsalderen til
er leiande
i fridomskampen . Det er
noko som britane også veit.
- Har ungdommen ein
eigen organisasjon? Vi
spør Maureen.
- Na 'Fianna Eireann
(Irsk Ungdom ) organiserer unge i 10-14års alderen. Dei driv mykje sosialt arbeid, hjelper gamle
og små barn, men tar også
del i den politiske og militære kampen . Na 'Fieanna
Eireann er med i Den republikanske rørsla, men jobbar illegalt. Når medlemrna blir 16 år, går de i som
regel inn i I. R.A.
Ma ureen sla pp nyleg ut
a v fengselet. 19 år gammel
blei ho dømt til 3 år for
ulovleg vå peneige og medlemskap i I.R.A. Ikkje noka
våpen blei la gt fram i retten , politiet ha dde «mista»
det. «Beviset» for I.R.A.medle m ska pet var ein politima nn som meinte han
hadde «gode grunnar til å
tru det ».
- Til vanleg greier britane å få tor turert dei arresterte til å skr ive under fe r diglaga tilståingar. Des se
held som fellande prov,
sjølv om torturofra trekk
attende tilståinga seinare,
seier Maure en.
Amnesty International
har peika på dette. Dei seier m .a. at «mellom 70 og
90% av fellande dommer
baseres helt eller i hoved. sak på tilståelser avgitt under politiforhør» og «94%
av sakene ender med feilande dom i de juryløse spesialdomstolene».
- De må aldri gløyme at
vi lever under okkupasjon,
seier Kieran inntrengjande
til slutt. Over 1/ 5 av livet
har hein vore bak britane sine murer.
Tor H ammer
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Ung i

fagbevegelsen

Finnes det
faglig ungdom?
- På jobben til en bygningsarbeider er det all tid tid til en prat og filosofering over tingenes til stand.Enten vi bygger leiligheter for å oppbevare
arbeidskrafta i isolerte verpekasser ,og banner fordi
rotløs ungdom har hatt fyllefest og har mora seg
med rive ned halve arbeidet du gjorde dagen før og
gjerne driti på gulvet,eller vi går på etterarbeid og
reparerer knuste dører der gubben har giht berserk,
stengt ute av kona.
Filosoferinga fører enkelte ganger til at noen
blir med i Rød Ungdom.Nå har Bygg RU startet
et eget Lordagsforum.Hva går det ut på,Einar
Hageness?

a

- Er Bygg Rød Ungdom
mer enn Bygg-fester"!
- Mye fester er bra.,
ja.. Bra fester. Tradi·
sjonsrike og beryktet.
Man blir jo lei av å, se
trynet på arbeidskame·
ratene nedstøvet av sag·
flis og 9-timers arbeids·
dag, en fest hjelper. Men
nå er jeg også blitt lei av
å se tryner h
r·
li
e rent. Derfor
tser vi på noe nytt.
-Dobbeltrensa? 60% "!
Hundre

Lørdagsforum
Åpent fra tippekampen og
uto"er. Åpent for flipperfanatikere, sjakkfreaks og
politiske kverulanter. Pla·
neo er å ha variert pro~rram på kveldene: cabareter, konserter osv. Og ha
god mat. Dvs. unngå at tiJ·
budet bal'e blir rusing (noe
vi kan for godtfra før}.
- Litt av et prosjekt'?
- Ja, det spørs om det
går. Men noe slikt trengs,
egentlig for alle. Bygg-folk
trenger· det ekstra. Du blir
godt kjent med folk på en
byggeplass, men så blir vi
spredd for ane vinder når
bygget er ferdig. Og alle
har lyst til å fortsette kontakten. Dessuten er byg:
, ningsarbeidere
spesielt
oppvakte. Jobben er- sånn
at det alltid er tid til en prat
og filosofere over tingenes
tilstand. Enten vi bygger
leiligheter for å oppbevare
arbeidskrafta
isolerte
verpekasser, og banner
fordi rotløs ungdom bar
hatt tyllefest og mora seg
med å rive ned halve arbeidet du gjorde dagen før og
gjerne driti på gulvet der vi
jobber, eller vi går på
etterarbeid og reparerer
knuste dører der gubben
har gått berserk, stengt ute
av kona. Eller der fyJia har
kasta lysestaker gjennorp
gipsveggene.
Eller vi bygger luksusvillaer for folk vi sier vi ikke
fatter hvor får penga fra mens vi egentlig Skjønner
det jævlig godt.

Ulf M. Ulriksen er faglige
arbeidets
25 år og hjelpetøm- plass i organisasjorer hos A/F Stian- nen.
sen/Evensen i Oslo. Han er talsmann
for Oslo Rød Ungdom i faglige spørsmål. Han kan nok
også betegnes som
en av dem som alltid kjemper for det

\ "i trNtgt•i" et sh'd hvor \"i

som har skjønt litt av dett<'
hører hjcmnw. Og kan l(•ggc Pn slagplan.

- Handling·?
- ,Ja, organiserer vi hue·
nt• litt i Bygg RH. får vi da
gjort noe.

Fagforeningene
Vi gjør det vi kan for å wk·
kt• fagfort>nlngene \'åre.
, etter oss godt inn l enk(>ltsakcr, og prøn~r å tenkt•
lt>nger. Hvilkt> ntmmt>r må
sprenges for å oppnå det vi
vil? Hva vil
.<\rbeiderer
gorganiMert?
- Nei, dessverre, men
det går jo an å bruke kref.
tene andre steder også.

