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kjolvannet pa all
Det hares ganske
innvandringen. I
fremmed ut for oss a
sommer ble det
kopiere donne
arrangert karneval i
tradisjonsrike
gatefestformen fra Rio. Kobenhavn for forste
gang, og karnevalet
Men ogsa i London er
varte i hele tre dager og
karnevalet blitt en
ble en kjempesuksess.
suksess og tradisjon, i
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ge meg, stokk jeg til ved synet
Hver dag matte de skaffe Mon- om uskrevne avtaler mellom
e ostituerte.
av meg sjol i speilet. Banalt
ty de tusen kronene han for- Regnbuen og d pr
Han skildrer ogsa hvordan
kanskje, men bare synet av en
langte.
elrett blir voldtatt i en
jente fikk det til a krympe seg
Sonja og Liliandrakk sam- Sonja reg
inne i meg.
men, krangla og grat sammen, politibil.
Nal* dette er sagt, kan vi forBoka ma virke sterkt pa alle
og dromte om a mote to kjekke
sta
at det ikker er sa enkelt for
spesiellt
for
men
som leser den,
gutter pa Dasslokket, som
en Sonja a komme ut av haljenter. For oss er den uvergelig
raskt ville fri...
likens slaveri. Sonja konkludeknytta til mer enn enkeltskjebVed siden av a skildre disse
Mens hun var pa hoyden kunne
Sverre Asmerviks bok «men
,jentene
nmrt
og
levende,
komrer
med at hun like godt kunne
ner.
hun tjene hele tjue tusen pa en
tankene mine far du aldri» er
mer Asmervik med farlige av- vmrt i Indre Mongolia, sa vans
Anderledes kan det heller
uke.
Det
hele
starta
nwrmest
nylig kommet ut pa Cappelens
sleringer. Han ymter om en av- kelig er det a bli forstatt. Forikke bli, sa lenge vi kjenner
ved en tilfeldighet pa Regneldrene vil ikke vite av henne
forlag, etter at Gyldendal fakigjen
visdomsorda
til
Susannes
tale mellom Thon-restaurantebuen, en restaurant i Oslo:
og henvender hun seg til politiet
tisk ikke vaget a utgi den.
mor.
Vi
kjenner
budskapet
fra
ne og hallikene, — med gjenGratis weekend i KobenBoka handler om prostitusjon
far hun beskjed om at «forfilmer
og
fra
dameblader:
fem
tupd
havn, pluss en sjekk
s,
i Oslo, fortalt gjennom to jenholdet ikke lar seg beviseD.
—
Kjennet
ditt
er
din
kapital.
Hva
er
Me
sen..., led tilbudet.
ter, med vidt forskjellig bakDessuten er vi darlig bemanDette gA.r ogsa igjen som et repa dette og
egentlig
forskjellen
F
grunn og livssituasjon.
na, heter det.
freng
i
boka,
for
Susanne
—
den
Innbund
en gratis Eerie med en tilfeldig
Boka er fri diktning, forteller
Og hvem vil vel frivillig bli
t
luksusProstituerte sin del.
manti? spurte Susanne seg sjel,
forfatteren, men den er skrevet
er bokas andre hovedMme `sendt bort til behandling, som
Sonja
slo til.
om det var en sjol det var nos
pa bakgrunn av tre ars forsk- ogSiden
person og henries kjenn er
ble det flere turer, det
ningsarbeid basert pa samtaler
sykt ved.
langtfra
henries
kapital,
det
er
hadde
drukket.
,
gikk bare hun
med prostituerte, halliker, droSamtidig vanker det daglige
henries
handikap
og
lenke.
Via Leif •Hagens Club Private,
sjesjaferer, sosialarbeider og
trusler om hva som vil skje derFjorten
ar
gammel
ble
hun
gjennom ekteskap og skillsmispolitifolk. Hendelsene og besom hun forsaker a romme.
solgt for ferste gang av halliken
se til prostitusjon gjennom
skrivelsen av prostitusjonen i
Monty har sine menn overalt,
Monty.
Tusen
kroner
kostet
Dagbla'-annonser. Men da nedOslo er derfor virkelige nok.
ogsa i andre byer. Og hun far
hun, men sa var det ogsa en
ett
turen
kom,
kom
den
raskt,
— Hva du kan tillate deg er
smake alvoret i det han sier.
jomfru
kunden
hadde
gleden
av
edelagt folelsesliv, depresjoner
proporsjonalt med hvor hemHun blir banka opp, brent med
voldta.
og alkoholmisbruk dreiv henne
melig du kan holde det, var vissigaretter pa brystvortene og
Sonja ble plassert til opptil
slutt
ut
pa
gata,
der
hun
ble
domsordene Susannes mor ga
de tvangssetter heroinsproyter
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hos
den
eldre
hora
Lilen av halliken Montys jenter.
datteren sin da hun nitten ar
pa henne, hvis hun eager a kny.
ian, i en forsopla og iskald leiDa
jeg
la
fra
meg
boka,
etter
gammel skulle flytte til Oslo.
Ble hun ogsa narkoman ville
lighet
pa
Kampen.
Sammen
A ha lest den fra perm til perm
Det Susanne seinere gjorde var
trakk
de
pa
gata,
i
tynne
nylonsamme kveld, og gikk for a legare en logisk ,folge av dette.
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Det er ikke bare i Vest myndighetene har problemer med ungdommen. I Ost-Tyskland (DDR)
har SED (Sozialistische Einheitsparti Deutschlands — makthavere og Bresjnevs lopegutter) i
tillegg til fredsbevegelsen f5tt flere vansker i
det statlige ungdomSarbeidet: Punken.
Det er det vesttyske magasinet Der Spiegel som skriver
dette i nr. 24 i Sr.
Mike (19) gikk ut skolen
med for darlige karakterer til 5
bli fotograf og jobber na p5
bygg. Dette ser han som no
future» og bor sammen med en
kamerat i ei ronne. Sammen
med noen flere spiller de noe
de kaller «doof-rock» p5 gitarer, tromme, pauker og blikkbokser. Mye brak, men helt
forskjellig fra statens konserter
og diskoteker. «Wilrg!» er
kommentaren hans til det
siste. Sikkert ikke pent sagt;
gudene ma vite hva det betyr.
Punkere dukker n5 opp i de
aller fleste storbyene i DDR, i
den musegr5 hverdagen. De
blir nekta p5 de overfylte diskotekene til FDJ (Freie Deutsche Jugend — DDRs svar p5
Speidern, Olav Thon, Sissel
Ronbeck og Hitlerjugend), hvor
musikk og klesdrakt blir sensu-

definitivt den siste rest av uavhengighet bli tatt fra henne.
At virkeligheten faktisk kan
vmre sa brutal bare like utafor
stuedora var er nesten ufattelig. Romanen lar grusomhetene ga opp for oss pa et annet
plan enn det gjor gjennom lesing av aviser.
Og at prostitusjon ogsa blir
offentlig forsvart, garanterer
ytterligere bokas verdi. Flertallet av kundene var normale,
gjerne velsta.ende familiefedre
og forretningsfolk pa gjennomreise. Det forekom naturligvis ogsa dem som ikke fikk
kontakt med jenter pa annen
mate. Men kj.mrlighet er ikke til
salgs. — Du kan kjope kroppen
min, tenkte Susanne, —
men
tankene mine far du akiri.
Argumentene for prostitusjon holder ikke, det er pa tide a
gjennomskue myten om «den
lykkelige horen». Det dreier
seg om en kamp om liv og dad
for mange andre «Sonjaer».
Det dreier seg om virkelighet.
THERESE BJORNEBOE

Sverre Asmervik:
Men tankene mine far du aldri
Cappelen 1982
•im
-

rert; ikke punk, ikke olabukse r.
Skolene er prega av stress o g
streberpress, staten bestem
mer ved valg av laerested o g
yrke.
Punkejenta Silke (15) fr a
Magdeburg sier: «Alt flyr sna rt
i lufta. Jeg vil i det minste h a
noe moro for det skjer.» Blan t
stadig flere brer «n 0
future»-synet seg, mener Mi
ke. Og det stadig mer Spent
For et Sr siden viste de reelt ek
sisterende punkerne seg of
fentlig for forste gang.
P5 en ungdomsfest, arran
gert av den berlinske Galilea
menigheten, dukka det op P
rundt 50 punkere som ropte
«La dere ikke lure, det finnes
ikke noe hoyere vesen. La dere
ikke trostes, det hinsidige
kommer ikke», til pastorens og
de unge kristnes store forskrekkelse. Siden da har folk i
DDR fAtt noe eksotisk 5 glo p5.
I Jena er stilen fortsatt den
samme som i England i 76/78:
Kjettinger, hengelaser og sikkerhetsn5ler. Andre steder er
Freitag gehort der Mafia.
det svarte skinnjakker med
Ds Radio sendet aus Florida.
masse buttons. («Forpiss
deg!», Sex Pistols 0.1.).
enne e s en av ves Samstagabend lrrenanstalt.
Blant DDR-punxen er det
gruppa Abwartz blir spilt i
Der KGB im deutschen Wald.
ost til egen musikk:
vesttyske grupper som EinSonntag, da ist alles tot.
sturzende Neubauten, Hans-AMittwoch ist der Krieg sehr kelt.
Plast og DAF som star terkt.
der Weltkrieg droht.
Bare fa bekjenner seg til de
Breschnew lauert in ' per a eanstalt.
Im Golf von Mallorca
hjemlige banda, men de finnes:
tausen .genten
Stalingrd.
Juckreiz og Chaiselongue i
i2onnerstag, du weisst es schon
Deutschland
Magdeburg, Restbestand og
analisation.
Aufsfluss i Weimar og Pankow
Katastrophenstaat.
i Ost-Berlin.
Sjol om punkerne ikke teller
mer enn noen hundre, reagerer
SED nervost. De har ikke glernt
funk, punk eller BRDs (Vest-,,
ungdomsopptoyene p5 Alextivt innstilt til staten her, trur
Tyskland) 'Neue Deutsche
langsam selbst bescheuert vor
anderplatz for fern Sr sia, der
mange om meg at jeg vil til
Welle' osv., kan ikke dette vaelch halt' das nicht mehr
fire politifolk dode. Ledende
Vesten, men jeg syns det er
langer aus
re riktige alternativer for var
FDJ'ere formulerte det p5 en
den samma dritten her som
musikkutvikling.» FF dabei p5
lch muss aus diesem Dreck
der.» Det ser ut til at FDJ og
konferanse i Berlin sAnn at
mal raus.
TV meldte at «mange 'former'
ungdomsarbeidet deres blir
SED skal f.5 nok 5 gjore med
ikke kan utrykke den sosialistden ene «hovedfaren» i unghindra av to hovedfarer: Fredsiske underholdningskunst.»
Hver moue/star jeg loran dora/og komdomsarbeidet, i alle fall s5
bevegelsen til de unge kristne
(Om jeg na har skjont tysken
mer
megilangsomt til meg sjolleg holder
og punkerne. Ogs5 media har
lenge det er alternativer til
riktig.)
det
ikkelut
lengerljeg ma ut av denne sobegynt a to opp «problemet». I
«den sosialistiske underholdDDR-punken er mindre poliIalen gang
ningskulturen» som dette:
«Forum», sentralorgan for
tisk opposisjon til SED-regimet
FDJs sentralrad, sier den kjenJeden Morgen
enn den er reaksjon p5 en jaev(Gruppe og forfatter ukjent)
te (i DDR) rockegruppa «Lift»:
lig verden. Mike sier det skin:
Steh' ich vorm Tor
«NAr det gjelder new wave,
JAC M
«Siden jeg ikke er direkte posiand komm' mir
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SPURN.
HYA MENER Du
OM FREDSMARSJ
82?

DEN al E

PA GATA

-

Stig Pettersen, 22

POLEN er glemt. Lech Walesa sitter i husarrest, og bare polakkene protesterer. Ja, man «forstar» at generalene i Warzsawa
ma holde ham innesperret slik at deres arbeid fora «stabilisere
tilstanden i landet» ikke blir forstyrret. Ukritisk far «realpolitikere» lov til a breie seg i aviser, radio og fjernsyn der de forklarer at Solidaritets vei var alt for ekstrem, at de gikk for fort
fram og at de stilte for ytterliggaende kray. Den eneste som
ser ut til ikke 6 ha glemt Solidaritet er Ronald Reagan hver
gang han skal ha gjennom nye militrinnvesteringer i kongressen.
ERITREA er glemt. Eritreernes snart 30 arige frigjoringskamp
er ikke noe a snakke om. De kjemper mot en krigsmaskin som
er langt sterre enn de primitive midlene de sjol rar over. De
kjemper mot kubanske, ost-tyske og sovjetiske «radgivere».
De kjemper mot giftgassangrep, mot splintbomber og mot napalm. Men verden er taus.
TSJEKKOSLOVAKIA er glemt. Siden den sovjetiske invasionen 21. august 1968 har det tsjekkiske og slovakiske folket
vrt holdt i et jerngrep av sovjetiske tropper. Hele tida er det
stasjonert store sovjetiske troppestyrker i landet. Men verden
er taus.
KAMPUCHEA er glemt. Vietnams okkupasjon av nabolandet
figurerer ikke lenger i nyhetene. Til tross for at nesten
200.000 soldater holder det lille landet i kne. Sma kosmetiske
meldinger om tilbaketrekking av noen tusen soldater blir tatt
for god fisk. Og bakom sitter Sovjet og trekker i tr8dene.
LAOS er glemt. Vietnam har siden 1976 holdt dette landet okkupert med store styrker. Laos er, kanskje enda mer enn Kampuchea, i ferd med a bli en del av «Stor-Vietnam». Og bakom
trekker Sovjet i tradene.
AFGHANISTAN er glemt. Over 100.000, ja kanskje 150.000
sovjetiske soldater holder det afghanske folket nede, og nikkedokka Babrak Karmal ved makta. Krigsforbrytelser s6 uhyrlige at vi knapt kan tro det er sant, far lov til a skje i Afghani stans fjell og daler. Hele landsbyer blir utradert, daler blir gjort
ubeboelige, buskap, jord og mat blir odelagt for 5 tvinge folket
og geriljaen i kne. Sovjet bruker gass, napalm, splintbomber
og bomber som ser ut som barneleker. Sovjet har i Afghanistan drevet flere mennesker p5 flukt enn noen gang tidligere i
verdenshistoria.

iske folk.
FREDSMARSJ '82 gikk til dette landet. For 5 treffe den vanlige kvinne og mann i gata, ble det hevdet. Det er mulig at arrangorene i sin naivitet trodde at dette hadde noe for seg, men
de burde visst bedre. For hvem skal fredskvinnene s6 en spire
i
hos n6r den uoffisielle fredsbevegelsen i Sovjet ble satt
fengsel under Fredsmarsjen for at de ikke skulle treffe aktivistene fra vest. Hvordan kan fredsmarsjen ha gjennomslag hos
sovjetiske ledere n6r disse samtidig slakter menu, kvinner og

MANGE SPORSMAL som krever mange svar. En fredsbevegelse som bare er imot atomvapen er ingen fredsbevegelse.
Vi m6 stoppe opp a tenke. Hva om det ikke blir noen atomkrig? Hva om kampen mellom USA og Sovjet blir utkjempet
med konvensjonelle vapen? Hva om det i stedet blir krig mellom nord og ser? Da har ikke fredsbevegelsen noe svar.
For den andre verdenskrigen fantes det en fredsbevegelse i
Sverige som mente at det ikke var noen vits a prove a kjempe
mot Hitler-Tyskland. Da var det bedre a underkaste seg barbariet. Arsaken til Jenne hoidningen var faren for gassangrep.
Sennepsgassen var blitt brukt under 1. verdenskrig og dens
fryktelige skadevirkninger var sa store at de svenske fredsaktivistene mente at det ikke lenger var noen vits i a kjempe i

— Bra at noen lager en
skin marsj, det viser
engasjement for freden.

Kai Ung, 16
— Jeg vet ikke noe swrlig
om den, men det var OK
hvis den da ikke ble
utnyttet av den sovetiskg
regjeringen. Selv ville jeg
nok ikke Ott.

krig.
Na ble det ikke brukt gass i den andre verdenskrigen, antakelig fordi gassen ikke skilte mellom venn og fiende. Men
hadde man fulgt radet til de svenske fredsaktivistene ville
Europa kanskje vwrt underlagt det hitlerske barbariet uten

og mann engasjerer oss.

SOVJET er et av de mest grusomme samfunn verden har sett.
Hitler-Tyskland var verre, med sine tilintetgjorelsesleire,
forfolgelser, og en krigsmaskin som over 40. millioner mennesker matte ofre livet mot fora stoppe. Men Hitlers Tyskland
var ogsa et ustabilt regime. Det var bare snakk om tid for NaziTyskland matte gh til grunne. Hitlers maktperiode varte bare i

DENNE HOLDNINGEN er farlig fordi den ikke maner folk til 6
tenke. Den er farlig fordi den fewer til at det ikke skilles mellom
venn og fiende, mellom sterk og svak venn, mellom sterk og
svak fiende. Fredsmarsj 82 var muligvis wrlig og oppriktig
ment. Men den slo fell. Fordi arrangorene glemte at marsjen

ROD UN•DOMS AVIS

Nina Andersen, 16

brann?

for brysomme.

lute

Vigdis Larsen, 18
— Fint tiltak, men ikke nok
til 6 stoppe supermaktene,
— de er jo bare ut etter
makt. Men det er bra at
folk gir uttrykk for sin
hoidning.

barn i Afghanistan?
Avtaler inngatt p5 forhand om at marsjen rettet seg mot
begge supermakter ble suverent oversett og brutt.
Hva skal vi med en fredsmarsj som marsjerer i det landet
som kriger mest? Hva skal vi med en fredsmarsj som bare
snakker om atomv6pen, og ikke om v6pen generelt? Hva skal
vi med en fredsmarsj som ikke vii to stilling til de krigene som
foregar i verden? Hva skal vi med en fredsmarsj som bare ser
den tredje verden star i
p6 faren for krig i Europa, n6r hele

sendt p5 psykiatriske sjukehus eller «forsvinner» hvis de blir

12 Sr.
Makthaverne i Sovjet har derimot bygd opp et samfunn som

4

er langt mer levedyktig. Sovjets 200 millioner mennesker er
undertrykt gjennom et helhetlig system. Av hemmelig politi,
gjennom angiveri, gjennom en ensretting sa total at folk ikke
kjenner andre samfunnsformer. Gjennom en propaganda s6
grotesk og burlesk at vi i vest ler av den. Det kan vi godt gime
fordi vi har tilgang p5 andre kilder. Men det har ikke det sovjet-

sverdslag.
Vi skal ikke undervurdere atomkrigen. Men den farligste av
alle holdninger er den som er gangbar mynt i «fredsbevegelse»-kretser. den hoidningen som gar ut pa at det «viktigste er at vi gjor noe» — det viktigste er at vi, den vanlige kvinne

OPPOSISJONEN I SOVJET undertrykkes. Kristne, arbeidere,
intellektuelle og uavhengige fredsgrupper blir satt i arbeidsleir,

— Veldig positivt, den
vekker oppmerksomhet og
de fleste er vel enige i
dens malsetting, men de
fwrreste hadde giddi a g6
sjal.

gikk til Sovjet.

