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PÅ TURNE MED VØMMØL OG BAZAR
6t)cl Ungdom har arrangert musikkturne.
I ei uke dro Vømmøl Spelemannslag og
BAZAR rundt og spilte på Rød Ungdoms
konserter. Folk møtte fram overalt, tilsammen ca. 2000. Flere steder var det stappa fullt og stor stemning.
De lokale Rød Ungdomlaga som hadde
nsvaret for at alt gikk bra, hadde gjordt
n kjempejobb med å henge opp plakater,
ikse lokaler, trykke billetter, skrive til
viser ol. På konserten holdt de appeller
m hva vi står For, de solgte aviser og solo,
'a de løp nesten beina av seg.

MUSIKK SOM VÅPEN
Og musikken, ja den var virkelig bra.
Her var det ikke noe billige salgseffekter
a'la glitter i håret, blå make-up i panna
og knusing av gitarer og orgeler og det som
dyrere er.
Begge gruppene spilte en musikk som
handla om folks hverdag, om folks problemer
i det kapitalistiske Norge. De sang sanger
som oppfordra folk til å slå seg sammen å
begynne å kjempe for et bedre samfunn.
Kort sagt, både Vømmøl og BAZAR bruker
nusikken som et våpen mot monopolkapitalen.

k

ROD UNGDOM
arrangerer
musikkturne.

BAZAR
BAZAR sang mer om forholda i storbyene,
ei vise bl.a. kalt "Drabantby-rock". De
fleipa med sikkerhetpolitet, kritiserte all
slags bruk av rudgifter. De fleste visene
kommer på en LP som blir utgitt av MAI
plateselskap.,Musikken deres var mer inspiret av amerikansk og engelsk rock. Hadde en fyldigere og tøffere klang enn Vømmøl.
Musikken var altså bra. Arrangementene
var bra. Derfor blir det ikke siste gang
Rød Ungdom har slike turnerer. Denne gangen
var det på Østlandet. Snart blir det på
Vestlandet. Om ikke så altfor lenge blir
det også i Nord-Norge. Så følg med folkens.

vømmy5L
Vømmøl er •itt ganske kjent etterhvert.
De skildrer bl.a. avfolkninga og raseringa
av landsbygda på en morsom-alvorlig måte.
De spilte også Flere viser• fra neste LP. I
handla om en som fant førerkortet i underbuksa si, en annen om som Marx, Lenin og
Mao sa, at ingenting kommer av seg sjøl.
Skal det bli bedre må folk stå sammen. Og
når Skravlevold og Skruddesvingen prata
om forholda i Vømmøldalen, da lå folk langate og skreik av latter.
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I følgende land har CIA enten gjennon
Ført kupp eller gjort forsøk på kupp.
Colombia 1948-Persia 1953-Costa Rica
1956-Vietnam 1954-Indonesia 1958 og i
1965-Libanon 1958-Laos 1960-1964algerie 1961-Brasil 1964-Hellas 1967 og
Chile 1973. Lista kunne ha vært lenger ,
men vi synes det holder!

CIA blir ledet av en 40-mannskomite
hvor det sitter representanter fra hæren
næringslivet og den amerikanske regjering.
I spissen for denne komiteen sitter den
såkalte fredsskaperen Kissinger.
En av CIA's oppgaver er å tilrettelegge
Forholdene for den amerikanske imperialismen. En velsmurt metode CIA bruker
For å klare denne oppgaven er kupp.
CHILE og CIA
Fra 1961 til 1970 fikk CIA bevilget 44
millioner kroner for å hindre at Allende
skulle bli valgt til president. Disse pengene ble brukt til bestikkelser og på partier som motarbeidet Allende. Allende ble
allikevel valgt i 1970.CIA og de reaksjo-,
nære gikk da hardere til verks For å styrte han. Metodene de brukte var økonomisk
sabotasje ,terror-attentater ,opplæring av
anti-kommunistiske arbeider-ledere og
finansiering av st-eiker. Under lastebilstreiken feks. betalte CIA skyhøye streike
bidrag.Og så-i samarbeid med storkonsernet ITT planla og gjennomførte CIA et
Vellykket kupp mot Allende. Generalene
tok makta,kommunister og proggressive
ble skutt,og pengefolka fikk Fritt spillerom.

FORD FOR KUPPET
Når dette ble avslørt,var president
Ford nøtt til å forklare seg.Han innrømmet
at det var innblanding fra CIA,men han, _
som der', frid' verdens Forsvarer,sa bare
at det var riktig og nødvendig!
CIA OG NORGE
Heller ikke her i Norge er vi spart for
innblanding Fra CIA.I en bok som en avhoppet CIA-agent har skrever går det fram
at spionorganisasjonen betalte for utstyr
tit det norske flyvåpen.1 slutten av 60åra ble det kjent at AUF hadde mottatt
penger Fra CIA,i håp om at AUF skulle
føre en USA-vennlig politikk,noe de da
også har gjort.
CIA- LØPEGUTTER
CIA er først og fremst de amerikanske
storkonserners løpegutter,men de har også et nært samarbeid med NATO,som også Norge er medlem av.Og etter hvert
har det blitt en kjent sak at Nato og CIA
har Ferdige kupplaner for, alle NATO-land
i tilfelle folket gjør oppry5r eller vil gå ut
av NATO.
Så CIA er også en trussel mot det norske Folket.