Polen-støtte
For eksempel til å drive aktivt støttearbeid for Polen
gjennom Timelønnsaksjo·
neo. Samle inn og sende
trykke-utstyr til «Solidaritet» (den frie fagbevegel·
sen). Dessuten få opinionen
her hjemme til å arbeide
for en verden der arbeidere
i forskjelllge land hjelper
hverandre til et bedre samfunn. Og nå først og fremst
sier klart fra at Sovjets
«hjelp» er uønsket. Mange
er redde for en ny krig,
men da hjelper det ikke å
gå på iummisåler. Tvert
imot aktiv folktilfolk-hjelp
er et alternativ til stormak·
tenes terrorbalanse, og un·
dergraver deres makt·
grunnlag. Tenk deg hvordan Sovjet vil svekkes hvis
Øst-Europa gjør opprør.

Studier

A studere Øst-Europas historie er nyttig både for å
forstå verden l dag, og få
ideer om hvordan vi IKKE
vil bygge sosialismen. Der·
for driver vi studiesirkler
om dette.
- Så dette er noe av
handlingsprogrammet?
- Ja, en helhet mellom
Lørdagsforumet for å sveise folk sammen, studie·
grupper for å tenke lenger,
og handle gjennom Tlmelønnsaks,ionen og fagforeningene.

Mang e har spurt meg, og·
så mange AKP 'er e : ungdom og faglig poli·
tikk, hører det · sammen'!
Skal ikke ungdom driv e
med m er " unge" spørs·
mål?
J eg oppfatter spørsmå·
l et provokatorisk! Om du
virkelig m ener d et, ja, da
er du politisk snø blind!
Etter en lang periode
med relativt stabil yr·
kesskoleutdanning og lær·
ling esituasjon, har det i
d e siste åra vært en klar
nedgang i mulighetene
for ungdom i arb eidslivet.
Det siste statsbudsjettet
og
kommunebudsj ett et
for Oslo marker er likeve l
en k valitativ forv erring.
Uten å r ep etere alle talla
h er , m å j eg likeve l slå
fast: Adlri tidliger e har
RU kunnet b evise statens
og borgerskapets reaksjo·
nære politikk som nå. Og
aldri tidlig ere har mulig·
h etene for å reise ungdom
i arbeidslivet til kamp
vært større.
Det er et faktum at de
fl este RU 'ere er arbeide·
, re e ller på vei ut i arbeids·
livet. Men det er også et
faktum at RU'ere som de
fl este andre ungdomm er
synes faglig politikk er
kjedelig og lite " spennen·
de ".
J eg vi l spørre d ere, er det bare " kjed elig " om
du fikk dine 5,17% lønns·
økning etter tariffoppgjøret'! - Eller om du ble
lurt for d em'! Er det " kjedelig " å kj empe for større
sikkerhet på arbeidsplas·
sen sånn at vi alZe kanskje
kan få nyte godt av p en·
sjonen e vi har opptjent
h e le livet ? Er det ikke
" spennende" nok om vi
kanskje kan hjelpe arbeiderne i Polen i kampen
mot diktaturet og Sovj et'!
B ehove t for en sterk og
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slagkraftig fagbevegels e
har aldri vært større ett er '
den 2. verdenskrig. Vi må
kj empe for liv et - bokstavelig talt . Kj emp e mot
Nordli og Nord eng en og
kj empe mot atomvåpen
og for fr ed.
LO-kongressen er også
like rundt hjørnet, fagb e·
vegelsens høyeste organ.
Forrige gang ble ingen
ungdomskrav behandla.
Enten ble de nedstemt el·
l er oversendt sekretaria·
tet. Ingen lærling espørs·
mål, ingen YLI·krav , ba·
re at AUF fortsatt e r LOs
ungdomsorganisa s jon!
Og vær parat - det kan
skje igjen!
I en sånn situasjon må
vi igje'r! gjøre ordet klas·
se kamp kjent for alle. D et
er nå de vil forstå! Vi må
styrke fagforeninga vår
og verve alle uorganiser·
te. Vi må sende inn for·
slag og skape et godt og
kameratslig faglig miljø.
Og vi må ikke glemme
andre kam erater i nød.
Og b egynnelsen på alt
dette - ja, den er i januar. Da blir det et stort mø·
te, forhåpentligvis sam·
men med så mange ung·
domsorganisasjoner som
mulig, som skal oppsum·
mere
alle
innsendte
ungdomskrav/ ·forslag til
LO·kongressen og starte
en offensiv for å hindre at
de går i glemmeboka. H er,
er alle muligheter åpne faglig ungdomspanel i
Ungdommens Radioavis,
artikler i alle fagblad, ar·
tikler i dagspressa, de·
monstrasjoner, osv.
Sa du kjedelig, sa du for
lite
" ungdomm elig "?
Spør folka på jobben, spør
arbeiderungdommen på
gata! Du vil bli overraska
over svaret!
Faglig leder i Oslo RU,
mf M. Ulriks en
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-La elva leve
Mens jeg sitter med
avisa og ser at Ju ~
stisdepartementet
har sendt sivilforsvarsbiler via Sverige til Alta, hører
jeg på plata <'La Elva Leve» . Dette
stykke historie inneholder foruten sanger med tilknytning
til Stillaleiren og
støttekonserter, også autentiske båndopptak fra «teltleiren>> utenfor Stortinget, med mer eller mindre kloke
kommentarer
fra
ditto politifolk. For
meg som ikke deltok i Alta, er det artig å få kjenne noe
av stemninga på
pulsen, ikke bare
mindre troverdige
skildringer fra entusiaster. Stort sett er
det en plate for
mimrere, men er
absolutt verdt ett
øre for oss andre også.

ging, og meget godt
arrangerte musikkstykker. Det blir
stadig sagt at dette
er en rockeplate.
Det kan jeg ikke
helt være enig i, den
er for variert til å
legges i en bås. Her
er både ballader og
rein rock i skjønn
forening.
Tekstene hennes
er ikke hva en skulle trodd på forhånd,
når vi ser på «Ny
Von»-tekstene i forhold . Dette er mer
kjærlighetsstoff og
drømmer, uten at
det blir søtsuppetekster. Etter min
mening er dette noe
av det bedre stykke
musikk som er kommet ut i Norge den
senere tid, og er
verdt sine lusne kroner.

