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Hva skjer i Bergen
og Kirkenes?
Som du sikkert har merka er det mest
Oslo-stoff i avisa vår. Hvis det er en aksjon
på en Oslo skole, får vi oftest greie på det,
men er det aksjoner rundt om 1 landet får vi
sjelden vite om det og kan ikke skrive om dem.
Det er viktig for UREDD og kunne skrive om
kamper som skjer rundt om på skoler, ungdomsklubber eller andre steder det vanker
ungdomsskoleelever.På den måten kan vi vise
at det nytter å kjempe mot normerte prøver,
mot 1-9 skolen eller andre angrep på ungdommen.Vi kan bringe erfaringer fra kampene til
andre elever i landet og vise hva slags gode
erfaringer folk har, og hvilke feil som ble
gjort.
Men hvis UREDD ikke har greie på hva som
skjer, hvis ingen skriver til oss om det,kan
vi ikke lage slike reportasjer.Da vil UREDD
bli ei tam og uinteressant avis med bare

enkelte reportasjer om Oslo-aksjoner.
For at UREDD skal bli et godt redskap i
ungdommens kamp trenger vi DERES hjelp,
DU og andre som leser avisa må være med å
skrive: UREDD må få et nett av KORRESPONDENTER, folk som skriver til avisa, rundt i
hele landet. Folk som vi kan kontakte hvis vi
ønsker artikler fra de forskjellige stedene om
bestemte emner, og som skriver inn til avisa
hvis det skjer noe på stedet du bor.

-Vi trenger også artikler om andre saker som
angår ungdomsskoleelever .F.eks. kamp for
et sted å være, om politivold mot ungdommen,
om arbeidsløshet blandefolk som nettopp har
slutta ungdomsskolen, om utbytting i utplasseringa. -Kort sagt:vi er interessert 1 alt som
interesserer ungdomsskoleelver!
-Klipp fra lokalaviser er også bra å få.Særlig
klipp om aksjoner som har vært.
SELG UREDD

Det hjelper lite å lage el bra avis, hvis ingen
leser den. Uten at avisa blir solgt, får vi heller
ikke penger til å gi den ut. Den viktigste måten
avisen selges på er gjennom KOMMISJONÆRER, folk som bestiller et antall aviser de selv
bestemmer, og selger dem på hjemstedet sitt.
Kommisjonærene betaler bladet etter at de
har fått dem i posten, men helst så fort som
mulig.

Hvis du vil bli UREDD-korrespondent eller

kommisjonær, fyll ut slippen nedenfor og send
den til UREDD, boks 4702, Tøyen postkontor,
Oslo 5.

Jeg vil være UREDD
korrespondent
kommisjonær

HVA TRENGER UREDD?

-Først og fremst trenger vi artikler om aksjoner, små og store, rundt om på skolene. Vi
trenger også artikler om urettferdigheter på
ungdomsskolene .Hvis dere f. eks. har blitt
nekta å dele ut løpesedler, fått melding med
hjem for å ha boikotta normerte prøver 0.1.
SKRIV TIL UREDD!

Navn
Adresse
Jeg vil selge

ex av UREDD hvert nr.
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SKOLE
STREIK !

..
.
- : i nt ervj et to gutter fra denUREDDh
ne klassen:
- Hvorfor var dere mot delinga:
.

- Vi hadde gått på samme skolen i 7 år,
så vi kjente hverandre godt. Hvis vi blir
delt opp kommer vi i klasser hvor vi ikke kjenner hverandre. Klassene blir mye
større slik at det blir vanskeligere å gi
skikkelig hjelp til alle. Den læreren
vi hadde blir sparket, erler får begynne
på en annen skole.
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UREDD: Hva skjedde etter strei ken?

forts.
SKOLESTREIK!

.•.•.•
•••:•:.
• UREDD: Hvordan begynt e denne aksjonen?
•
- Først hadde bare kl assen vår"si t -down"
st reik en time. I fri mi nut t et etterpå bl e
•:•:.: det holdt spell i skolegården som oppf or dret alle elevene til sl trelk. Av 400 ele:: ver var det bare 20 streikebrytere. Den timen vi strei ket holdt noen fra kl assen vår
••..•
••••••• spell og fortalte mer om del ingen. Det bl e
kri t t et sl agord på veggene, og noen el ever
:•:•:•kastet stein på ruta til rektor. Det skulle
vi kanskje ikke gj ort f or det var j o ikke
rekt ors skyld, men statens.
Etterpå bl e kl assen vår kalt inn t it . rek::t or som kl aget over at el evene hadde øde:::lagt arbeidsdagen hennes. Vi ment e at det
•••••• var ikke noe mot klassedelinga som rammet
oss!

(

-mor fra Skullerud•
Noen uker før påske bl e del ingen av kl asse
7b tatt opp på et foreldremøte på skul 1 er ud
Karen Alme, en av foreldrene f ra kl assen,
si er t 11 UREDD om el evaksj men:
- Skolemyndighetene kutter stadig ned utgiftene til skol en ut en hensyn til el evenes
trivsel og læremuligheter. De sparte over
100 mi 11. på å i nnf øre 1-9 skolen i 0s1 o, og
nå ønsker de å spare enda noen mill. på å
fjerne 19 kl asser.