KNUT IVAR SKEID
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Reidar Jonny Espelund,
18
— Det var ikke sa dumt
det! Det kan vel pAvirke
nedrustningen...?

Unni Byrkjeland, 19
— Bra at fredsmarsjen
gikk til Sovjet, sa ikke
fredsbevegelsen bare
retter seg mot USA, for
Sovjet fewer jo flere kriger i
dag. Men bare marsjen i
seg selv kan ikke fore til
fred.
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Et forsvar
for marxismen

DNA i Polen
og Hoyres syn
pa russisk
oljeaktivitet
Bjorn Tore Godal, Torvald Stoltenberg og Einar Forde har p5
vegne av DNA vaert i Polen.
Skildringa av Jaruzelskis problemer er preget av stor forstaelse. DNA-delegasjonen gar
imot alle slags sanksjoner. I Aftenposten hilser en av Heyres
ledende utenrikspolitiske talsmenn, Arne Olav Brundtland,
russernes okte offshore-aktivitet i Barentshavet velkommen.
Det som na er i ferd med S skje
er at den norske makteliten er i
ferd med 6 flytte stotten sin fra
USA til Sovjet. Akkurat som for
den forrige krigen legger de
Europa Spent for den sterkeste
imperialistmakten. Jan Myrdal
skriver om svenske forhold:
«Den svenske ovrigheten
flytter tyngdepunktet og vender den vakre siden til en ny
kant. For maktene har byttet
plass i maktspillet og man vender seg til den som for oyeblikket er farligst. Denne gangen er
det Kremls storrussiske Sovjetunion som viser tenner og ministrene holder taler om vennskap og langvarig samarbeid
og Svenske Dagbladet oppdager nye verdener bak ulvetennene og statsminsteren
hevder at det er darlig gjort av
oss a kritiser Kreml; snart blir vi
lemler igjen, forst& jeg.»
Det skjer igjen og det skjer
hver gang. Det nye n6 er at
Hoyre ogs6 er med p6 ferden.
Det viser seg at AUFs manglende stotte til Polen demonstrasjonen 16. desember i fjor ikke
var noen tilfeldighet. Vi slutter
oss til Aftenposten nar de skriver i sin leder 24. august i Sr:
oDet som skjer, er et nytt
eksempel pa at mennesker som
kaller seg sosialister i forbleffende grad er vilige til a finne
unnskyldninger for andre mennesker som ogsa kaller seg sosialister, uansett hvordan de
trakker sosialistiske prinsipper
under fot.»
MI-bevegelsen begynner a bli
ensom i kampen mot Sovjets
ekspansjon. PS venstresida har
vi v.rt det lenge. Men Aftenposten unnlater a kritisere de
samme tendensene i sitt eget
parti. Norske politikere oppforer seg som mannen som faller
fra toppen av Empire State Building. Wet han passerer 50.
etasje, sier han: — SS langt har
det Ott bra.
Men vi slutter oss til Jan
Myrdal som mener at det ennA
ikke er for seint:
«I motsetning til manner;
som faller fra Empire State Building er vi ikke i fritt fall. Det
avhenger av oss se/v om vi skal
fortsette ned forbi tredje etasje. »
Matte han ikke to fell!
Bjarne Brorson

Steigans nye bok bestar av seks
forholdsvis korte artikler og
foredrag, holdt i lopet av de tre
siste ara. Han berorer mange
emner og hans knappe og enkle
speak gjor boka lettlest.
Likevel kunne han godt vrt
rausere med plassen, og gatt dypere til verks i f.eks. foredraget
om data. Men boka er jo en
samling som henvender seg til
forskjellig publikum og ikke er
planlagt som et hele.
Bokas undertittel «Et forsvar
for marxismen» gar imidlertid
igjen som bokas rode trad.
Noen innforingsbok i mantisme er den naturligvis ikke, men
IN

IN

MI

M.

MI

den gir innfallsvinkler som burde stimulere til videre lesning,
som i foredraget oBekjennelse»
holdt pa Rod Ungdoms sommerleir i 1981. Derfor egner boka seg ogsa for folk uten bakgrunnskunnskap.
«Hittil har filosofene konsentrert seg om a beskrive verden,»
sa Marx, omens det det kommer
an pa er a forandre den».
Denne grunnholdningen hans
gjor marxismen til noe mer enn
en politisk filosofi som appellerer til barmhjertighet. Marx' hovedverk besto i at han ga en analyse av den historiske utviklinga og av de okonomiske love-

ne som styrer denne utviklinga.
Marxismen er derfor framfor noe
et redskap for a handtere disse
lovene og bruke dem i menneskehetens tjeneste.
Steigan gir i boka si utallige
eksempler pa hvorfor dette haster. Han forteller om kapitalistenes rovdrift pa naturen, om sultkatastrofer som vil oke i omfang
og gjore klofta mellom de rike
og fattige landene dypere. Her
refererer han til «President-rapporten», der en gruppe forskere
tok for seg jordas utvikling fram
til ar 2000. De, som overhodetikke var marxister, konkluderte
med a innrome at; «markeds.
.
.
.
.

kreftene vil ikke lose dette
problemet». Steigan gar selvfolgelig lengre, og Oar Rosa Luxemburgs ord til sine: «Valget
star mellom sosialisme og barbari!»
For utviklinga kan ikke stanses i en verden styrt etter de
kapitalistiske lovene, der mottoet «Survival of the fittest», gjelder.
Steigans appell er inntrengende, men tonen i boka heller
ogsa innimellom mot det arrogante, som f.eks. nar han refererer noen kritikere som hevder at AKP-ledelsen er ute etter
livsvarige topposisjoner i et
autokratisk statskapitalistisk
Norge. Javel, sier Steigan, «men
noen tor pa jomfrufodsel ogsa
Vanlige folk stiller seg nok
en del slike sporsmal, og noen
stusser kanskje over en guttegjeng som har sittet ved roret siden starten...
Men la oss hoppe. For Steigan
gar ikke inn pa noen sosialismediskusjon, men prover a skape
et grunnlag for denne, som han
sier det i forordet. I bokas siste
del tar han i stedet opp sosialisme i praksis, eller er det fortsatt
sosialisme? Han snakker om Kina. Et land sa forskjellig fra Norge som det gar an a fa bhtt; sosialt, kulturelt og okonomisk. Paralleller kan vi trekke, men som
det ogsa gjelder for Sovjet, ma vi
se pa disse forsokene som det
de er; sosialisme bygd pa foydalisme i land med lite utvikla
industri og et tilbakeliggende
jordbruk.
Her er vi ved den kanskje beste delen av boka, og vi muter en
Steigan som stiller flere sporsmal enn han gir svar. Han er
svaert grundig og noktern; han
latterliggjor ikke kinesisk Coca
Cola, han ser madvendigheten
av «den apne dors politikk»,
men han overser ikke et Jayeblikk faren for kontrarevolusjon
og kapitalisme.
Reformene Kina star overfor i
dag kan sammenliknes med
NEP-perioden (Ny Okonomisk
Politikk) i Sovjet, skriver Steigan.
Lenin presiserte gang pa gang at
NEP vine skape problemer.
Denne innstillinga finner ikke
Steigan og han etterlyser den
hos dagens kinesiske ledere.
Bedre enn store ord om framtidig sosialisme hadde klart, klarer kritiske artikler som denne
inspirere til diskusjon og interesse.
THERESE BJORNEBOE

Palateigan:
pi tiltale»
Oktober forlag 1982
■ ISv

.
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Til tross for at Israels statsminister Menachem Begin i 1978 mottok Nobels fredspris i Oslo, er denne
mannen en av de storste terroristene i Palestinas
historie, en mann som personlig har flere hundre
menneskeliv pa samvittigheten.
Menachem Begin var leder i den jodiske terrororganisasjonen Irgun Zwai Leumi som natt til 10.
april 1948 massakrerte 254 palestinske kvinner,
gamle og barn i landsbyen Deir Yasin.
Israels utenriksminister, Yizhak Shamir star
personlig ansvarlig for drapet pa svensken grey
Folke Bernadotte, mannen som reddet tusener ut
av Hitlers konsentrasjonsleire, bade jeder og andre. Shamir var en av de tre i ledelsen for den Wis.
ke terrororganisasjonen Stern som ga ordren om
at Bernadotte skulle likvideres.

Plystre etter
jentene med
Allers
Hva har ikke Allers a tilby
sine lesere? Jo, de
avanserer stadig, er alltid
pa hoyde med samtida,
om ikke et hue foran... Vi
tillater oss derfor a sakse
litt, for ogsa vare lesere
har nok mangt a Ire pa
denne fronten, oversett
som det er, men alllikevel
et sare stort problem for
de fiesta. Haire bare! —
Og legg dere i trening! Vi
starter med et hint til
gutta:
er guttene som
pleier a plystre etter jentene. Hvis du ser en pen pike
kan du godt plystre. Vanligvis skjer det litt pa avstand, sa det er ikke sa farlig. Men for all del det kan
vre begynnelsen til noe
mer, akkurat overfor den
sate piken — bare det at du
ga henne et kompliment i
form av plystring. Det kan
ogsa vwre morsomt om du
vager deg framp8 med «Hei,
sota», «Du var jamen sot!»
eller «Det var dame, det!»
eller noe slikt. Sier du det
gjor du henne glad — for alle
liker a here slikt. Og hvem
vet, — kanske hun er med
pa florten? En plystring og
et blunk kan vre en god
begynnelse pa dagen!»
Til jentene sier Allers: «Piker bruker ofte knising som
taktikk. NM - en kjekk gutt
plystrer etter deg sa skal du
bare smile, le eller knise.»
Men husk pa: «Du ma for all
del ikke la ham tro at du ler
av ham. Et lite smil og et lite
knis er alt som skal til — sa
har du ham kanskje?»
«— Jeg er flink til a kysse! — Det annet kjenn foler
seg tiltrukket av meg! —
Jeg kan mestre all redsel! —
Jeg ser alltid ren, pen og
kysseklar ut! — Jeg elsker
mennesker og fortjener a bli
kysset!»
Gjentar du disse fern
setningen hver kveld for du
legger deg og nar du star
opp om morgenen, samtidig
som du trener pa kunsten
kysse, sa kan du snart kysse «hvem du vil — og dine
dagdremmer blir til virkelighet!»
(Allers nr. 25/1982)
-
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Utenriksminister
Yitzhak Shamir, leder for terrororgani-'
sasjonen Stern og
direkte ansvarlig for
drapet pfi grey Folke
Bernadotte.
-------

Forsvarsminister
Sharon,
Ariel
Vest-Beiruts beddel.

Statsminister Menachem Begin, ansvarlig for Deir Yassin-massakren der
254 mean, kvinner
og barn brutalt ble
slaktet ned.

Menachem Begin var polsk jode og utdannet seg til jurist. Da
krigen kom og Sovjet som en
del av den hemmelige delingsavtalen med Hitler-TYskland
okkuperte Ost-Polen ble Begin
arrestert og satt i sovjetisk
tvangsarbeidsleir i Sibir fram
til 1942. Da klarte han a komme
seg til Palestina. Her ble han leder for den jodiske terrororganisasjonen Irgun Zwai Leumi
som terroriserte palestinerne
til a forlate sin jord og sitt
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— Den eneste maten a bekjempe anti-semittismen pa era gjore det klart at det ikke er noe likhetstegn mellom jodedom og sionisme, mellom
joder i almenhet og israelere, mellom krigsmotstandere og tilhengere av Begin og Sharons
krigspolitikk. Losningen er at det opprettes en
binasjonal stat der bade joder og palestinere far
plass.
Dette skriver den svenske joden Dan Israel i denne artikkelen, som er hentet fra avisa Dagens
Nyheter den 31. juli.
Her om dagen hadde jeg en
samtale med en god venn om
Israels krigforing i Libanon.
Det er vel vanskelig a vtere
jade i dag, sa hun. Mitt svar
var selvsagt: — Nei, det er
ikke vanskelig I were jade.
Det er vanskelig a were si.
onist.
Det er svmrt urovekkende
at vanlige fornuftige mennesker begynner a gi uttrykk
for en slik tankegang. Enda
jeg belt sikkert vet at min gode venn ikke er anti-semitt.
Hva kan det komme av at
stadig flere mennesker legger
skylda pi et folk for den krigen som fores av en viss stat, i
dette tilfellet til og med av en
regjering som miter stadig
sterkere motstand, ogsi
hjemme.
En sv*rt stor del av skylda
for det ma legges pi staten
Israels regjering og dens trofaste venner. De gjor jo selv
alt for A viske ut skillelinja
mellom det a were jade og det
A were sionist: Enhver kritikk
av sionismen stemples som
anti-semmittisk og enhver
kritikk av staten Israels konkrete politikk avfeies som som
rettet mot bele det jodiske fol—

hjemland.
Toppen av denne terrorbolgen var massakreringen av
landsbyen Deir Yasin, den Lille
landsbyen utenfor Jerusalem.
Slik skjedde det:
Natten til den 10. april 1948
rykket grupper av Irgun og
Stern inn i landsbyen. De startet umiddelbart massakrering
av befolkninga. Det ble skutt
vilt. Folket 1 landsbyen var
dirlig vrepnet, uforberedt og
ute av stand til a forsvare seg.
Morderne nolte ikke med a sky.
te hole befolkningen ned med
kaldt blod. Da representanten
for det internasjonale Rode
Kors fikk telefonbeskjed om
massakreringen dagen otter,
ble han forsekt hindret i a komme seg dit. Han lyktes a komme
dit forst 24 timer etter at massakren hadde funnet sted, og
han talte da 254 dode. Over 100
var kvinner og av disse var 35
gravide. Massakren gjorde et
kraftig inntrykk pi ham, og han
skriver i sin rapport:

— Deir Yassin-aksjonen hadde voldsomme ettervirkninger.
Presse og radio spredte nyhetene overall blant arabere og jo-

ket. Og jo mer ayskyelig Begin og Sharons politikk blir, jo
fler flyktningleire som bombes, jo fler fanger som mishandles, jo fler folkerettslige
regler som brytes, desto mer
hoylytt kreves det at jodene
rundt omkring I verden slutter
opp om denne politikken. Alt
annet, mener de, vil gi opphav
til antisemittisme.

Jude

—

ikke sionist

Jeg mener det er helt motsatt.
Den eneste maten a. bekjempe
anti-semittismen pi era gjere
det helt klart at det ikke er noe
likhetstegn mellom jodedom
og sionisme, mellom joder i
allmennhet og israelere, mellom krigsmotstandere og tilhengerne av Begin og Sharons
politikk. Det er mange killer
som ikke er sionister (opprinnelig var sionismen en minoritetsbevegelse Want jodene Pram til Hitler og nazistenes jodeforfolgelser), og det
finnes mange sionister som
ikke stetter Begin og Sharon.
Ett utmerket eksempel er Nahum Goldmann, en av den
verdenssionistiske bevegelsens grand old men, som I et

der. Pa denne maten bygget det
seg opp en generell folelse av
terror blant araberne, en terror
som ble utnyttet smart av jodene... Overveldet av frykt forlot
araberne hjemmene sine for
fine dekning hos slektninger.
— Forst ble isolerte garder, sa
landsbyer og til sist ble hele byer, evakuert... Til sist ble omkring 700.000 palestinere flyktflinger...
Deir Yasin betydde begynnelsen pa slutten for palestinernes
herredomme over eget land og
kort tid seinere ble den jodiske
staten Israel opprettet. Palestinerne ble sendt i en landflyktighet som har vart til i dag,
vel 32 ar etter.

Yizhak Shamir
Samme dag som Storbritannia
oppga sitt mandatsomrade
over Palestina broyt det ut krig
mellom Israel og nabolandene.
I denne krigen erobret Israel
nye omrader utover de omradene de var blitt tildelt av FN
gjennom delingsplanen av 1947.
FN besluttet a sende en meklingsmann til omradet for a for-

lig
intervju i Tempus 24. — 30. juni blir spurt:
Har man i dam som iode

nen i Libanon.

—

skamfoleiser etter det som
har inntruffet i Libanon?

Anerkjenn PLO!

Krigen i Libanon sies a vrere
Goldmann svarer: — Det er
et forsok pa A oppnii, fred i
ingen grunn til a skamme seg
Midtosten gjennom a utradere
for at man er jade, ettersom
PLOs milittere og politiske
det jodiske folket, heldigvis,
struktur. I virkeligheten er
historisk sett ikke represente.
det skapt en situasjon der freres av menn som Begin, Shaden er lenger unna enn noenron og deres generaler, men
sinne, og der de israelske jo.
av Moses, profetene, Spinoza,
denes eksistens pi ingen mite
Einstein, Freud og mange
garanteres (utenom pa ytterst
andre, hvilkes bidrag til den
kart sikt). Samtidig er PLOs
menneskelige sivilisasjon erinternasjonale anseelse hoyekjennes av alle og enhver i here enn noen gang tidligere.
le verden.
Hvordan ska,1 da freden oppAkkurat dette er sviert viknis?
tig. A were jade er ikke det
For det ferste ma Israel forsamme soma were tilhenger
late Libanon umiddelbart og
av staten Israel eller dens nibetingelseslost. Det er den
vrerende regjering. Det er heiisraelske regjeringen og
fer ikke bare et sporsmil om
krgsmakta og ingen annen
More en religion. A veers jo.
som har skapt den nivieende
de era vokse opp i et miljo
situasjonen.
preget av en spesifikk kultuFor dot andre, PLO ma an.
rell og historisk bakgrunn
erkjennes som palestinernes
(der selvfolgelig religionen
eneste legitime representant.
spilte en stor rolle). JodedomDet er dot palestinske folket
men karakteriseres av en rek.
som med sin stette til PLO har
ke moralske verdinormer, der
bestemt at PLO er deres reTalmud' betoner vetdien av
presentant. Det kan ikke Befredelig sameksistens.
gin eller noen andre utenforDen politikk som staten
stiende Wore noon ting med.
Israeli dag ferer, i sserdelesDet avgjorende er ikke om
het av Begin og Sharon, gar
Israel eller USA mener at
stikk i ,strid med jodellomPLOs politikk er dirlig, men
mens moralske grurinvoll. Det
at
palestifterne samStemt meer en ujedisk politikk. Den
ner den er bra.
som i dag forsvarer Israels
Det gir ikke an A knuse
krigspolitikk handler ikke i
PLO uten a knuse hole dot paoverenstemmelse med jedelestinske folket. Israel, men
dommen, det gjor den som
enn noen annen, burde vita at
kritiserer denne politikken.
man ikke kan utrydde et folk
Derfor protester sa mange in.
mot deres vilje.
der over bele verden, f.eks.
For dot tredje, dot kommer
den franske historikeren
aldri til a bli fred i Midtosten
Vidal-Naquet og den israelske
for palestinerne fir et eget
filosofen Agassi, mot invasjoland og en egen stat.

sake a fa i gang fredsforhandlinger. Valget fait pa svensken
Grey Folke Bernadotte. Han
hadde stor internasjonal prestisje, etter at han hadde ledet arbeidet med a fa tusener av konsentrasjonsleirfanger ut av
Tyskland for kapitulasjonen
der i 1945. Store deler av de
norske fangene ble loslatt som
folge av Bernadottes arbeid.
Ogsa tusener av joder ble pa
denne maten reddet fra dodsleirene.
Men det hjalp ikke stort. For
israelerne hadde ikke tenkt
slutte fred med sine naboer. I
stedet erobret de sommeren
1948 nye store landomrader fra
nabolandene, men ikke minst
fra palestinerne. Til tross for
dette klarte Folke Bernadotte a
fa til forst en kortvarig vapenhvile i juni 1948. Den neste varte til 11. september. Da ble Bernadotte myrdet av Stern-ligaen.
Den israelske regjeringa tok
straks aystand fra mordet, men
det forhindret ikke Ralph Bunche, Bernadottes etterfolger,
fra a gjore den israelske regjeringa direkte ansvarlig for

mordet.
Lederen for Stern-ligaen,
Nathan Yellin, ble holdt ansvarlig for mordet og domt til
atte ars fengsel. Kort tid etter
ble han imidlertid benadet.
Men Yellin var ikke aleine om

Det tilbudet som Yasser
Arafat har kommet med ved
godkjenne alle FN-resolusjon.
er om det palestinske sporsmilet ma taes i storste alvor
og gis all tenkelig stotte. Her
ipner dot seg en unik mulig.
het til fred.
En varig fred kan ikke nis
om ikke alle palestinere kan
vende tilbake til sine hjemtrakter, og disse utgjores ikke
bare av Vestbredden og Gazastripa, men av hole dot omridet som tidligere het Palestina. Samtidig ma selvfolge.
lig ogsi de israelere som er
halt, vokst opp eller bodd der i
generasjoner fi bli boende.
Alt snakk om at det bare skulle gjelde de joder som innvandret for 1948 ma avvises
(Og minst deler av PLO aksepterer at det skal skje).
Losningen pi Midtostenkonflikten er derfor den at dot
opprettes en binasjonal stat,
uten noen form for diskriminering, der bide joder og palestinere har rett til a bo, rett
til a uteve sin religion, snakke
sitt sprik, bevare sin kultur
og historie.
En umulighet, en barnslig
fantasi? Nei. Hvem hadde for
fern ar siden trodd at Robert
Mugabe og Ian Smith skulle
kunne sitt i samme parlament. I politikken er ingenting
umulig om man vil.