FB
Marit Mathiesen
«Tenk om ... »

Material
tretthet
MATERIAL
TRETTHET

~(

FB
«La Elva Leve»
Diverse artister

ccTenk om ... ,,
Husker
du
«Ny
Von»? Der Marit

The Aller Værste
heter en av de mer
kjente nye gruppene. De har tidligere
gitt ut en del EP'er
og singler på . eget

Mathiesen var syn-

plateselskap

gedame? Glem det!
Denne plata hennes som er i stil med
tekstene,
heter
«Tenk om ... ». Hun
synger godt, den
jerita, og synger ikke i veien for resten
av gruppa, som det
er vanlig å gjøre i
såkalte soloalbum .
Det er naturlig syn-

Gode Hensikt). Nå
har de imidlertid
gjort noe mye mer
dristig. De har lagd
en hel LP. Alt sjøl også
egenfinansiert. I Klassekampen er dette omtalt
som det beste som
har skjedd norsk
rock år , sammen
med «Lumbago»s

(Den

LP på Polydor.
Spenningen var stor
da jeg kom hjem
med denne plata.
Enkelte låter falt
jeg pladas k for . Melodier som virkelig
går rett inn. Som
f .eks . «Må ha deg».
Dette er den desidert beste
låta.
Ganske rolig og rytmisk med et mellomspill som jeg
mener kunne vært
utvidet og kjørt som
et par minutters
dubinnslag. Hvis du
skaffer deg plata,
vil jeg anbefale å
hoppe over de andre
kuttene på denne sida, og gå rett inn på
dette kuttet. For det
er også etter «Må
ha deg» at de andre
bra låtene kommer.
«Igjen» er den neste ·
- den raskeste på
hele plata, og vel
den eneste som kan
gå under betegnelsen rock . Deretter
kommer «Bare ikke
nok» - nok en rytmisk og velarrangert perle med et
refreng det virkelig
svinger av . Og det
var det. På den andre sida er det bare
ei låt som er bra.
Det er «Hekt». Resten av låtene (de
første på den første
sida og resten på
denne) er altfor
«vanskelige ». Ingen
av dem er fengende
og arrangementene
blir ofte altfor masete. Jeg må slite
meg gjennom det!
Altså består plata
av noen få perler,
mens de fleste andre låtene er altfor
kjedelige .
- Tekstene? Nei,
de er ikke noe å
skryte av . De fleste
oppfatter jeg som
intellektuelle, høyttravende og vanskelige . Jeg skjø~ner

ikke noe av dem.
Jeg lurer litt på om
ei av låtene , nemlig
«Dødelige Drifter»,
handler om narkotika, men jeg er ikke
helt sikker. Med
plata følger teksthefte
med
bl.a.
kryssord og to plakater som jeg heller
ikke skjønner så
mye av. Men det er
kanskje ikke meningen ... ?

låtene, ser jeg liksom for meg kosakker som danser på
huk og sparker med
beina. Det kan ikke
akkurat kalles jodling det han presterer , men noe som
likner. Gruppa er
bedre live enn de er
på den EP'en de nylig har gitt ut. De
må rett og slett bare
oppleves.
EP 'en er ei dri-ska ' mpen
vende
rockeplate
The Aller Værste
med det ovenforMaterial
tretthet nevnte
særpreg.
Den Gode Hensikt Den inneholder fire
PS . : Prøv å lag be- kutt. Det første er
det beste, og dessdre melodier, TAV!
verre det korteste .
Alt det instrumentale dere gjør (forspill Den telles opp på
polsk og deretter
o.l.) er ypperlig,
kommer en drivenmen melodiene blir
de låt som vokalisfor kjedelig~ .
: ten/ bassisten kauker seg gjennom .
Resten av låtene er
på engelsk. Gruppa
har også noen låter
med norske tekster,
men språkvansker
gjør sitt til at de
som
oftest ikke
kommer
særlig
klart fram. På plata
kommer
tekstene
tydelig fram, men
... heter en gruppe
jeg skjønner ikke
som for tiden er iallspråket. Likevel er
fall Oslos beste. Den
dette den eneste
består av tre personorske gruppa jeg
ner: Trommisen fra
godtar at synger på
Blaupunkt, en po- · utenlandsk. - Gå
lakk som spiller
ikke glipp av dem!
bass med tre fingre
-ska 'mpen
og synger. Han laD e Press
ger visstnok også
Torp edo 00004 / 80
låtene. Og en gitaPS.: Dette -var opprist som også plukrinnelig ment som
ker litt på noen tanen anmeldelse av genter innimellom .
plata, men .. . - shit
Vokalisten/ bassisla gå
ten er den som først
og fremst gjør gruppa til noe unikt. Han
har en enorm stemme, og nasjonaliteten setter også sitt
preg på låtene han
lager. Det er et
slags østeuropeisk
preg over dem . Når
han synger de beste

De Press

fA med anmeldelse av Oslo Beurs siste EP. Oen
kommer i neste nummer.
Men for all del, ikke vent
til da med A kjøpe den.