- Vi hadde underskriftslister som
nest en all e el evene og læreren vår skrev
under på. Den leverte vi til skolestyrer
etterpå. Vi hadde også underskriftsliste
bl ant foreldrene ti1 kl assen vår, men det
bl e ikke så vellykka.
UREDD: Fikk el evene vi te om del ingen
da de bl e bestemt
- Nei, vi fikk ikke vite om det før
lenge et terpå. Først gi kk beskeden gje n nom en masse råd, før den kom t I 1 oss.
Vi var de siste som fikk vi te det , sel v
om det var vi som skulle fått vite om det
først.
Fordi vi fikk vite om del inga så seint
at den all erede var avgj ort ,kom aksj men
alt for seint igang. Den blei dårlig f orberedt , og ikke di skut ert i kl assene på
forhånd, eller bl ant lærerne.
Vi kl art e heller ikke i første omgang
å sl å tilbake angrepet, men det var all ikevel bra å rei se aksj men. Hvis mange el ever protesterer kan ikke staten få Innføre
slike sparetiltak som de vil.
• •••

• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••

med delingen, at stolen hadde "prot est ert "osv.
men ment e at vi "tross al t var heldige som
"bar'" måtte del e en kl asse. " Dessut en, mente
rektor, var denne kl assen så bråket eat det var
en f ordel å f å del t den opp. (!) Istedenfor at for eldrene diskuterte dette som de t var, et rasj o
nal 1 seri ngst i 1 t ak fra Oslo skolestyre, drei de
rekt or det til å bl i en diskusjon om kl assens
oppførsel. Da hadde rekt or "fjernet" fienden, og
aksj on kan det ikke bl i ut en at det er noen å
aksj mere mot .
Gjennom denne sleipe taktikken greide rekt or
å snu innstillingen hos foreldrene til: "Vi får
vel godt a det som det er, det er vel ikke noe
å gj øre med. "

”stå sammen mot
rasjonaliseringa,'
Elevaksj men på Skul 1 erud retter seg mot
denne sparinga som ødelegger skolen lor elever og 1 ærer, samtidig som den retter seg mot
dette bestemte sparet ilt aket . Mot at sammensveisede kl asser skal del es opp , og mot økning
av el ev:_nt al 1 et i kl assene.
Slik blir denne aksj onen ikke bare en bra
aksj m . Spesielt
aksjon, men også eu vicag
I
bra var de, at el evene aksj merte siden hverken el evene eller 1 æx erne gjorde det.
UREDD: Det bl e ingen foreldreaksjon mot del ingen. Horfor Ikke?
- Da f orel drene kom på foreldremøtet var de
i mot del ingen da de kom på foreldremøtet .
Rekt or sa masse bl a, bl a om at det var synd

UREDD: Hva mener du f orel drene bør gj øre når
staten kommer med slike el evf endt 11 ge angrep som denne klassedelingen?
- Foreldrenes roll e i denne saken er et eksem
pel på hvordan foreldrene ikke bør forholde seg.
Men i en kl assedel i ngssak p —Skullerud for noen
år si den var foreldrene et godt eksempel på
hvordan de bør forholde seg. Da bl e det rei st
st or protest mot del ingen. På andre skoler har
foreldrene gåt t i spissen f or hardere aksj aner
mot rasj mal i seri ngen. På Linderud i fjor f . ex.
truet f orel drene med st reik mot 1-9 skol en.
Både 1 ærere , elever og foreldre må protestere når st aten skal spare penger på el evenes
og lærernes bekostning. Står vi sammen kan vi
slå tilbake slik framstøt!
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Jarle
10
år
.
OM

1- 9 skolen
UREDD: Hvordan syntes du det er å gå på skolen?
JARLE: Jeg synt es det er OK, for j eg må jo
ha meg en jobb når j eg blir voksen. Men j eg
syntes det er fint med ferie også. Noe som
jeg ikke liker på skolen er at vi ikke har
vårt eget klasserom, men må gå fra rom til
rom hele dagen. Det blir det mye rot av. Det
skulle bygges fl ere kl asserom slik at alle
fikk sitt eget. Det er noe annet som er dustete også. Hvis vi er uenige med læreren, eller
si er i mot og kritiserer, blir læreren sur og
truer med overlæreren eller brev hjem. Sånn
er det ikke i Albania. Der kan unga kritisere
læreren og læreren unga, og så diskuterer de
hvem som har feil. Sånn skulle det vært her
også.
UREDD: Hvordan tror du det blir for elevene i barneskolen å gå på samme skole som
ungdomsskoleel evene ?
JARLE: Jeg tror det er mye bedre at ungdomsskolen er f or seg sj øl , f or de er mye
eldre enn oss, og jeg tror det kan bli mye
mere krangling og mobbing når de som er så
gamle skal være sammen med oss som er
mi ndre. Fra før av har vi for f å kl asserom,
og nå blir det ennå trangere. Vi har hørt at
det skal bli en 3. klasse mindre, sånn at en
klasse må deLe seg opp. Alle i klassen håper at det ikke blir vår klasse som skal deles, men det er jo Ilke ille samme hvem
det går ut over. Dessuten vil de klassene som
bli r igjen bli alt for store, og det går ut
over både oss og lærerne.

UREDD: Hva synes du om at foreldrene til
elevene er med på å protestere mot 1-9
skol en ?
JARLE: Det er fint, f or da kan vi kanskje
slippe å bli slått sammen med ungdomsskolen. Da foreldrene fikk grete på planene
lagde de et svært møte i aulaen på skolen
for å protestere. Jeg tror de fleste foreldrene er imot 1-9 skolen, i allefall er alle i
klassen min mot det.

relgio n
UREDD: Hva syes du om religionsundervisninga
på skolen?
JARLE: Jeg synt es det er t ull å ha kristendom
på skolen. De som er kristne kan gå i kirken
så slipper de å plage andre med kristendommen
si n. I kl assen mi n er alle med i kri st endomstimen, også de som ikke er kristne, men de
vi 1 ikke diskutere kristendom med oss som ikke tror på det. En gang spurte jeg læreren
hvorfor det var så mye krig og så mange folk
som sulta hvis Gud bestemte allt mulig. Da
kunne jo ikke Gud være så snill som de sa.
Da sa læreren at det var jommen et vanskelig
spørsmål, og så ble det Ikke mer snakk om det.

