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SEIER I LAKSEVÅG
—BjOrnVike får fortsette på skolen!

Bjørn Vike, som ble utvist fra Laksevåg yrkesskole i høst, er nå tatt inn på skolen Igjen.
Etter mange måneders utheling har Kirke og Undervisningsdepartementet (KUD) blitt tvunget til å la
Bjørn Vike få fortsette på skolen.
Utvisninga av Bjørn Vike var klart politisk, og et
forsøk på å kneble kampvillige elever. At Bjørn
Vike ble tatt inn på skolen igjen er derfor en seier
for hele elevbevegelsen mot statens forsøk på å
kneble elevkampen gjennom å fjerne de mest kampvillige og aktive elevene.

HVA HAR SKJEDD?
11. september ble Bjørn Vike utvist fra Laksevåg Yrkesskole. Skoleledelsen forsøkte først å kneble han gjennom noen dagers utviselse, men 11. sept.
ble han utvist fra skolen for godt. Rektor begrunna
utviselsen med at eleven hadde vist dårlig oppførsel
og kommet med beskyldninger mot skoleledelsen.
I virkeligheten ble han utvist fordi han hadde deltatt i en veggavisdebatt på skolen, og forsvart elevenes rett til ytringsfrihet. Rektor forsøkte å forby
denne debatten, og reiv ned veggaviser.
Bjørn Vike retta harde angrep mot rektors udemokratiske midler, og forsøk på å kvæle elevenes
ytringsfrihet. Bjørn Vike ble et brysomt element
for rektoren på skolen, der for ble han utvist.
Rektors'begrunnelse"om dårlig oppførsel skal bare
dekke over det som virkelig skjedde: En udemokratisk og politisk utviselse av en elev som forsvarte
ytringsfriheten på skolen.

BREI STØTTE GA SEIER:
22. sept. ble utviselsen anket til KUD.
Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon (YLI) har Jobba aktivt for å få Bjørn Vike
inn på skolen igjen. Etter initiativ fra YLI ble det
mange steder rundt om i landet dannet støttekomiteer for Bjørn Vike. YLI har mottatt over 90 støtteutalelser fra forskjellige skoler og institusjoner.
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7200 underskrifter har blitt samlet inn, og
flere skoler har vært i streik for kravet om
gjeninntakelse.
Sjøl om rektor har stått juridisk svakt
utvisninga, ville vi ikke vunnet seier hvis
det ikke hadde vært for de harde protestene
mot utvisninga, og de breie støtte. Bjørn Vike
har fått fra elever landet rundt.
-KAMP NYTTER:
HVA BETYR SEIEREN?
Borgerskapet har satt igang en omfattende 1
kampanje på arbeidsplasser forå fjerne de
mest aktive og kampvillige arbeiderne og aermed svekke arbeiderklassens kampkraft.
Utvisninga av Bjørn Vike er et ledd i samme
kampanje. Gjennom å fjerne de mest aktive
og kampvillige elevene ønsker borgerskapet å
svekke hele elevbevegelsens kampkraft.
Seieren i Laksevåg er derfor ikke bare en
seler for Bjørn Vike, det er først og
fremst en viktig seier i kailen for elevenes demokratiske rettigheter.
- STYRK ELEVBEVEGELSENS KAMPKRAFT!
- FORSVAR DE DEMOKRATISKE
RETTIGHETENE:
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Du har sikkert sett gjengene som
står og henger på kafeer og lignende steder. De blir bare større
og større for hver dag. P1angg
står der allerede fra tidlig om
morgenen til langt ute'på kvelden.
"Late og giddalause•" skriver
borgerpressa.
Trur du at ungdommen som henger på kafeer fra 8 til 11 er
"giddalause"? At de liker å ikke
ha noe å gjøre?
Kanskje kjenner du noen arbeidsløse ungdommer - da veit du at
folk ikke går og slenger for morro skyld. De fleste har søkt på
skoler, men ikke kommet inn. Da
har de søkt på jobb, men får ikke
jobb. De søker om og om igjen,
men jobb får de ikke.
Er det deres skyld at de ikke
får arbeid?
Har du tenkt over at du sjøl kan
være i den samme situasjonen snart,
at du ikke kommer inn på skole og
ikke får jobb når du er ferdig med
ungdomsskolen?
Det er andre som bestemmer om
folk skal få jobb, om du sjøl skal
få jobb når du er ferdig med skolen. Det er de som eier arbeidsplas-

på alle områder: Skolen blir
værre, de to supermaktene USA og
Sovjet kjemper hardt for å legge under seg flere land og utbytte dem.
Men samtidig som undertrykkelsen
blir hardere , blir også kampen mot
kapitalismen haedere. Arbeidere i
Norge streiker og kjemper for høyere
lønner og mot oppsigelser. Folk i
undertrykte land reiser krig mot USA
og Sovjets undertrykking.
RØD UNGDOM TRENGER DEG:
Denne tilspissingen av klassekampen krever at alle som er mot undertrykkelse gjør noe. Vi kan ikke lenger sitte for oss sjøl og bare vite
hva som er riktig eller galt. VT -E-5
gjøre noe - SAMMEN: Vi må organisere
oss: Derfor har Rød Ungdom satt igang en vervingskampanje for å få
med mange flere i organisert kamp
mot undertrykkelsen og for sosialisme i Norge.
.DIN person spiller også en rolle i
denne kampen, at du blir med i Rød
Ungdom styrker kampen for sosialiwr
i Norge. Det nytter ikke å si:"Det
finnes så mange andre..:.".
Klassekampen krever DIN innsats,

Nå må vi bli flere!
sene som bestemmer det. Det er de
som har makta i dette landet. De
bestemmer ikke bare om folk skal •
få jobb, men også hvor arbeidsplasser skal ligge, hvor høye priser
og lønninger skal være. Kort sagt:
de bestemmer våre levevilkår.
HVA MED DEG?
Synes du det er rettferdig at
noen få skal bestemme over livet
til flertallet av folket i Norge,
og tjene seg rike på deres arbeid?
Ikke? Det synes ikke Rød Ungdom
heller. Rød Ungdom kjemper mot arbeidsløsheten, og mot kapitalismen
'.om skaper arbeidsløshet og som
undertrykker folket i Norge.
Hva med deg? Vil du være med å
cjempe mot denne urettferdigheten?
Mer vil du bare sitte for deg sjøl
se på at det blir værre? For være blir det: det er krise i kapital_smen nå, både i Norge og i resten
tv verden. Den økende arbeidsløsheten er bare en av følgene av denne
:risa. Undertrykkelsen blir hardere