ENGELSKE
av Sy /fest Haug
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YOUNG MARBLE
GIANTS
Dette er det beste jeg
har hørt av «etterpønken»-musikk
fra
England nest etter Joy
Division. Du må være
SKIDS
stein dau eller full av
Skids er ei gruppe som
fordommer for å ikke
har forandra seg. Mu·
like denne plata. Yo·
sikken på denne plata
ung Marble Giants er
er varm og glad, mens
minimalt
instru·
musikken til Skids før
mentskryt og bråk, og
var kaldere og mer
maksimal stemning og
inneslutta. Skids spil·
melodi. Oppå Philip
ler dyktig ny pop/ rock
Moxhams tørre, litt
med fyldig sound, gode
stakkato bass og Stumelodier
og
driv.
art Moxhams forsikti·
Tekstene synes jeg
ge gitar eller snille orderimot det ofte er
gel, synger den klare,
vanskelig å få noen
avslappede stemmen
mening i. Om Skids
til Alison Statton. Med
egentlig har (hatt) na ·
stemmen hennes blir
zistiske sympatier veit
melodiene enormt fenjeg ikke, men bl.a.
gende og søte. Hver
symbolbruken på de 2
eneste melodi er et lite
forrige
LP-coverene
byggverk,
gjennom·
kunne jo tyde på det.
siktig, pent og beskjeCoveret på denne plata
dent. Det er 15 låter på
forestiller en marmorplata, bilder og tilvegg med gruppas
medlemmer hogd ut i ' bakeblikk på virkelig·
heten som er fylt av en
relieff. Stolt og høforsiktig glede som
greist. Det samme kan
-smitter over på den
sies om musikken,
som hører plata, flg romen på denne plata
er ned nervene. Samtifinnes ingenting som
har noe med nazisme å · dig som musikken er
helt og fullt 1980, får
gjøre. Allikevel skulle
man inntrykk av en
jeg gjerne vite om
annen og bedre verSkids virkelig mener
den, her og nå (Utonoe i det hele tatt. Den·
pia!). Denne plata
ne plata består av fenburde høres av a lle.
gende, stort sett glade,
melodier, hoiende synging og velspilte, fyldige a.rr&nKrnene't.. Sk.lcls
THE
har med seg et ekstra
HUMAN
kor med unger og
LEAGUE .
voksne. Tekstmessig
synes jeg «The Devils
Decade» skiller seg ut,
ei skildring av fattigdom og krise. Da jeg
kjøpte plata fulgte det
med en ekstra, for det
meste
instrumentell
THE HUMAN
LP (Strenght Through
LEAGUE
Joy) som er mer ek·
The Human League
sperimentell og helt
be står av 3 herre r med
annerledes enn The
synthesize r e og sang·
Absolute Game. I alle
stemmer og en he rre
fall: The Absolute Ga·
.UTE GAM E

;:. . t

"itS

med slides & films (? ).
Med dette utstyre t
. frambringer de intelli·
gent og fengende ny
pop-musikk, originalt
og med sterke melodier. Jeg har hørt på
denne plata temmelig
mye, men ikke blitt le i
den ennå. Synthesize·
rene gir musikken rytme og puls og pisker
melodiene fram , og
sammen med sangen
gir d e musikken et mo·
derne, industriell og
e le ktrisk sound. Dette
passer veldig godt
sammen med de litt
surrealistiske, ofte hu·
moristiske
tekstene
som man bør lese for å
få fullt utbytte av pla·
ta. Teksten handler
om musikk, fremmed ·
gjøring, stress, flukt
og andre ting i menne·
skelivet. Best synes
jeg teksten på «Life
Kills» er, ei låt om
stress. To av låtene på
plata er instrumenta·
le, og særlig «Gordon's
Gin» er fin. Den beste
låta av alle er vel
«Being Boiled», ei låt
fra 1978. Plata er bra å
danse til.

Killing Joke.
Wardance/Psyche.
KJ veit jeg lite om,
men på denne singelen
spiller de tung, monoton og iskald punk. Ingen spor av glede eller
humor her. Monotonien forsterkes av en
treig synthesizer. San·
gen er dyster og despe·
rat agitatorisk og lite
melodiøs. D et er virk·
ningsfullt, men jeg synes det blir for mono·
tont (særlig Wardan·
ce), og desperasjonen
er for -n'Nl.ertrykt.
Wasted Youth.
I'll Remember You/
My Friends Are Dead.
WY er lnlndre depressive saker. l'll Re·
member You er ei fin
låt med en meget god
melodi. My Friends
Are Dead er ei låt i
moll der ekko på stem·
men og et mørkt lyd·
bilde forsterker den
triste stemningen. Musikken minner ganske
mye om pop/ rock fra
60-tallet, særlig Velvet
Underground,
m en
dette er realisme og
poesi for ungdom i
1980.

Når rutebilen kommer med et nytt nummer av Rute 80 i postsek·
ken, kan alle abonnentene glede seg. Men for alle ikke·
abonnenter er d et en sann pine. De må gå og vente på at den trei·
gingen av en lokal RÅ-selger skal få ut fingern og tilby dem et eksemplar. I mellomtida !fiå de nøye seg med å henge over skulde·
ren på den nærmeste RA-abonnenten.
- Hvordan er det med deg? Er du blant de tilfredse - de som
abonnerer - eller må du regne deg til de nerveslitte, nedbrutte
og hardt prøvede mennesker som ulykkeligvis ikke har tegna
abonnement?
- Abonnerer du ikke, sa du? Næmmen gubbevaremævæl, da
må du jaggu meg se til å benytte anledningen til å fylle ut kupongen her. Send den inn fort som pugin, og sitt klar med 35 spjong ,
når innbetalingsblanketten ankommer. Du ønsker vel å kunne ·
bruke kreftene dine på mer matnyttige aktiviteter enn angst og
bekymringer?
Neste gang rutebilsjåføren eller landpostbudet kommer med
posten kan DU være blant de lykkelige, harmoniske unge menne·
sker som forventningsfullt stormer ham i møte.