sommerleir
UREDD: Har du vært på sommerleir? Hvordan likte du deg der?
JARLE: Jeg har vært på sommerleir
mange ganger og syntes det er kjempegøy.
Der treffer jeg mange kamerater som jeg
ikke er sammen med ellers. Vi driver med
idrett og forskjellige slags leiker, og så
diskuterer vi hva vi skal gjøre neste dag
og sånn.
På 1 el eren j eg var 1 fj or lagde vi bilder
som vi solgte til de voksne på auksjon om
kvelden. Penga gikk til Haramerverksarbeiderne. Noe linnet som er fint på sommerleir er at vi som er litt store får lov til
å være med de som er voksne når de har fest
med sang og musikk om kvelden.
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På sommerleieren ifjor kom vi fram til at drakampen mellom
USA og Sovjet om verdensherredømme må føre til krig. I år skal
;:vi diskutere nærmere hva det vil bety for Norge. Hvem invaderer
:Norge først, Sovjet eller USA ?Hva er våre oppgaver ved en innvasjon ol.Da nazistene invaderte Norge i 1940, hadde ikke kommunistene diskutert slike spørsmål ordentlig, og var ikke sikre på
::hva de skulle gjøre.Denne feilen må vi ikke gjøre igjen!
"Hvem er venn, hvem er fiende ?", dette er et avgjørende spørsmål for oss som vil en revolusjon. Svaret sier hvem vi skal gå
:;sammen med og hvem vi skal kjempe mot.
Å spre kommunistiske ideer blandt ungdommen er en av våre
:::viktigste
oppgaver. Røde Garde og UREDD må bli et bedre våpen
z«.
wi ungdomskampen.
:::På sommerleirene skal vi diskutere disse spørsmålene.
På leiren bor vi i telt, så du må ta med sovepose og godt med
::klær.Brødmat får du
-,„._ kjøpt og middagen er med i prisen.Rød
•
gitt ut egen løpeseddel om sommerleirene
..:.:.:. Ungdom har
:::som kan bestilles. Få med deg kameratene dine og bli
:::med på ei
fin
ferieuke med
mye bra politikk
:::::
»::..som
setter oss
i stand til å ta
skikkelig
fatt til høsten!
-.....
...:.:.:

:.:.:.:.
.:.:.:.:
......,
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Ukebladet NÅ kjørte jo ifj or ut en svær
reportasje om hvordan speidere ble kledd
nakne og slått på en av reirene våre. VG
hadde en artikkel der de skreiv at vaktene
på leieren gikk med stokker og truet alle
og enhver som nærmet seg leierens område
Alt dette skriveriet er sel f øl gel I g bare
tull. Men en ting som er sikkert, og som
NÅ og VG beviste, er at vaktordninger må
det være på våre leire. Vi er nemlig ikke
interessert i at reaksjonære folk utkledd
som speidere og VG journalister skal ta
bilder av oss som kan puttes i SIPO's arkiv.
Det er faktisk ikke vi som er sprø,sikkerhet st ilt akene er bare en renskjær nødvendighet for å ta vare på leierens deltakere.
UREDD har 'att en prat med en som var
på leir for første gang i fjor. Nå går han
i 9. klasse på ungdomsskolen.
- Er det virkelig så farlig å være på
Rød Ungdom-leir?
- Nei, faktisk ikke. Alt skriveriet om
tortur av speidere og j ungel menn med
sikker som flyr rundt og truer alle, er
bare noe de dikter opp for å få folk til å
ta avstand fra oss og tro at vi er noen
forskrudde ekstremister. Sannheten er jo
bare den at de er redde oss fordi de er våre fiender. Det man egentlig burde reagere
over er at vanlig norsk ungdom ikke kan
komme sammen å di skut ere politikk ut en
bl i terrorisert av reaksjonære og politi.
På en leir hadde jo politiet razzia, og på
en annen var alle nazistene i byen mobilisert til å kjøre ned hele leirområdet med
store motorsykler. Det er dette man bør
reagere mot I
- Du fortalte at du var ganske nærvøs før
du dro. At du nesten ikke kjente noen og at
du trodde at de andre kunne mye mer om
politikk enn deg?
- Det viste seg at jeg ikke hadde noen
grunn til å være nærvøs, for leieren var
bygd opp slik at ingen var utafor. Alle
ble plassert i grupper på 5-7 personer. I
disse gruppene diskuterte vi politikk og
Sol ste sammen. Vi hadde felles mat kasse
og en fikk oppgaven med å sørge for at
det var mat. Men vi diskuterte ikke bare
politikk når gruppa var sammen, vi laget sketsjer og drev sport. Det varof te kamerat sl i ge konkurranser mellom
gruppene.
- Var det vanskelig å være med I de
politiske diskusjonene?

- Jeg trodde jo før j eg dro at alle
kunne mer enn meg. Men gruppene beit()
jo av helt vanlige folk, noen kunne mer
og andre mindre. Var det noe som var
vanskelig var det bare og spørre. Jeg
lærte mye om supermaktene og om de 136, gerl i ge ar:æiderpart i ene DNA og SV.
Hadde j eg ikke vært på leir t ror j eg
ikke jeg hadde forstått så mye av krigs
faren og hva slags parti SV egentlig er.
Forresten tror jeg ikke bare det var jeg
som forsto mer et ter leieren. Det vi rket som om hele Rød Ungdom ble sveiset
sammen og fikk ny gled.
- Noe du vil si til slutt ?
- Ja, jeg s„ntes det er bra at det er
alkoholforbud på leirene. Det er så godt
miljø at man ikke tenker på eller har
lyst på alkohol . Dessuten tror jeg ikke
leiren ville bli så bra med alkohol ,politildien ville komme i annen rekke og
VG og NÅ ville kose seg over å få en
stor reportasje der de skrev at vi bare
drakk. Nei, j eg foretrekker alkoholforbud
framfor leire av typen SV's der det ble
loddet ut Whisky-flasker.
f øJeg t ror også mange f orel dr e vi l
le seg tryggere når de vet at det er alkoholforbud. Helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å dra på sommerlelg
man Ize.:e r en hel masse, får nye venner og en fin ferieuke.
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Vi blir flere,
Rød Ungdom har starta en vervekampanje.
Dette har vi gjort fordi vi veit at det er mange ungdommer som er
enige med oss og som ønsker å kjempe for ungdommens krav og rettigheter, men som ikke er medlemmer. Vi blir stadig flere, men du
som leser dette og ikke er medlem - du trengs i kampen:
I intervjuet vil du kanskje kjenne deg igjen i noe av det de to Rød
Ungdom-medlemmene sier les det og ta kontakt med oss:
-