Chile-juntaen etter kumet.
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FÅFENGT KAMPANJE ER STARTA
25.s.eptember startskuddet for statens
kampanje mot rusgift. Edruskapsdirektoratet har laga et motto for kampanjen sin:
"Holdning til rusmidler-alles ansvar"
Ragnar Kristoffersen,daglig leder av

kampanjen,sier i et intervju: "Forventningane til aksjonen er store. Men vi vonar at dei ikkje er større enn at vi kan
innfri dei ,og at ein ser med spaning på
tiltaka på ulike kanter,tek vi som ei stad--;
festing på at det er naudsynt."
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Edruskapsdirektoratet er altså ute etter
å forandre folks holdninger til alkohol.
Kristoffersen forteller at" Kampanjen vil
Få god dekning i massemedia,og særlig
legg vi vekt på NRK. Me vonar såleis at
tiltaket vil gå inn i tankane til folk heilt
frå byrjinga"
Desverre,Kristoffersen,vi i Rød Ungdom
trur ikke på denne holdningskampanjen din
Nei ,vi er faktisk helt uenige i at det er
folks holdninger som er det viktigste i
rusgiftspørsmålet. Vi mener at denne
kampanjen vil skade ungdommen,isteden
for å støtte.
RETTA MOT UNGDOMMEN
Som edruskapsdirektoratet har begynt å
oppdage er det de seinere åra blitt et
stadig større alkoholforbruk blant ungdom.
Stadig yngre Folk ruser seg på alkohol og
narkotika. Men det edruskapsdirektoratet
ikke har oppdaga når de setter igang denne
"du må få en bedre moral"-kampanjen sin
det er de helt klare årsakene til at ungdommen ruser seg.
Vi som er un ,je Dg sjøl kjenner vår situasjon,med jaget på skolen. skolependling,
lite og ingen fritidstilbud og alle andre
misforhold i dette samfunnet,vi trenger
ikke å kle rusgiftproblemet inn i en morals
kappe.
Ser vi nærmere på de plakatene og avisannonsene som blir brukt i statens holdningskampanje,oppdager vi fort hvilke
strenger de spiller på. Under bildet av ei
ung jente eller gutt står "tankevekkere"
som "Alkoholfarlig? Det tenker jeg aldri
på';eller "Jeg spyr nesten hver gang jeg
drikker."
Det er ikke ved å forferde folk over hvor
unge de avbildede personene er,eller ved
å skape vemmelse over spying at vi løser
alkoholspørsmålet.
Denne aksjonen er retta mot ungdommen
på en reaksjonær måte. Det eneste den er
med på å skape er Forakt for de "altfor
unge menneskene" som er så moralsk
ødelagt at de drikker seg fulle og spyr.
SELVFØLGELIG FÅR DE PENGER!
Holdningskampanjen har fått 450.000 kr.
til å drive aksjonen fram til jul.På litt
over 3 måneder skal altså disse penga
betales til de dyre annonseringene som
allerede har begynt i "NÅ" ,"DET NYE"09
andre ukeblader. Etter jul regner de med
å få mye mer penger.
I Bergen er uteseksjonen (arbeide blandt
ungdom med rusgtftproblemer og andre
som ikke har steder å være) nedlagt fordi
det ikke bevilges flere penger.
I Lørenskog Kommune ble alle ungdomsub

til å ansette en ny klubbleder. Da klubbene
åpna igjen, fikk hver klubb 500 kr. til
aktivitetsutstyr for et halvt år.
Hvor er fornuften i dette? Økonomiske
midler til ungdomsarbeide kuttes ned i
kommunene landet over,mens en fåfengt
kampanje får nesten en halv million på 3
måneder !!!

«Alkohol farlig?
Det tenker vi aldri, på."
Vet du he alkohirlonie
Ikter .nne
drikkeren ihjel.

linene er Me i
vå ml,
Vet ikke. VI de
til
er tom

Vet du noe me ,m det"
Nei. ikke vå rime

Hellen du ikke her lyst på vå

Kan reka du bh al kokene,
Nei. kneler .kulle fl Mi d.
Fordi du drikker meny-ene
enepennen.
Jen monng kiwi° atuppe når

w.

!rf
flår du hett nor på einkali,
dette!
Nei ikke det jaa kali hai,
Knakket °md. luernme!
Nei. moren ne felen min
makker aldri om våre.

n.d.

[»i heltejen holke d endel
ev Mek. når innen ser die
Alle ken bli eike. ikere
d.e, bare yaemmel om hver
ofte og hvor mye det drikke.
Noen blir elkoholike, ev lim.
andre Wre mer, men det vet
ikke på forhånd.