~nger

fickin'

good'~

me er ei bra plate når
du vil få opp humøret.
Kraft Durch Freude!

(ANNONSE)

To formenn
-en ideologi

r---------------------------,
l O
1
1

J eg hold er d et i kke ut l enger. F or kr. 35. · f å r j eg et helt års Rut e BO i p ostkassa og fr ed i sinnet.
O H v a t a r d er e meg for ? En t å peli g er e abonnem entsoppfordring
har j eg ald ri se tt. D er e veit hv or d er e kan tør k e d er e m ed d en·
ne slippen .
O H v or bli r d et av d en politisk e a rgum ent eringa for å ove rb evise
om nødvendigheta a v abonnem ent ? D etta er et kra mpeknefall for borg erskap et! H older m eg anonym a v sikkerhets·
grunner .

l
l
l
l
l
l Kryss av i ønsket rute, eller stryk det som passer
l (å stryke).
l Send kupongen til Rute 80, Boks 4702, Sofienberg, Oslo 5.

Navn: ........................... . ................ .
Adresse: .................. . ...................... .
Alabama, sum m er 80. ll p

(ANNONSE).
80. Tusk ee gce,

os tn r. og -s ted.. . ................................. .

'----'------------------------...J
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Signaturen «gekå» hadde i Rute 80
nr. 3/4 1980 en anmeldelse av boka
til Christiane F. Vi har mottatt et innlegg angående denne anmeldelsen.
Motinnlegget med svar har måttet stå
over et par nummer pga. plassmangel, men her fortsetter vi debatten.
Leste hva du skrev om boka
aA være ung er for jævlig " .
Jeg har lest den og syns dine
siste argumenter var dårli·
g e, for i slutten av boka så
prøver Christiane .å finn e en
mellomvei, og hun avviser
ikke hasj. M en d et hun er far·
t e til å b egynne m ed har ve l
noe med usikkerh et en å gjø·
r e, og at hun ikke klart e å slå
seg til ro noe som h elst sted
og at hun ble tiltrukket av d e
folka som brukte junk. J eg
følt e at d et var d en direkte
grunnen, ikke at hun m åtte
fordi andre stoffer ikke vir·
ket. Det har med en indre
styrke å gjøre, og når du er
13 så har du ikke noe særlig
av det, fordi du har ingen
klare formeninger om hva
du er og hva du står for. Du
får bare rett og slett ikke
sett det med klare øyne. Og
en annen ting, hun forklarte
ikke egentlig de forskjellene
som finnes mellom stoffer.
Jeg har vært imellom den ti·
da selv, og jeg vet at hadde
jeg f.eks. bodd her i Oslo på
den tida, så hadde jeg nok
blitt avhengig av sterke sto!·
fer, for jeg klarte heller ikke
å dy meg for å prøve. Men
det "'""r ikke pga. hasjen,
men sterke uimotståelige
krefter i meg selv når du er
så ung, og ikke har bevisst·
v:io-rt d.eg aelv å. d.... n.......
styrke. Og at alle stoffer er i
samme miljø.
På mange måter kjente
jeg meg selv igjen i det hun
skrev. Kjente det igjen på de
svakhetene som ligger i alle
mennesker som har prøvd
sterke stoffer, enten du har
vært psykisk eller fysisk av·
hengig. Men siden jeg vokste
opp i en ganske liten by, fikk
jeg tid til å utvikle meg gan·

*

er for jævli>>

al.-cPml)tar

ske mye, og fikk etterhvert
en sterk motvilje mot sterke
stoffer, 'fordi jeg følte at å ut·
vikle meg var noe jeg treng·
te å gjøre så lenge jeg levde,
men så lenge jeg lever kom·
mer jeg også til å kjenne
a svakhetene~>.

Derfor, kjemp alt du kan
for å få alt som er av sterke
stoffer ut av alle land, enten
i kraft av deg selv og det du
tør være, eller ved andre
......o.d.

Boka er ikke noe b evis for
at hasj i seg sjøl fører til heroin. Men den viser alle de
tusen meka nismene som får
unge folk i en kapitalisisk
storby over på stadig hardere
stoffer.
Ingen
behandlingstilbud, af alle
slags stoffer er lett å få tak i,
og ideen om at junkerne er
tøffest . . Du er vel enig med
meg i at hasjbrukere som tiltrekkes av junkere er skummelt? Jeg mener boka viser at de
starta med harde stoffer og·
så fordi hasjrusen ikke ga
dem noe lenger, ikke var
nok. (Om det er fysisk eller
•ikke, veit ikke jeg.) Christiane Skriver:
«Det var et par måneder
da jeg så å si bare var tilfreds med meg selv. Men så
ble det en stillstand i gjengen. Shit, altså hasj, ga ikke
noe riktig kick lenger. Vi
hadde vent oss til det.. .. Det
var ikke noe nytt å hente
der.»
«Jeg fikk ikke mye ut av
hasj lenger. Når jeg var
skev, kunne jegi.kke lenger
snakke med noen. Jeg tok
mer og mer piller.»
u.