men du mang
På to forskjellige steder hvor UREDD har?
vært, har Rød Ungdom fått med flere nye
medlemmer etter at vervekampanja starta.
Vi tok en prat med ei jente og en gutt fra de
lo stedene for å høre hvilke erfaringer de
har fått i vervekampanja.

- De nye medlemmene Rød Ungdomlaget
deres har fått med,hvordan blei de med?
Turid:Vi har hatt studiesirkler på hjemstedet
mitt hvor folk fra ungdomsklubben har vært
med. I løpet av sirkelen har folk meldt seg hin
i Rød Ungdom.Det var jo også for at folk
skulle bli medlemmer at vi starta sirklene.
Espen: Vi hadde 1. mai komite på ungdomsskolen der jeg er fra, som vi i Rød Ungdom
jobba aktivt I. Gjennom dette arbeidet kom vi
i kontakt med to stykker som har lyst til å
være med i Rød Ungdom nå.
Turid:Ja, vi hadde også 1. mai arbeid og gjennom diskusjoner og aktivitet på ungdomsskolen
vår var det el jente som meldte seg inn i Rød
Ungdom. Hun hadde ikke gått på noen studiesirkel da hun blei med, men skjønte at det var
riktig å bli med sjøl om hun ikke "visste alt".
Espen: VI har også hatt studiesirkel hvor alle
som var med var ungdomsskoleelever og alle
meldte seg inn i Rød Ungdom.
-Dere har nå fortalt at det er gjennom sirkler
eller annet aktivt arbeide på stedet at nye folk
har meldt seg inn.
Veit ungdommen på stedene dere kommer fra
mye om hva Hpd Ungdom står for ? Er det
mange som burde vært medlemmer som dere
ikke har hatt skikkelig kontakt med ennå?

8

Espen: Jeg synes ikke at folk må vite alt Rød
Ungdom står for når de blir med. Sjøl veit jeg
at mange kan være interessert i en enkelt sak
og sloss for det,f.eks. for frivillig kristendom eller mo; normerte prøver. Likevel trur
de at politikk er noe helt oppe i skyene som de
ikke har greie på.
Jeg mener at .let er mange flere som kan bli
med i Rød Ungdom på skolen min enn dem som
er med i dag.
Turid:På skolen blir folk veldig passifiserte,
det er vanskelig å komme ut med politikken
fordi det ikke er noen DEMOKRATISKE
RETTIGHETER.Når vi deler ut løpesedler
eller henger opp plakater blir det masse bråk.
Alt bråket og nektinga av de mest opplakte
rettigheter til i ha en mening, gjør at mange
blir forbanna- og det skaper diskusjoner på
skolen vår. Mange er klar over hva Rød Ungdom står for oi. er interessert, jeg tror vi
kan bli mange flere i laget dersom vi jobber
enda bedre for å få kontakt med dem.
Espen: Jeg har et eksempel på at det finnes
unge rundt omkring som vil melde seg inn og
som kjenner politikken vår. En gutt i 7.klasse på en ungdomsskole i nærheten skreiv et
brev til Rød Ungdom og sa at han ville bli
medlem. Han var luta lei de reaksjonære svina
på skolen sin og ville stå sammen med kamerater organisert i Rød Ungdom. Vi fikk beskjed om fyren og tok kontakt med ham.Dette
viser at sjøl om du er aleine på en skole har
du muligheten til å jobbe politisk sammen med
andre i et lag hvis du bare skriver eller snakker med noen av oss som er medlemmer.
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- Hva er det som holder igjen enkelte fra å
bli medlem?
Turid:Mange kan være enig i politikken, men
er redde for å organisere seg p.g.a. hetsen
som aviser og NRK har kjørt ut mot oss.
Espen: Det er mye anti-kommunisme på skolen vår fordi det er mange organiserte Unge
Høyre folk der. Likevel vokser laget vårt kanskje nettopp fordi kampen mellom oss og
dem blir så klar.Jeg mener at et viktig hinder
er det jeg nevnte om at mange tror dem må
vite så mye for å bli med.
Turid:Ja, men vi har bl.a. en fyr på skolen
som er enig med oss, men som er redd for å
stå fram med meninga si fordi det er så mye
hets. Det samme er det i ungdomsklubben, de
har hørt så mye løgn om kommunister at de er
redde.

Espen: Hos oss vil de fleste gå på sirkel og få
vite mer før de blir medlemmer. Det er bra at
folk vil diskutere politikken grundigere, men
jeg vil gjerne oppfordre folk til å melde seg
inn nå med en gang sjøl om de også skal gå på
sirkel.Du lærer gjennom det organiserte arbeidet og Rød Ungdom må bli en stor og slagkraftig organisasjon.
Turid:Jeg vil gjerne si at folk ikke må la seg
lure av hetsen. Vi har vår rett til å ha egne
meninger og sloss for dem. Ungdommen blir
tråkka på og utnytta, vi blir sløva ned,passivisert, forat vi ikke skal merke hva som skjer
rundt oss.
Derfor er det viktig at vi står sammen og
organiserer oss i Rød Ungdom. Vi er ikke dumme, vi kan kjempe, det viser kampene som er
rundt om i landet. Løgnene og hetsen vokser
fordi vi blir flere og sterkere, men la deg ikke
emme bli med i Rød Ungdom du også!