* )Talmud er en samling tolkfinger og kommentarer til Bibelen, gjort 500 f. Kr.
500 e.
Kr.
—

planlegge og vedta at Bernadotte skulle tas av dage. Med seg
hadde han ogsa Yizhak Shamir,
den navwrende utenriksministeren i staten Israel...
KNUT IVAR SKEID

Sjol om den norske Nobelkomiteen i 1978
presterte a tildele Jredsprisen til
Menaehem Begin, er han en av de storste terroristene i Palestinas historie.
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Clef er Vesten som
ag er han 24. Han kommer
Pervaz Akhtar kom til Norge 17 Sr gammel, i
fra en liten pakistansk Iandsby, hvor hans forreldre og tre yngre sostre
fortsatt bor.
Pervaz jobber verken p5 Sporveien, p5 Freia eller p5 Hot-Shot, han er
utdanna trykker, en jobb han trives med, og har et par Sr p5 Sogn Yrkesskole bak seg.
En skolskinnshistorie med andre ord? — Tja, solskinn skorter det som
kjent dessverre p5, her oppe i nord.

Vi sitter sammen i hans leilighet p5
Griinerlokka, han byr meg p5 kaker og te. Pervaz snakker et
utmerket norsk og forteller at han
etter sju Sr har fatt ratter i Norge,
ikke rart det, — han har jo oppholdt seg her i noen viktige Sr av
sitt liv.
Pervaz tilstar at Norge ble en
skuffelse, — men sa var jo ogs5
forventningene jeg hadde helt urealistiske, legger han til.
Pervaz ler nar jeg spot - han naermere, han vil ikke ut med mer. Den
forste tida her, mens han gikk pa
ungdomsskolen, forlop ganske
greit. For det meste gikk han i en
spesialklasse for utlendinger og
traff derfor sine egne. Problemene
motte han forst da han begynte pa

Det er Vesten
som holder oss nede
Pervaz mener at det er de med lay
utdannelse som mobber, velutdanna folk er langt mer tolerante.
— Ja, fordi dere ettertrykkelig
er holdt nede, sa de trenger ikke
frykte dere. De med lavtlemnsyrker innbiller seg jo at dere tar jobbene og boligene deres.
— Vel, det er mer innvikla enn
som sa, sier Pervaz, de forst& ogs5 mer rett og slett, om hvorfor vi
er her. Det ligger jo Arsaker bak
rasismen som stikker langt dypere
enn bare nordmenn kontra paki-

yrkesskolen:

To typer rasister
— Hele forste klasse var veldig
vanskelig a komme gjennom, hver
eneste dag gruet jeg meg for a ga
p5 skolen. Heldigvis var jeg likevel
sta nok til a fortsette, og det andre
aret ble ogsa langt bedre.
Seinere stone han p5 en annen
type rasister, da han begynte
jobbe: — Det var lett A merke
hvem som ikke likte meg pa jobben, det var folk som Spent ga
uttrykk for at de ikke likte «svartinger», sa dem unngikk jeg. Men
det var andre, som til a begynne
med var overstrommende hyggelige, de smilte til meg og ville ha
meg til a fortelle. Ironisk nok var
det dem som var de verste rasistene etter noen maneder. Derfor er
det lett 5 bli usikker, man stoler
ikke p5 noen for man har kjent
dem veldig, veldig lenge.
Jeg har noen norske venner
som jeg virkelig kan stole p5, en av
dem sier forresten rett fram at
nordmenn er noen store rasister,
han snakker nemlig dialekt og det
har han jo fatt horel

staner. Hele verdenshistoria er jo,
som du veit, historia om Vestens
utplyndring av v5re land. I dag selger Vesten oss v5pen som de tjener p5, s5 skyter vi hverandre, og
sa kommer de med sin humanisme
og U-hjelp. Alle fra den tredje verden vet dette, s5 kom bare ikke og
si oss noe annet. Men nordmenn
uten utdannelse skjonner ikke
slikt.
— Hvorfor ikke, arsakene ligger
ye! i historieundervisninga og i
pressens framstilling av dere?
— Ja, 55 absolutt. Historiebokene, hva forteller de? Om Englands
kolonisering av vart land, og den
blodige frigjoringskrigen som kosta tusener p5 tusener av indere og
pakistanere livet? I deres historieboker star det jo bare om den
annen verdenskrig her i Europa.

Islam og kvinner
Vi er enige om at mye skyld ligger
p5 pressen. Nar skal de slutte A
bare skrive om slasskamper og
diskriminering? Og gi et bilde av
pakistaneren som minner faretruende om bildet av stakkarene vi
i gamle dager dreiv misjon for? Mr
skal den begynne S skildre deres
kuitur?
— I dag skriver de bare om «kul-
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Eder oss rede
tur» i form av ville historier om
islamske domstoler, rare religiose
ritualer eller kvinneundertrykking,
hevder Pervaz.

— Ja, kvinneundertrykking, det
kan vi ikke komme utenom, det
kan vi vel si at eksisterer i Pakistan?
— Sjolsagt blir noen kvinner undertrykt, men det har mange Srsaker. Og i Pakistan som i Norge
ser vi det hyppigst blant folk med
lay utdannelse. De fleste pakistanske kvinnene er hjemmevrende, men de kan ikke tenke seg
noe annet liv. Men hvordan skulle
det i noe tilfelle bli plass til dem pa
et overmetta arbeidsmarked? I et
fattig land som Pakistan kan ikke
kjonnsrollene forandres over natta.
Den norske pressen gir et skjevt
bilde, horer de om kvinnemishandling blant pakistanere blir det
slatt opp som et swrtrekk ved
Islam! Samtidig vet alle at det
foregar i jwyla mange norske
hjem. Jeg har sett mishandle kvinner sta fram pa TV anonymt, og
hvorfor anonymt? Selvfolgelig fordi de frykter reaksjoner i sitt
Kvinnefrigjoringa har
nok ikke nadd 55 dypt under skinnet pa de fleste nordmenn heller.

Kvinner i sari,
med senkede blikk...
— Dessuten har vi pornoen...

— Ja, og porno er forbudt i Pakistan.

—1 Men sex i seg sjel er jo ogsa
tabu?
— Vi har en strengere moral enn
hos dere, jeg mener nordmenn
godt kunne tenkt litt mindre pa
«piker, yin og sang». Det er noe
dere mangler, en viss respekt tror
jeg, som vi Irer gjennom religionen.

— Jeg er ikke enig i at religionen
i seg sjol er noe tap, men det er
klart at mange mangler noe a Bette
i stedet. — Men hvordan tror du
pakistanske kvinner har det her i
Norge?
— De voksne har sikkert problemer, det er vanskelig for dem 6
identifisere seg med norske kvinner, men jeg er holler ikke sikker
pa om de er interessert i a f8 kontakt. Yngre jenter har det kanskje
lettere, de som er vokst opp her og
gar pa skole.

Ville aldri hart norsk
uten mitt morsm51
— Du jobber og, sa vidt jeg vet,
som morsmS1sIrer?
— Ja, vi har en forening som heter «Jamat - e - Ahles-Sunnat», der
jobber jeg fire ettermiddager i uka.
Du har sikkert hen om de nedskjaeringene som vil ramme morsmalsundervisninga og om de protestaksjonene vi har hatt mot det.
Dette er nemlig noe som be-

kymrer oss dypt, hvordan skal ungene \tare here godt norsk, uten et
solid morsmal? Jeg er overbevist
om at jeg sjol aldri ville skikkelig norsk uten det, i dag foler jeg
at jeg mestrer begge sprakene Iikeverdig. Men det dreier seg ikke
bare om norsken, ungene star i fare fora miste sin kulturelle bakgrunn. I visse tilfeller har de allerede gjort det.
De far bandet til Pakistan revet
over, de kan ikke engang brevveksle med familien hjemme.
— / USA er jo gatekamper mel-

lom ungdomsgjenger av forskjellig
etnisk bakgrunn vanlig, jeg blir forbanna redd nar jeg tenker pa liknende ti/stander her, men det tror
jeg kan komme.
— Ja, Pervaz tenker seg om, —
de pakistanske ungene som vokser opp i Norge i dag tar tinga
langt mer for gitt enn det vi gjor,
de foler at de har rettigheter og er
«toffere».

— Reagerer ikke din generasjon
ogsa med sinne?
— Det er individuelt, noen gjor
det, andre biter det i seg. Vi er nok
usikre alle sammen. Man innbiller
seg at folk snakker om en, mumler
bak ryggen ens pa gata;
svarting» eller «Pakkis». Jeg foler
meg derfor veldig usikker straks
jeg beveger meg ut av porten.
Men ut ma man jo! Eller hur? Sier
Pervaz og ler lett oppgitt.
THERESE BJORNEBOE

Husker du Halfdan Karlsen, lekiorefi ved Lerenskog videreggende skole like deftly Oslo,
som gikk HI injuriesoksmal mot Fremskrepallid? Ford! Carl I. Hagen I Co. Rage Beskyldi ham for a drive undemisning klasseRam Enden mi visa Die at Carl I. Hagen male
081818 10.000 POMP ordaining 09 Dle
for Ire av atte inlurierende uisagn.
Malign Orison har /1811 SAW hen hepynte
a odervise nislorie op sainfunnslag drove!
med krNsk undervisning. 00,10P har hail /agel en Mille NW SON 81181W811V 09 supplement 111 vanlige 'weaker, for a Dryle opp del
Iradisjonelle monslerei med Dare en Wed
som Nos SI8VISK.
Rule 80 dro LOPenSI(09 09 snakkel med

Hallam ilarlsen...

Hi OM

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

Rllte80 Nr. 5/1982

Borgerlig eller manias
historiesyn?

en med heftet var gi elevene en
oversikt over imperialismebegrepet. De ulike definisjonene
av imperialisme blir diskutert.
Heftet tar opp utviklinga fra kolonitida fram til i dag, og viser at imperialismens tid ikke er forbi. Latin-Amerika blir bl.a. brukt som
eksempel, med USA-imperialismens utvikling fra slutten av
1800-tallet og opp til var tid. Sammenhengen mellom imperialisme
og krig blir diskutert — vi ser pa
bakgrunnen for 1. og 2. verdenskrig, og faren for en 3. verdenskrig.
— Jeg har ogsa vaert opptatt av
a trekke linjene fra fascismen i
30-ara til dagens nyfascisme, og
laget en serie pa tre hefter om dette temaet: «Norge i mellomkrigstida),, «Nasjonal nyreisning — en
marxistisk historieforstaelse» og
«Fremskritt?», hvor jeg tar opp
sammenhengen mellom Nasjonal
Samling og Fedrelandslaget fra
30-ara og Fremskrittspartiet dag.

i

Arbeidsmetoder

— Er det alle de darlige lwrebokene som far deg til a lage et slikt alternativt undervisningsopplegg?
— Alle historieboker er ikke nodvendigivs darlige,
men de er utilstrekkelige. De gar ikke grundig nok inn i
temaene, men er laget for at elevene skal fa en helhetsoversikt. Mange temaer er nesten ikke dekket i det hele
tatt, derfor har jeg bl.a. laget hefter om kvinnehistorie
og samenes historie. Selvfolgelig bruker jeg noen lorebaker, det er ikke til a unnga F.eks. i(Fremad og aldri
som er Norgeshistorie i tegneserieform, Jul
glemmen,
Myhrvold: tdmperialismens tidsalder», Tanumserien og
Halvorsen m. fL: aFortid og samtid».
.

Kristian Moens historieboker bruker jeg bare som skrekkeksemPel
Jeg har latt elevene sammenlikne ulike historieboker og se pa
forskjellen i historiesyn.

Historiske linjer
— En svakhet med Irelookene er
at de ikke trekker linjene fram til
var egen tid. Elevene Irer at imheitteil
et7O
p1 e9r2i 1)1 isjmeegnhavr adretreforf ri
laget Ei
om imperialisme og krig basert pa
gruppearbeid fra elevene. Mening-

— Er det ikke veldig mye arbeid
lage slike hefter?
— Jeg skriver jo ikke alt selv.
Flere av heftene er basert pa gruppearbeid og provebesvarelser fra
elevene, og jeg far alltid noen elever til hjelpe meg med sette
sammen heftene. Men det er start
sett jeg som setter opp problemstillingene og finner fram materiale.
Det har faktisk hendt at elevene
har laget sitt eget opplegg: I en
klasse ble mine forslag til fordypningsemne nedstemt. Elevene ville ha samtidshistorie etter 1945,
og bestemte temaene: «Ost/Vestkonflikten, Norge og NATO, Den
tredje verden og nyfascismen..
De gjorde mesteparten av arbeidet
sjol. Men forutsetningen for dette
er at klassen bestar av vakne,
samfunnsbevisste elever. Ellers er
jeg aktivt med i elevenes arbeid,
og kommer med mine egne kommentarer. Det er jeg som er ansvarlig for heftene, og jeg ma kunfor dem.
sta

ne

— Hvordan stiller de andre lwrerne
seg til ditt arbeid?
— Vi har jo diskusjoner pa Irervrelset, men det er ingen som
motarbeider meg direkte, slik det
var for rettssaken. Noen kolleger
mener at mitt opplegg med grundig fordyping i enkelte temaer gar
ut over elevenes helhetsoversikt.
Dette kan det vre noe i, men mine eleven Irer til gjengjeld kritisk
sans, arbeidsteknikk, evne til
jobbe i grupper og de Irer vwre
kritiske til historiske kilder.

Borgerlig/marxistisk
historiesyn
— Hvordan legger du opp et skolear?
— Jeg starter skolearet med
legge fram Kirke- og Undervisningsdepartementets fagplan for
historieundervisning. Sammen
med den legger jeg fram en artikkel som stiller seg kritisk til mulighetene for en skikkelig historieundervisning ut fra de rammene som
gis.Elevene deles inn i grupper og
jobber med dette. SS har jeg en eller to timer hvor jeg tar opp forskjellen mellom borgerlig og marxistisk historieoppfatning. Jeg viser
hvor jeg selv star helt fra begynnelsen.
Ellers i skolearet er jeg apen for
forslag fra elevene, og kommer
med forslag selv. Jeg legger mye
vekt pa gruppearbeid og elevene
kritiserer meg av og til for det. Da
ma jeg prove variere litt...

Lwrebok?
— Til slutt — er du alene om a drive denne formen for undervisning.
— Nei, helt sikkert ikke. For
hadde vi Sosialistisk skoleforum,
hvor laerere mates og diskuterte
erfaringer med kritisk undervisning. Na er dette forumet nedlagt,
dessverre, men jeg har sendt en
del hefter til Oktober Forlag, med
hap om at de kan redigeres og bli
til en lwrebok. PS den mSten onsker jeg spre mine erfaringer, og
kanskje inspirere andre lwrere,
ayslutter Half dan Karlsen.

inne
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og 350 leiesoldater tvang bon- ■

■
En HEFT
■
■
■
■
■
■

partiets utvikling fra revolusjon
til reformisme tas opp, samt
den framvoksende fascismen.
re Nasjonal nyreisning — en
marxistisk fascismeforstaelsen
er i hovedsak skrevet av Halfdan Karlsen, og drafter bl.a. ulike syn pa hva fascisme er. Borgerlig oppfatning: Fascisme er
Fascismeserien
■
noe swregent i forhold til vanlig
■ Serien best5r av tre hefter:
borgerlig politikk , og fascismen
be«Norge
i
mellomkrigstidan
■
varte fra 1920 til 1945. Marxisstar
delvis
av
elevbesvarelser
111
tisk oppfatning sier at fascispa
en
prove,
noe
er
sakset
fra
■
men er en av borgerskapets
oppgitte kilder og noe er produ■
herskeformer, som brukes i tisert av Halfdan Karlsen. Heftet
■
der med hard klassekamp.
tar opp den okonomiske krisa i
■
Heftet tar for seg den fascistis20- og 30-5ra, og den politiske
■
ke ideologien, og bruker Osterpolariseringa som fant sted,
■
rike som et eksempel, hvor det
med
skjerpa
klassekamp.
Noen
■
var et fascistisk kupp i 1934.
store
arbeidskonflikter
blir
tatt
■
a Fremskritt?), tar for seg
opp, og det blir vist hvordan
■
FremskrittsPartiet.
Det bestar
borgerskapet provde 8 stanse
■
den framvoksende arbeider- for en star del av artikler fra
■
klassen ved 5 bruke hwr/politi pressen, og viser hva Frem■
skrittspartiet star for. Han trekmot streikende arbeidere (i
■
ker forbindelseslinjer tilbake til
vanlige
historieboker
nevnes
■
bare
Menstadslaget).
ArbeiderFedrelandslaget/Nasjonal
Sam■

Vi har tatt for ass noen
■ av heftene som Halfdan
■ Karlsen har brukt i under■ vismnga, for a Si litt om
■ innholdet og hvordan de
■
■ er laget:

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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ling. F.eks. angrep Fedrelandslaget sosialistiske Irere pa
samme mate som Halfdan Karlsen ble angrepet av Fremskrittspartiet.