Det krever
bare De mot å si nei.

Hem une drikker dur
Lat forlikellia Fredagen eller
lerdefen
I hoflo dnkker dem,
For å bk bille Det er Me renn er

ert

TIL KAMP FOR UNGDOMMENS
INTERESSER!
Den beste måten vi kan kjempe mot det
stadig økende rusgiftproblemet,er å reise
kamp for våre interesser og krav som
f.eks. arbeidsplasser og skoler der ungdommen bor ,mot det harde konkuransejaget
i skolen,for skikkelige steder å være for
ungdom på Fritida,mot all spekulasjon i
ungdommens lommepenger i arbeidslønna
osv.
Vi blir passive og maktesløse hvis vi lar
oss sløve ned i rus. De reaksjonære er
redde for ungdommens sunne kampglød og
ser oss helst så sløva at vi ikke lenger
orker å knytte neven.

La oss jobbe for at de reaksjonære ikke
får denne gleden. Alkoholspørsmålet løser
vi ikke fordi det er flaut å spy,men fordi
vi vil kjempe for ungdommens interesser.
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bkil<er
FREMAD OG ALDRI GLEMME
PAX FOR LAG
kr 33
Endelig en historiebok som Forteller
arbeiderklassens historie. Det er ikke
en vanelig historiebok som Forteller om
konger og adelsmenn, men om arbeider
klassens kår gjennom tidene.
"Fremad og aldri glemme" er laget på
e n orginal måte. Den er ikke tettpakket
med skrift, men er lagt opp som en

tegneserie som gjør den lett å lese. Deh
bryter med den tradisjonelle måten å
l age bøker på.

Kirke og Undervisningsdepertementet
nektet å godkjenne boka som vanelig pen-

sum i skolen Fordi "skriften var for

liten". Det er selvfølgelig bare tull. De
tør ikke å godkjenne den fordi den tar
opp staten og beviser at den er et redskap for den herskende klasse. Bjartmar
Gjerde liker ikke å bli stemplet som en
lakei. Han vil at vi skal være snille og
rolige og ikke tenke politikk.
Det eneste jeg har å utsette på "Frem
ad og aldri glemme" er at den ikke har
skrevet noe om 1814. En såpass viktig
sak burde det ha stått noe om.
Forlång å ha boka i historietimene
som tileggslitteratur. Det står ikke noe
om at den ikke er lov til å bruke som
tilleggslitteratur.Eller dere kan gå sarr
men om å kjøpe boka eller låne den
på
bibilioteket. Den er absålutt noe å lese.

DUAL DI ISMEN
.14 HAN
HEtIR
SVE MC.
ItUcK , MEN
ber 1..ET ;EX
NOK fKJÆ'.

Noen bøker 'ler en av,andre lærer en
av. Men noen bøker både ler og lærer en
av. En slik bok er Donaldismen av
Jon
Gisle.
Forfatteren har i 20 av sine 25 leveår
vært en lidenskapelig Donald-leser.Så
ingen kan komme å si at denne mannen ikke
ikke har grunnlag for sine påstander.
Etter å ha foretatt arkeologiske utgravningerpå diverse barneværelser for å få
en komplett Donald-samling har Gisle
delt inn Donaldismen i epoker,bla. på
grunnlag av utviklinga av Donalds hals og
nebblengde!
Gisle tar opp mange sider ved Andeby
og dets ender,viser oss at Donald Duck
og co. påvirker oss med reaksjonære hold
ninger.Han peker på klasseforholdene:
øverst sitter onkel Skrue,som den allmektige og undertrykkende monopolkapitalist.
Som gir Donald 50 øre dagen i lønn og
som selger gressklippere til Sahara.
Så middelklassen som består av strebere
og Trusterte personer(eller ender) ala

.E

Eg serafe

■
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sysrEn er!