Hvordan blir
du medlem?
For deg som vil bli medlem og er i
kontakt med folk som er med i Rød
Ungdom, er det greiest å henvende seg
direkte til disse. Alle medlemmer av Rød
Ungdom er aktivt knytta til et lag, og laga
tar sjel opp nye medlemmer. Det er ingen
vits i å gå veien om å skrive t1 Rød
Ungdom i Oslo hvis du kjenner noen
medlemmer på stedet ditt.
For deg som ikke veit om noen på
stedet ditt, eller det kanskje ikke er
medlemmer av Rød Ungdom der, må du
skrive til Rød Ungdom, boks 610, Sen-

trum Oslo.
Medlemmer av Rød Ungdom tas opp
etter en søknad der du kort sier litt om
hva du driver med og hvorfor du ønsker
medlemsskap. Søknaden kan du diskutere
med en i Rød Ungdom, eller hvis du ikke
kjenner noen, med den fra Rød Ungdom
som tar kontakt med deg etter at du har
skrevet til oss. ,Send ikke slik søknad i
posten pga. sikkerhetspolitiets overvåkning, gi bare beskjed om navn, adresse, og
at du ønsker medlemskap i Rød Ungdom.
'7
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..FRA TO SKOLER
"K REFTSVULSTER SOM
BØR }VÆRNES"
På skolen vår kom det noen folk og delte ut
1. mai løpesedler utafor skoleporten. På skolen
vår har 9.klassene lov til å gå utafor skoleporten. To av lærerne kom og dytta alle elevene Inn i skolegården. De unnskyldte seg med
at de har plikt overfor foreldrene til å beskytte
elevene mot politisk påvirkning, samme fra
hvilken politisk gruppe. Men i fjor delte Unge
Høyre ut løpesedler og blader uten at det
skjedde noe, og sånn som "Nei til nynorsk"
også.En av lærerne sa til en av de som delte
ut at:"Du er en kreftsvulst på samfunnet og de
pleier man å operere bort" eller på godt norsk,
kommunister og progressive bør utslettes.
De kom også med leksa om nazikommunisme.
Under påskudd av å "beskytte elevene mot
politisk påvirkning" spredde lærerne sine
halv-fascistiske meninger.
NÅ ER DET PÅ TIDE AT VI ELEVER IKKE
BARE GODTAR DET BORGERLIGE TULLET
VI FÅR HØRE PÅ SKOLEN.NÅ ER DET PÅ
TIDE AT VI FÅR DEMOKRATISKE RETTER'.
Hilsen 9.klassing.

Vi krever demokratiske rettigheter.

På skolen der jeg går,har vi sloss i to år
for å få de mest selvfølgelige demokratiske
rettigheter.
Aksjonene begynte i fjor da ikke klassen min
fikk lov å henge opp det vi ville på veggene.
Til og med et lite kvinnefrontmerke ble
fjerna.
Dette vakte motstand blandt elevene.Elevradet gikk enstemmig mot angrepene og flertallet av lærerne syntes det gikk for langt.
De eneste som gikk mot aksjonen var Unge
Høyre folka, som mente at det var nok demokrati på skolen.Det er klart at de syntes det
var nok demokrati, for i høyrefolkas klasserom hang bilde av Nixon både før og etter
aksjonent
I år kom et nytt angrep mot oss elever.
Klassedelingen.Dette syntes vi var for grovt.
Elever som i alle år hadde gått i samme
klasse skulle nå spres på andre klasser for at
staten skulle spare ennå flere kroner. Elevrådet lagde en veggavis og vi prøvde å arrangere allmannamøte. Begge deler ble nektet
og det viste seg at vår skole var den eneste
som var blitt nektet allmannamøte.

Elevrådet tok da igjen opp kravet om demokratiske rettigheter.
-Vi skal ha lov til å henge opp hva vi vil i
klasserommene våre'.(Bare det som blir
hengt opp ikke går utover enkeltpersoner.)
-Politisk virksomhet skal være lov,f.eks.
selge aviser, dele ut løpesedler og å henge
opp plakater, bare dette blir gjort av skolens
elever.
-Vi krever en veggavis der alle kan henge opp
det de mener.
-Vi vil ha lov til å gå utenfor skoleporten i
storefri.
Dette ble sendt til arbeidsutvalget, men ble
nedstemt. Overlæreren ville ha et "øye" med
hva som foregikk. Vi måtte Ikke komme å tro
at vi fikk si hva vi mente.Dette vil si at skolestyreren uten skrupler bare kan sensurere og
sensurere.Alt han er imot eller uenig 1,1=
ingen plass på vår skole.Han spurte jo f.eks.
om en av skolens elever var frekk da vedkommende spurte om hun kunne henge opp en veggavis som gikk mot nedskjæring av ungdomsklubbene.
Mot dette "demokratiet" er det bare kamp som
nytter. Vi har ennå ikke gitt oss, og 1. maitoget blir en viktig del av vår kamp.Der skal
vi gå med egne paroler fra skolen.
Hilsen UREDD leser på
ungdomsskolen.
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nye plater
E
44,