Rød Ungdom tremger DEG som medlem.
Alle som vil kjempe mot urettferdigheten ikke bare kan, men BØR bli med
i Rød Ungdom:
BORGERSKAPET LYVER - VI ER I
FREMGANG:
Borgerskapet driver for tida. er
voldsom mot oss og sier at vi
infiltrerer overalt. Går vi på skol(
eller universiteter infilterer
begynner vi å jobbe er det også infiltrasjon. Det neste blir vel noe
sånt som: "Rød Ungdom infiltrerer
polkøene."
De prøver gjennom denne hetsen å
å vise at vi er på tilbakegang, me
de veit at virkeligheten er stikk
motsatt. Det er fordi vi er i
framgang at de lyver og hetser mot
oss, for å hindre framgagen. Rød
?nedom svarer hetsen med denne vervingskampanja. De som har makta er
redde nå ,de føler seg trua. Vi
fortsette å "infiltrere" til de ha/.
mista. den, til folket har makta.
-(les intervjuene på de neste side!
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"ALENE STÅR
VI SVAKT
SAMMENSTAR
STERKERE"
Uredd har prata med ei jente på ungdomsskolen som er medlem av Rød Ungdom om
hvorfor hun ble med og hvordan hun synes
det er å være medlem av Rød Ungdom.
- Hvorfor ble du medlem av Rød Ungdom?
- Jeg var interessert i jentesak lenge
før jeg ble medlem av Rød Ungdom. Før
mente jeg at det var gutta som var skyld
i jenteundertrykkinga. Men etterhvert
skjønte jeg at det ikke var guttas skyld at
jenter ikke får arbeid, at de ikke får utdannelse og skikkelig lønn. Jeg skjønte at det
var samfunnet som undertrykte jentene, og
at både gutter ogjenter blir undertrykt i det
samfunnet vi lever i. •
Jeg distuterte dette mye med folk som var
medlem av Rød Ungdom, og skjønte at først
når gutter og jenter kjemper sammen for et
samfunn der folket bestemmer kan vi få slutt
på undertrykkinga .
Jeg så også at det bare var Rød Ungdom
som virkelig kjempet for jentenes krav.
Særlig når SV hindret sjølbestemt abort så
jeg hva politikken deres i virkeligheten er
verdt.

- Hva med resten av Rød Ungdoms politikk, var du enig i den?
- Det var først og fremst fordi jeg var
enig i jentepolitikken og fordi jeg så at det
bare var Rød Ungdom som virklig kjempet for
jentenes interesser at jeg ble medlem.
Man trenger ikke være enig i alt Rød Ungdom
står for, for å bli medlem. Jeg var jo mot
kapitalismen og for sosialismen da jeg meldte
meg inn, men det var mange ting jeg var usikker på, f. eks. proletariatets diktaur.
Jeg mente at jeg ikke kunne sitte å sture for
meg sjøl, sjølom jeg var usikker på mange ting.
Jeg ville likevel være med å kjempe mot alt
jeg syntes var råttent og for revolusjon i
Norge.
- Hvordan synes du det er å være medlem
av Rød Ungdom?
- Jeg fant fort ut at først etter at jeg ble
medlem av Rød Ungdom kunne jeg få diskutert skikkelig de sakene jeg var usikker på.
Det hjelper ikke å sitte og lure på usikkerheter
for seg sjøl mens skolen og samfunnet rundt
oss blir verre og verre. VI må være å kjempe
mot råttenskapen sjøl om vi er usikre på mange
ting. Usikkerhetene får vi best dikutert når vi er
medlemmer av Rød Ungdom.

Helge iigrim,
formann i
Råd Ungdom,
sier:

Mange tror at det stilles svært
høye krav for å bli med i Rød
Ungdom. Vår linje i vervekampanje
er at alle som sympatiserer med
oss kan og bør bli medlemmer.
Vi forlanger ikke at folk skal vær(
beleste og kunne svare på alt
mulig for å bli med. Det er Rød
Ungdoms oppgave å fostre en hel
hær av unge kommunister, som
kan bli dyktige kjempere i revolusjonen og i klassekampen i dag.
Stadig flere innser nødvendighete
av å ta oppgjør med borgerskapet
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- Noe du vil sl til slutt?
- Jeg vil oppfordre alle ungdomsskoleelbver
som synes samfunnet vi lever i og skolen vi
går på er urettferdig: Ikke sitt for dere sjøl
og la kapitalistene og staten gjøre det verre.
Bli med t Rød Ungdom og kjem mot urettferdigheten.
Politisk arbeid er ikke til for spesialister,
men for all vanlig ungdom. Vår organisasjon
Rød Ungdom, er til for all revolusjonær Ungdom. Det er viktig at alle som sympatiserer
med oss bli med i den organiserte kampen for
revolusjonen i Norge.
Aleine står vi svakt, sammen står vi sterkere.

og imperialismen gjennom den
sosialistiske revolusjonen.
For å klare dette må vi være
sterke, og for, å være sterke må vi
være mange. Vi veit at mange,
flere og flere, støtter vår linje for
revolusjon, mot supermaktene, mot
klassesamarbeid.
Vår organisasjon, Rød Ungdom, er
til for all revolusjonær ungdom,
og det er av avgjørende betydning
for revolusjonen i Norge at flest
mulig er med i den organiserte
kampen.
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"Plar aldri vært særlig
interessert i politikk, men en
dag i kantina på jobben spissa
jeg ører
For ei uke sida meldte jeg
t‘
meg inn t Rød Ungdom
-Hvem er du?
-Jeg er sveiserer 18 år og kommer fra en
by på østlandet. Familien min er en vanlig
arbeiderfamilie.økonornien vår var det ofte
så som så med. Ake var vi fattige og ikke
var vi rike.Na bor jeg pa 2x3 m stor hybel
giennom jobben,
-Hvorfor blei di. interessert I politikk?
-Det hele hadde seg slik:Det var klubbmote
pa kantina der jeg jobber..Jeg var ikke noe
særlig interessert for, men en dag jeg satt
og spiste horte jeg etter. Det var en gubbe
som prata om noe som ville blitt jævli for
oss arbeidere, Jeg trodde det var en underdirektør, Invitert av klubben.som prata, men
seinere viste det seg at det var klubbformannen,Sa hørte Jeg på hva de andre sa.Det var
spesielle en jeg la merke til, en AKP'er som
sa mye furniittig.Seinere begynte jeg a jobbe
sammen med han AKP'eren Folk som sier
at kommunister er fæle, veit ikke hva dem
prater om.Dem bor studere politikken til
ANP Rod Ungdord for de uttaler seg. For den
er bra:
-Na har du meldt deg inn i Rød Ungdom?
-Ja,det har jeg gjort for a fa bedre peil på
hva dem står for og for a bedre kunne svare ,for meg og arbeidskameratene mine_ jeg vil'
også bli med a kjempe for våre rettigheter. .
Jeg skai begynne pa' studiesirkel na og har
begynt i', lese i Rod Ungdoms studiesirkelbok.
Det jeg hittil har lest er jeg helt enig i.
Det er jævli mye positivt i de gretene.Og er
det noe jeg er uenig i,kan jeg jo ta det opp
med kameratene i Rod Ungdom-laget vart.
Først og fremst var det den laglige politikken
til Rød Ungdom jeg var jog cm interessert i.
Jeg merka jo tort hvem som sto on var side
og hvem som flus kapitalens ærend.
-Hva med andre unge som deg?
-Selvfolgelig ber dem Melde seg inn i Red
Ungdom. Ungdinn ssit oleel e er og andre som
leser dette : bør ta kontakt med Red Ungdom
og meld dere inn. La kameratene lese Uredi
og Rede Garde slik at de ogsa lar opplysMog
om den eneste kommunistiske ungdomsorganisasjonen i Norge.
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VI HAR MELDT°
KIRKE N
_ G VI KREVER
O
FRIVILLIG
KRISTENDOM