Donald og Klodrik.Nederst står Langbein,
Andebys eneste virkelige arbeider ,som er
fattig fordi han er dum og ikke (orde han
blir utnyttet.
Gisle tar opp volden og sexen i andeby,
eller snarere mangelen på sex.Han peker
på at det faktisk ikke Fødes barn i Andeby,
bare nevøer .Den eneste som har en sønn
er Storeulv,men så er han jo slem og han
da.Og kjærlighetslivet,åh fy og fy,det
strekker seg til noen få uhyre dristige
scener-der Mikke Mus og Minnie går så
langt som til å kysse hverandre!
Boka behandler også familieforhold,
religion,kvinnenes stilling og klassekampen i Andeby.Alt i alt gir boka et godt bilde
av livet på endenes hjemsted,og vi får et
mer bevisst forhold til de reaksjonære
sidene ved Disney-konsernets tegneserie.
PS.Og boka er morsom.En liten bekjennelse:Jeg leste boka på T-banen og etterhvert som mine latterhikst ble høyere og
høYere,titta Folk naturlig nok nysjerrig på
meg.Det eneste jeg kunne var midt i et
latterbrøl å si:"Donaldismen er bra!"
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TAPEREN
Jeg har sittet på skolen i 13 år
fått frustrasjoner og sittesår
den har drept alt mitt initiativ
drept alle tendenser‹ , til åndelig liv
jeg prøvde å være en flink elev
men fikk dårlig karakter til tross For mitt strev
Jeg har prøvd det meste nå
da jeg var ti ville jeg i speideren gå
men alle bare lo av meg
når båtmannsknoppene floka seg
min speiderkarriere ble kort
så jeg forsøkte å trøste meg med sport
Fotballstjerne ville jeg bli
jeg forsøkte å trene litt på si
jeg meldte meg inn i Sportsklubben Stål
i første kamp , „:ikk ballen i eget mål
alle bare. kjefta på meg
så jeg valgte en annen vei
På dette tidspunkt var jeg litt trist
dere skulle bare visst
hvor skulle jeg gå
hva skulle jeg gjøre nå
da møtte jeg en fyr som sa til meg
gutten min Jesus elsker deg
Jeg prøvde å knele jeg prøvde å be
men ingenting ble bedre av det
skolen ble verre og verre nå
det året måtte jeg omigjen gå
hvis Jesus ikke hjelper bom er meningen da
at man skal glemme at man ikke har det bra
Jeg møtte noen kiser som hadde det fett
de sa at når du blåser
blir allting så lett, esse
jeg blåste og blåste og blåste i alt
men merka at kroppen og hjernen forfalt
jeg prøver å kutte ut blåsinga nå
prøver å tenke vil jeg forstå?
I alle år har jeg kjempa og tapt

i et samfunn som ikke jeg har skapt
jeg begynner etterhvert å innse
det er ikke meg det er noe gærn( me'
Vi som er blitt trampa på
VI SKAL BEGYNNE Å REISE OSS NÅ.

Dette diktet ble skrevet på en av
Rød Ungdoms sommerleire i år.
Kan svnaps i t- raci blues

_

7

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

SI N
RMERTE PR61
Ungdomsskoleelever:UREDD har avslbrt,normerte prøver kommer
fra den 12. til den 18. november. Denne gangen er det 9. klassingene som
skal til pers i engelsk,norsk,matte og tysk.Departementet prbver å holde
tidspunktet skjult,slik at vi ikke kan forberede oss til å reise kampen mot
dem.De veit nemlig at de fleste "foss er mot prcpverene.

Kampen mot normerte prøver har gått
i Flo og ebbe.l 1970-71 var kampen hard,
Flere tusen ungdomsskoleelever over hele
landet tok del i aksjonene.Siden da har det
vært mer stille ,men hele tida har det vært
protester,enkelte elever og klasser har
boikottet. Lærere har sendt resolusjoner
til departementet,og deres uvilje mot denne
prøveformen er hovedårsaken til at staten
ikke har kunnet ture fram med sine elevfiendtlige prøver.Men staten gir seg ikke.
Deres langsiktige målsetting er den samme,
de ønsker å spare penger og gir derfor blaffen i om vi får dårligere forhold i skolen.
Nå er det tid for å reise en brei motstand mot de normerte prøvene. For at vi
skal klare dette på best mulig måte må vi
diskutere hvordan vi skal sloss.Derfor har
UREDD intervjua to folk for å få erfaringer
og ideer på hva vi kan gjøre.

STORE DEMONSTRASJONER
-Du var med da motstanden var virkelig
sterk. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
Hq5ydepunktet i kampen var en demonstrasjon i Oslo 12. mars 1971.4000 ca. var
vi til sammen,ikke bare ungdomsskoleelever
men også gymnasiaster og studenter.Denne
velkka aksjonen kom ikke av seg sjøl da
heller.Vi delte ut løpesedler ,tok det opp til
diskusjon i klassen,påviste grundig hvorfor
prøvene ramma elevene. Etter denne demonstrasjonen gikk det slag i slag.Det 'le en
rekke boikotter rundt om i landet,enkelte
skoler gikk også til streik.
- Var det ikke noe med en stortingsdemonstrasjon og
Joda,det kunne gå vilt for seg også.En
mengde folk marsjerte inn i resepsjonen på
stortinget for bla. å kreve full tilbaketrekning av de normerte prq5vene.Da ikke noe
skjedde satte vi oss for å vente.l stedenfor
svar på kravet vårt fikk vi køller i hodet.
med vold kasta politiet oss ut.