Under EEC-kampen vokste det fram en ny
progressiv musikkbevegelse i Norge. Men
det f ant es ikke noe pl at esel skap som ville ut gi denne musikken. Man måtte hel st
synge på engel sk og ha likegyldige tekster
om "vær og vi nd og ingenting" for å f å ut gitt plater. Man trengte altså et platesel skap, som i mot set ni ng t II de andre
plateselskapene ville ut gi denne musikken.
Det te førte til at plateselskapet MAI bl e
dannet. Det har vi st seg at det er behov
for MAI, alle platene de har gi tt ut har
solgt bra. De st ore plateselskapene "liker"
ikke at den folkelige kulturen styrker seg,
og NRK har fulgt opp ved å forby noen av
platene spilt i programmer (f. ex. Pal est i na-pl at a.)
To av de siste platene MAI har gitt ut er
"Trå tell" med strengegjengen, og antiGrand Prix-singelen Kåre Drayt ons, også
med Strengegjengen. I motsetning til den
musikken vi dyttes øra fulle av hver dag

RS,
%\fil ltPW////

\

gjennom radio, TV, di scot eq'er osv. handler Strengegjengens musikk om vanlige
folks hverdag. På ant i - Grand Prix si ngel en fleiper de med den kommersielle
musikken i låtene "Kåre Drayt ons sang"
og "Vær så snill og ring, shi nge , 1 I nge,
1 i ng.
Musikken deres er bra arrangert, de
spiller alt fra folkmusikk til viser og
rock. Tekst ene er bra og ogt e morsomme.
Vi vi 1 spesielt anbefale sangene:"Blå musikk, Ekspert en, Stjernen og Jensen j unt ors
j ubi I eurnI' Platene kan kjøpes i de fleste
platebutikker og i Okt ober bokhandlene,
eller bestilles direkte fra MAI:
Plat esel skapet MAI A/S
Boks 6575, Rodeløkka
081 o 5.
- Gjetter du kryssordet i bladet riktig,
har du også en god mulighet til å skaffe
deg plata!
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KLIPP

SIDA

— Er det noe å spise?
— Ja.
— Skal disse menneskene
spise?
— Nei.
- Hvorfor skal de ikke spise?
— Fordi de ikke har noen
penger å betale med.
— Hvorfor har de ikke penger?
— Fordi de er arbeidsløse.
— Hvorfor er de arbeidsløse?
— Fordi det er overproduksjon.
— Mener De å si at de ikke skal
spise fordi det er for mye å spise?
— Ja, akkurat.
— Er De idiot?
— Nei, jeg er professor i sosialøkonomi og rådgiver for
i
økonomiske
regjeringa
spørsmål.
Denne samtalen virker helt
vanvittig. Grunnen er at den
meget presist betegner et vanvittig økonomisk system, nemlig
kapitalismen. Inntil folket i
Norge har gjort revolusjon og
kasta kapitalismen på historias
skraphaug, vil den ha full gyldighet.
Så stå på, kamerater!

øde ler av
Bresjnev
Motstanden mot undertrykkelsen i det
fascsistiske Sovjet og de landa Sovjet kontrollerer øker. På et åpent møte om Sovjet i
Oslo før påske, fortalte en tysk kommunist
om Sovjets undertrykkelse i Øst-Tyskland,
og om motstanden mot den. Han fortalte
bl.a. denne vitsen som er kjent blant folket
i Øst-Tyskland:
- Veit du hvorfor Øst-Tyskland har slutta å lage senger?
- Nei....
- Det er fordi vi ikke har brukt for senger lenger, lallefall mener ikke pampene det.
Sjøl er de alltid ute å reiser, og sover I utlandet. Gamle og unger her I Øst -Tyskland
har de ikke brukt for, så de kan sove på
gulvet. Vi arbeidsfolk må jobbe både dag og
natt for å holde liv i oss, så vi trenger ikke
senger vi heller.
Her er en vits fra motstandskampen i
Sovjet:
Bresjnev mente at det var litt lite blest
om sin person, så en dag bestemte han seg
for at det skulle gis ut et frimerke med
hans portrett på. Han gikk til direktøren for
postvesenet som selvfølgelig ikke mukka og
lovet at dette skulle bli gjort.
Men det varte og det rakk og Bresjnev
fikk aldri noe brev med sitt frimerke på.
Tilslutt bestemte han seg for å spørre postdirektøren hva som var galt fatt, men han
kunne ikke gi noe svar. Frimerket var laget
og trykket opp i tusenvis av eksemplarer.
Den eneste måten Bresjnev kunne finne ut
av dette på var, var å gå på et posthus og
spørre en vanligpostfunksjonær hva dette
kunne komme av. Og svar fikk han:
- Jo, du skjønner det, sa postfunksjonæren,
hver gang folk får et sånt frimerke spytter
de på feil side!
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Vannrett:
1. Hva skal du bli for UREDD?
8. Klassekampen
9. Kjemper mot fascismen 1 Spania
10. Brygge
11. Skynde
12. Bruker du på skolen
13. Elever og lærere må stå sammen med dem
17. Beste ferietilbud
18.Bra våpen
20.Bør bli med i Rød Ungdom (bakv.)
21. Reklamesirkus
22. Tresort
24. Hue til Karl Gustaf
26.Bør flere gjøre med UREDD
28. Folk i Norge blir holdt....
31.Ønsker staten å gjøre med skolen

Premien for dette kryssordet, er LP'en vi
skrev om på side 11, Trå tell: med Strengegjengen.

31

Loddrett:

Navn
Adresse

1. Selger du UREDD, blir du
2. Er sosseunger
3. Må vi drive
4. Pronomen
5. Samme som 9 vannrett
6. Ble straffet for NATO-avsløringer
7. Angrep på elevene
10.Her kjempa de mot normerte prøver i fjor
11. Fra Irland
14. Guttenavn
15. Trenger Rød Ungdom deg som
16. Ny-norsk pronomen
19. Er politiet
21. Elveutløp
23. Dekke
25.Er Norge av Sovjet og USA
27.Gjøre narr av
29.V11 kapitalen lulle oss inn
30. Vietnameser (fornavn)

Jeg vil abonnere på UREDD.Jeg betaler:
kr .7,
Jeg vil selge UREDD. Send meg
ex av hvert nummer.
Jeg vil ha kontakt med Rød Ungdom.
Navn
Adresse
Sendes til UREDD,boks 4702, Tøyen postkontor Oslo 5.