M

nalisere hasj? Jeg bare
spør? Men få ut alle sterke
stoffer så folk slipper å kom·
me så jævlig på bånn.
Lene

Svar til Lene
Du har rett i at Christiane ikke avviser hasj på slutten av
boka.

å nytta det altså ikke

med noe mer, hverken hasj,
LSD, eller andre piller.»
Like etterpå sniffa hun heroin for første gang.
Det overbeviste meg om at
vi må slåss mot hasjen. Det
er lett for etablerte anarkister og andre hasjprofeter å
si at hasj er bevisstgjørende
der de sitter i sine leiligheter
eller villaer med fast jobb og
etablert vennekrets, godt

Hømmersborg-Spøkmo .

over 30 år. Trur ikke det
stemmer for sånne folk heller, forresten. De jeg kjenner som bruker hasj virker
sløve, likeglade, slettes ikke
bevisstgjorte. Hvorfor skal
man ty til en rus .i. alkohol
eller narkotika - for å bli
bevisst? Det store flertallet
av hasjbrukerne er ungdom
som har masse problemer akkurat som Christiane. Du
spør: hvorfor kriminalisere
hasj? (dvs. hvorfor ikke legalisere det?) Jeg svarer:
Legalisering vil få flere til å
bruke hasj. Jeg er mot et
nytt lovlig rusmiddel i Norge, at flere skal sløve seg
ned på det. Det vil utsette
flere for fristelsen og muligheten til å prøve sterkere
stoffer - flere kan gå til helvete. De eneste som vil tjene
på det er store amerikanske
tobakksselskaper som har
reklamen, pakkene for marihuana klare til det blir legalisert, de som selger harde
stoffer og borgerskapet som
vil ha sløv ungdom. Du snakker om sterke uimotståelige
krefter i deg sjøl, ikke hasjen som årsak. Om Christiane sier du at hun ikke klarte

Avdanka nazi
Aage «Amok» Spakmo,
personifiseringa av den
mest primitive . destruksjonslyst, har letta på slø·
ret i «Se og Hør». Der bretter han seg ut med sine Quislingsympatier og sin nazifortid. Spakmo huskes best
av Oslo-ungdommen som
den mest personlig engasjerte rivningsfanatikeren
under kampen for å bevare
Hammersborg skole. Det
var mange som skutta seg
da neanderthaleren vralta
fram mot ungdommen og
endte sprellende på bakken
med blafrende skjorteflak
etter et ubUdt møte med
Loven. Nå har vi altså bakgrunnen til denne «rivningsgeneralen», som han
så smukt kaller seg. Han

«har respekt ror» Quisling,
<<Var tyskvennlig» siden
Hitlers angrep på Polen i
'39, og <<angrer ikke» sitt
medlemskap i Quislings
nazi-parti. Nylig raska den
avdanka nazi'en til seg
relikvier
fra
Quislingdødsboet for en halv million. I dag sitter han og brei·
er seg bak «føreren»S skri vebord, der mangt et fatalt
dokument blei forfatta i
den forrige eierens tid.
9. april 1945 invaderte
Tyskland Norge. «Jeg mener de kom med folkeretten
på sin side,» sier Spakmo.
- Den samme «folkeretten» som Spakmo hadde
ved sin side på Hammersborg?

å slå seg til ro noe stad. -

Ja, hun hadde vel ikke noe
sted å slå seg til ro. Derfor
prøvde hun å flykte inn i rusen. Jeg kan ikke se at hasj
hjelper unge folk til å «få en
plattform å stå på», se at vi
må forandre verden rundt
oss. Du trur kanskje du er i
himmelen, men du lever
helvete. Hva hjelper det?
gekå

Derfor går trotskistene inn i SU
I Rute 80 nr. 7/80 spekuleHan/hun skriver om grunnen til at trotskistene har
rer signaturen «lshakka»
gått
inn i SU : «Årsaka er etover hva trotskistene vil i
ter
all
tydelighet muligheteSosialistisk Ungdom. None
for
å ta ledelsen i troten kommentarer til speskistfraksjonen og rive til
kulasjonene er nødvenseg mange (ev. flertallet) i
dig.
en mulig splittelse» . «<shakDet er riktig som «<shakka» .c·
ka» antyder videre at tiden
skriver at Oktobel'grop~ er
· for en slik splittelse nå
nedlagt. Det er imidlertid ik«modner seg».
ke korrekt når «<shakka»
For å ta det siste først. Vi
skriver at trotskistene har
ser i dag hverken nødvendig«gått samla inn i SU». Dette
heten eller ønskeligheten av
gjelder for bare en del av
en splittelse av SU. Bare
Oktobergruppas
tidligere
dersom SU i en skjerpa
medlemmer. Videre tar «<sklassekamp-situasjon komhakka» helt feil når han/ hun
mer på feil side eller forholskriver: «Som kjent var Okder
seg passiv vil det være
Trotsky-et politisk lik.
tobergruppa en seksjon av
grunnlag for splittelse .
«den 4. Internasjonale », og rettigheter overfor Oktober- oppløse seg selv til fordel for
Når det gjelder «muligheen nedlegging har sannsyn- gruppa. For det andre, og ' bl.a. å arbeide i SU, ble dette tene for å ta ledelsen i trotsligvis blitt bestemt av den uansett Oktobergruppas for- vedtatt på et sjølstendig kistfraksjonen» så ville det
sentrale ledelse i utlandet».
melle tilknytting til 4. Inter- grunnlag. Det er imidlertid sjølsagt være ønskelig, men
For det første, Oktober- nasjonalen, bygger ikke viktig å slå fast at vedtaket det er ingen primær oppgave
gruppa hadde aldri status trotskistenes verdensorgani- på ingen måte er i strid med for oss. Vi vil innta et posisom seksjon av 4. Interna- sasjon sin partipraksis på 4. Internasjonalen. (For en . tivt parti-arbeid og arbeide
jonalen, men var «bare» en direktiv- og kommandoprin- mer utførlig forklaring på for vårt politiske syn overfor
ympatiserende
organisa- . sipper, men på den demo- Oktobergruppas vedtak, se alle strømninger i SU.
jan. Dette innskrenka både kratiske sentralismens prin- Internasjonalen nr. 1/80.)
Rune Naustdal
Oktobergruppas rettigheter sipp.
«Ishakka» berører også et
Trotskist og medelm av SU
'nnafor 4. Internasjonalen og
Når så Oktobergruppa anna punkt i sitt innlegg som (Innlegget er ubetydelig foramtidig 4. Internasjonalens · sommeren 1980 vedtok å trenger
kommentarer. kortet, red.)