-Men hva skal vi gjøre nå.I dag er situasjonen at svært få har g dt grep om hva
prøvene betyr,en del har naturlig nok også
gått på propagandaen om at prøvene betyr
mer rettferdighet osv.
Det som trengs er at folk setter seg inn
i hva n tippe u prøvene vil fq5re til ,krever å
få tatt det oppi klassens time,og diskuterer
hvordan kampen skal føres.I hvertfall på min
skole,
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EI TIL
'ER I NOV EMB ER
UNDERSKRIFTSLISTER OG BOYKOTT
Vi må starte i det små.Sende underskriftslister rundt i klassen,vedta resolusjoner hvor vi oppfordrer andre til ikke

å være med på prøvene(hvis få er med vil
det være vanskelig For staten å regne ut
karakterfordeling ol. ),og forplikte oss selv
og klassen til å boikotte.Dette er en bra
begynnelse og kommer vi så langt i kampen
vår dette året skal vi være Fornøyd.Men
det er klart at på lang sikt duger bare
hardere kampmetoder.
-Vi veit at mange lærere er i mot prøvene.Denne enheten mellom oss må styrkes.
En del foreldre er sikkert i mot at vi boikotter ol.Derfor er det viktig at vi sprer
informasjon om hva vi mener..Står på stand
i byen eller bygda. Nå må vi virkelig ta
til med å stikke kjepper i hjula for staten.

HVORFOR VI ER MOT
NORMERTE PRØVER.

Prøvene er urettferdig.Alle blir-uansett hvor lang og slitsom skolevei vi har,
hvilke lesemuligheter vi har hjemme,hvor
bra læreren er osv ,vurdert etter de samme
mål.
Prøvene fører til hardere konkurranse
og mer oppsplitting av elevene. Karakterene
blir fastsatt sentralt etter en bestemt norm
som kalles den Gauske kurve på byråkratspråket.Det betyr at karakterene skal fordeles slik at en fastsatt prosent skal stryke
en fastsatt prosent får LG og NG osv.
I praksis betyr dette at departementet har
bestemt på forhånd at noen skal bli "tapere'.'
I tillegg-dersom noen leser mer og derfor
får bedre karakter,vil andre være n
I tillegg-dersom noen får bedre karakter
vil andre være nødt til å gå ned,prosenten
må jo opprettholdes.
Viktige prøver vil komme oftere,og resultatet blir mer press og stress.
Prøvene skal komme overraskende på
både lærere og elever. Følgen blir at alle
klassene over hele landet må gå fram i
samme takt,dvs. må Følge pensum enda
mer slavisk.
Prg>vene er lagd etter "tippe-systemet':
dvs. at muligheten til å tenke sjøl og kriVi har forsøkt å få fatt i Bjartmar Gjerde tisk blir enda mindre. De "rette" svarene
men det er neimen ikke lett å få tak i våre
har staten bestemt.
folkevalgte i disse travle tider.Vi ringte
Prøvene kommer fordi staten skal spare
gang på gang,men på forværelset fikk vi
penger.I statsbudsjettet for 1975 sier de
vite at statsråden var altfor opptatt til å
a
snakke med oss,vi er jo både ungdomsskolePrøvene kommer fordi staten skal spare
elever(og de stemmer jo ikke) og kommupenger.I Langtidsbudsjettet sier de at de
nister. Men han hadde tid nok til å delta i
ikke vil øke bevilgningene til grunnskolen
diverse r.Yiddagsselskaper og møter med
de kommende åra. Derfor kutter de ned på
mer "fine" personer.Det leste vi i avisa.
antall lærere og gjør klassene større,derMen vi gir oss ikke enda.Vi håper å komme
for prøver de å presse inn normerte prøver
med et revolver-intervju i neste nummer.
i skolen.

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

Kvinnekampen vokser seg stadig sterkere.
Det er bra.Men at flere og flere slutter
pop om kvinnefrigjøringa betyr ikke at alle
problemer er løst.Hvordan vi skal nå fram,
nvilke metoder vi må bruke i kampen er det
uenighet om.Også på ungdomsskolen.Derfor
tar vi opp og kritisere viktige feil ved bladet
Sirene. Fordi vi mener at mye av det som
står der vil føre kampen vår på avveier.

undertrykking
Årsaken til
kjære siefer,er mannfolk
skjønner 4u vel!

DET ER IKKE UTTAS SKYLD!
HE-MANNEN-et ledd i kvinnefrigjøringa?