På Skøyenåsen ungdomsskole L Oslo har
elevene reist seg til kamp for å få frivillig
kristendomsundervisning.Det var etter et
møte på klubben i distriktet der ungdomspresten fra Oppsal kirkeklubb møtte en lærer
fra skolen.Klubben var fullstappa og diskusjonen var virkelig fresk. Etter møtet meldte
ca.20 stykker seg ut av statskirken.
Tor Harald Soløst, som er en av dem som
meldte seg ut og som er med i aksjonskomiteen som er danna på skolen, sier:"Etter
møtet på klubben forsto jeg virkelig hvordan
kirken i alle år har stått på herskerklassens
side og undertrykt folket. F. eks. da negerslavene reiste seg til kamp, ble de døpt og
kristnet så de begynte å synge salmer istedenfor å sloss.Kristendommen er et redskap for
herskerklassen for å knuse kampviljen hos
folk-man lærer at man skal snu det andre
kinnet til istedenfor å ta opp kampen, og man
lærer at staten er innsatt av Gud og at den
derfor ikke kan forandres.Dette støtter ikke
jeg, så jeg meldte meg ut."
Elevene på Skøyenåsen søkte om fritagelse fra
kristendomsundervisninga, men fikk til svar
at det ikke var mulig fordi det er kommet en
ny lov som sier at foreldrene også må være
utmeldt.Tor Harald sier:"Vi blei selvfølgelig
forbanna, men det nytter jo ikke. Man må gjøre
noe - ikke gå rundt for seg sjøl og være sure.
Derfor laga vi en løpeseddel og innkalte til
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møte hvor vi danna en aksjonskomite.Den skal
ha til oppgave å spre opplysning både til elever
og lærere. Vi syrieS c...et er viktig å prøve å få
med lærerne også, for dette er ingen aksjon
mot lærerne.De får heller ikke alltid bestemme om de skal undervise i kristendom.Dessuten er vi mye sterkere hvis vi får med dem.
Men vi har også motstandere blandt lærerne,
for da vi hang opp en veggavis, var den merkelig nok borte etter 5 min.. Vi styrtet opp på
overlærers kontor, og der lå den. Han mente at
alt som ble hengt opp måtte underskrives av
ham eller førstelærer .Det er ren løgn, for da•
skolen fikk veggavis skoleåret 73/74,var den
helt fri . En feil vi gjorde da forresten, var å
ikke henge opp en ny veggavis med en gang, for
da ga vi slipp på en rettighet elevene hadde
tilkjempa seg."
Nå prøver aksjonskomiteen å få en representant
i hver klasse. Så vil de starte med en underskriftskampanje. De har også andre planer for
framtida, men nå i begynnelsen vil de nøye seg
med veggaviser og løpesedler.
"Men folk er positive, dette er tydltgvis en sak
som mange er med på.Når vi blir litt flere vil
vi begynne med å boikotte kristendomstimene.
Dette er ingen demonstrasjon mot lærerne,
det er viktig å få fram, men en demonstrasjon

ifilernie•Ol•••••••••••011•11•MONel
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iS UTAVSTATSmot faget og loven. Vi har også planer om en
1 times streik midt på dagen for å vise at vi
står på kravet vårt."
Taktikken til overlærere har vært og er å ta
1 og 1 elev. Splitt og hersk er en effektiv
taktikk.
"Gå aldri alene,det er en demokratisk rett
og ha med seg et vitne.Og en ting som er
lurt, ta med notisblokk og noter alt overlærer
sier hvis du blir innkalt."
Ja, Skøyenåsen ungdomsskole viser at ungdoms
skoleelever kan kjempe. Vi er ikke uvitende
barn.
"Vi har merka at folk er lette å trekke med,
og at det ikke bare er på gymnas elever kan
kjempe. Vngdomsskolen kommer den også,
og vi skal kjempe til vi får frivillig kristendom og fri veggavis.Til slutt vil jeg si til alle
ungdomsskoleelever:Når dere går ut i kamp,
så husk det Mao har sagt, at det å bli angrepet
av fienden er ingen dårlig, men en god ting, for
det viser at fienden er redde og at vi har en
riktig politikk."
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Enhet
arbeider •elev

beideres verste fiende. Det er klart
at vi må bekjempe vår verste fiende,
monopolkapitlen, sammen:
i merker idag at kapitalen er inne
i den største krisa siden krigen.
For to/tre år siden gikk betjeningArbeidsløsheten bare øker og øker.
en på Holmenkollbanen i Oslo til
.;tadig vekk hører vi om nye oppsigelse streik. De fikk stor støtte, og blant
og permitteringer på arbeidsplassene.
de som virkelig støtta streiken var
Flere har kanskje merka det ved at
elevene ved Katta skole i Oslo. De
foreldre eller slektninger har mista
samla inn penger og deltok aktivt i
jobben sin. Kapitalen legger byrdene
støttearbeidet.
av krisa den selv har skapt over på
En stund seinere gikk elevene nå
arbeidsfolk. Mot dette har det de sis- Katta til streik, ok et par elever
te åra reist seg en kraftig streikeholdt på å bli utvist. Da gjengjeldte Holmenkollbetjeninga støtten.De
bevegelse. Arbeidsfolk streiker for
vedtok støtte til Katta elevene og
å sikre arbeidsplassene sine og for
kom også på skolen og hjalp til med
å få gjennomført andre rettferdige
streikearbeidet. Det ble en kraftig ,
krav. For å nevne noen: Hammerverket
støe.Ingblutvis.
i stavanger, kvinnene fra Våler,
Skal vi vinne seire er det helt avheismontørene, telefonsentralmontørne,
gjørende at vi får støtte fra arbeikjøttarbeiderne
m.fl.
derklassen. De kan sette makt bak,
Alle sier de det samme,: at støtten
kravene sine, for monopolkapitalen
de får både politisk og økonomisk er
avgjørende for at streikene kan vinnes. er helt avhengig av deres arbeid.
nT ARBEIDERE