Sami Adnan
Heftet omhandler samisk histoile fram til 1814, belyst gjennom en rekke artikler fra aviser,
tidsskrift og ticker. En sentral
problemstilling er om samene er
en urbefolkning eller ikke. Det
star artikler med motsatt syn i
heftet. Det er ogs5 laget et hefte som inneholder elevbesvarelser pa en prove om dette spewsm5let.

Kvinnehistorie
Heftet er delvis produsert av
Halfdan Karlsen. Det inneholder
en Dagblad-artikkel om kirkens
kvinneforakt og utdrag fra «Fremad og aldri glemme ,, , Kristian
Moens historiebok og «Norges
kulturhistorie». Heftet inneholder en oversikt over kvinnebevegelsens historie og bakgrunnen for at den vokste fram.
Det tar opp forskjellen mellom
borgerlig kvinnesak (feminisme) og arbeiderkvinnebevegel sen. Det blir trukket linjer fram
til dagens kvinnebevegelse, i
motsetning til Kristian Moen,

som stutter med at kvinnene
fikk stemmerett i 1913.

Samtidshistorie
Heftet er et gruppearbeid fra
elevene, uten kommentarer fra
laareren. Del 1, Ost/
Vest-konflikten, tar for seg forholdet mellom USA og Sovjet
fra 1945 fram til i dag, den kalde krigen, atomvapenkapPlopet
og fredsbevegelsen. Hovedskylda for opprustninga legges
p5 USA og Vesten, Sovjet blir
framstilt som den svake part
som er tvunget til 5 henge med.
Del 2 — Norge og NATO — omhandler Norges vei inn i NATO,
og tar opp det norske forsvarets oppbygging. Det er et avsnitt om Norge og opprustning,
som spesielt tar for seg vApeneksporten fra Raufoss Ammunisjonsfabrikk og Kongsberg Vapenfabrik.
Del 3 — Den tredje verden —
starter med a si litt om multinasjonale selskaper. Eksemplet
Chile tas opp, og det blir pavist
hvilken makt de multinasjonale
selskapene har i Den tredje varden. Samtidig nevnes argumenter for slike selskaper. Ellers er
det en lang artikkel om Ny Okonomisk Verdensordning, og litt
om U-hjelp. Til slutt en artikkel

om Sovjet i Afghanistan og

dene til 5 levere tilbake pengene. Hovedmennene bak bondenes aksjon ble strengt straffet.
Heftet bringer utdrag fra
«Fremad og aldri glemme»,
som tydelig har tatt bondenes
parti og beskriver historien fra
deres synsvinkel. Det er ogsa
utdrag fra borgerlige historieboker, hvor historien er sett fra
de danske myndighetenes side.
Vi ser tydelig forskjellen i historiesyn, og dette belyses videre i
heftet, bl.a. gjennom en rekke
anmeldelser av «Fremad og
aldri glemme». «Fremad og
aldri glemme» er en historiebok
i tegneserieform, laget av hisFolkets historie
toriestudenter fra Bergen. Den
omhandler historien sett fra
Heftet tar for seg den s5kalte
vanlige folks side, og tar stand«strilekrigen» som foregikk i
punkt til historiske hendelser.
Bergen i 1765. Det er utdrag fra
Den har et marxistisk grunnflere ulike historieboker og ulike
syn, og dette legges det ikke
leksika. Strilekrigen hadde sin
skjul p5. De fleste anmeldelsebakgrunn i en ekstraskatt som
ne stiller seg positive boka,
skulle dekke den dansk/norske
men en borgerlig historiker som
statsgjelda. Dette ble en hard
Lars Jacob Holdt mener at den
belastning p5 de fattige norske
bandana, og en gruppe p5 200 er ensidig, preget av svart/
striler dro til stiftsamtmann Ci- hvitt-tenkning og tildels forcignon i Bergen og krevde en falsker historien.
Til slutt i heftet er det lokalslutt p5 dette flaeriet. De lyktes
historie fra Nedre Romerike,
i 5 presse amtmannen og fog-

USA i El Salvador.
Del 4 omhandler nyfascismen. Det inneholder bl.a. en
oversikt over World Anti Communist League (WACL) og deres virksomhet i verden, samt
andre verdensomspennende
fascistiske organisasjoner, med
natter tilbake til 2. verdenskrig.
Ellers omhandles nyfascismen i
en rekke land: Vest-Tyskland,
Italia (hvor det finnes en organisasjon som kaller seg «De nazistiske maoister» Frankrike
(Det nye hoyre), Spania, Tyrkia, USA og Norge.

den, og fikk igjen pengene. Men med staff om bl.a. husmenn og

det ble sendt bud til Danmark, deres kar.

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■■
■
■
■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

I
I
■■■

I
Zimbabwe har sliss 16 irs frigjeringskamp. Motstanderen var det hvite rasist
- regimet

holdt oppe av Ser-Afrika og hele det imperialistiske systemet.

I

Det svarte flertallet i Zimbabwe

gjorde den samme

erfaring som resten av verdens undertrykte folk: Vapna frigjeringskamp er
nodvendig for a bli fri fra imperialismens jerngrep.

■■■

Men friheten er ikke vunnet automatisk ved en
militmr seier. Den n vunne olitiske friheten ma brukes til a vinne OKONOMISK frihet, som Robert
Mu abe, Zimbabwes statsminister
sier. Mange frigjeringsbeve lser har gjennom frigjoringskampen blitt avhengige av
det landet
som forsyner dem med vapen: Soviet. Denne avhen i heten

I

bare fortsetter, hvis man ikke klarer

a bli okonomisk fri.

I

■■

Frigjoringsbevegelsen ZANU i Zimbabwe We aldri avhengig av Soviet eller noen
andre.
ZANU fikk aldri et vapen fra Sovjet. Om vapenhjel

en fra Kina sa Mu abe: «Kina er vire yen-

ner, men vi er ikke gift med dem!» ZANU understreket at
frigjeringa var deres eget verk
folkekrig.

■■■
I
I
I

en

Ogsa etter frigjoringa legger Zimbabwe vekt pa a bli uavhengig. Endringer av samfunnet

skal baseres pa egen styrke — ikke pi stotte utenfra. Zimbabwe prover ikke a
gjore alt pa en
gang. Forst skal samfunnet

bli gjores uvahengig av utenlandske selskaper kapital ogeksperter.

•

Forst da kan klasseforholdene i Zimbabwe endres,
og de kan fa sosialisme.
■ ■ ■ Alternativet er a ga sa fort fram at samfunnsendringene krever stotte fra et annet land.

• 4% *do

;

Eksemplene er mange pa dette. Vietnam, Angola, Etiopia og Cuba viser hvordan avhengigheten
av Sovjet ikke forer til frihet og sosialisme. Zimbabwe
har lmrt av disse feilene, og gar sin egen

I

■■■

Om Zimbabwe vil lykkes, vet vi ikke enna. A bygge opp en uavhengig ekonomi
for et land

i den 3. verden er uhyre vanskelig. Den imperialistiske verdenshandelen

med det ulike byttefor-

holdet gjor det nmrmest umulig. Men Zimbabwe har utfordra det umulige.
og vipenet er marxismen-leninismen. Representanter for ZANU understreka at dette var analysers
de brukte bide i
folkekrigen, og na i oppbygginga av et fritt Zimbabwe.

ii

Ma,
,.orskjelr da ogsa
re land som
sosialismen.
e er vat. modell»,
Jeg har stor tro pa
bes vei. Det er var
t a hjelpe til, sa det lykkes. Hele verdens folk trenger a se at framgang er mulig
i dag.
PAMPERI NE ZIMBABWE
— Zimbabwe, ga fram!
.

■■■

Flere fri ' orin sbeve elser enn ZANU burde brukt
marxismen-leninismen som veiledning
:

ke
nnhet og UH

BO BREKKE

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

Rute80 Nr. 5/1982

...,==■••■

stetter
imbabwe

Alle stotter Zimbabwe! Hvordan er det mulig? Rod Ungdom ivret for at Operasjon Dagsverk skulle ga til Zimbabwe. Vi holder Zimbabwe fram som et eksempel for den 3.
verden og sier Mugabe er marxist-leninist. Men Rod Ungdom er slett ikke alene med sin stotte.

Pa konfrontasjonsmote sier
representanten fra Sosialistisk Ungdom at Mugabes reformisme er glimrende, og
lurer pa om vi i Rod Ungdom
skal bli reformister vi ogs5..
AUF kaller Mugabe en demokratisk sosialist, og trykker Zimbabwe til sitt sosialdemokratiske bryst. Og de
kristne organisasjonene stetter Mugabe, for det gjor alle
kirkesamfunnene i Zimbabwe ogs.5.. Selv Unge Hoyre
(UH) sier Zimbabwe er bra.
UH priser all privatkapital- ismen der nede, og sier fornoyd at Zimbabwe er mer
kapitalistisk enn Norge.
Hvordan kan alle sammen
stotte Zimbabwe pa sa forskjellig grunnlag? Er det
noen som lurer seg sjol? Bade ja og nei. For det forste er
det positivt at flest mulig
stotter Zimbabwe. De trenger den stotten de kan fa. Men
argumentasjonen for stotten
er tvilsom for flere.

Reformer i Zimbabwe

A

bruke Mugabes reformpolitikk som forsvar for reformisme i Norge, er i seg
sjol latterlig. Reformisme er
a begrense kampen til reformer som flikker pa det
kapitalistiske systemet, men
aldri bryter ut av kapitalismens tvangstroye. Reformisme har vfflrt Arbeiderpartiets politikk i Norge, stotta

12

av SV.
Er sa Mugabe en reformist? I sa fall ville han aldri
gatt til 16 ars kompromisslos
frigjoringskrig mot det hvite
rasistregimet. Alle de andre
svarte nasjonalistlederne
trodde de kunne kompromisse seg fram til avtale med
Smith. Mugabe sa hele tida
at det eneste som kunne fore
til svart flertallsstyre var
militaer seier.
Hva sa med politikken i
dag? Det er riktig at Mugabe
forelopig bare har gjennomfert reformer innafor en
okonomi som utvilsomt er
kapitalistisk. Arsaken til at
Mugabe ikke bryter med den
kapitalistiske okonomien ener at Zimbabwe forelopig
er i et nydemokratisk stadium. (Se egen artikkel. ) Akkurat som den kinesiske revolusjonen, deler Mugabe
revolusjonen i Zimbabwe inn
i flere stadier.
Mugabe sier: «Vi gikk til
vmpna kamp for a vinne var
politiske frihet. Na ma vi
bruke denne politiske friheten til a vinne var okonomiske frihet. Jeg vil summere
fasene i var nasjonale kamp
som ledger:
1. Nasjonal vwpna. kamp.
2. Nasjonal uavhengighet.
3. Nasjonal okonomisk uavhengighet.
4. Nasjonal sosialisme.»
Zimbabwe har hart av
erfaringene fra andre afri-

kanske land. De har sett
hvordan Zambias nasjonalisering av gruvene ble fiasko,
fordi de ikke hadde eksperter som kunne drive dem. De
har sett hvordan Mosambiks
okonomi har brutt helt sammen etter frigjoringa, fordi
alle de hvite dro, og ingen
kunne erstatte dem.
Mugabe ensker ikke
gjenta disse feilene. Han
onsker ikke a ga fortere
fram enn den svarte nasjonen er sterk nok til. Okt utdanning, en ny jordfordedling og
ved
livsforhold
bedre
utbygging av helsevesenet
er derfor det som i forste om-gang blir prioritert. Disse re-

formene peker ikke utover
kapitalismen. Men de er
grunlaget for a gjore de
svarte i stand til a erstatte
kapitalismen med sosialisme.

Hva med
kapitalismens
velsignelser?

A here UH-folk juble over at

Mugabe ikke har rort den
private eiendomsretten til de
multinasjonale selskapene,
er direkte latterlig. For enhver som setter seg inn i
Zimbabwes problemer, vil
se at de multinasjonale selskapene er en vitkig hindrig
for Zimbabwes utvikling. At
Zimbabwe ikke forelepig er
sterkt nok til a utfordre disse
monopolenes utbytting av
landet, er ikke noe a juble
over. At UH jubler, forteller
bare om UHs reaksjonre
utgangspunkt.
F.eks. er 100% av gruveindustrien i Zimbabwe eid av
utenlandske selskaper. Mugabe forsekte a forby selskapene a to profitten ut av landet. Da trua selskapene med
a legge ned drifta. Den unge
svarte staten er ikke i stand
til a drive gruvene. Mugabe
inngikk da et kompromiss pa
50% av profitten, som skulle
reinvesteres i Zimbabwe.
Jeg syns jeg hewer UHs jubel
over denne seieren for kapitalismen.

Ny
Hva slags
samfunnssystem har
Zimbabwe? De har
frigjort seg etter 16
ars frigjoringskrig. De
har valgt en regjering
med
marxist-leninister i
spissen. Men det er
ikke sosialisme i
Zimbabwe. Hvorfor
ikke? Mao kaller
Zimbabwes
samfunnsmodell for
nydemokrati, og
hevder at
revolusjonene i den 3.
verden nodvendigvis
ma ga gjennom to
stadier. Forst et
nydemokratisk, og sa
et sosialistisk.
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Demokratisk sosialisme
Na vil jeg hevde at sosialisme er langt mer demokratisk enn kapitalisme. Det er
fordi makta over okonomien
star helt sentralt for demokratiet for folket. Dette har
aldri AUF/Arbeiderpartiet
forstatt. Leder i senatet i
Zimbabwe, Culverwell, har
derimot slatt fast: «Politisk
demokrati er ikke viktig i
seg sjol, men kan bli brukt til
gradvis a eke det okonomiske demokratiet. En stemme betyr ikke mye i seg sjol
for en person som sulter. En
skin person vil vre langt
mer interessert i mat enn
stemmerett.»
Dette betyr ikke at ZANU/PF mener stemmeretten er uten betydning. Det
var kravet om frie valg gjennom «en mann, en stemme»,
som var hovedkravet under
frigjoringskrigen. Men ZANU/PF onsker ikke a stoppe
der. Stemmeretten og flertallsstyret ma brukes til noe.
Hvis ikke har man ikke oppnadd noen ting. «Politisk avhengighet i Afrika i lopet av
de siste 20 Ara, ma bli etterfulgt av okonomisk, intellektuell, teknisk og kulturell
uavhengighet», slar Mugabe
fast.

De kristne
og Zimbabwe
Noen har kanskje glemt biskop Muzorewa? Han var den
forste svarte statsministeren i Rhodesia. Muzorewa
forradte kravet om svart
flertallstyre, og gikk med pa

Allerede i 1940 skrev Mao artikkelen «Om Nydemokratiet». Han tok for seg den kinesiske revolusjonens smrtrekk.
Han skrev: «Men i dag er det
enna ikke rette tida til a innfere sosialismen. Oppgava na
for revolusjonen i Kina er
slass mot imperilialisme og
foydalisme, og sosialismen
kommer ikke pa tale for denne oppgava er fullfort. Den kinesiske revolusjonen kan ikke
unnga a to de to stega. Forst
nydemokratiet og sa sosialisme. Dessuten vil det forste
steget kreve ganske lang tid
og kan ikke bli gjennomfort
over natta.»
Hvis vi studerer Mugabes
taler ser vi at han bygger pa
Maos analyse av nydemokratiet. Mugabe deler revolusjonen i faser. Forst politisk
frihet, sa nasjonal okonomisk
uavhengighet og sa sosialisme. Og Mugabe har understreka at eiendomsforholda
pa landsbygda ikke kan forandres over natta.
Men sammen med likhetene
er det ogsa vitkige forskjeller
mellom Kina og Zimbabwes
revolusjon. Mugabe driver in-

a

sitte som nikkedukke i en
sakalt sebra-regjering
(svart og hvit-stripet) hvor
de hvite fortsatt hadde all
makt. Det var Muzorewa
som UH og de kristne i Norge trykket til sitt bryst pa
70-tallet.

gen blind kopiering av Kina.
Tvert om har han understreket at ingen andre land er
Zimbabwes modell for sosialisme. Men teorien er en rettesnor til handling og analyse.
Maos teori om nydemokratiet
star sentralt for frigjoringa av
alle land i den 3. verden.
Mao slo fast at etter at vi
gikk inn i imperialismens epoke, forandret de borgerlig-demokratiske revolusjonene karakter: «I denne tida hewer
ikke noen revolusjon i en koloni eller halvkoloni som er retta mot imperialisme, dvs. mot
det internasjonale borgerskapet eller den internasjonale
kapitalismen, lenger med til
den gamle typen som var den
borgerlig-demokratiske verdensrevolusjonen, men til den
nye typen (... ) Slike revolusjonwre kolonier og halve kolonier kan ikke lenger bli regna som allierte for verdenskapitalismens kontrarevolusjonwre front. De er blitt allierte for verdenssosialismens
revolusjonwre front.»
Denne analysen er viktig
fordi den forklarer hvorfor revolusjonen i underutvikla land

Men Muzorewa er slett ingen god representant for kirkesamfunnene i Zimbabwe.
Det store flertallet av dem
spilte en progressiv rolle under frigjoringskrigen, og
gyr det fortsatt. Men, som
et leserinnlegg i avisa i Zim-

kan ha en mye breiere allianse bak kampen mot imperialismen. Den forklarer at
fronten ikke ma innsnevres
bare til de som vil ha sosialismen, og at hvis man prover a
ga direkte til en• soslalistisk
revolusjon, vil det mislykkes.
Kjernen i Maos analyse er folgende : «Slik tjener denne revolusjonen i virkelighpten til
rydde en enda breiere veg fo'r
at sosialismen skal kunne utvikle seg.»
Mugabe har klai't a samle
en brei front bak sin politikk.
Den fasen Zimbabwe er inne i
er ikke den endelige. Mugabe ma ga videre til fase 2 —
den sosialistiske. Men uten
den nydemokratiske fasen,
vine dette vwrt umulig. Forutsetninga for at det blir noen
fase 2 er at arbeiderklassen i
byene og pa landsbygda fewer
an i utviklinga av det nydemokratiske Zimbabwe. Her vil
den politiske kampen i Mugabes parti, ZANU/PF sta sentralt.
BO BREKKE

babwe Slo fast: Neppe noen
av kirkesamfunnene vlile
velge Muzorewa til talsmann.
Misjonrene har selvsagt
bade hatt positiv og negativ
betydning for Zimbabwe.
Misjonmrene var med Cecil
Rhodes og koloniserte landet. De forte de svarte bort
fra opprorstrang, og oppfordra helier de svarte til
vende det andre kinnet til.
Men pa den andre siden var
misjonsskolene omtrent det
eneste skoletilbudet som fantes for svarte. Og de fleste
kirkesamfunn valgte rett side og stottet de undertrykte i
frigjoringskampen.
Derfor har marxist-leninisten Mugabe et godt forhold til de kristne i Zimbabwe i dag. Dette gleder ogsa
norske kristne. Men de ber
tenke igjennom dette. Kanskje kommunistene ikke er
sa farlige likevel? Kanskje
kommunistene er mer tolerante enn de kristne? For
hvorfor matte de kristne i
Norge stotte biskop Muzorewa, og ikke marxist-leninisten Mugabe? For ingen kunne vre i tvil om at biskopen
forradte de svarte. I dag har
biskopen null politisk betydning. Hans 5000 soldater
remte til Sor-Afrika etter
Mugabes valgseier og er der
fortsatt. Det skulle fortelle
det meste om Kare Kristiansens favoritt i Zimbabwe.