GUTTA-HOVEDFIENDEN?
"Men av og til hater vi dere(altså mannen)
Vi hater dere når xere dreper og torturerer,
når dere utbytter svakere stilte grupper ,når
dere plyndrer andre lands ressurser og
stjeler fra de ressurser våre barn skal leve
av i morgen ,riår dere forsimpler våre fysiske og sosiale omgivelser."Dette sitatet
er hentet fra Sirene.Der sier de rett ut at
det er menn og gutter som gruppe vi må
kjempe mot.
Indirekte sier de at det er mennene som
er skyld i at kvinner får lavere lønn enn menn
og at det er gutters feil at skolebøkene våre
er fulle av borgerlige ideer om mor som syr
osv.
De "hater menn når de lager krig" står
det.OK det,men alle menn tjener vel ikke
på kriger ,like lite som kvinner flest er for
å over falle andre land selv om de to kjente
kvinnelige statsministrene Ghandi og Meyer
står i spissen for hver sin aggressive stat.
Eller tror noen at det ville blitt bedre i Vietnam om fru Nixon eller Ford,hadde overtatt
president-oppgaven.
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På nest site side er det i hvert nr. an
Sirene en tegning av en naken mann.Det er
ikke det at vi syns det er stygt ,umoralsk
ol. ,det er bare det at vi tror ikke at jenter
blir noe mindre undertrykt ved å lære seg
til å se på gutter på samme måte som gutta er påvirka ttl å glo på jentene.Det beste
ville vel være om vi jenter dro med oss gutta i å sloss mot all porno og alle skjønnhetsidealer som det borgerlige samfunn dytter
på oss.Sirenes linje fører kvinnekampen på
villspor,de retter skytset mot gutta-ikke mot
samfunnet.
MATERIELLE KRAV VIKTIGST.'
70% av alle jenter på 19 år er i jobb.40%
av jenter på 17 år ert jobb.Det de blir mest
ramma av er dårlig lønn ,dårlig arbeid-at
de kanskje ikke får abort-og at det da ikke
er daghjemsplasser til evnt. unger.
Vi i ungdomsskolen får ikke prevensjonsveiledning ,og skolebøkene er fulle av ideer
om at kvinnens plass er i hjemmet.Det er
da også Terre jenter enn gutter som tar utdannelse.Det er disse forholda vi må endre
på,da trenger vi støtte fra gutta i kampen
mot de som tjener på å holde oss nede.
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SOVJET I DAG
En gruppe sesongansatte skogsarbeidere
i Velskdistriktet i Sovjet klaga over de
dårlige arbeidsforholda. Det blei ikke tatt
noe hensyn ttl arbeidskortraktene de hadde.
De fikk bo i gamle , fallferdige koier.
Selskapet avslo å stå til tjeneste med trans
portmidler. De var derfor tvunget til å gå
4-8 kilometer hver dag. Avisene kom bare
1-2 ganger i uka. De kunne ikke engang batt erier til radioene sine. Kasseren i selskapet.
avslo tilogmed å la arbeiderene bli med
på å regne ut lønna, så de kunne Ikke
kontrollere lønna de fikk. Protestene ble
møtt med: Om det ikke passer dere å veen
her, trenger dere ikke å bli her. Det er
andre som vil ha plassene deres. (Izvestta
3. 2. -74)

•

Dette kan ikke med all godvilje i verden
kalles sosialisme. Eksemplet viser at kapitalismen er gjeninnført i Sovjet. Det er
heller ikke enestående at slik skjer_ . Vt
kunne ramse opp en hel masse eksempler
hvor direktørene herser med arbeiderene,
men vi skal heller se på hvordan fabrikkene
blir drevet etter fortjeneste og ikke etter
hva folk trenger.
I Sovjet blir direktørenes lønninger
direkte knyttet til fabrikkens overskudd,
slik at direktq5rene blir personelig interesert
i å øke overskuddet. For å øke overskuddet må man nødvendigvis øke produksjonen.
Det gjør sovjetdirektørene på bekosning
av arbeiderene. De rasjonalisere bort
arbeidere, øker produksjonen og høyner
prisene. Hvis det hadde vært arbeiderene
som hadde makta i Sovjet, så hadde ikke
produksjonsøkninga skjedd slik. Det er en
kapitalistisk måte å øke produksjonen på,
nemlig for å skape profitt.

Det er stor arbeidsløshet i Sovjet. Bedriftene blir oppmuntra til å skjære ned på
antall arbeidere. Noen ganger skjære
direktørene ned for mye. De sparker arbeidere uten en skikkelig grunn. I -68-69 måtte til og med domstolene i Uzbekistan gjeninsette 2000 arbeidere som var spsrka på
feile grunner. Dette er igjen et bevis på
at kapitalisemen er gjeninnført i Sovjet.
I Sovjet øker alkoholforbruket og krimniteten. Statestikker viser at de som gjør,
kriminelle handlinger ofte er folk uten jobb
og utdannelse. 53% var fulle. Under sosialt~en forsvinner ikke de sosiale problemene
med en gang, men de brer ikke ut seg 50
år etter revolusjonen, som i Sovjet.
SV, særlig NKP, mener at Sovjet er
et sosialistisk land og støtter det fullt ut.
Det er klart at en slik politikk er til skade
for folkene. SV er det eneste parti som
støtter en imperialistmakt. De nekter bl.a.
å støtte det Tjekkoslovakias folk i kampen
mdt å kaste ut Bresnev og hæren hans. De
nekter å innse at et sosialistisk land kan
bli kapialistisk selv om de har sett bevis
på det, f.eks. Sovjet som nekta å støtte
50 mils grense fordi "det kunne tvinge
den sterke å bruke sin rett på havet",
Sovjets dobbeltspill i Kamboia hvor de indirekte støtter USA-lakeien Lon Nol. Nei,
SV, dette kan ikke kalles sosialisme.