-

ELEVER:

DERES SEIER ER VÅR SEIER:
ARBEIDERE-ELEVER:
FELLES FIENDE,FELLES KAMPFELLES SEIER:
Selv om arbeiderklassen er sterk
Hvordan skal vi stille oss til strei- trengr den vår støtte. Alle streiker
ker som arbeidsfolk fører? De reakblir i dag motarbeidet av ei mektig
sjonære sier at vi på skolen bare skal borgerpresse, av LO/Arbeiderpartiet
bry oss om skolepolitikk,og ikke noe
og SV.
Men denne støtten skal ikke gis
annet.
bare for at vi skal få støtte tilHvordan kan noen tørre å påstå at
bake: Nei, hver eneste seier for arskolen er en selvstendig del av sambeiderklassen er en seier for oss:
funnet? Er det ikke skolens oppgave
Jo fler vi er, og jo mer enhetlig
å "lage" de aller fleste av oss
vi står desto sterkere står vi i
til arbeidere for kapitalen?
kampen mot monopolkapitalen og deres
Det er nettopp monopolkapitalen,
lakeier.
som har makta over samfunnet idag,
Fler og fler streikestøttekomiteer
både skolen og arbeidsplassene. Derblir dannet rundt omkring. Det har
for er den både skoleelevers og arvist seg at det er denne organiserte
støtten som er den sterkeste.
tl.rfor må dere danne streikestøtteA
komiteer på skolene og jobbe aktivt
i disse.
Ta kontakt med den lokale streikeRi?
støttekomiteen på stedet ditt. Hvis
det ikke finnes noen kan du ta kon' takt med det sentrale streikestøttekonto.ret i Oslo:

ST REI

P i

D DARirET mEDriE , sTf

StnikestiitebeTegekwas
laferwasieask»ter
Tollsort. 61, Ø. TIL
95 ?III
~rad: 116.64.—tred. un. 1~1. 111-14.
Pmararee.: 136166
~erle», 0•62 6.
• Paetffirekomb MO II 66
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8.mars - den internasjonale kvinnedagen nærmer seg. Vi spør Karoline
Frogner, Styremedlem i ingdomsskoleutvalget i Oslo, en av de som støtter
Kvinnefrontens 8. mars opprop, og
medlem av ei jentegruppe på
ungdomsskolen.

- Hva er 8. mara?
K: 8, mers ble valgt til internasjonal kvinnedag til minne om en av de
første store kvinnedemonstrasjonene,
i New York 1 857.
Siden 8. mars ble valgt til internasjonal kvinnedag på en kvinnekonferanse i 1910 har kvinner og jenter
over hele verden brukt 8.mars til å

fremme kvinnekravene.
Iallefall i de tre siste årene har
8.mars vært godt markert i Norge også.F.eks. demonstrerte i 19'73
ca 2000 mennesker i Oslo undei parolen:"Enhet i kampen for kvinnens frigjøring."
- Du står på Kvinnefrontens 8.mars
opprop i Oslo. Hvilke krav er Brunlaget for Kvinnefrontens 8.mars mobilisbring i år?
K: Den økonomiske krisa i Norge rammer
kvinnene spesielt hardt. Når arbeidere
sies opp og permitteres er det ofte
kvinnene som rammes først. Kvinnene
blir brukt som en arbeidskraftreserve:
Igode tider får kvinnene arbeid, men
når det blir krise sparkes kvinnene.
I slike tider kjører også borgerpressa fram kvinnefiendtlige ideer. F.pka.
har VG hatt en serie artikler som
framstiller kvinnen som ikke duglig
til annet enn å føde barn og bli for-

sørget. Dette gjør de for å forsvare
at kvinner blir sagt opp og vist tilbake til kjøkkenbenken. Kvinner som
kjemper mot dette har flere ganger
det siste året blitt sparket på klart
politisk grunnlag.
Kvinnefronten mener også det er
viktig å bruke den internasjonale
kvinnedagen til å solidarisere seg
med kvinner i andre land. Med kvinnenei det fascistiske Spania og med
kvinnene i det frigjorte Vietnam og
Kambodsja.
Med i grunnlaget er sjølsagt også
kampen mot den nye abortlova, og for
sjølbestemt abort.
- Hva med jenter på ungdomsskolen?

K: Dette grunnlaget er et grunnlag
som både gutter og jenter på ungdomsskolen kan slutte opp om. Det er viktig å stå sammen med arbeiderkvinnene
i kampen. Men sjølsagt er det bra
om ungdomsskolejenter tar med seg egne
paroler som:"Kamp for skikkelig prevensjons og seksualundervisning i
skolen" i toga.
- Hvordan mobilisere til 8.mars,Karoline?
K: Det er stor interesse for jentesak
på ungdomsskolene. Det er viktig å gå
breit ut og prate med mange om 8.mars,
da er det ikke vanskelig å få med
folk i demonstrasjonene. På de skoleneder det finnes jentegrupper
må disse slutte seg til Kvinnefrontes
8.mars markeringer. På de skolene der
det ikke finnes jentegrupper er det
bra å bruke 8.mars mobiliseringen til
å starte jentegrupper.
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FOLKET har mak
skolen i
ko en A ban a

Hvis du leser om Albania i historie og
geografiboka di, vil du få feilaktige
og meget kortfatta opplysninger. I
mange bøker står det ikke noe i det
hele tatt.
Albania er et lite land i Sør-Europa,
det er på størrelse med Hedmark fylke
og har ca. 2 mill. innbyggere. Det er
proletariatets diktatur i Albania.
Arbeiderklassen og folket har makta
og bygger sosialismen. I Albania
finnes det ingen som er rikere enn
andre, ingen enkeltpersoner eller små
grupper eier fabrikkene. De eies og
kontrolleres av arbeiderklassen, det er
ingen som gjør seg "feite" på andres
arbeid.
Skolen i Albania er helt forskjellig fra
skolen i Norge. Ingen av dere som leser
UREDD vil si noe særlig pent om skolen
her hjemme. Men hvis du spør albanske
elever om hvordan de liker seg i skolen,
så vil de svare at de liker seg svært godt.
Hva er så forskjellen mellom albansk og
norsk skple ?