Morgenstiernedryss
Samtale ført i de sene timer
på Oslo Reggae-klubb:
Syphilia Morgenstierne
(SM) : Det er en ting jeg
må snakke med deg om.
Meg: Ja,hvaerdet'a '?
SM: Det er noen som har
skrevet Rute 80 på Hjelms·
. gate 3 (kjent tilholdssted
for Gateavisa og utflippa
anarkister).
Meg: Jaså, e r det det. Ja,
det er iallfall ikke me~. Og
vi kan jo ikke ha kontroll
med alt tilhengerne våre
foretar seg. Jeg har kun
vært i Hjelmsgate en gang.
Utenforstående: Ja, da
var jeg der. ~a dere kom,
hele den bølingen.
SM: Får jeg tak i den
som har fjort det, skal jeg
personlig vri hodet a'n.
Skulle vi liksom dra til
Klassekampen og maleA'er med ring rundt og
sånn da'? Det gjør vi jo bare
ikke! Nei, makan til (og nå
kommer det, dere!, red.s
anm.)
VANDALISME.
Vandal = Person som øver
hærverk. Leieboerne var
rene vandaler og ødela de
pene møblene. Vandalisere
= ødele~ge (noe verdifullt)
hensynsløst. Vandalisme=
ødeleggelse (av verdifulle
ting), ødelcg~elsestrang.
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(Ordrett etter LEXI fremmedordbok).
Tenk det, dere, den «antiautoritære» og <<Opprørske»
Syphilia Ganjahj~rne · avslører sitt rette jeg. Den dekadentt:,
samfunnsbevarende,
overklasse-filosofien har tatt fullstendig
overhånd. Det kan jo kun
betegnes som skam for en
opprørsk person å ta et ord
som «vandalisme» i sin
munn for å forsvare noe. Vi
har visst hørt dette ordet
fra
andre
før.
Men
hvem ... ? Var det ikke Al·
bert Nordengen? Rynning
Tønnesen? Arne Huuse?
Kong Olav'? Aftenpostens
lederskrient'! Oslo Sporveier? Deng Xiaoping?'??! An·
dreas Cappelen? G. Banan
har vis!ft havnet i en staslig
fruktkompott.

18

Husker du dengang i måneskinn?
H usker du dengang
i ?nå nes kinn

da Halvorsen ga
Krabyinn ?
... Nei

Erlend Sæteren
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Rute80nr.1-1981

under
tittelen
«- Er
Willoch-navnet hellig?>> antok vi bl.a. at Håkon Willoch
i samarbeid med den yngste
a.v de \.0 na:rkodeYnt.e la......u--

ne Busk hadde drevet grov
mishandling av en eldre
svensk mann. Håkon Willoch
var også mistenkt for å ha
narret fra gamlingen bilen
og seinere brukt den til
narko-smugling. Per Busk
ble i august dømt til åtte års
fengsel for å ha innført og
omsatt 121 kg hasj. Broren

_Fål Bu:sk fikk to måneder for
mishandling av en narkokureer. Vi stillte et stort spørsmålstegn ved hvorfor Busknavnet var slått opp med feite typer i dagspressa mens
Willoch-navnet ble holdt

varetektsfengsling.
Dette
pga. at norko-politiet mener
å ha sterke indisier for at
Willoch har samarbeidet intimt med narko-langeren Einar Aarseth, som er etterlyst over hele Europa. Det

ke Aarseth som visstnok en
stund skal ha skjult seg i
professor Johan Galtungs
villa i Spania.

VERDENS GANG
ERFARER

stoffet
av
Willoch
-Willoch er også siktet for å
ha solgt 5,3 kg hasjis til en
kurer i Oslo månedsskiftet
november/ d esember i år.
Den 26 år gamle studenten
(Willoch. Vår anm.) er også

-luU..

han n.a.r pA aeg er •lkt.etse ror

vo hevder 88. deøember at

politiet mener Willoch har
vært
oppdragsgiver
for
Aasrseth.
I avisen heter det bl.a.:

siktet for å ha smuglet en

angående

å ha smuglet 15 kg hasj til
Norge. Willoch mistenkes
for å ha hjulpet Aarseth ut
av landet ved å låne ham sin
bil. Willoch nekter imidlertid for alt dette. Det eneste
han innrømmer er at han
har lånt bilen sin til Aarseth.
Bilen er for øvrig funnet av
spansk politi, men det er ik-

koffert med 16 kilo hasjis fra
Frankfurt til Fornebu 8. desember iår.
Ved ransakingen av
hans (Willochs) leilighet i
Bygdøy alle fant politiet et
kart som knytt er Willoch til
Aarseths Spania-flukt. Politiet er derfor også av den
oppfatning at Willoch vet

til brødrene Busk og da særlig Per Busks forbrytelser ,
komme fram hvis Aarseth
fakkes og frittes for opplysninger.