SOMMERLEIRPÅMELDING
TID OG STED
15/8 på Håøya, 25/7.1/8, anTid og sted for sommer- tageligvis på Håøya.
- Rogaland: 18/7-25/7, på
leirene er ennå ikke fullstendig avklaret alle plasser, Prestestolbytta 3 Lysefjormen her er en foreløpig over- den. RU brigade på AKP
sikt:
leir.
- Hordaland: 8/8-15/8 på
øst og Sørlandet: 8/8Herdla.
-

-

Navn
Adresse
Skal på følgende leir

- Sogn og Fjordane/Mørt
og Romsdal: 8/8-15/8, antageligvis på Nordlloreid.
- Trøndelag: 1/8-8/8, sted
uklart.
Nordland: 8/8-15/8, på
Røkland i Saltdalen.
Troms: Tid og sted usikkert, men enten siste uka
juli eller første i august.
- Finnmark: Tid og sted
usikkert, brigade på AKPleir.
Prisen blir 250 kroner, av
dette betales 50 kroner ved
påmelding.
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"dette minner
jo om
sabotasje"
-skoleledelsens kommentar til bra
aksjon mot normerte prøver
Fredag 12. mars hadde Rød Ungdom aksjon mot de normerte prøvene i Oslo.
Rød Ungdom hadde fått tak L svarene på
prøven og trykket dem opp på en løpeseddel som ble spredd på flere ungdomsskoler i Oslo. Det var en bra aksjon som
førte til at prøvene ble verdiløse for
de skolene der løpeseddelen ble delt ut.
Det beste er om elevene på skolen selv
finner ut at de ikke vil ha normerte prøver, og sel v bol kot t er .
Men nWit aten kommer snikende med
prøvene uten at elevene har fått vite om
det og diskutert dem på forhånd, er det
bra med en slik aksj on som gj ør prøvene
verdi løse.
Dagen etter, lørdag 13. mars, skreiv
flere av de store dagsavisene om aksjonen der ledende skolefolk kommenterte
aksjonen. At borgerpressa og ledende folk
fra skoleledelsen i Oslo reagerte så
skarpt viser at aksj onen må ha skapt
problemer for dem, den har altså vært
vell
a.

Vidar Guldal, faglig leder for grunnskol erådet hadde denne kommentaren til
aksj onen:
-"Ingen stor katastrofe , men det er jo
meget å beklaga at visse grupperinger på
denne måten fratar skolenes og elevenes
medbestemmelsesrett når det gjelder å
benytte seg av ordningen med de normerte
prøvene .°' (Arbeiderbladet 13. mars)
Vidar Gul dal "beld ager" at" vi sse grupper, "
dvs. Rød Ungdom fratar elevene og lærerne retten til sjøl å velge prøvene.
Det han "glemmer" er at normerte prøver slett ikke har vært frivillige bestandig. Før prøvde Vidar Guldal & co.
å tvinge elevene til å ha normerte prøver. Det er fordi elevene og lærerne har
rei st aksjoner mot prøvene at prøvene at
de har blitt tvunget til å gjøre dem frivillige. Vi mener det er bra at prøvene er
frivillige, og vi ønsker ikke å fjerne det.
Men vi ønsker heller ikke å slutte kampen, vi vil ha de normerte prøvene helt
bort fra skolen. Det er bare kamp som kan

Nr..
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f å dem vekk. Det var kamp som gj orde dem
frivillige, og fortsatt kamp må til for å
fjerne dem helt .
Det er fortsatt kamp Guldal & co. er
Gul dal si er i avisa:
redd f =Uår
"Men f orsåvi dt er i ngen skade skj edd, bort set t da fra at aksj mi st ene har gjort prøvene verdiløse for de skoler som er berørt"
(Arbeiderbladet 13 mars) , og når skolesjef
Helge Sivert sen sier : "Vi kommer neppe til
å legge så meget vekt på det denne gangen,
men vi er blitt oppmerksomme på f ramgangsmåten, vi ser de at aksj men har skapt problemer f or dem. De prøver å framstille det
som at det "forsåvidt ikke har skjedd noen
skade," men det skinner igjennom at de er
redde for sl ike aksj mer, og redde for at
det skal utvikle seg st ore aksj mer sl ik som
i 1971.

Vidar Guldal, Helge Sivert sen &co. lærer oss to ting:
- At skoleledelsen er redde f or at elevene
skal reise seg til kamp mot normerte prøver
og andre el evf i endl i ge framstøt. At de er
redde lærer oss at KAMP NYTTER:
- At det ikke er nok med denne ene aksj onen i Oslo. At de blir så redde for denne ene
aksj men må gi oss støtet til å sette igang
flere aksj mer rundt i hele landet.
Vi må reise en svær bevegelse mot normerte
prøver slik at de virkelig f år grunn til å
være redde, og fjerner normerte prøver fra
skol ene.
- STÅ PÅ. DETTE ER BARE BEGYNNELSEN:

Hvorfor NEI til
normerte pros'ver?
- "Normert e prøver gi r rettferdige karakterer", ble det sagt da de ble tatt i bruk.
De såkalte "ret t f erdi ge" karakt erene det var
snakk om var en ferdigoppsatt karakterskala
som sier at 4% av elevene skal ha LG, 24% N3,
44% 1, , 24% M og 4% S.
Det betyr at vi på forhånd er DØMT til å få
en bestemt karakter. Selv om alle leser dobbelt så mye skal allikevel 4% ha LG. Skolen
har på den mWri fast satt at den skal ha4%
elitefolk (S) og skal ha 4% såkal t e?' t apere " (LG).
DETTE ER IKKE RETTFERDIGE KARAKTERER,
t vert i mot , det er "..T;.ETTFERDIGE KARAKTERER.

evene med melding med hjem hvis de nekter å ha normerte prøver.
- Men dette er bare en måte å tvinge
elevene til å ha normerte prøver. Et gammelt ordtak sier "Taushet er gull'', og det
er det virkelig når skoleledelsen skal tvinge elevene til å ha prøvene. Ved at elevene
ikke f år vite hva normert e prøver er, eller
når de kommer, hi ndrer skoleledelsen at elevene får di skut ert prøvene på forhånd.
Denne snikbruken er den mest brukte måten
for å tvinge elevene til å ha normerte prøver.