Forholdet lærer/elev.
hva skjer som regel her hjemme hvis du
setter deg opp mot læreren, mener han er
urettferdi eller at undervisningen hans
er dårlig ? Du blir sendt til førstelæreren, du får melding med deg hjem, du
får høre at du er uforskammet.
I Albania blir elevenes kritikk tatt
alvorlig i hvert eneste tilfelle. Læreren
er pliktig til å svare på all kritikk som
kommer fra elevene uansett om kritikken
er riktig eller gal. Problemene blir
løst gjennom kameratslig diskusjon mellom
likestilte. Kommer klassen fram til at
læreren har feil, blir de sammen enige om
hva læreren skal gjøre for å rette på
sine svakheter. Elevene passer deretter
på om læreren virkelig forandrer seg.
Demokratiet i skolen.
Hvis du er misnøyd med noe på skolen,
f.eks. rektors oppførsel, og du skulle
sette opp en veggavis mot dette. Hva ville
skje ? Veggavisa ville bli revet ned,
det ville bli drevet klappjakt mot "synderen", du ville få mye bråk. Jeg har sjøl
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vært på besøk i flere albanske skoler tilsvarende ungdomsskolen. Det første som slo
meg da jeg kom inn i skolegården, var den
digre veggavis-tavla full av veggaviser, de
fleste skrevet av elever, men noen også av
lærere. Veggavisene inneholdt mye: Kritikk
av historielæreren som elevene mente
forberedte seg for dårlig til timene,
kritikk av noen gutter i en klasse som
var altfor harde når de spilte fotball
Osv. Som regel var det svar ved siden
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Ia over
klbainia

en ti år tilbake tok elever ved en middelskole i Durres initiativ til en kampanje mot det som fantes av rester etter
reglgionen i Albania. Kampanjen bredte
seg utover landet, hele folket diskuterte religionens innhold, hvilken innflytelse den hadde på folk osv. Resultatet ble at kirkene i Albania ble
stengt, mange av dem bygd om til ungdomshus. Kristendom har sjølsagt aldri
vært et fag i skolen i det sosialistiske
Albania.
Politikk i skolen.
Rektorer, mange lærere får hetta hvis
elevene "driver" med politikk i skolen.
Mange hdr nok opplevd å bli fratatt UREDD.
Unge Høyre får gå i fred, men alt som er
rødt blir forfulgt i norsk skole. I
Albania diskuterer elevene politikk så
flisa fyker, de lærer marxisme i skolen,
de får skikkelig rede på kampen mot
imperialismen verden over, de får vite om
arbeiderklassens kamp, borgere og kapitalister blir stempla som det de er. Det som
er de reineste "forbrytelser" her hjemme,
er rett 'og riktig i Albania.
Samarbeid mellom elevene.
Du har prøve i et eller annet fag, du står
fast på noe, du spør sidemannen din. Juks:
brøler læreren . Melding med hjem. LG på
prøven. I Albania skal elevene samarveide.
De som er flinke er pliktig til å hjelpe
de som ikke forstår. Hvis de ikke gjør det,
blir de hardt kritisert. Alle skal hjelpe
hverandre, ingen skal ha forrang tramtor
noen annen.
Jeg har nå trukket fram en del konkrete

Religion i Albania.

eksempler på forskjellene. Årsaken til
forskjellene er viktig. Norge er et
kapitalistisk land, skolen blir styrt
etter statens og monopolkapitalens behov.
Elevene har ingen ting å si over sin
egen situasjon. Staten legger det opp
slik at lærere og elever blir ofte
fiender i stedet for at de skulle samarbeide mot felles fiende.
Albania er sosialistisk, folket har makta
også over skolen, det er et virkelig
demokrati i skolen både for lærere og
elever, et slikt demokrati som jeg har
fortalt litt om her, vil vi aldri få oppleve i det kapitalistiske Norge. Det er
først under sosialismen at elevene kan
bli gitt en slik frihet.

Det er få norske elever som ikke synes
kristendom er noe forbaska tull. Akkurat det synes albanske elever også. For

Bli med i Rød Ungdom: La oss kjempe for
et sosialistisk Norge og en skole i
folkets tjeneste:

av. Det er en regel i Albania som sier
at den som blir kritisert på en veggavis, må gi lyd fra seg innen 3 dager,
ikke nødvendigvis gi et svar, men si
når han vil komme med et svar.
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Linderud skole i Oslo:

slik blir 1.9 skolen

Bildet: Dette er Linderud ungdomsskole som nå skal bli gymnas. Rett over veien ligger
Linderud barneskole som er iferd med å gå over til ungdomsskole og barneskole
I ett-en 1-9 skole.

UREDD har vært å besøkt Linderud 1-9 skole
i Oslo. Skolen har bare vært 1-9 skole siden begynnelsen av dette skoleåret,
så den viser
ikke fullt ut hvordan 1-9 skolen er. Men den
gir oss allikevel en pekepinn på hvordan 1-9
skolen vilkomme til å bli.
Eksempelet Linderud viser også at det er stor
motstand mot 1-9 skolen, og at det går an å
reise kamp mot den.
På Linderud prata UREDD med ei jente som går
på ungdomsskolen.
UREDD: Hvorfor ble Linderud barneskole og ungdomsskole slått sammen til en skole for elever fra
1-9 klasse ?
JENTA (1 ► : Linderud skole er ikke den eneste skolen
i Oslo som jar blitt 1-9 skole. Linderud ble lagt om
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til 1-9 skole somet ledd i Oslo Skolestyre sin sålaltWbruksplan' for Oslo. Den betydde at over 30 skoler i Oslo skulle være 1-9 skoler ved begynnelsen av
dette skoleåret.
UREDD: Vi ser at det ligger både ungdomsskole
og barneskole rett ved siden av hverandre her på
Linderud. Hva skjer med den tidligere ungdomsskolen nå når ungdomsskolen flyttes over til barne
skolen, slik at den blir 1-9 skole?
T: Skolemyndighetene i Oslo prøver å slå to fluer
i ett smekk. Samtidig som de flytter ungdomsskolen
over på barneskolen gjøres ungdomsskolen om til
gymnas. På den måten slipper de å bygge ny bygning til gymnaset, samtidig som det er billigere
å ha ungdomsskolen og barneskolen i en bygning.
Slik sparer de dobbelt opp med penger.
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UREDD: På den ungdomsskolen som skal gjøres
om til gymnas går det nå elever fra 7. -9. tbc=
klasse. Hva skjer med disse elevenenå nå ungdomsskolen blir gymnas? Flyttes de over på
barneskolen?
Nei,de fortsetter å gå på ungdomsskolen til