Hvem blir lurt?
Jeg onsker ikke a fa noen
andre til a slutte a stotte Mugabe og Zimbabwe i deres
kamp for nye framganger.
Men jeg syns de bor tenke
over en del politiske sannheter. For kristenfolket og UH

ma det vwre et tankekors at
de aldri stotta Mugabe, for
han kom til makta. For SU
og AUF ma det vre rart
innse at den maoistiske frigjoringsbevegelsen i Zimbabwe vant. For SU har det i
alle a.r vwrt et poeng at de
store frigjoringsbevegelsene
i verden ikke stutter Kinas
analyse av verden — den sakalte 3 verden-teorien. Hva
med ZANU?
For SU/AUF har Sovjet
spilt en progressiv rolle i den
3. verden pga. sin sottte til
frigjoringsbevegelsene. Hva
da med eksemplet ZANU?
Lwrer dere ingenting av det?
ZANU fikk aldri stotte fra
Sovjet fordi ZANU nektet
akseptere Sovjets betingelser for vapenhjelpen. Tror
dere ikke Sovjet stiller betingelser til andre frigjoringsbevegelser?
Samtidig gir Zimbabwe
ogsa oss en del a tenke
Zimbabwe lwrer oss at frigjeringa av et land i den 3.
verden er mye vanskeligere
enn vi forestilte oss. Det er
ingen lett vei fram til sosialisme, likhet og velstand for
alle. Tvert om er okonomisk
frigjoring for et land i den 3.
verden uhyre vanskelig. Mugabe forsaker noe nytt. Til
tross for likhetene med Kina,
er det likevel store forskjeller. Mugabe avviser da ogsa
at han har andre land som
modell for sosialismen.
«Zimbabwe er var modell»,
sier han. Jeg har stor tro pa
Mugabes vei. Det er var
plikt a hjelpe til, sa det lykkes. Hele verdens folk trenger a se at framgang er mulig
i dag.
PAMPERI NE ZIMBABWE
— Zimbabwe, ga fram!
BO BREKKE
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«I suppose 'ye been knocking
on heavens door for about
eleven years now, with some
sort of high or another... ► Sier
David Bowie (i -76) i boka
«Bowie in his own words».
Men at det har Mitt tid til mer
enn <idrugs» og dekadense vitner
platebunka om, i lopet av
femten ar har Bowie sluppet
fjorten LP'er, Live- og
samleskiver ikke medregna, og
et utall singler. Dessuten har
han som kjent medvirka i flere
filmer og teaterstykker.
Lite tyder pa at han lider av
nostalgi, — i 1982 er han minst
Helt siden forsommeren -82 har lata
«Cat-people» toppa listene, og gjor det
fortsatt i skrivende stund. Det er tvilsomt om
Bowie noengang har oppnadd en slik
suksess tidligere som med denne late, den
er en lat som fester seg, men arsaken ligger
nok ogsa i at den er lett tilgjengelig. Late
viser langtifra Bowie fra hans mest
eksperimentelle side, — men sa har han
heller ikke skrevet musikken.
Sjol om Bowie er en etablert stjerne, er han
ikke redd for a ga sine egne veier, framfor a
gi publikum den Bowie som forventes. Han
er en sjonglor, og har mange bailer i lufta.

David Jones f. 8/1-47
David er fodt i januar 1947, i Brixton, og
begynte som tolvaring a spille saxofon,
inspirert av broren Terry. Terry var
jazzmusiker, vanka i klubber og lot haret
gro, noe som imponerte David. Siden ble
det nye idoler, som han i -73 fikk anledning
til a hylle med LP'en Pin Ups» som bare
bestar av gamle sekstitalls hits.
I -64 slapp David sin forste singel «Liza Jane»
under navnet «David Jones with the King

like frisk og aktuell som
noensinne. Ser vi tilbake pa
sommeren, blir det unektelig til
Bowies komp. Han har hjulpet
mot morragretten i nitimen og
dratt oss ut pa dansegulvet, i
greske diskoteker savel som pa
Club 7.
A skulk analysere «mysteriet))
Bowie er ikke left, tekstene hans
faller ikke inn i gengren
«hverdagspoesi», tvertom er de
bade tvetydige og hoytravende.
En gjennomgang av hans
produksjon hittil samt noen
personlige refleksjoner, vager
vi oss derimot i kast med!

manen for forste gang, og lata ble spilt i BBC.
Hit-singelen ble fulgt opp med LP'en «David
Bowie» i dag kjent som «Space Oddity». Pa
denne tida matte David Mary Angie Barnet,
som han seinere giftet seg med.
Siden kom LP'ene «The man who sold the
world» («The most drugorientated album
I've made») og «Hunky Dory», men uten
saerlig suksess.
Om det var beregnende kan vi spekulere
over, men ved a fortelle om sin biseksualitet
bie Bowie forsteside stuff i avisene. I en tid
da de fleste effekter, som glitter og sminke
hadde utspilt sin role, var dette noe nytt.
Bowie hadde fatt en image og ikke lenge
etter var «Bowie-sveiseno et begrep, og en
mote.

David moter Lou og Iggy

Bees». Men i 1966 var David nodt til a skifte
navn. I bandet «Monkieeso var det nemlig
allerede en David Jones, sa han fikk bytte og
valget felt altsa. pa Bowie, etter den beromte
amerikanske kniven.

I 1972 la Bowie og bandet, med bl.a.
gitaristen Mick Ronson, ut pa verdensturne.
Mens Angie og deres nyfodte sonn Zowie,

Pa forstesidene
av en.gelske aviser
Noe gjennombrudd kom ikke for i -69 med
singelen «Space Oddity» som Bowie ble
inspirtert til a lage etter Stanley Kubricks
film «2001 — en Romodyseeo. Tidspunktet
var velvalgt; samme ar sto amerikanerne pa
ble tilbake hjemme. Turneen ble en
dundrende suksess og like etter bie «Zigy
Stardust» sluppet, hans til da mest solgte LP.
Og med denne skapte Bowie karakteren
Ziggie.
Det var en travel tid, hvor bl.a. singelen «All
the young Dudes som ble en stor hit, ble
sluppet. I august samme ar produserte
Bowie Lou Reeds «Transformer», som ble
Lous gjennombrudd.
De to hadde truffet hverandre like for pa
«Max's Kansas city» i New York. Der traff
Bowie ogsa Iggy Pop som han hjalp a stable
pa beina igjen etter at Iggy hadde vrt hardt
nedkjort og innlagt pa psykiatrisk sykehus.
Pa LP'ene «Lust for Life» og «The Idiot» skrev
Bowie mesteparten av musikken til Iggys
tekster. I 1973 kern hit-singelen «Sorrow»,
mindre kjent er det at Bowie pa B-sida av
denne framforte rata «Amsterdam» av den
franske visesangeren Jaques Brel, noe som
kan vwre verdt a merke seg. Bowie hadde
tydeligvis et apent ore.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

ittE80

Nr. 5/1982

Samme ar kom «Alladin Sane» som
oyeblildcelig ble revet bort i 100 000
eksemplarer, noe bare Beatles hadde klart
tidligere. Bowie framforer her bl.a. Jagger
og Richards «Let's spend the night
together».

«Young Americans ►
og farvel til Ziggy
Stones inspirasjonen merker vi imidlertid
tydeligere pa lata «Rebell Rebell» som kom i
-74, pa albumet «Diamond Dogs». Pa denne
LP'en merker vi en ny utvikling med Bowie.
Kuttet «1984» gir oss en helt ny sound, et
tydelig hint om discoen som er pa vei.
Mange later fra LP'en kan vaere verdt
trekke fram, vi newer oss med «Sweet thing»
(«Boys is a sweet thing...»). Apningen av
denne er i seg sjol et bevis pa Bowies
enorrne spennvidde, ikke mange kunne
sunget den etter han. Dette gjelder i hoyeste
grad ogsa «Cat People» som umulig kunne
blitt en slik slager uten Bowies
karakteristiske stemme.
I 1974 slapp Bowie videre «David Live» fra en
konsert holdt i Philadelphia. Dette var den
definitive ayskjeden med Ziggy forteller
David. I 1975 kommer sa «Young Americans»
der John Lennon medvirker pa gitar pa
latene «Fame» og Beatles egen «Across the
universe». Denne LP'en var den mest
personlige han hadde laget inntil da, pa de
foregaende spilte han hele tida forskjellige
roller, forteller han. Mange Bowie-fans

ellers nesten bare besto av instrumentallater.
Likeledes ble «Heroes» en kjempehit og
utgitt bade pa fransk, engelsk og tysk. I
denne perioden beveget Bowie seg mot, og
fikk impulser fra Here europeiske
storsteder, vi homer det i den
stemningsladde «Warszawa». Men spesielt
ble han inspirert av Berlin, der han visstnok
ogsa bosatte seg en periode.
I 1980 slapp han Kurt Weill-sangen «The
moon of Alabama» pa singel. Seinere har
han sunget inn Brecht-sangene fra
skuespillet «Baal» der han sjol spiller
tittelrollen i en TV-serie vi vel neppe vii fa se
her pa berget, — ryktene sier den ble for dyr
for NRK.

Hitler, en av
de forste rockestjernene
Det har gatt mange rykter om Bowies Lille
flirt med nynazismen. I ein tid da National
Front vant mange tilhengere, uttalte David
Bowie i et intervju noe slikt som at England
trengte en sterk forer. Siden skal han opgsa
ha gjort en nazi-hilsen fra en bil. Bowie har
siden dementert disse episodene og bl.a.
sagt: «Hva jeg dengangen mente var at
England var klar for en ny Hitler, noe som er
noe ganske annet enn a si at vi trenger en.»
(1977)
Han sier videre at en hoyre-ekstremistisk
regjering yule vmre bra, da ville'folk vre
tvunget til a reagere, enten akseptere, eller
kvitte seg med den... «Folk er ikke sa altfor
glogge, vet du, de sier de onsker frihet, men
straks de dukker opp en Nietzsche og en
Hitler vil de velge ham.» Bowie er nok
primmrt interessert i Hitlers
massesuggesjon og teatralske effekter,
framfor disses eventuelle budskap. Slik
tolker iallefall vi hans nazihilsen, som ikke
lar seg bortforklare. Om Adolf Hitler sier
Bowie: «Hitler var en av de forste
rockestjernene. Bare se pa filmene, — se
hvordan han beveget seg. Jeg mener han
var minst like god som Jagger...»

Konserten i Ekeberghallen

Ye

David Bowie besokte Norge for forste gang i
1978 med en kjempekonsert i
Ekeberghallen. Denne konserten.beskrives,
ogsa ay dem som egentlig ikke kaller seg
fans, som en av de beste noengang holdt her
i landet. Etter turneen ga Bowie ut
Live-opptaket «Stage».

Filmroller og «En orgie i hit ►
Tid til filminnspillinger har det ogsa blitt,
med filmene gust a Gigolo», «The Egon
Schiele film» og «The man who fell to earth»
hvorav vi bare har sett sistnevnt. Som ikke
imponerte nevneverdig. Bowies
medvirkning i stykket The elephant man»
som hadde premiere i Chicago sommeren
-80, gjorde derimot inntrykk.
Bowie har jobbet mye med mime, og
demonstrerte en enorm kroppsbeherskelse,
noe som var madvendig i rollen. Dette samt
hans personlige utstraling og scenerutine
var vel ellers mer ioyenfallende enn hans
skuespillertalent.
I 1980 slapp ogsa David Bowie LP'en «Scary
Monsters», som mildt sagt ble en slags orgie
i hit. Hvem husker vel ikke «Ashes to Ashes»
eller «Fashion» fra dansgulvet? Men LP'en
var pa samme tid eksperimentell.
Dette er til dags dato den siste LP'en vi har
sett fra Bowies hand, nar vi ikke regner med
samle LP'en «Changestwobowie».
I fjor host slapp han en singel, som var
forhandsdornt sander og sammen, i
samarbied med gruppa Queen. Queen har
seinere uttalt at «Under Pressure» er noe av
det beste de noensinne har laget.
Etter «Cat People» onsker vel ikke bare vi
plate-kjopere, men ogsa plate-selgerne noe
nytt fra den kanten. For som det sies: «Alt
det Bowie har hatt fingra i — det selger!»

vendte han ryggen etter denne og LP'en
markerte begynnelsen pa en ny periode der
han videreforte tendensen fra «1984». —
Disco, film folk foraktelig.
Men da skiva «Station to Station» kom aret
etter, ble discoen mer vino og ogsa «Young
Americans» ble godtatt.
Bowie var som vi ser lite hemmet av
musikalske «trender» men fulgte sitt behov
etter stadig a utvikle seg videre.

Brian Eno og Bert Brecht
I 1977 starta Bowie samarbeidet med Brian
Eno, som resulterte i trilogien «Low» og
«Heroes» som komme samme ar, og ( (Lodger
som ble utgitt i -79. Pa «Heroes» og «Lodger»
fikk David med seg gitaristen Robert Fripp,
kjent fra gruppa «King Crimson». Pa
«Lodger» kommer ogsa gitaristen Adrian
Belew, en av Zappas musikere, inn i bildet.
Han har seinere gjort seg bemerka i
gruppene «Talking Heads» og «Tom Tom
Club». Dette var en spennende tid prega av
nye musikalske eksperimenter, hvor Enos
innflytelse kom tydelig fram. Lata «Sound
and Vision» ble en stor hit, pa en LP som

,

Hakim & Therese
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Tallene forteller sin!

NGS (Norges Gymnasiastsamband) liar lant nwrmere 600 000 kroner av innsamlede penger til Operasjon Dagsverk (OD). Denne okonomiske skandalen
kan true hele innsamlingsaksjonen bade denne hasten og for framtida, hvis
ikke tilfredsstillende kontrolltiltak settes i verk umiddelbart.
fall kalles uholdbar
NGS-ledelsens opptreden i denne saken kan i beste
mangel pa oversikt i pengesaker. Det kan ikke vre tvil om at dette ma fa sitt
etterspill bade rent organisatorisk for Operasjon Dagsverks forhold til NGS,
og for den sittende NGS-ledelsen.
Samtidig er det klart at denne skandalen ikke ma odelegge hastens innsamling til Zimbabwe. Etter at offentlighetens lys na er satt pa disse forholdene skulle det vre mulig og etter at dette na har vwrt oppe i sentralstyret og
landsstyret i NGS. Videre har YLI medarrangor av OD — forlangt a
bordet, slik at ingen lenger behaver a frykte at pengene ikke
alle kortene
skal komme fram dit de skal — til folket i Zimbabwe.
Den 17. juni kunne man lese i
VG at NGS hadde lant nrmere
600 000 kr. over en 6-ars-periode
fra OD-pengene. Hadde ikke
dette statt i VG, er det tvisomt

Unge ill oyre-ledelsen i
NGS har forstatt alvoret i situasjonen, og
legger opp til a gjennomfore en rekke tiltak for a rette opp de
okonomiske mislighetene som har skjedd.
De har ogsa innrommet at det ikke
gar an forsake a dysse ned saken. Elevene
vil bli informert —
kortene vil bli lagt pa
bordet. Dette er bra!

a

At UH-ledelsen i NGS forst og

16

om denne saken hadde kommet
opp i det hele tatt. Faktum er at
NGS har snyltet pa OD-pengene
i 6 ar, uten at noen har tatt affwre. For hvert ar som har gatt si-

fremst gjor det fordi de er
tvunget til a gjore det, er en
annen sak. Det er ogsa grunnen til at det vil bli strid om
hva som na skal gjores med
Operasjon Dagsverk, for a
rette opp skandalen.
Vart utgangspunkt ma vre
at tiltakene ma innebwre at
OD-prosjektene ikke blir skadelidende for det som har
skjedd, og at dette ikke skal
kunne skje pa nytt. Ut fra disse to malsettingene vil jeg sette opp folgende punkter:
1. NGS ma tilbakebetale det
de har lant over et rimelig
tidsrom. Dette ma inkludere
det rentetapet OD har hatt pa
grunn av at pengene ikke har
st0',tt pa bankkonto. Dvs. at
OD ma fa tilbake like mye

den 1976 har NGS fatt stadig
hoyere gjeld til OD, uten noen
gang a begynne a betale ned pa
gjelden.

som det lante belopet pluss de
renteinntektene de har tapt.
2. ODs okonomi og NGS'
0konomi adskilles etter klare
og enkle regler. I dag snylter
NGS pa OD, ved at OD betaler
halvparten av alle kontorutgifter, husleie osv.
3. Forholdet mellom OD og
NGS ma ordnes sann at NGS
ikke forhandler med seg sjol
nar reglene for OD/NGS-0konomien settes opp. Til na har
f.eks. NGS vedtatt a be OD om
ran, og sa har NGS som OD
innvilget soknaden. Dette ma
bli umulig!
4. OD ma derfor fa en frittstaende stilling i forhold til
NGS og YLI, som er medarrangor. Dette sikres best ved
at ODs hovedkomite blir an-

Etterforskningsarbeidet i regnskapene pagar enna nar dette
skrives, men OD-regnskapene
viser at folgende er rant fra de
forskjellige ars OD-prosjekter:
1975:
1977:
19'78:
1979:
1980:
1981:
1982:
Totalt:

ssRekords i letneopptak skjedde i
Magne Engers tid som formann
NGS, og enda storre kunne dette belopet Witt om ikke 300.000 ble tilFOTO: KNUT IVAR SKEID
bakebetalt.

svarlig for hvert Ars prosjekt.
Hovedkomiteen bar velges separat pa landsmotene i YLI og
NGS.
5. ODs kontrollkomite bestar pr. i dag av NGS' advokat, en bankmann og en revisor. Kontrollkomiteen rapporterer pr. i dag bare til
NGS' sentralstyre. Denne
kontrollkomiteen ma utvides
med YLIs advokat, og ha rapportplikt til bade NGS og YLI.
Dette for a sikre to ting: (a) at
ikke NGS skal sitte og kontrollere seg sjel, og (b) at YLI
som medarranger ikke skal
bli fort bak lyset slik det har
skjedd de to siste ara.
6. Disse bestemmelsene ma
opp i en ny samarbeidsavtale
mellom NGS og YlI om OD.

15 102 kr.
60 2$0 kr.
21 617 kr.
76 106 kr.
260 000 kr.
4 100 kr.
150 000 kr.
588 000 kr.