De nye tsarene i Kreml
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K
FRA RØD UNGDOMS KINAREISE
All ungdom i Kina er sjølsagt ikke politisk aktiv på den måten vi forbinder
med det. Vi fikk inntrykk av at mellom
1/3 og 1/2 av skoleelevene var med i det
kommunistiske ungdomsforbundet eller
i en "Røde-Gardist"-gruppe, og litt
mindre blandt arbeiderungdommen var
med i det kommunistiske ungdomsforbundet. Disse organisasjonene hadde
møter i lokallagene osv, og i tillegg
dev de med mye med fritidsyster, som
f. eks tester og sang. Ungdomsforbundet
organiserte også til dugnader f. eks
med å rydde opp i byene eller delta i
innhøstinga i jordbruket.

ETTER SKOLETID
Skolen slutter ved 2-3 tid-, om ettermiddagen. Men skolene er åpne til kl.
18.00. De Fleste elvene blir igjen på
skolen. De driver mye idrett, bygger
elektroniske maskiner, lager fjernstyrte
raketter, driver med maling og musikk,
noen lærer seg medi sin og andre klipper
håret til hverandre.Særlig på realskolen
og gymnaset som er på samme skole i
Kina, var det enormt med tilbud på skolen
etter skoletid. For folkeskoleelver hadde
de "barnepalasser" som elvene kunne gå
til etter skoletid. Der satt elevene sjøl i
"palasset" og vi kunne telle
styret
35-40 aktiviteter, alt fra judo og skyting
på blink, til fiolinspill og teater. Det vi
Ia mest merke til at del ikke bare var

tilbud til dem som var "snille og flinke",
men mange tilbud til dem som liker å
slåss og drive idrett. Ved å aktivisere
de som trengte mest- aktivitet kunne de
unngå at ungdom tydde til halvkriminelle
handlinger for å drøye tida.
På landbygda så vi fritidshus, som
ungdommen hadde å bruke. Disse husene
aktivitetene
styrte de over sjøl, og
var mange.
Men folk var ikke i aktivitet hver kveld.
Særlig i byene så vi mye ungdom som gikk
på kino eller teater. Det var mange som
sykla rundt i gatene og stoppa for å ta
en prat.

I FERIENE
Landsungdommen deltar mye i jordbruks.
arbeid, akkurat som i Norge. Vi fikk også
inntrykk av at mange ungdommer fra byene
reiste til landet når ferien kom, særlig de
som hadde slektninger der. Vi hørte også
noen fortelle at de hadde laget en gruppe
med frivillige som hadde hjulpet til med
å forbedre gatene i ferien.
UNGDOMMEN ER AKTIV
Vi føler at det er lette'e å fortelle
norsk ungdom om hva ungdommen i Kina
gjør på fritida enn det var å fortelle
kinesisk ungdom hva norsk ungdom gjør.
For her er det mye mindre å ta seg til ,
og ungdommen er mye mer skilt Fra •det
dagelige arbeidet og fra bestemmende
n r r ' K'na
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Giftbegeret gir vi denne gang til Kirke-og
Undervisningsdepartementet med Bjartmar
Gjerde i spissen.De har prestert følgende be
grunnelse For ikke å la boka "fremad og aldri
glemme" bli en del av historiepensumet på
skolen:Skriften i boka er for liten,barnas øy
kan ta skade av å lese den!Det de mener ,men
ikke sier er selvsagt handler om folket og tar
folkets side mot herskerklassen.

IMININNNI•••••••••••

Høyst i regjeringen: Trygve
Bratteli, statsminister: 150 350
kroner.
Staten skjærer ned på bevigningene til grunnskolen.

VISST ER DET KLASSEFORSKJELLER I NORGE.'

De tjener mer enn en
million kroner i året
Denne lista viser de ti i Oslo som oppgir å ha en personlig
inntekt på en million kroner eller mer i året. For ordens skyld
gjør vi oppmerksom på at tallene representerer nettoinntekter
etter at eventuelle særfradrag er trukket fra.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Sigval Bergesen cl. y. skipsreder
Johan H. Andresen, fabrikkeier
Bodil Petterøe, fru
Eva Astrup', fru
Signe Sennarud, grosserer
James Stove Lorentzen, skipsmekler
Charlotte R. Bergesen, fru
Helene Sofie Denstad, fru
T. Kristen, diplom-ingeniør
Helle Bennett

5 464 100 kroner.
>
2 499 100
2 443 200
>
2 441 500
1 443 800
s>
1 299 000
>
1 239 300
>
1 191 900
>
1 144 700
1 042 300