de er ferdige med 9. klasse. Slik atlet som før
var ungdomsskole i de nærmeste åra vil være
både gymnas og ungdomsskole. Det nye er bare
at elevene ikke lenger flytter over fra barneskolen til ungdomsskolen. Slik går barneskolen
gradvis over til å bli 1-9 skole, for hvert år blir
det et klassetrinn mer på barneskolen. I år er
det bare 7. klassinger her i tillegg til barneskoleelevene. Til neste år vil det være 7. og 8.klassinger, og om to år 9. klassinger også.
Da vil 1-9 skolenvære fullt innført.
Det er smart av skolemyndighetene å innføre
1-9 skolen gradvis. Hadde alle ungdosmskoleelevene blitt flyttet over på barneskolen med en
gang hadde elever, lærere og foreldre lettere
merket hvor iævlig 1-9 skolen vil bli. Slik de
gjør det nå "glir" 1 -9 skolen mer ubemerket inn,
og det blir ikke så store protester.
UREDD: Når det stadig begynner nye 1,klassinger på skolen, samtidig som elevene fortsetter til
ut 9. klasse på den samme skolen - må skolen bli
større enn før. Hvordan er dette på Linderud skole?
T: Allerede før 1-9 skolen ble innført var det dårlig plass på Linderud skole. Etter at 1-9 skolen
ble Innført har det , som du sier, blitt en d a xl:bc
dårligere plass. Dette har ført til at flere klasser har blitt delt opp og fordelt utover på de andre
klassene, for å få plass til alle. Slik har både
skolen og klassene blitt større etter at at 1-9
skolen ble innført.
Enda er det bare 7. klasser her i tillegg til
barneskolen her iår. Når 7. og 8. klassene kommer også vil det bli mye verre.
UREDD:Hva slags følger får større klasser for
elevene?

I': Når klassene blir større blir det vanskelig for
læreren å gi skikkelig hjep til alle. Dermed vil
de som trenger mer hjelp og ikke får det, "dette
av lasset".
Dette rammer særlig barn frasi arbeiderklassen
som ikke kan få så mye hjelp hjemmefra med
skolearbeidet som unger fra borgerskapet.

På Linderud var det store protester mot innføringa av 1-9 skolen. Et møte om 1-9 skolen fylte
aulaen på Linderud stappfull med foreldre, lærere
og elever. Lærerne truet Oslo Skolestyre med
streik , mot 1-9 skolen. Foreldrene på møtet
støttet helhjertet opp, og vedtok enstemmig å holde barna sine hjemme fra skolen på streikedagen.
Men skolemyndighetene vant første slag: de klarte å hindre streiken og innføre 1-9 skolen.
Selv om Linderud ikke har vært 1-9 skole ett år
engang, ser vi klart hvor hardt angrep 1-9 skolen
er. Større klasser og skoler, oppsigelse av lærere
og dårligere miljø er ikke spesielt for Linderud
skole, det er typisk for alle 1-9 skoler.
Staten innfører 1-9 skolen for å spare penger.
Bare på den nye skolebruksplanen for Oslo regner skolemyndighetene med å spare rundt 100
mill. kroner.
Utgiftene til skolen er en utgift staten ikke tjener
noe penger på. Derfor er staten interessert i å
skjære ned på utgiftene til skolen. Isteden
bruker de penger i oljeutvinning og llgnrnde invisteringer som gir staten store inntekter. Spesielt
i forbindelse med statsbudsjettet i år (se egen art.
ser vi hvordan staten gjør dette.
Foreløpig blir 1-9 skolen fortrinnsvis innført i
store byer. Særlig Oslo er hardt rammet. I forrige UREDD viste vi hvordan staten sikter mot å
innføre 1-9 skien utover i landet også.

re re
vedtok
streik
Nytt initiativ
utsetter
Ar VEGARD ELLEFSEN
Ikke 'Von Maren Ara leide
[Gnr, selen. kar Linderud skoles
sula vrei, sd fullsatt av rrivilliA
IonLuotto. rkolernorer GAL
terlsoAS•3 os,. *to skr.

Linderud ,kole, sula v•r foll•inpvet. Fnis: Anm Pedersen.

UREDD: Hva skjer med lærerne fra ungdomsskolen, når den går over til gymnas?
T: De mister jobben. 25 lærere fra ungdomsskolen vil miste jobbene sine. Noen av dem får jobb
på 1-9 skolen, men andre må flytte til nye skoler
for å få jobb.
UREDD: Hvordan blir miljøet på en skole hvor
det går elever fra 1.- 9. klasse?
T: Det blir mye strengere for ungdomsskoleelevene på 1-9 skolen. På ungdomsskolen fikk elevene gå ut av skolegården og opp i butikken i friminuttene. Det får de ikke lov til Eå 1-9 skolen.

KAMP NYTTER KJEMP MOT 1-9 SKOLEN'.
Eksempelet Linderud viser ikke bare hvor jævlig
1-9 skolen blir. Det viser også at det går an å
reise kamp mot 1-9 skolen. Og at vi ikke må la
oss lure til å nedlegge kampen på grunn av tomme
løfter fra skolemyndighetene.
Vi må kreve at 1-9 skolen trekkes helt tilbake.,
og kjempe til skolemyndighetene gir oss sikre
garantier for at 1-9 skolen ikke innføres.

13

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

Vi veit:
- at 2. verdenskrig ikke var en gal
manns verk
- at brannbomekasting mot studentene som okkuperte Sogn stundentby ikke var barnestreker
- at tåregassbomber 1. mai i Oslo
ikke var tull
- at gatesperringer i Jessheim 1.mai
ikke var fanteri
- at bombertrusler mot Chateu Neuf
ikke var leking.
Nei, vi veit at dette er nazisme, det er det
de gjør mot arbeidsfolk, at nazistene viser
seg igjen.

diktatur, diktaturet til et borgerskap som
har problemer med å hold på makta.
REIS KAMPEN
Letor Hoaas, raseidelogen til Norsk
Front, underviser på gymnaset i historie
og religion! Han står daglig og sprer løgner
om arbeiderklassen, om 2. verdenskrig og
hevder at Hitlers gasskammer for jødene
aldri har eksistert.
En annen nazist, Andersen, blei sparka
fra skolen etter at han hadde hevda at negrene
skulle ha spist hverandre så vi hadde sluppet U-landsproblem.
Slike folk kan vi ikke ha i skolen. Vi må
kreve:alle nazister ut av skolen.