Disse tallene krever en kommentar. De fleste belopene er
lant aret etter prosjekth',ret dvs.
at OD-75 antakelig er lant i 1976,
osv. De fleste belopene er lant
fra prosjektets konto, bortsett
fra 1981 som er lant fra en hand-

Dette ma behandles grundig
pa begge organisasjoners
landsmote. Det som har
skjedd i kulissene med ODpengene krever at elevene na
virkelig far mulighet til a avgjore hvordan sikkerheten
med OD-pengene skal vre
for framtida.
Et punkt som ikke kan settes opp i noen avtale er at demokratiet og informasjonen
til skolene og elevene bedres
vesentlig i NGS. Det er opp til
NGS-landsmotet a to de tiltak
som er nodvendig for at NGS
skal bli en annen organisasjon
enn den vi kjenner fra de siste
5-6 ara. Ingen tvil om at det
trengs!
BO BREKKE

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

Rilte80 Nr. 5/1982

ki(8 all8/8g18

Fordi Unge Heyre har hatt bukta og
begge endene er delegatene pa
landsmetene til NGS blitt holdt uvitende om de store binene fra innsamlede midler. FOTO: KLASSEKAMPEN

kasse (altsa et smabelop). OD i
ar er enda ikke avholdt. 1982
star for Ian fra ODs fondskonto.
NGS-regnskapene er enna
ikke gatt skikkelig igjennom
nar dette skrives. Derfor vet
man ikke noyaktig nar man har
Lint pengene. Man vet heller
ikke om disse pengene faktisk
har kommet inn i NGS sin kasse!
Som vi ser av tallene, begynte
man a lane penger i 1976. Fram
til i dag har belopene bare okt.
1981 Mute NGS i lopet av en
2-mineders periode 560 000 fra
OD. At 300 000 ble tilbakebetalt
i juli samme ar endrer ikke det
faktum at lanet i 1981 var rekord med 260 000. I ar har man

lent 154 000. Ogsa det er mye,
Mir man tenker pa at man har
en gjeld pi over 400 000 fra for.

Lanene har ikke vrt kjent
for den vanlige gymnasiast. De
fleste lanene har heller ikke
vrtkjent i NGS' hoyeste organ, landsstyret. Ja, noen av
nene er sansynligvis heller ikke
Witt godkjent i sentralstyret. At
dette har kunnet pig* over sit
mange ar skyldes at demokratiet og elevenes kontroll har forsvunnet fullstendig i NGS. Siden landsmotet i -76 har Unge
Heyre (UH) hatt reint flertall i
NGS-ledelsen og pi landsmotene. Dette maktmonopolet har
gjort det mulig for UH a skjule
slike ting som ekonomiske misligheter med OD-pengene.

Ingen kan komme og fortelle
at noen hadde turt a drive pa
denne maten, hvis de ikke hadde bukta og begge endene i
NGS-ledelsen. Problemet har

blitt at UH sitter og kontrollerer seg sjol. Det blir som bukken som passer havresekken —
det er nedt til a ende med katastrofe.
Men et annet sporsmal man
stiller seg etter disse aysloringene, er hvor opposisjonen har
vrti disse arene. Som kjent er
opposisjonen i NGS en ganske
sammensatt gruppe. Pa landsmotet bestir den av det meste
delegater som ikke er UH-medlemmer. Men de som har sittet i
sentralstyret, har de siste ara
vmrt den sakalte «ansvarlige
opposisjonen», dominert av
AUF.
Har opposisjonen overhodet
ikke kjent til disse sakene? Har
de da ikke vrt interessert i
NGS-okonomien i det hele tatt?
Rod Ungdomere i NGS har flere
ganger tatt opp ekonomiske
misligheter i NGS, uten at «den
ansvarlige opposisjonen» har

reagert. Noen husker kanskje
den tidligere NGS-formannen
Fredrik Messel, som pa ODs
regning hadde leiebil og bodde
pa hotell helt unodvendig i anledning en distriktskonferanse.
Eller man husker kanskje Rute
80-oppslaget om «UH fester —
gymnasiastene betaler», som
ayslerte at NGS betalte for hotell-opphold i forbindelse med
landsmotet 1980.
AUF-opposisjonen har aldri
reist sanne saker i NGS. Arsaken er sannsynligvis at AUFs
forhold til pengesporsmal og
pamperi er like darlig som UH
sitt. Skjent det skal godt gjores!
Et lite eksempel fra fjorarets

Operasjon Dagsverk-tur til
Pakistan kan illustrere dette.
OD sendte fire nedover — en fra
YLI og tre fra NGS. To fra NGS
hadde vwrt nok, men AUF'er
Helge Running matte jo fa en

utenlandstur. Vel nede insisterte NGS-formannen Enger og
AUF'er Henning pa a ligge pa
luksushotellet Holiday Inn,
mens OD-leder Siri Caspersen
og YLIs Petter FEerevaag ville
to inn pa et rimeligere hotell.
Resultatet ble at Enger og Henning soy pa Holiday Inn, mens
de to andre bodde pa det rimeligere hotellet.
Faktum er at bade AUF og
UH har politiker- og statssekretfer-spirer- som ser pit et very i
NGS og andre elevorganisasjoner forst og fremst som et
springbrett til karriere og fete
stillinger. Derfor er det ogsa liten forskjell pa AUF'eres og
UH-folks dyre vaner i NGS. Og
derfor er AUF-opposisjonen i
NGS en dirlig vaktbikkje nar
UH — ledelsen i NGS misbruker
penger som skulle ga til f.eks.
eritreiske flyktninger i Sudan.
BO BREKK F
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Rute 80 trykker her et brev fra 8 utmeldte fra Oslo Rod
Ungdom. Vi har krevd at de 8 skulle sta fram offentlig.
Vi mener dot er for lettvint a skulle angripe Rod Ungdom nar de ikke er villig til a sta ved dot de skriver. Vi
tror arsaken ligger i at de 8 har problemer med a forsvaoffentlig debatt. Vi synes de
re utmeldingsbrevet i en

utmeldte stiller seg se/v i et litt latterlig lys nar de ikke
er villige til a sta fram offentlig med sine synspunkter.
Vi tror argumenter om sikkerhet for dot store flertallet
av de 8's vedkommende ikke er holdbare. Men Rute 80
har likevel, for denne gangen, gjort et unntak i forhold
til va rt offentlighetskray. Leserne far domme se/v!

Vi molder ass ut
A IMO seg

ut loser ingen
Roemer
Natta til 1. mai

Natta til 1. mai er et viktig anklagepunkt i
«de 8»s brev. Brevet er"fullt av unoyaktigheter om dette. Diskusjonene em natta til
1. mai var tit tider ganske oppheta — overoppheta. Og i kampens hete er det godt
mulig at det har falt en del karakteristikker
som burde vmrt usagt. Men det er noe helt
annet enn at noen har blitt stempla som, og
langt mindre at det finnes vedtak eller uttalelser som stempler folk som «reaksjoneare
eller terrorister». Alle som onsker det kan
sla tilbake i Rute 80 og Klassekampen for a
sjekke det.
Vi kan godt fortsete a diskutere hvilken
linje som var riktig natta til 1. mai i Oslo.
Men det er nar ode Er» bruker denne saken
som brekkstang fora begrunne at det er
«totalt mangel pa demokrati i Rod Ungdom» og at medlemmene bli redusert til
funksjoneerer, vi ma reagere.
For det forste er sentralstyet valgt av
landsmotet og dermed det mest representative og demokratiske organet i Rod
Ungdom. Det blir ikke noe mer demokratisk
cm en lost sammensatt gjeng i Oslo skal
bestemme Rod Ungdoms linje.
For det andre hadde sentralstyret flertallet av medlemmene bak seg. Fra landet utenom Oslo var stotten massiv. I Oslo ble det
i mai 1981 gjennomfort en undersokelse
blant et utvalg av medlemmene som viste
et klart flertall for sentralstyrets linje. Det
var forst seinere at stemninga i organisasjonen snudde. Sissel Ronbeck og UngMob
bar fa mye av wren for det.
For det tredje er natta til 1. mai et bevis
pa at det er mulig a endre linjer i Red Ungdom. Sentralstyret ble nedstemt pa landsmotet og Oslo DS ble nedstemt pa arsmotet. Ledelsen har seinere lojalt fulgt opp disse vedtaka.
Til sluff er det grunn til a nevne at det er
fell at «den videre utviklinga av UngMob
ble aktivt motarbeidet av ledelsen i RU og
AKP(m-II». Oslo DS stotta dannelsen av aksjonen mot boteterror og sentralstyret i
Red Ungdom og AKPIm-l} har bl.a. bevilga
penger til UngMob.

Demokratiet i
Rod Ungdom
Vi er sjelsagt ikke 100% fornoyd med demokratiet i Rod Ungdom.Men kritikken fra
ode 8» er det vanskelig a ta alvorlig.
For dot forste gar dot fram bl.a. i framstillinga av Rute 80 at «de 8» faktisk mener
at det er mindretallet som skal bestemme i
Rod Ungdom. Hva det har med demokrati a
e er det vanskelig a forsta.

18

For det andre krever demokrati aktiv deltakelse. Vi synes det er merkelig a framsta
som demokrater og pasta at det er «total
mangel pa demokrati» nat . «de 8», bortsett
fra sporsmalet om natta til 1. mai, nesten
ikke har brukt medlemsdemokratiet. Hvis
det hadde vaert sa brennende sporsmal
som en kan fa inntrykk av i brevet, hadde
det vmrt naturtig a bruke alle tilgjengelige
midler og metoder innad i organisasjonen.
Vi hadde yenta litt mer «fighting» for en
med brask og bram gar ut og aysverger seg
sin politiske fortid.
Det er lov a ywre sliten og lei av a diskutere. Men det er ikke det samme som at
ledelsen er udemokratisk og at det er "totalt mangel pa demokrati». Vi mener at bade sentralstyret og Oslo DS har gjort mye
for a styrke demokratiet i Rod Ungdom.

Forholdet til
AKP(m-I)
Vi mener i hovedsak at det forholdet som
eksisterer mellom Rod Ungdom og
AKP(m-ll i dag er en fordel for ml-bevegelsen. Vedtektene var oppe pa siste landsmote og der ble dot ogsa reist noen prinsipielle innvendinger mot dette. Diskusjonen
fortsetter. I dag kjenner vi ikke tit noen eksempler pa at partiet har betydd et svekka
demokrati i Rod Ungdom. Det er merkelig
at denne saken kommer opp i en periode da
det ikke finnes eksempler pa overtramp fra
*fiats side og da Rod Ungdom er mer
sjolstendig enn noensinne. Vi kjenner til
noen sanne eksempler fra tida for 1978,
men de begynner vela bli litt forelda a bruke som eksempler for a ga ut na i 1982?
«De 8» skriver at partiets standpunkter
naermest blir tredd nedover hodet pa medlemmene i Rod Ungdom». Hvor er eksemplene? Vi kjenner oss ikke igjen. Om Pal Steigans rolle pa landsmotet er det bare a si at
han hadde talerett og at kritikken mot hens
funksjon virker merkelig.
Nar det gjelder partimedlemmer i Rod
Ungdom, er det helt klart at partivedtak
skal tegges fram av offentlige partimedlemmer i Rod Ungdom, og de skal legges fram
som det de er, nemlig partivedtak. Fines
det eksempler pa noe annet, skal vi vwre
de forste til a kritisere det.

Disk usjoner
om politisk teori
«De 8» skriver at odiskusjoner om politisk
teori, i den grad de finnes, er overfladiske
og uengasjerte». Om «de 8» har voert uengasjerte, kan vi ikke svare for. Men van
inntrykk er dot stikk motsatte: Diskusjonene om marxismen har vwrt en riktig satsing

Vi er 8 medlemmer av Oslo Red Ungdom
som har meldt seg ut det siste aret, eller
melder seg ut ved dette. Andre utmeldinger
den siste tida har phskyndet en offentlig
begrunnelse fra var side ogsh. Vi som underskriver dette brevet skriver utifra trate
erfaringer i Oslo RU. Vi hhper at Rest mulig
skal innse den totale mange! pa demokrati i
Rod Ungdom. Vi mener at arbeid i Rod Ungdom i dag er bortkasta krefter, xrlige og
ivrige medlemmer blir stort sett slave og
frustrerte over a vmre med i Red Ungdom.
Vi oppfordrer elle Rod Ungdommere til
ta opp sitt medlemskap til vurdering. Vi har
kommet til at Rod Ungdom ikke er noe a!ternativ for ungdom lenger.
Det er i dag at klart misforhold mellom
partiets teori og program og den aktuelle
ungdomskampen i Oslo.
Noon eksempler
— Rod Ungdom er ph konstant jakt etter
ungdomskamper de kan lade. Gate-opptoyene i Oslo passer ikke inn i dette skjemeet. Opptoyene i fjor ble stemplet som reaksjonxre og ledd i utviklinga av fascisme.
Deltakelse i aksjonsplaner for selve natta
og den videre utviklingen av UngMob, ble
aktivt motarbeidet av ledelsen i Rod Ungdom og AKP(m-I). Halt tit okkupasjonen av
Skippergata var et faktum. Da var det interessant a komme i ledelsen.
8,4de Rod Ungdoms landsmote og orsmote stemte ned ledelsens syn ph natta til
1. mai. Arsmetet i Oslo vedtok sogar at ledelsen hadde spilt an reaksjonxr role i denne saka.
— Rute 80 var'i ford med a bli en spennende og interessant ungdomsavis istedenfor at medlemsblad. Redaksjonen turde
3 kritisere og fleipe med hellige dogmer og
guder. Dette forte til aktiv motarbeidelse av
redaksjonen fra ledelsens side. Det gikk sa
langt at ledelsen i RU gikk inn for boikott av
Rute 80-salg 1. mai og pale medlemmene
selge Klassekampen isteden for.
— Da en enstemmig fag forening ved
Club 7 i Oslo la tram at eget forslag til kulturprogram (innrettet pa ungdoml og ny
ledelse av stedet, stilte AKP seg solidarisk
med den gamle korrupte ledelsen ph generalforsamlinga. Partiet nekta medlemmer i
Rod Ungdom a ta offentlig aystand fra dette. Samtidig mister Rod Ungdom muligheten RI a fa flere nye medlemmer fra fag fore-

og de har betydd mye for entusiasmen i
Rod Ungdom.
Sosialismedebatten
"De 8» skriver om sosialismedebatten pa
forrige landsmete: «Uten tid til swrlig debatt ble sentralkomiteens programforslag
vedtatt.» Dette er toy. Rod Ungdoms sosialismevedtak var fremma av personer i dot
gamle sentralstyret, og det er forskjellig fra
partilandsmotetes vedtak. Faktisk ble det
understreket at det er plass for forskjellige
syn i Red Ungdom. De skriver videre: «Et
tilleggsvedtak slo fast at debatten om dette
sporsmalet skulle gjennomfores i hele organisasjonen fram til neste Iandsmote. Det
har na gatt et ar og vi venter fortsatt...
Det kan vel diskuteres am «de 8» venter
fortsatt ettersom de har tusla ut. Men i dag
studerer hele Rod Ungdom marxismens syn
pa sosialismen og parallelt med det pagar
en sosialismedebatt bl.a. i medlemsbladet
van. I tillegg er det vedtatt at sosialismen
skal opp pa Rod Ungdoms neste landsmote. Hva er dot dere venter pa? Fasitsvara i
posten?
— Sentralstyret har ikke aktivt motarbeida
redaksjonen i Rute 80. Faktisk har sentralstyret «backa crop» redaksjonen ogsa overfor deter av organisasjonen som var kritiske
mot Rute 80s linje. Det er 1. mai-nummeret
1981 sentralstyret har kritisert. De som har
interesse av det kan jo finne dot fram og se
om de synes dette er noe praktverk det er
grunn til a torsvare. Videre har ikke sentralstyret opalagt» medlemmene a selge
Klassekampen 1. mai i fjor. Ledelsen oppfordra medlemmene til a selge Klassekammpen. For ovrig ble sentralstyret kriti-

Men AKP fikk jo styrerepresentasjon.
— Diskusjoner om politisk teori i Rod
Ungdom, i den grad det finnes, er overfladiske og uengasjerte. Partiets standpunkt
blir nmrmest tredd nedover hodet ph medlemmene i Rod Ungdom. Ph Rod Ungdoms
landsmote i fjor deltok Phl Steigan og forsokte a fete til side afle motargumenter mot
partiets selvoppnevnte ledende rolle under
sosialismen. Uten rid til szerlig debatt ble
sentralkomiteens programforslag vedtatt.
Et tilleggsvedtak slo fast at debatten om
dette sporsmalet skulle gjennomfores i hele
organisasjonen fram til neste landsmote.
Det har na ghtt et ar og vi venter fortsatt.
— Rod Ungdom er i dag underlagt partiet ph afie plan i fe/ge vedtektene. Forslag
om Rod Ungdom som en selvstendig organisasjon med frivillig tilknytning tit partiet,
har blitt matt med paniske reaksjoner fra
partiet.
Red Valgallianses forhold til partiet er
halt paralleft med Rod Ungdoms. lnnenfor
Rod Valgallianse har jb opposisjonen mot
denne modelle» vmrt stor. Ideen om at alle
tanker skal godkjennes fra eft senter, for de
settes ut i liver, gjer alt snakk om demokrati i Rod Ungdom eller Rod Valgallianse
ifiusorisk.
Erfaringene fra elst-Eurpa har vist at
mangelen ph demokrati nettopp forer tit
partiets diktatur over befolkningen. Hva er
det som skitter AKP's partimodefi og de osteuropeiske .kommunistpartiene ,, ?
Miljoet i Rod Ungdom er preget av enkelthelter og allvitere, og resten funksjona.rer. Medlemmer i AKP som samtidig er
medlemmer av Rod Ungdom (spesielt i
ledelsen) sarger fora sette partiets linje ut i
livet i ungdomsorganisasjonen. Dares medlemskap i AKP er hemmelig for resten av
medlemmene i Rod Ungdom, og de er ifolge
vedtektene primmrt underlagt vedtak i
AKP.
Teoretiske diskusjoner blir redusert
era trekke de samfasitdiskusjoner. Malet at
me konklusjonene som AKP aflerede har
vedtatatt. Opposisjonelle blir hetsa og
stempla i utgangspunktet. F.eks. ble de
som onsket a delta i opptoyene 30. april
kalt terrorister og banebrytere for fascisme. Formannen i Oslo Rod Ungdom og formannen for landet gikk ut i Klassekampen
30. april med sine standpunkter uten a ha
fart disse vurdert av medlemmene. Disse

sert av landsmotet for dette.
— Kritikken av Red Ungdoms stone til
Folkeaksjonen mot hasj tar vi som en typisk
kritikk fra hasjliberalere. Hva som er sa progressivt med a royke hasj har vi vanskelig
for a forsta. Rod Ungdom mener at kampen
mot hasj og hasjliberalismen er en forsterange oppgave blant ungdommen, og moraliststemplet fra «de 8» kommer vel heist
fordi de e/ uenige i dette.
— I Club 7-saken enska ikke Rod Ungdom a ta stilling mellom to forskjellige kulturpolitiske linjer. Vi synes det er tapelig
hvis kampen mellom punk og jazz skal ga
etter partipolitiske skillelinjer. De 10 medlemmene som Red Ungdom ble «tilbudt» av
oPuffen» Marvold, i bytte mot politisk stette, valgte vi ikke a ta hensyn till
— Framstillinga av SUFIm-Il er ensidig.
A sammenlikne SUFtm-I) anno 1970 med
Rod Ungdom i dag er soma male vann med
tommestokk. Den politiske situasjonen er
helt forskjellig. Men nar dot gjelder a finne
argumenter mot Red Ungdom i 1982, kan
selv SUF(m-I) brukes. Logisk blir dot ikkel