Høyest i næringslivet: Sigval
Bergesen d. y., skipsreder:
5 464 100 kroner.
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abort:
Hovedargumenet til anti-abortmennesker er "vern om det ufødte liv". Dette mener jeg er et uholdbart argumenet.
For det første så er legene uenig om det
er et ufødt liv eller ikke. For det andre
så er hensynet til barnet viktigere. Ett
barn har rett til å være velkommet. For
det tredje og kansje det viktigste er den
økonomiske situvasjon mange blivende
foreldre er i. Det er mange som ikke
har råd til å ha ett barn. De tjener kansje for lite til å brødfø tre. Med den

kolosale prisøkninga som er nå kan
to ungdommer ikke klare mere utgifter
enn de som regel har nå. Å kjøpe en
leilighet koster noe helt forferdelig,
så får man heller ikke lov til å låne fordi
bankene vil investere i olje. Det er bare
folk med rike foreldre som kan ha råd til
å stifte bo. Derfor kan jeg si at den
nåværende abortlov rsmmer arbeiderklassen hardest.
Mange mener at abort vil bli brukt
som en prevangsjonsmiddel. Man kan
selvfcplgelig ikke se bort fra at enkelte
gjør det, men jeg tror de fleste vil
foretrekke en kondom eller spiral framfor en ukes sykehuspophold.
Tilslutt vil jeg gjerne få si litt om den
såkalte "Folkeaksjonen mot selvbestemt
abort". Denne aksjon er skadelig for
arbeiderklassen. Den vil forverre
dens økonomiske kår fordi det er snart
bare overklassen som har råd til å ha
barn. Et viktig krav til foreldre er
at de må kunne trygge uroen sin når
det gjelder penger.
Kvinnen har rett til å bestemme over
sin egen kropp. Ingen komiter kan bedømme om en kvinne kan føde barn uten
å ta skade av det. I alle fall ikke økonomisk
Hilsen Klodrine.

014,59,rr
lir
‘8
Kjcpp heftet Koster 5 kr.
Bestill hos Rq)d Ungdom.
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KAMP NYTTER
Når prisane stig med rakettfart og lønna
fylger med, da har arbeiderane eit
middel for å sikre levevilkåra åt familien
d eira - streik „Sida siste UREDD har mange
g rupper tatt det våpnet i bruk. Vi nemnar
b erre nokre dOme.
.Arbeiderane i kjOttindustrien fekk etter
f leire veker i streik ca. 3 kroner mer i
t i men .

i kkje

♦

I Odda streika nesten alle medlemmene
i det (agelige samorganisasjonen ei time i
protest mot at den såkalte "arbeiderregeringa" nyttar tvungen voldgift eller tvongsd iktat mot arbeideranes rettferdige krav
og kamp.
• HeismontOrane streikar ennå, når dette
blir skrivi, for betre lOn og uthuling av
faget. Dei har klart sagt i fra at dei ikkje
vil bry seg om eit tvangsdiktat fra regeringa.

• På Dyno Sprengstoffabrikker har arbeid
erane pressa bedriftsleiinga til å sikre ein
tryggare arbeidsplass. På Dyno har 10
arbeidare dødd p.g.a. dårlige sikringstiltak dei siste åra.
• 1 Indre Kåfjord i Troms er når dette skrives
73 av skolens 82 elever I streik.Sammen med
foreldrene demonstrer de mot statens og kom
munens sentralisering av skoleverket.De krever et nytt skolehus.

Øl Lindås ved Bergen har bygdefolket gått
til aksjon mot Vassdragsvesenet og regjeringas planer om atonnkraftverk.Forovrig
har Rød Ungdom slutta seg til
en brei front
mot atomkraftverk i Norge.

Vannrett:
1. Revolusjonært spelemannslag
7. Irske folket frigjøringshær
8. Musikkstil
11.
Håker
12. Maura....
13. Drikk
14. Dans (bakvendt)
15. Norsk Telegrambyrå
18. Sier mange hor tannlegen
19. To like
21. Bindeord
22. Engang sosialismens hovedstad, idag
sosialimperialismens høyborg,
26. En stor kommunist

Loddrett:
1. USA har fremdeles tropper i landet
2. Ferksvannsfisk
3. Progressivt plateselskap
5. blir en i hue i støvete byer
6. Har du rusk i
9. Spionorganisasjon
10. Sosialimperialist
12. Sier kråke med talefeil
16. Be (imp.fektum)
18. Er Keflavik for NATO
21. Aksjon kyst-Norge
24. Arrangeres hvert fjerde år
25. Fornem

Jeg vil abonnere
UREDD Vorg(s enest
landsomfattende avis av og Jur ungdomsskole
elever. Send meg innbetalingskort. Koster 5 kr.
året.
Jeg vil selge UREDD. Send
eksemplarer av hvert nummer.

meg

Jeg vil ha kontakt med Rod Ungdom.
VarmAdresse
Postadresse .
Send slippen til UREDD, bok, 26. Grorud. Oslo 9
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UREDD

Ungdomsskoleavis utgitt
av RØD UNGDOM
Kommer ut med ca. 6 nummer i aret.
Adresse: Boks 26 Grorud, ()slo 9.
Postgiro 2 21 03 75.
Redaktør og ansvarlig utgiver: Terje Tvedt.
Trykt hos k/S Duplo Trykk
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