NAZISMEN - ARBEIDERKLASSENS VERSTE
FIENDE
Nazistene står mot arbeidsfolk. Gjennom
hele historia har vist at de fungere som
streikebrytere. De prøver å infiltrere fagforeningene for å kartlegge alle kampvillige
arbeidere, få dem ut av arbeidsplassen og
derved knekke hele arbeiderklassen.
Det var derfor nazistene Hadeland og
Farre begynte i Oslo Sporveier. Men arbeider
visste hva de skulle gjøre. De kasta dem ut
av arbeidsplassen.
Disse svina er borgerskapets mest ekstreme
agenter. Det veit arbeidsfolk og det veit vi!
HVORFOR NÅ
Nazistene viser seg i tider da borgerskapet
er inne i økonomiske kriser. Det gjorde de
i 30-40 åra og det gjør de nå. Borgerskapet
prøver å velte krisa over på arbeidsfolk.
Reiser arbeiderklassen kampen, flekker
nazistene tenner og organiserer streikebryteri, terroriserer, forfølger, myrder.
Dette gjorde Qusling i -31 da han beordret
store politistyrker og svære deler av Telemarksarmeen mot arbeidere ved Menstad.
Og nåtidens Quslinger ville ikke hatt noen
betenkligheter med å gjøre det samme.
NAZI-PARTIET - ET BORGERLIG PARTI
Norsk Front (det nye nazi-partiet) skiller
seg ikke i innholdet fra de andre borgerlige partiene. Alle er de for borgerskapets
diktatur. Norsk Front er for et mer ekstremt
borgerlig diktatur, et mer terroFistisk

FORBY DET NYE NAZIPARTIET
Et parti som Norsk Front, et nazistisk
parti som programfester terrorisme,rasehat og streikebryteri må ikke bli lovelig.
Vi må lære av 2. verdenskrig. Nasjonal
Samling hadde aldri noen massestøtte, det
trengte de heller ikke for å komme til makta.
Et parti som jobber i illigalitet har problemer
med å spre propaganda, med å gjøre seg kjent
Vi må hindre nazistene i å organisere seg.
Dette gjør ikke alene ved å forby dem, men et
forbud vanskliggjør en organisering.
...Noen sier at det er udemokratisk å forby
et parti, at det er andre måter å bekjempe
dem på. Til disse vil vi si: Er det udemokratisk å slippe å bli kasta brannbomber på,
er det udemokratisk at småbarn slipper
å få røykbomber i barnevogna, er det udemokratisk å hindre streikebryteri. Tvert i mot:
Et forbud mot nazi-partiet er et demokratisk
forbud
KAMP MOT DET NYE NAZI-PARTIET
KAMP MOT NAZISMEN

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

nye „stgiv
'
s
ene ha
dag, og

.

tobe
egt
ezu
aNw

tea

el, i 3,

m beskriu~ka
,den andrekoni de
pskrig og den tredj om ,
styrkeogU
d et kjempend o
art hyorfo
t hetDe be
1
;n
til
ie

rer

4
dom en
ri No
so fra
e ut ap g til z.".Lure
dan

laget
r
es det
å se,
ull zi
• 'd N ges ene e mar
tilearbeid lomarbeid rs
tv
s
gitt ut
foiag
st
fd"
mp mot
•el rekk
fot
vin
-''I smen
d
For aget gir
øker av
ike
er y ia a t

TIE
R1,-,RÆT
ER FEM

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

Fine fruer her hjemme grøsser når de ser afrikanske, vietnamesiske eller
andre barn og ungdommer som deltar i frigjøring av landet sitt med våpen i
hånd. Vi veit at væpna kamp måt imperialisme og undertrykking er en rettferdig kamp og den eneste som fører fram.
En ung afrikaner-kanskje på vår egen alder-i geriljauniform med gevær i
handa, er for oss symbolet på at det er vi, alle undertrykte folk i verden, som
skal eie framtida.

tredje verden
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Hva veit vi egentlig om den 3.verden?
Hva lærer skolen og nyhetene oss om LatinAmerika,Asia og Afrika?
Det er folkene i den tredje verden som gjennom alle tider har måttet blø verst for kolonialismen og imperialismens herjinger.Men
det er også her kampen mot imperialismen
har vært ført med størst framgang og styrke
Det er disse folkene som i dag utgjør bolverket mot imperialismen, og spesiellt mot
supermaktene USA og Sovjets rivalisering
om verdensherredømme.
De indo-kinesiske folkenes historiske seier
våren 75,var en milepel i 3dje verdens kamp
mot imperialismen.De indo-kinesiske folkene
har vist at USA-imperialismen er en koloss
på leirføtter, som vil rase sammen når folket
reiser seg til kamp.
FRIGJØRINGSKAMP
Hvordan møter landa i den tredje verden den
undertrykkinga og utsuginga kolonialisme og
imperialisme utsetter dem for?
Historia har lært oss at den væpna frigjøringskampen er den eneste veien et folk kan gå for
å frigjøre seg helt fra imperialismens åk,men
imperialistene møter også motstand på andre
områder. De fleste landa l den tredje verden
har oppnådd sin formelle uavhengighet, men
nykolonialismen råder ennå.De fleste blir
fortsatt utsatt for beinhard utbytting. Det er
store forskjeller fra land til land og ulike
politiske systemer, men de slutter seg stadig
tettere sammen på statsplan mot sin felles
fiende: imperialismen med supermaktene
USA og Sovjet i spissen.
De krever råderett over sine ressurser,
utvidet fiskerigrenser og•ontroll over havbunnen, nedlegging av utenlandske baser osv.
,

KAMP MOT ALL IMPERIALISME
Over 80 land og frigjøringsbevegelser har
gått sammen i Organisasjonen de Alliansefrie Statene.Det er forskjellige raser,økonomiske og politiske systemer.
De har alle vært utsatt for den hardeste utbytting fra imperialistene og de er det fortsatt
De alliansefrie Statene står fram som klare
anti-imperialister:De avviser enhver form
for avhengighet eller underkastelse av
imperialistiske land.De kjemper mot enhver
innblanding på det politiske,økonomiske og
militære området.

De står sammen med felles interesser mot
imperialismen med de to supermaktene USA
og Sovjet i spissen.Og de har slutta seg sammen for å stå sterkere med de krava de stiller.
ANGOLA-supermaktenes slagmark
Angola var tidligere en koloni. Landet blei
uavhengig i november 75.Det er tre frigjøringsbevegelser i landet. Supermaktene
USA og Sovjet har pumpa penger og våpen
inn i landet gjennom de frigiøringsbevegelsem
de "holder med". I dag står Angola oppi en
blodig og ødeleggende borgerkrig. Det er
supermaktenes griske ønske om å ha makta
over stadig større deler av verden som er
skyld i dette.
Som så mange andre nasjoner har lært vil
folket i Angola forstå at det er nytteløst å
støtte seg på supermaktene for å oppnå frihet. Skal dette landet bli fritt og sjølstendig
må de tre frigjøringsbevegelsene sammen
kjempe mot all imperiallsme for nasjonal
uavhengighet.
DERES KAMP ER VÅR KAMP
Kampen mot supermaktene USA og Sovjet
med landa i den 3dje verden som drii;krafta
i denne kampen,knytter den 3dje verden. med
sterke bånd til oss sjøl og vår kamp.
Norge ligger midt i skuddlinja for rivaliseringa mellom USA og Sovjet. Vår egen kamp
mot supermaktene må derfor bety at vi også
aktivt støtter den 3dje verden og deres kamp.
Anti -imperialistisk komite for 3dje verden
blei danna sommeren 75.De er i full gang
med å bygge opp lokalgrupper i hele landet
som driver med aktivt støttearbeid og studier.
Dette arbeid må vi delta it
Komiteen sier sjøl:

Slutt opp om Anti-imperialistisk
Komite for den 3die verden
- Bli med 1 komiteen. kledlernsakapet koster kr.20. - pr.
halvår. soldater. skoleelever og andre ubemidlede kr. 10.
-

Bl' med I el gruppe som aktivist. Hvin det Ikke er noen på
3' *Jet ditt. ta kontakt med otta.