Sluttkommentar
Vi har vist at «utmeldingsbrevet» er krydret med uneyaktigheter og halvsannheter.
Men vi mener ikke at disse sakene er de
viktigste. For revolusjonwr ungdom i og
utafor Red Ungdom er dot ikke sa viktig em
Arild Ronsen og Bjorgulv Braanen hadde et
dumt intervju i Klassekampen, om noen biker Pal Steigan og andre ikke gjer dot, eller
cm noon ikke fikk dot som de hadde planlagt pa Club 7. «De 8» bar tenke over
sporsmal som:

forholdene reduserer oss ikke bare til funksjonxrer, men annenrangs funksjonwrer
uten stemmerett i praksis.
Forholdet til ungdomsmiljoer i Oslo er
sv.ort virkelighetsfjernt. Dette gir seg utslag i at sekterisk milje som forhindrer verving av nye medlemmer. Medlemsstokken
blir gjennomsnittlig ett at eldre for hvert
som ghr.
Rod Ungdom har ,(Folkeaksjonen mot
hasjo som en av sine hovedoppgaver, men
her utover dette ingen egne standpunkter
til rusmidler i dagens samfunn. For mange
ungdommer virker dette mar corn en moralsk pekefinger enn an stone til a oppna en
bevisst holdning til sift eget bruk av rusmidler.
SUF(m-l) og Rod Ungdom var i sin tid an
relativt stor ungdomsorganisasjon med
stor innflytelse ph tanker og meninger hos
annen ungdom. Organisasjonen var like
sentralistisk, men den var selvstendig fram
til partiet ble danneL Ledelsen hadde neerkontakt med 70-hras ungdomskultur og
opprorsstemninger. De teoretiske diskusjonene engasjerte det store flertallet av medlemmene og demokratiet sto darter mye
sterkere. Den praktiske politikken, aksjoner
o.L tok for det meste utgangspunkt i uparlamentariske ungdomsfighter. Mange av
disse diskusjonene og kampene bar gift
konkrete forbedringer for ungdom og har
vmrt med pa a utvikle id' er og holdninger
hos mange.
Der er trist a siste igjen med en titan boylydig iispeidergum-bevegelse med autoritetsskrekk na i 1982.
Vi vil ikke /egge oss flate for det kapitalistiske systemet. Nar vi na melder oss ut av
Rod Ungdom, vil vi samtidig oppfordre bade oss se/v og andre nil a sta ph for a ta
knekken ph skolesystemet, politiet, arbeidsgivere og andre som vil gjore oss ungdommer til lovlydige brikker. Vi ma fortsette a diskutere ideer pa hvordan det samfunnet vi onsker oss skal se ut, se/v om dot
ikke finnes noen egna organisasjon for dette na i dag. Sjelden har vel ungdom vmrt sa
hard[ pressa corn na, vi vil derfor Moe at
det vil yzere mulig a skape at nytt redskap
for ungdomskampen, om ikke for lang rid.
Dette ma skje ut ifra en uredd samling av
ungdom ph venstresida i norsk politikk.

ar

— trenger vi et revolusjonwrt ungdomsforbund?
— er marxismen-leninismen dot politiske grunnlaget som er nodvendig for a kjempe godt mot kapitalismen, styrte kapitalismen og bygge sosialismen?
— er ml-bevegelsen den bevegelsen
som most alvorlig har satt seg som malsetting a lose de teoretiske og praktiske problemene knytta til sosialismen?
— er ml-bevegelsens hovedlinje i kampen i fagbevegelsen, mot kapitalens offensiv, mot nedskjwringene og i internasjonate sporsmal, riktig?
Vi synes sanne sporsmal forsvinner i
stremmen av mindre velvalgte eksempler.
I dag er Rod Ungdom i framgang. Medlemstallet taker. Vi mener at marxismestudiene i Red Ungdom vii legge et politisk
grunnlag for en sterre sosialismedebatt. Vi
tror det arbeidet vi na har startet kan sere
oss i stand til utforme et sosialismesyn
som bade samsvarer med de objektive realitetene og gir ungdommen og det arbeidende folket en framtidsvisjon. I denne debatten horer sjelsagt utviklinga i fast-Europa,
eaglets rolle og demokratiet med. «De Eins
ankle losninger gir oss ikke nedvendigvis
de rette svara pa disse omfattende sparsmale. Vi kan ikke se noe fornuftigere sled a
ta app denne debatten enn innafor ml-bevegelsen.
Vi er enig i at alt ikke er som dot skal vwre i Red Ungdom. Vi er vill:ge til a se sjolkritisk pa van eget arbeid. Og vi veil ogsa at
veien framover vil bli vanskelig. Men vi veit
ogsa at ml-bevegelsens hovedlinje utgjer
dot eneste reelle alternativet til de borgerlige partiene og kapitalismen. A melde seg
ut loser ingen problemer.
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banzai
Rune Moens Banzai fikk i for
rige nummer av Rute 80 en
forholdsvis positiv omtale. Etter a ha lest siste nummer av
Gateavisa forstod vi hvorfor.
Det var rett og slett et uttrykk
for at ml-bevegelsen beskytter
sine egne. Gateavisa skriver:
Side 3 med innhold og kolofon viser at det utrolig nok er
gamle AKP'ere som star bak
bladet, vet de samme som i sin
tid lanserte *Bute 80». Bladet
blir trykt i Duplotrykk, ml-ernes mest lonnsomme bedrift.),
Gateavisas omtale var ikke

Om

a overta

— Hva er din strategi for Arbeiderpartiet na?
— Vi har tid til A tenke oss

om. Vi skal lade opp batteriet.
ale opp nye folk, to i bruk det
gode tilsiget av tenkende mennesker vi har for A forberede
oss til A overta styringen av
samfunnet igjen. Visse tegn
lover godt. AUF eker. Det er
ikke urealistisk at de kan
overta Norsk Gymnasiastsamband,en organisasjon der

vi for noen Ar siden ikke kunne monstre en eneste delegat.
Overhodet: 18-19-aringene er
mer Apne for vare ideer enn
den haplose mellomgenerasjonen.
Det er godt det blir sagt rett
ut, slik at de elevene som ikke
er med i noen politisk organisasjon, men som likevel vil

positiv!

Rod Ungdom
20 ar
1 1983 feirer Rod Ungdom sift
20-ars jubileum. Red Ungdom
ble stiftet i 1963 som Sosialistisk. Ungdomsforbund. Ph
SUFs 6. landsmote i 1969 tok
ungdomsforbundet navnet
SUF(m-I). Og i 1973, pa
SUF(m-l)s 8. landsmote. tok
organisasjonen navnet Red
Ungdom. 11983 vil vi derfor
ogsa kunne feire
10-arsjubileum for Rod Ungdom-navnet. Rute. 80 kom' mer tilbake til en bredere
dekning av Rod Ungdoms his

kjempe for elevenes interesser, veit hva de har A holde
seg til. 50tww.')
Det Einar Porde sier forteller
litt om hvordan AUF tenker.
Her er det snakk om A overta.
ikke om A ivareta elevenes interesser, akkurat pa samme
maten som Unge Hoyre gjor r
dag. SA, etter et ar i NGS gar
veien inn i departementet for
de unge politikere. Ett eksempel er Borghild Eldeen.
som for noen ar siden var formann i NGS. I dag er hun personlig sekretr for kirke og
undervisningsminister
Tore
Austad,
hever lonn pa
200.000 kroner i aret, og leder arbeidet med A sette elevfiendtlige tiltak ut i livet. Uten
at det ser ut til A ha kostet henne en kalori.

toile Hva med litt festivitas'

NGS

banzai 2
Mens vi er inne pa banzai,
sa betyr det 10.000 ar, underforstatt alenge leve keiserene, og de japanske fascistene ropte .banzaib som
stridsrop under den andre
verdenskrigen,
kan var
hjemmelsmann fortelle.
— Men ser vi pa skrifttegnet ved siden av betyr
ikke det .banzah, i det
bele tatt, fortsetter han.
— Viser du dette tegnet
til en japaner vile han
oppfatte det som sendemann, eller ambassador
om du vil.

Rod Ungdom
til Strasbourg

Arild Rensen skal i september
til et seminar i Strasbourg.
Kurset er arrangert av CENYC, som er en europeisk fellesorganisasjon for ungdomsorganisasjonene. Ellers
har Bo Brekke kommet tilbake
fra Zimbabwe, likeledes Petrin
Eide fra Kina. NA blir pampene hjemme en stund!

Husk sikkerheten!

Vi har aldri vwrt noen eksPertt
forholdene i en hervaeren-1/2,
nisasjon.
pa
asiastorga
gymn
Men vi husker da sApass frade
siste landsmote at NGS har en ,
e tautrek
opposisjon. Etter my
'king i de indre gemakkene
seg
kom denne opposisjonen
i NGS sift sentralstyre. Vil \
an
forstod det sane at det var kveorni
dig viktig at opposisjonen
inn, at det var veldig viktig att
a Rod Ungdom kornI
ingen h at det var viktig a vaere
linn, og
ansvarlig for i det hele tatt a
,kornme inn. Men det vi ikke \
,har forstatt arholde
om det
ogsa
kjett
forera
nod
i NGS sift sentrals
s ittende
bli
tyre.
Vi trodde at opposisjoa fremme
Wiens mlsettingog
var
a
kjemPe
for
onelevenes krav ,
\0
kt demokrati i organisasj
da in
en. Men hvorfor er det
hover noe fra dem?,
gen som
eneste logiske forklaring
Den
vi kan thine er at de har valgt
seg AUF som samarbeidspartner. Men AUF tar bare,
opp kampen for elevenes in
de-,
teresser nar det kan tiene
partipolitiske interesser.\
bre \'
ties
som gar ut pa a gjeneraorlem
regjeringsrnakta. Nar H
Brundtland er tilbake i regje
ringsposisjon, og AUF ved
NGS (matte det ikke
makta i
se lojale stotskid.), skal vi fa
illerel Grunnen til at det er
esp
forskjeller
mellorn AUF
og
begge
at
er
som
Unge Hoyre
framsth som
har behov for
norsk polii
de to motpolene
,tikk. Innser ikke opposisjonen
NGS dette, vil det ga dem O.:,
ile' (Eller bra, alt etter so m '
„ hvordan man set det. Vi ser
gsnill',
fra at
ikke bort den i NGS sitt
re
g utt»-oppt sentralstyre kan gi dem en
eller annet
sekretrstilling et
hierarkiet.) Konklusjoni kunne sjolsagt vaert at
sted
en var
i senRod Ungdom ma inn
NGS, og ikke noe \
i
alstyret
bedre enn det. Men det viktn
e
'tigste
er at opposisjonen l'
NGS ma fra seg fra lojalitetsbanda til henholdsvis ,Unge
Hoyre (ved 6 ikke vaere
og en
til viwgr4•

opposisjon)

skikkelig
AUF (ved nettopp a vwre en
opposisjon).

O

ansvarlig

Warne Brorson

• r-

.7701.1.op

SU
Vi ma innremme at vi alltid
har hatt en forkjaerlighet for
var nabo ved var heyre side.
Vi snakker jo pa en mate det
samme spraket, og det gir jo
en viss trygghet i disse harde
tider. Men vi ma innromme at
kjwrligheten kjelnet raskt da
Ungsosialisten skulle ha det til
at Rod Ungdom bare bestod
av halvgamle AKP'ere. Men

da vi sa at SU matte avlyse
emning. Nar vi snakker om
sommerleire, husker vi pa en
selsom sak i kjwrlighet/hatforholdet van til SU: Leiravisa
pa Rod Ungdoms sommerleire heter nemlig Rebell. Da Rode Garde i hine harde dager
skulle skifte navn, var Rebell
pa tale. SU fikk nyss om saken
og fikk et jaevla hastverk med
A patentbeskytte Rebell-navnet til eget bruk. Ja, ja, swrlig
glede av dette slaget under

sommerleiren sin i ar pga.
manglende oppslutning, var
saret leget. En felelse av overtak gir alltid naering til intimitet
fra var side. Vi ma i denne
sammenhengen takke SUs internasjonale sekretaer (halvgammel!) Paul Havard Kvangraven for hans innledning pa
Rod Ungdoms Ser-Norge leir.
Han slo bra fra seg. Vi har
trukket oss tilbake i studerkammeret og en skarpere kapitalismeanalyse av Soviet er i

Morgendagens
menn
Unge Heyres formann har
ting denne somdeltok han i Aftenpostens rulleskikonkurranse for politikere. Deretter
fikk han penger av NORAD til
A reise til Zimbabwe for. Der
ma det ha vaert kjedelig for
han ble nedt til A ringe hjem.
Her er hva «Rampen» i VG
skriver om tildragelsen:
gjort to store
meren. Forst

NKU og
Operasjon
Dagsverk
Vi snubla over et nummer av
Signal her om dagen. Signal
utgis av NKPs ungdomsorganisasjon. I et oppslag om
YLI-landsmotet skriver de:
Det hat etter hvert Witt en
tradisjon at Rod Ungdom og
,

Unge Hoyre statter samme
prosjekt. Sa ogsa i dr, da heyge ga sin stow til Zimbabwe.,,
Reint bortsett fra at tinge
Hoyre ikke har stotta noe OD.
prosjekt de to siste ara, er det
riktig at Rod Ungdom har slotta OD-prosjektene til Eritrea,
Afghanistan og Zimbabwe.
Men til NKU ma vi bare fa titfoye:

Det er etter hvert butt en
tradisjon at AUF. SU og
NKU aldri stoner OD-prosjekter mot Sovjets aggresjon. Pa denne maten skader
de sosialismen mer enn
Unge Hoyre noensinne vil
klare.

Hadde denne mannen vmrt
20 ar og bodd i Norge i dag,
ville han garantert v&rt med i
Ungge Hoyre. Bildet viser
Cornelius Vanderbilt, som i
sin tid arvet en av USAs
storste formuer.

Morgendagens menn i
fremskutte posisjoner i van`
samfunnsliv bar fa se seg om i
verrden. Det far de da ogsa.
Unge Hoyres formann Svein ung Lunde, ser seg i oyeblikket om i Zimbabwe (tidligere
Rhodesia) pa NORADs bekostning.
Forleden ringte han hjem til
Unge Hoyres Landsforbund.
Og hva var det sa som beveget
unge Lunde til a sette seg i forbindelse med gamlelandet?
Var det rystende inntrykk
fra en verden der svarte og
hvite star steilt mot hverandre,
var det den skrikende sosiale
nod? det truende okonomiske
uforet — kort sagt en verdensdel pa randen av stupet...
Eller ville ban skaffe seg en
rask briefing om rikets tilstand
her pa berget? Sitter Willoch
fortsatt til rors? Nei, ingenting
av dette. Formann Lunde Ole
derimot gjerne vite om noen
hadde sLitt hadde slatt ham i
Aftenpostend heterostatisk beromte rulleskikonkurranse.

NIN=16,.
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Rainer Werner Fallbinder t 1982

Wim Wenders, Werner Herzog og Rainer WerDen ONye bolga,) innen tysk film har brakt Tysk- ner Fassbinder, samt flere mindre kjente regisland inn i en ny Eera som filmnasjon, etter at det i
hele mellomkrigstida levde i skyggen av land sorer. Sammen betod de noe belt nytt for tysk
film, som inntil da var prega av anonymitet og
som Italia, Frankrike, England og USA.
I bresjen for denne nye bolga sto personer som middelmadighet.
Barn av -68

Men det var naturligvis ikke bare innen filmen tysk kultur forandra seg pa sytti-tallet. Den nye
hippie-generasjonen, som ogsa
Fassbinder var en del av, vakna
opp til et etterkrigs-kapitalistisk
Tyskland som lagde terrorister
av noen og oalternativatister» av
andre.
Nye bolge-regissorene brer
ogsa preg av dette; tysk film er
trolig den mest bevisste og samfunnsengasjerte som skapes i
dag.
I 1978 utpekte det amerikanske ((Time magazine» Tyskland til
ti-arets filmnasjon: De ser pa
filmen med like friske og
fordomsfrie dyne som pionerene gjorde for
50-60 ar si-

den», begrunna Time bl.a. sitt
valg med.
Etter hva vi har sett av 80-aras
filmer hittil skulle det vwre store
sjanser for at Time vil kunne
komme til a gjenta seg sjol ved
dette ti-arets utlop, pa tross av at
selve forgrunnsfiguren, Fassbinder, ble funnet dod i sin leilighet om morgenen den 10. juni
i ar, 36 ar gammel.
Fassbinders filmer var ofte
ganske ra i uttrykket og hans
skuespillere var typer som brat
med tradisjonelle skjonnhets ideal. Samtidig benyttet Fassbinder seg gjerne av «Hollywoodske» effekter; pomp, prakt og
glamour. Men glamouren du finer hos Fassbinder grenser ofte til det
vulgwre,

og prakten er satt opp imot sin
motsetning; Hans mennesker er
ensomme de forbruker hverandre som varer og de er fanger av
systemet.
I motsetning til Herzog, som
ofte fant sine temaer i eksotiske
omgivelser i svunne historiske
epoker (ta f.eks. «Aguirre, gudenes vrede», en av Herzogs storfilmer som Kandla om en maktsyk spansk congistador) og beskriver seg sjol som en drommer
med ohjertet i sen-middelalderen», lax Fassbinder seg vanskelig plassere i annet enn moderne storby-omgivelser, og sine
filmer har han nesten alltid lagt
til 50-, 60- eller 70-aras Tyskland.

Forfatteren
Fassbinder var opprinnelig
utdanna som skuespiller. I slutten av 60-ara, etter ett kort visitt
ved et tradisjonelt teater, var han
med pa a danne et eksperimentelt avant-garde-teater, under
navnet «Anti-teateret». Fassbinder sto bak de fleste stykkene de oppforte ofte tok
han for seg et klassisk
stykke som han, til
manges provokasjon,
politiserte ved a sette
det inn i datidas tyske
arbeidermiljo. Pa
samme tid skrev han
ogsa egne manus som
gjorde ham bemerket. Han jobba for
scenen, radio og etter
hvert ogsa med film.
Ett av hans mest beromte stykker fra denne tida er «Petra von
Kants bitre taxer», som
han forst skrev for teateret, men siden bearbeidet for film. Stykket handlet om et
lesbisk kjmrlighetsforhold hvor den
yngste kvinnen dominerer og nesten odelegger den eldre.
Maktkamp og maktmisbruk er gjennomgaende temaer i
Fassbinders produksjon og kan antakelig
spores tilbake til hans
barndom. Sjol forteller han: 44— Mine foreldres fryktelige
krangler satte dype
spor i meg for alltid;
barn focles inn i ekteskap som ser ut til
fungere, men foreldrene spiller falske roller som barnet tar etter og forkroples ay.
Vi lever alle fang
et av hver var
ibsenske livs
logn, og ingen ekte
samhorighet
vil vre

oppnaelig for vi knuser ekteskapet og deretter alle systemer basert pa privateiendom og maktbegjr. Inntil dette skjer vil
mennesker og klassene fortsette
a korrumpere hverandre.»
Fassbinder rakk a fullbyrde
over forti filmer i lopet av sitt liv.
Det er derfor umulig a gi et detaljert og dyptgaende bilde av
hans produksjon og person. Likevel kan vi ved a hore filmtitler
som 44Kjrligheten er kaldere
enn clocien», aAngsten etter sjelen», oIngen er sint og ingen er
god», «Frihetens knyttneve» og
«Atte timer er ingen dagr skimte
Fassbinders karakter; Apenhet
til det hensynslose, samfunnsengasjement, melankoli og ensomhet. En gang svarte han ogsa en
venn pa sporsmalet om hvorfor
han arbeidet sa hardt: «— Det er
for a unnslippe ensomheten.»