- De normerte prøvene kommer på samme tid
over hele Landet, og bygger på ett bestemt pensum. Det betyr at at alle klasser må rase igjennom pensum for å bl i ferdige til prøvene
kommer, og har ikke tid til å ta seg av spesiell e probl e mer i kl assene.
Det. tvinger osså alle klasser til å velge
samme 1 ærebøker, i st edenf or at el ever og 1 ær ere skal kunne være med å bestemme det sjøl.

UREDD: Hva mener du elevene må gjøre mot
dette?
- Hvis læreren eller rekt or truer med
melding eller lignende straffemetoder sl ik
som på skolen min, må elevene nekte st raf f ene. Får vi beskjed om å sitte igjen, må
vi gå. Får vi melding, må vi nekte å vise
den. Vi har rett til nekte normerte prøver,
vi må ikke godta å bli straffet fordi vi
bruker denne retten. Vi må også kreve å få
diskutert prøvene i god tid for de kommer,
slik at vi kan hindre snikbruken.

- Normerte prøver skal heller ikke gj ennomgås.
Det er fordi prøvene brukes om igjen flere år på
rad slik at asen kan spare penger på ikke å lage
nye for hvert år.
For oss elever er det ingen vits med prøver
hvis vi ikke f år dem gjennomgått slik at vi kan
lære av feila våre.
- Det er viktig å være klar over at de
normert e prøvene er frivillige, og at el evene ikke kan tvinges til å ha dem. Allikevel
blir el ever på mange skoler tvunget til å
ha dem. UREDD har spurt en ungdomsskoleelev på Linderud 1-9 skole i Oslo hvordan
hun blir tvunget til å ha normerte orpvcn..:
- Vi har ikke hatt de normerte prøvene
ennå, men de kommer snart . Læreren min
har allerede før prøvene kommer truet el-

UREDD: Du sier at det ofte bare er på papiret de normerte prøvene er frivillige,
at el evene i praksis blir tvunget til
å ha dem. Betyr det at du mener at
det Ikke er noe vits i at prøvene er
frivillige?
- Nei, det er bra at prøvene har blitt fri villige. Vi må benytte oss av det og nekte
prøvene. Vi må fortelle elevene at de har lov
til å nekte prøvene. Men så lenge de normerte
prøvene finnes i skolen prøver skoleledelsen
å tvinge elevene til å ha prøvene. Kampen er
derfor ikke slutt sel v om prøvene har blitt
frivillige: Vi må kreve de normerte prøvene
helt bort fra skolen:
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UREDD
Ungdomsskoleavis utgitt av
ROD UNGDOM
Adr:Boks 4702, Tøyen postkontor, Oslo 5.
Red. gransv. utg. Terje Tvedt.
A/S Duplotrykk Oslo 1976.

"Kom ikke til
SPANIA"
Men i dag si er de at de t er blitt mere
demokratisk i Spania og sender f ami 1 i en
på pakket ur til fascismen
Turismen er en særs viktig inntektskilde f or de som har makt a i Spania.
Men folket i Spania trenger ri ke j ordbruk
og nye boliger - IKKE svære hoteller og
feite turister.
Ved å boikotte Spania som ferieland
rammer vi diktat uret , vi ser vår avsky
f or f aset smen og støtter det spanske
folkets kamp f or frihet.
Snakk med f orel dra di ne dersom de 1 urer på om året s ferie skal gå til Spani a
(Mallorca er også Spania) og hør om de
ikke kan finne et annet rei semål

- Dette si er spanske kamerat er som
kjemper mot undertrykki ng og tort ur,
mot f asci smen i landet sitt . De ber oss
om å bol k ot te Spania som f eri el and.
-"Nå er Franco død", si er noen.
-"Det f år være nok med den boikotten
som var i høst;' si er andre .

KAMP MOT FASCISMEN
- REIS IKKE TIL SPANIA !

Juan Carlos, som skal føre diktaturet videre.
Hans fax har sagt:"FeLlen med min sønn er at
han tenker som en fascist."

4

Har Spania blitt et mer demokratisk
land et ter at Juan Carl os overtok roret ?
Det spanske folket har merka at Juan
Carl os er en ekt ef ødt sønn av Francodi kt at uret , som bare fortsetter der
Franco slapp. Det er 1 ønnsst opp i Spania,
prisene har pkt, fengslene fylles med
med ungdom som kjemper mot dikt at uret .
Fra j ul og fram t i 1 nå har det vært st or e
streiker over hel e landet, f olket vi 1 ikke
la seg kue.
draI forbindelse med dødsst raff ere
pet på fem anti-faseister i høst så vi
pl ut sel i g at Ap/LO-1 edel sen t ok på seg
en"rpd' maske for noen dager: 5 mi n. st i 1 het på al le norske arbeidsplasser, st opp
av feri erei ser ti1 Spania ol .

Kampen og motstanden mot regimet vokser
Spania. FRAP er den revolusjonære antifascistiske fronten.