- Studiesirkelen vår består av 5 brev garn tar opp:
Allment om imperiallemen.den 3 verdens folks kamp og historie
„ISA -Imperlailsmen.Sosiallmperiallsmen og supermaktenes
rivalisering om verdensherredømme
POSTADRESSE: BOX: 5645, Briskeby, Oslo 2. POST ;ft:0;2257038
KONTOR: Uranielaborgveten 11.0610 3.
Kontortid: Tire. og Fred. kl.: 17 - 19
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Rettssaken mot nazilektoren utsatt til mai
Rettsaken mot nazilæreren Olav Hoaas vil
komme oppi begynnelsen av mai. Hoaas er
lektor ved stokkmarknes Gymnas i Nordland
og underviser i historie og religion. Han har
hatt utmerka mulighet til å spre sine nazistiske
og rasistiske ideer. Hoaas•var med på dannelsen
av det nye nazi-partiet Norsk Front i høst.
Anti-faseister må kreve at nazister ikke skål
ha rett til å undervise (spre propaganda) i skolen.
"Nazi-lærere ut av skolen" er en av de krav
Anti-fascistisk komite stiller. Kontakt AFK og vær
med å kjempe for at Hoaas og andre nazister skal
ut av skolen
ANTI-FASCISTISK KOMITE
BOKS 27
0
HAUGENSTUA
OSLO 9

Va 1-10aaS

1.119 vi stille overfor staten
og kapitalen.
2.Rammer flere og flere arbeidere.
3.Rammer det norske folket hardt.
4.Ikke på.
5.Kinesisk dyr.
6.Reaksjonært billedblad.
•
8.USA's største gangsterorganisasjon.
'0. ytternavn.

x•ord
11

revolusjonær.
39.Idrettssikus
43.Kommer en guer i åre..
44.Eneste som
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frikansk statsmann.
. etter
':.jetting
til for å nå sosialismen.
23.Imperialistisk supermakt.
23.AKP(m-1).s nye formann
26.Død fascistisk diktator.
28.Norsk elv.
30.Karakter.
31.Bra våpen i klassekampen.
34.Har vi i Norge nå.
38.Gliser.
40. Beskyttelse.
41.Ikke
42.!rbeiderpartiet(fork.)

1.Norges eneste kommunistiske
arbeideravis.
'7 .11er bestemmer folket over
skolen
9.Der folkekrigen seira.
1 3.Frigjøringsorganisasjon
som fyller 15 år.
1 5.0verklasse.
1 6.Dessert.
'.Krever sin rett til 20o mil.
.:arbeiderklassens farvesymbol.
..:zistenes farvesymbol.
ungdomsorganisasjon. (fork)
?2.Ror mange gjøre med UREDD
24.øver imperialistene mot verdens
folk.
25.jentene krever sjølbestemt
TT.Kina ligger i
, .Kar du for å vinne hvis du sen1er inn dette kryssordet.
loss i Irland.
rtet.
34.Sovjets spionapparat.
•Spansk frigjøringsbevegelse.
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"VI VIL
BEHOLDE
NGDONISK LUGGENE"

pirr
ri p f
,

Stans ikke ungdomsklubbene før dere har
et annet alternativ til ungdommen", var en av
parolene de omkring hundre demonstrantene
foran Lørenskog Rådhus bar. Tross trusler
om strenge straffer fra skolen tok ungdommene
fri fra skolen for å protestere mot nedleggelse
av de 3 ungdomsklubbene i distriktet.
Stor sympati blandt foreldrene hadde aksjonen,
og med de protestskrivet ungdommene overleverte fulgte 550 underskrifter.

NEI
TIL POLITIVOLD!
I fjor høstble en 16, årig gutt skutt ned og
drept av en politimann. Gutten hadde stjålet
en bil. Saken ble anmeldt for retten. Den 3.
februar ble politimannen frifunnet.

Det er den harde nedskjæringa av sosialsektoren i statsbudsjettet i år som er grunnen til at klubbene i Lørenskog og mange
andre steder må leggeS ned. Også i Oslo
har det vært aksjoner mot denne nedskjæringa,
ungdomskontoret i Oslo var ute i en dags
streik, og demonstrasjon ble arrangert 1 Oslo
mot nedskjæringa av sosialsektoren.
Det er bra: Lag hakk i eggen på statens
sparekniv, kjemp mot nedskjæring av sosialsektoren.
Med denne dommen har nå politiet rett til
å drepe. Det er nå grønt. lys for politiet å
benytte våpen mot ungdommer som har gjort
noe de ikke skulle. Og er det noen som skul•
le prøve å stikke av er det bare å skyte dem
ned.
Men politiet brukes ikke bare til å ta'krimitlene" personer, mest er de til for å knekke
arbeiderklassen og ungdommen. De brukes
.til å hindre folkets kamp. Når ungdommen
okkuperer et hus, hvem er det da som kommer og prøver å kaste dem ut? Til nå har de
bare brukt køller. Snart er det vel pistoler,

revolvere og geværer de bruker. De har jo
fått grent lys av domstolene.
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UREDD

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

❑ Jeg vil abonnere på UREDD. Norges
eneste landsomfattende avis for ungdomsskoleelever. Send meg innbetalingskort. Koster kr . 7, - i året.
❑ Jeg tegner støtteabonnement . på kr.
10, - i året. Send meg innbetalingskort.

1.MAI 76
UNGDOMSKOLEELEVER:

❑ Jeg vil gjerne selge UREDD. Send
eks, av hvert nummer.
meg
❑ Jeg vil ha kontakt med Rød Ungdom

VI MÅ STARTE OPP
1.MAI ARBEIDET NÅ!

Navn

DISKUTER HVILKE
PAROLER DU OG SKOLEKAMERATENE DINE
VIL HA MED I TOGET.

Adresse
Slippen sendes til UREDD, boks 26
Grorud
Oslo 9.