lt. - - • -

nu.-..-

ken om sammenheng

FLERE JERN I ILDEN?
Nå viser det seg imidlertid
at politiet mistenker Willoch
for enda mer. Håkon Willoch
som er begjært utlevert til
Sverige av svensk politi, er
blitt varetektsfengslet og
han har siden fått utvidet

- Etter det VG erfarer vil
siktelsen mot Aarseth (for
innføring av 15 kg hasj til
Norge. Vår anm.) bli forandret fordi etterforskningen
tyder på at Aarseth har kjøp

hvor Aarseth er gått i dekning.

Alt tyder på at en eventuell innhenting av Einar
Aarseth vil bety mye for om
Willoch straffes eller ikke.
Kanskje vil også flere ting
Willochs

rorholef

RM

'Håkon Willoch dementerer
I EXPRESSEN 7. juni
1980 finnes en artikkel
om saken der bl.a. jeg
involveres. (Navn er ikke benyttet, men de omtalte er gjort relativt lett
identifiserbare.)
I RUTE BO nr. 5/6 1980
finnes en artikkel oms
ken der bl.a. jeg involv
res (med bru av navn).
I AKTUELL RAPPORT
nr. 48 1980 finnes en artikkel om saken der bl.a.
jeg
involveres
(med
. bruk av navn).
Alle disse tre artiklene
er fulle av påviselige
uriktigheter og injurierende spekulasjoner. De
kan ikke benyttes som
kilde for nye skriverier
om meg. Tiltak mot alle
3 forberedes, idet det nå
ikke regnes å være noen
annen utvei.
Til illustrasjon av hva som
foregår nevner jeg et eksempel: Blant sakens do-·
kumenter
finnes
en
håndskreven
papirlapp
som angivelig er en forteg-

nelse over pengeutbetalinat · han faktisk har kommt
ger, og der finnes bl.a. ormed. Jeg vil på denne bakdet "onkel". Expressenforgrunn anbefale pressen å
utsatte at jeg hadde skreunnlate å trykke Bill Henvet lappen og framkom på
rikssons uttalelser, eller
dette grunnlag 7. juni 1980
referater fra disse, dersom
med omtaler som "mandet ikke kan føres sannnens onkel iir en av Norges
hetsbevis for innholdet i
mest fremstående politidem.
ker", og med mistankeanOffisielt er jeg mistenkt i
tydninger av helt meningsSverige for narkotikaforløst innhold. Oppklaringen:
brytelser, et tilfelle av leLappen har overhodet intet
gemsfornærmelse og et tilmed meg å gjøre. Tross
felle av "bilsvindel" (ikke
dette er intet dementert, og
drapsforsøk slik noen pga.
Expressens skriverier har
rykter eller feilinformafått ha sin "smitte-effekt>~.
sjon har skrevet). D e forEt spørsmål er hva som
hold
som
omtales
av
har ført Expressen til å
svensk påtalemyndighet i
knytte meg til denne lap- · sakens sammenheng ligger
pen.
ca. 2 års tid og lenger tilSakens aktor, kammarbake i tiden. Narkotikamisåklagare Bill Henriksson,
tanken bygger på uholdbauttaler seg stadig til presre gjetninger og mangler
sen om mine påståtte fordet
minste
bevis.
hold. Mangfoldige ganger
Legemsfornærmelse- og bihar hans uttalelser stått relsvindelmistanken bygger
ferert i pressen. Flere slike
på forklaringen til d en alreferater har Bill Henrikskoholiserte skrønemakeren
son benektet at han har
Georg Alstad som beviselig
vært kilde for. Bill Henrikshar løyet, sagt imot seg
son har således på skriftlig
selv og anmeldt falskt i saforespørsel fra min ad.voken. Dette kan påvises i sakat skriftlig fraskrevet seg
kens dokumenter. Jeg opputtalelser som NTB hevder
lyser om at ingen av mis-

tankene eller deler av d em
medfører riktighet.
Jeg skriver dette for å
forsøke å stoppe de for meg
og andre skadelige skriveriene. Jeg ber om at jeg
som ikke dømt blir vist hensyn, og at det ikke mer bidras til at jeg blir dømt på
forhånd i presse og opinion.
J eg ber om at mitt navn ikke trykkes. Jeg ber om at
hentydninger til min familie som "nevø av politiker"
og "sønn av embetsmann"
osv. som ikke engang vedkommer mistanken, unnlates trykket. Og jeg ber om
at d ette brev ikke brukes
som bakgrunn for nye oppslag der jeg mistenkeliggjøres.
Dersom nye påstander,
antydninger eller spekulasjoner (med eller uten ""
eller ? ) planlegges trykket
om meg i forbind else med
saken, oppfordrer jeg pressen til å lufte stoffet for min
for sva rer høyesterettsadvokat Tor Erling Staff før
det forfattes.
Vennlig hilsen
Håkon Willoch

OVER : Feximile av VGs oppslag som trekker fram storforbryteren Einar
Aarseths forbindelser mød Hlkon Willoch .
UNDER: Rute BOs første oppslag om saken.

"Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

Neste ar i Chunking går vi sammen med mange
.a rbeidere og bønder for a »ta makta» fra korrupte
lo ka le le dere .
Vi robber Folkehærens
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