Skuespilleren
Fassbinders filmer handler om
mennesker, men enda mer om
samfunnet som former dem. (I
motsetning tli f.eks. Ingmar
Bergman.)
Fassbinder var homoseksuell,
og i en av hans sterkeste filmer,
«Frihetens knyttneve»,spiller
han sjol hovedrollen som den
homoseksuelle og prostituerte
unggutten Fox. Her framstar han
som en usedvanlig dyktig skuespiller, i en rolle som krever total
blottleggelse og utlevering. Fox
har vunnet en formue i tipping,
noe han ikke fatter rekkevidden
ay. Han styres av sitt behov for
kjmrlighet og i naivitet lar han
seg utnytte. Han blir frastjalet alt
og skubba tilbake til den dritten
han kom fra av sin «elsker», som
var ute etter a redde sin fars bedrift fra fallitt. Verden hanler i
kulissene og Fox ender sitt liv
med en overdose nerve-tabletter. Det siste vi far se til Fox er
hans legeme som ligger pa et
nakent betonggulv og blir endevendt og plyndra til siste rest av
noen griske guttunger.
Om Fassbinder var pessimist?
Nei, svarte han. «Mine filmer er
laget ut ifra den oppfatning at revolusjonen ikke skal finne sted
pa kinolerretet, men ute i livet.
Og nar jeg viser at det gar darlig

pa lerrretet, er det alltid for a advare mennesker om hvordan det
uvegerlig vil ga hvis de ikke
endrer sine liv.»
Fassbinder skildra de utstotte;
narkomane, fremmedarbeidere,
prostituerte og alkoholikere.
Men i hans seneste filmer tok
han som kjent for seg Tysklands
etterkigshistorie. Forst med
«Maria Brauns ekteskap». Marias
rgjerrige kamp for a na toppen
er en personifisering av VestTysklands utvikling; som vi husker slutta filmen med at bade
Maria og hennes nybygde luksus-villa ble sprengt til himmels,
etterfulgt av en serie portretter
av tyske toppolitikere. Etter
denne fulgte «Lili Marleen» der
Fassbinder ble beskyldt for a
glorifisere Hitler-Tyskland i sin
skildring av nazistenes gallionsfigur «Willie» (virkelighetens Lale Andersen),som nadde til
topps pa slageren Lili Marleen.
I filmen «Lola» tok Fassbinder
igjen opp traden fra «Maria
Braun». Han skildrer en smaby i
50-aras Tyskland i oppbyggingsfasen etter krigen. Her viser
Fassbinder oss hvordan oppbyggingen av den nye velstanden og kapitalismen korrumperte selv det hederligste menneske. Moral matte gi etter for
klingende mynt og hjertets
krumspring. Sjol den hederlige
von Bomhm ble forelsket i den
listige og fordervete Lola, — luksusludderet, forkjwlt av byens
mektigste menn.
Den siste filmen Fassbinder
rakk a lage var «Veronica Voss»,
som forteller om en tysk filmstjerne pa veg nedover; hun er
hekta pa heroin og blir utnyttet
av sine omgivelser. Filmen var
spilt inn i sort/hvitt og vant
Gullbjornen ved arets Berlin-festival.
Men pa tross av at han vant
priser og ble kalt oTysk films
vidunderbam» ma hans enorme
produktivitet ha kosta ham mer
enn hva vi kan ane.
Han vil etterlate seg et tomrom, men han vil ogsa etterlate
framtida et stykke tysk etterkrigshistorie mer vesentlig enn
noen historiebok.
THERESE BJORNEBOE
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[1 Rute 80, gikke bare romantikk.

1,
»

-

2,

MERKE:
❑ oRod Ungdom»

❑ Jeg vil bli medlem i Rod Ungdom.
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Nur skal folk
forstd at Zeppelin
og Hendrix var like
mye "image" som
Human League?
Giest i Ruta:

Torgrim
Eggen
The
Cut
22

— Vi er et band fra storbymiljo og er ikke streite
og jordnre nok for folk p5 landsbygda i Norge.
Publikum i Norge har i det hele tatt darlig
utvikla smak, skikkelige nollehuer egentlig de
folka som gar og kjoper de platene som virkelig
selger her i landet.
Ivar Eidem, den nye synth-spilleren i The Cut,
stikker hue innom garderoben der vi sitter og
gjor intervju med Torgrim Eggen, bassist og
produsent i The Cut og den personifiserte
jet-set'n innen norsk ny-rock.
— Jeg finner meg ikke til rette i rollen; «Hei,
jeg er bassist i rockeband». Musikk er noe
absolutt og noe helt hvor jeg ma involvere meg
i alle delene. Spilling, produksjon,
skribentvirksomhet, publikum... jeg er ikke
fornoyd for jeg far gjort litt av alt sammen.
Torgrim bl5ser en diger royksy (han ma royke
100 om da'n) og titter ubeskjedent inn i sitt
eget speilbilde, tydelig tilfreds med tingenes
tilstand.
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etablerte rocken — men vitsen
med rock er vel ikke a selge ut
Nya Ullevi? Tvert imot mener
jeg faktisk det er veldig viktig
for musikklivet at vi har god
musikk som ikke er basert pa
sanne kjempeshow.
— For 10 dr sia ville ikke du

Torgrim trekker pd skuldrene.

Gjor det sjol-bevegelsen
er ute
— The Cut vil overleve. Det
verste som kan skje er at vi far
sparken hos Sonet. Det vine
vwrt trist, for de folka er
voldsomt hyggelig a jobbe
sammen med, men vi ville
fortsatt a lage musikk.
Finansiert platene sjol igjen.
Men det er deilig a slippe det
okonomiske maset! Det er den
store forskjellen pa a gi ut sjol
og det a vwre pa et etablert
selskap.

spilt rock, men jazz! —
Hvordan stiller du deg til den
pastanclen?
— Jeg tror den har mye for
seg.

Det er fortetta stemning pa
Club 7 denne kvelden. The Cut
apner en manedslang
Norgesturne og det som kan
krype og ga av Oslos
nyveivmiljo er selvfolgelig der.
Da supportbandet Neon star pa
scenen minner lokalet mest av
alt om stemninga pa
Dasslokket en solskirmslordag i
juli; se og bli sett — og nok
feste oya pa er det sa.visst nar
hovedstadens mest hippe
rock-publikum firmer grunn til
a samles.
The Cut er i dag et sakalt
coming band. Club 7-konserten
kan vmre starten pa noe stort
for bandet. Er det Vest-Europa
som er forste mal na, Torgrim
Eggen?

Norske musikere
like gode som Human League
— Det har lenge versert en
myte om at vi er sa oppsatt pa a
fa det internasjonale
gjennombruddet. Det er riktig
at vi er ambisiose og satser
hundre prosent pa musikken,
men Norge er da et OK land?
(Jeg tenker na mitt etter Ivar
Eidems salve over de norske
«nollehuene», men skitt la ge..)
— Trondheim er den beste
rockebyen i landet, men
Tromso er ogsa et herlig sted
spille. For ovrig tror jeg det er
for tidlig a snakke om noen
internasjonal karriere for oss,
kanskje etter neste LP. For jeg
er jo litt opptatt av det; hvorfor
i helvete skal ikke et norsk band
kunne sla i utlandet?
Musikerne i Norge er like gode
som engelskmennene. Her i
landet skorter det pa hva som
blir lagt ned i produksjonen av
skivene, men forst og fremst
snakker vi om musikernes
selvtillit. Saken er at du ma
vmre forbanna nadelos for a
kunne klatre pa pop-stigen, noe
som krever at du tror pa deg
sjol og veit at du er god. Norsk
rock lider av
mindreverdighetskomplekser,
noe vi ikke har noen grunn til.

*

Mr. Eggen er en selvsikker
herremann som «gir
intervjuer» og aldri er redd for
a vekke oppsikt. En gang hadde
vi fly sammen fra en spiilejobb
i Trondheim. Torgrim var i
hundre etter a ha produsert Det
Gyldne Triangel for Mai, og sto
pa farten til Stockholm for a
lage intervjuer for Nye Takter.
Hort svart Gatsby-hatt var det
fa som kunne unnga a legge
Torgrim Eggen: — De eneste
tinga jeg synes holder fra 70-cira
er Bowie og Roxy Music. De
skapte noe nytt, eksperimenterte. Bare nitr den utvikler seg er
rock spennende.

merke til var mann da han
entra flyet, en oppmerksomhet
om egen figur han klarte
beholde under store deler av
turen.

— Jeg ER intellektuell!
— Min pcistand er at nyveiven
blitt sa forferdelig intellektuell!
— Jeg er intellektuell, — og
hva er sa gait med det?
Dessuten hater jeg uttrykket
nyveiv. Vi spiller rock og noen
snevrere bas kan du ikke sette
musikken var inn i.
— Men du ma da vcere enig i

at nyveiven i dag har fjerna seg
ganske betraktelig fra
utgangspunktet, om vi da er
enig i a starte med Pistols?

Bowie og Roxy Music
— Sex Pistols er et godt
utgangspunkt. 2. generasjon av
den nye rocken kan vi illustrere
ved Elvis Costello og Talking
Heads, mens Joy Division og
Spandau Ballet representerer
3. generasjon. Du har rett i at
det er langt mellom Pistols og
Spandau B. Mens alle banda i
starten av ny-rock-bevegelsen
spilte nesten likt og i samme
stil, far banda na etter hvert
mindre og mindre felles...

og musikken utvikler seg
mindre og mindre — har ikke
ny-rocken stagnert ?id?
— Jo, pa mange mater er jeg
enig i det, og det er
urovekkende. Rocken er bare
interessant nar den utvikler
seg, nar nye ting skapes. Altsa;
Stones har lagd mange bra
later, men det er ikke
interessant i dag. De eneste
tinga jeg syns holder fra 70-6.ra
er Bowie og Roxy Music. De
skapte noe nytt,
eksperimenterte. Jeg lever
HER OG NA og er opptatt av
det som foregar akkurat for
oyeblikket, ikke folkemusikk og
The Who.

Virt rock-publikum
er ikke Rory Gallaghers...
— Men syns du ikke det er
betenkelig at du henvender deg
til et sd annet publikum enn
f.eks. Rory Gallagher? Og na
tenker jeg ikke bare musikk,
men like mye i forhold til hva
slags mennesker dere har
nedslagsfelt hos?
— Nei, jeg syns ikke det er
betenkelig. Folk far to
musikken var som den er. Om
den slar hos intellektuelle
mennesker framfor de som flyr
beina av seg for a here Rory
Gallagher, er det bare naturlig.
Det er i det miljoet jeg har mine
rotten Jeg er selvfolgelig klar
over at dette betyr at vi far et
mindre publikum enn den

.

Torgrim vokste opp pa
Romsas. 14 ar gammel begynte
han a spille heavy metal, noe
som rakna nar han begynte pa
gymnaset. I denne tida fikk han
pa en merkelig mate mye
penger ( ! ), som han sier. Han
kjopte seg gitarer, begynte a
spille klassisk og likte det. Han
skryter av a ha vwrt i forcen i 9
maneder, av a ha jobba med alt
mulig; daghjem, lager,
fabrikk, men de siste ara har
det bare blitt musikk. — Det er
ikke noe annet jeg kan.

— SUF blei for sterkt
— I -76 var jeg innom
eksperimentell rock og
jazzmusikk, tok
gitarundervisning og oppdaga
at jeg faktisk var ganske god.
Pa den tida hadde jeg planer
om musikkutdanning eller
medisin, men det blei jo bare
for jvlig. For ovrig har jeg
vwrt innom SUF! (Sjolsagt, den
&Kite original kunne umulig ha
unngatt SUF i sin ungdom! ).
Jeg bodde pa Veitvet da, og alle
de toffe gutta var pa den greia.
Det var mye mer miljoet enn
sjolve politikken som tiltrakk
meg. Men det svingte av
ml-bevegelsen den gangen,
med Vietnam og EEC-arbeid.
Men det kokte bort i kalen for
meg. Marx og Mao og
revisjonisme og de greiene der
blei bare for sterkt for meg.
«Too much, too young» som
Specials sier det.
— Den tida krangla jeg en del
med Mai i Klassekampen. Det
var tida da alt skulle vwre
folkemusikk. Merkelig
utvikling i Mai plateselskap —
for 3 maneder sia produserte
jeg synth-musikk for dem!

*

Ivar Eidem er pa besok igjen
for a fortelle Torgrim at han
syns disco-latene fungerte sa
bra i kveld. — Na er det virkelig
groove i dem, altsa!

Nytt lydbilde
— Hvordan er det a spille
med ny besetning? Don
Buchanan liar kutta gitaren til
fordel for managerarbeicl pa
helticl uten a bli erstatta.
Vanskelig a presentere et helt
lydbilde?
— Nei. Det har gatt greit. For
-

hadde vi en tendens til
produsere for mye lyd pa
scenen, syns jeg. Lydbildet vart
har blitt mye reinere tror jeg,
og det virker da som om folk
syns dagens utgave er koselig?

— Produksjonskostnadene pa
LP'en deres ligger i den 6-sifra
klassen, — dere har lagd video,
har svensk produsent osv. Hva
skjer med The Cut om dette
ikke selger?

— Gjor det sjol-bevegelsen er
ute?
— I England er ikke det
skulle produsere sjol «inne»
lenger nei. Na skal musikken ut
pa de store selskapene for a bli
tatt alvorlig igjen. Trist
utvikling egentlig, for Gjor det
sjol-bevegelsen har fungert
bra. Det gir sjoltillit a se at du
greier a fikse ting ved egne
krefter.

Sulter pi musikken!

— Jeg har egentlig ikke noe
imot a vwre kommersiell. Det
betyr jo kort og godt at det du
lager har masseappell.
Kommers i negativ betydning
blir det forst nar man
spekulerer pa et marked, —
komponerer for 5. sla akkurat
der og da, uten tanke pa egen
smak og musikalsk kvalitet.

— Norsk Rockeforbund blei
stifta i helga. Har du noe
forhold til den begivenheten?
— Jeg har dessverre ikke hatt

— Mange rockere fra 60-dra
vil si dere ser jvcelig ut og at
hele nyveiven er en stor
gimmick. De sammenlikner
med Uriah Heep som kom pd
scenen i olabukser...

tid til a engasjere meg aktivt i
den jobbinga. Men det er klart
vi trenger et rockeforbund! Vi
spiller nesten utelukkende pa
rocke-klubber for tida. Det er jo
oppblomstringa av
rocke-klubberresom - tar -gitt oss
muligheten til a spille for et
interessert publikum. Det er
utelukkende positivt at denne
bevegelsen na organiserer seg i
Norsk Rockeforbund. For kan
du tenke deg noe som er mer
nedtur enn a spille rock pa
steder der folk egentlig ikke vil
here rock...

— Men det var jo bare image
det ogsa! At ikke folk kan fatte
det... Hendrix ogsa, — image
som faen med krusehar, farga
klaer og dap. 60- og 70-ara var
akkurat det samme som i dag.
Uttrykksformen er det eneste
som er forskjellig. Mens
Zeppelin brukte utvaska
olabukser, benytter ny-rocken
seg av sminke og andre
«unaturlige» effekter. Men hva
er galt med det? Ingen vil finne
pa a kalle japansk teater
kunstig fordi skuespillerne er
overlessa med sminke.

*

*

— Vi ma litt tilbake til norsk
rock. Du sier den har stagnert,
men hva er det egentlig som
har sldtt feil?

— I dag ser det ut som alle er
tomme for ideer. Hvor mange
norske rocke-LP'er har
kommet ut i ar som du kunne
tenke deg a kjope? Jeg har ikke
funnet en eneste en. Etter min
mening har de som
eksperimenterer Ott altfor fort
fram. De forste LP'ene til Kjott
og De Press var glimrende og
de hadde et grunnlag a bygge
videre pa. Men sa gjorde de
som sa, altfor mange av oss gjor
— sa fort et album er ferdig,
syns du hele greia er bare
skiten. Sa har de Ott nye veier;
etter min mening har de
dessverre funnet et blindspor.
Bade Montasje-produktene og
Holy Toy syns jeg er prega av
disse tendensene. Det er bra at
folk tenker som sa at vi ikke
lenger skal ga i rock'n
roll-sporet, at vi skal vwre kule,

— Men altsci ikke
kommersielt?

Rocke-bevegelsen har
gitt oss et
interessert publikum

— Du overlever pa musikken
na?
— Jeg sulter pa musikken!
Det skulle vwrt godt a tjene
penger til mat og bolig og fine

— Norsk rock har stoppa
— mangler feeling

eksperimentelle og anderledes.
Men hva har via sette i stedet?
Der ligger problemet. Nar du
bare eksperimenterer uten a ha
noen plattform a bygge ut fra,
blir ofte feelingen i musikken
helt borte. Dette er ting The Cut
prover a legge vekt pa. Vi
spiller ny og eksperimentell
musikk, men likevel jordncer pa
en helt annen mate enn f.eks.
musikken Yes og Genesis sto
for, og som i 70-ara
framprovoserte punke-bolgen.
Vi jobber for a fa fram
stemning og driv i musikken.
Dette er eneste maten a fa
presentert latene og melodiene
skikkelig pa.

•

Og der reiser The Cut av garde
pa Norges-turne. Nar den er
unnagjort star jobber i Sverige
og Danmark og venter. Pa
denne turneen vil
Cut-musikerne slippe
bekymre seg for det tekniske —
en fast lysmann er med
sammen med et dansk PA-lag
for a mixe lyden. Noe de gjer
swrdeles godt. Bedre lyd har
jeg aldri hart pa Club 7.

Har norsk rock
ei framtid?
The Cut star i startgropa, men
det har mange band gjort for
dem. Bandet later uhyre tett og
profft for tida, men spadommer
om suksess i popmusikken er
forgjeves og bortkasta
cellevirksomhet. Torgrim
Eggen har imidlertid flere bein
a sta pa. Mye rart skal skje om
ikke han pa en eller annen mate
vil vwre med a prege norsk
pop-musikk de rirmeste ara.
Skjent, — en titt pa norske
plateutgivelser hosten -82 kan
fa en til a grine. Det vrimler av
syngende husmodre,
60-talls-schlagere og
Glemselen-serier. Vil det vre
mulig a gi ut ny norsk rock i det
hele tatt om et ar?
ARILD RONSEN
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