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UNGDOMSSKOLEKRAV
I 1. MAI TOGENE-77
Faglig 1. Mai Front (FFF) 1977 er
allerede danna i Oslo. Hovedparolen for
FFF er:"Enhet på kl ssekampens grunn"
Andre steder i lar , : følger opp, og FFFkomiteer spretter opp over hele landet.
Allerede i Hovedparolen legger FFF opp
til å ikke være et partitog, eller et tog for
bare kommunister. FFF vil samle alle
som kjemper mot staten og kapitalen, for
rettferdige krav. Alle disse er velkomne
i FFF- togene, og behøver ikke ta stilling
til alle parolene hvis de ikke ønsker.
Vi ungdomsskoleelever har mange viktige krav å stille som retter seg mot statens skolepolitikk. Vi hører naturlig hjemme
i FFF's arrangementer landet rundt,
Dere syntes kanskje det er tidlig å begynne med I. mai arbeidet allerede nå. Men
skal vi kunne samle alle de kreftene som
har deltatt i klassekampen det siste året.
og samle mange, da trenger vi denne tida.
Da, må så fort som mulig dannes 1. mai
komiteer rundt på ungdomsskolene, -og
begynne diskusjonen om hvilke krav som er
viktige for oss å stille. Både krav som jgelder
alle skoler, og lokale krav for hver enkelt
skole er viktige: Di skuter begge deler.

Sørg for at skolen din stiller med mange folk
under egne paroler i 1....tnai toget på stedet
ditt. Ta opp støtte til FFF i elevrådet, og
prib v å fådet til å slutte opp om skoleseksjonen under de parolene dere kommer fram
til. Diskuter 1. mai i klassen. Skap bevegelse omkring FFF. Vær med og mobiliser
mer enn 22 000 til 1. mai arrangementene i
år.

Faglig
1.malfront

BRUK 8.MARS1

8.mars nærmer seg raskt. 8 . mars er kvinnenes internasjonale kampdag, der kvinner
over hele verden går ut i gatene med sine
krav.8. mars skal oppsummere hele årets
kamp og få med flere jenter og kvinner i
den aktive kampen.
For jenter som går på ungdomsskolen,
er det mange krav som må bringes ut på
gatene dønne dagen. Jentene på ungdomsskolen er også undertrykt i dagens Norge.
Kravet om bedre og tidligere prevensjons'fflplysning er ennå ikke tatt til følge i skolen.
Vi må fortsatt kjempe for at det skjer.
Vi må også stille kraset om sjølbestemt
abort. Jenter på ungdomsskolen som får for
sein seksualopplysning blir ofte ramma av
at de heller ikke får abort. (Er du under 16
år må du også ha foreldrenes tillatelse til
abort)
Skolene er ofte litt forskjellige fra sted til
sted. Noen steder får f. eks. ikke jentene
lov til å sparke fotball i gymmen. Det er
viktig at det også stilles lokale krav. At
parolene også bærer preg av hva vi mener
er spesiellt på vår skole.
Det er kvinnene som er hardest ramma
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av arbeidsløsheten. Selvom vi nå går på
skole, skal vi begynne å jobbe en gang.
Arbeidsløsheten kommer da til å ramme
oss også. Derfor er det viktig at vi krever
retten til arbeid. Dermed går vi også sammen med de arbeidsløse jentene og dem
som har usikre jobber som de lett kan
miste fordi de er jenter.
Fascismen er det styresett der terror og
undertrykking av arbeidsfolk er åpen.
Under fascismen finnes det ikke lenger noen
grense.Kvinner som lever under fascismen trenger vår solidaritet og støtte.
Vi må også bruke 8. mars til å vise vår
solidaritet med kvinnene som kjemper
mot de åpne terror-regimene.
Norsk Front som åpenlyst støtter fascismen skal også se vår forakt for dem.
Begynn arbeidet med å starte 8. marsgrupper nå!
Få med dere mange jenter ut på gatene
8. mars!
KAMP MOT ALL KVINNEUNDERTRYKKING!
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«HVERDAG» AV KJELL ASKILDSEN:-

LES DEN!

"Hverdag" handler om hverdagen til Johan
Dalen. Johan er 18 år. og bor i et eldre arbeiderstrøk i Oslo. Selv om Johan Dalen ikke er
ungdomsskoleelev, er Johans liv på mange måter
likt det livet mange ungdomsskoleelever råt etter skolen, og ungdommens liv generet. Eller
rettere sagt: det er likt mange arbeiderungdoms
liv.

Johan Dalen jobber som sjauer på en Dagbladbil. Det er ingen luksuriøs jobb. men det er iallefall en jobb, og Johan er glad for at han har
den. De fleste av kameratene hans har ikke jobb
og har heller ikke særlig sjanse til å få noen.
For å få tida til å gå. og for å tjene seg noen
slant er driver de med litt småtjueri. rapper
noen biler og sånt.
Johan bor hjemme hos mora si. faren sitter i fengsel. Han kom til å slå ned en mann
i fylla. De fleste av kameratene til Johan
har det heller ikke så altfor bra hjemme
Kameratene tt l Johan vil alle ha jobb,
og flytte hjemmenfra Men de får ikke, og blir
mer desperate etterhvert Den tida de ikke
sitter et eller annet sted å drikker øl. bruker
de gjerne til å rappe biler og andre saker.
noe de gjør mer og mer etterhvert for å få
penger.
Johan hadde vært med på alt dette før. men
bryter litt med gjengen da han blir sammen med
ei jente Han er ikke videre lysten på biltyveri
heller, fordi det kan resultere i at han aldri får
lappen, og da kan han heller aldri bli sjåfør
Sjåføren på bilen der Johan jobber':eter Halvor og er kommunist. Halvor prater endel
politikk med Johan. Selv om Johan ikke
skjønner alt bestandig, skjønner han iallefall
at det er et råttent samfunn vi lever i hvor folk
ikke får jobb engang.
Etterhvert glir Johan nesten helt ut av den
gamle gjengen. stjæle gjør han ikke lenger
Hans hat mot dette samfunnet utvikler seg fra
faanskap til å nerme seg mer målretta ideer.
Han suger til seg mer og mer av det Halvor
forteller han, og er enig i det meste Han begynner å lure på om han ikke skal ta kontakt
med Rød Ungdom for å få vite litt mer
På den tida kommer Johan i hard konfrontasjon med ny- nazistene, og får juling - 3
mot en. Han prater med Halvor om dette. og
det blir til at Jo n tar
• .

ganisert politisk virksomhet. Han metier
seg inn i Anti Fascistisk Komitee.
Du synes kanskje vi har fortalt hele innholdet
nå? Det har vi absolutt ikke, vi har bare prøvd
å gi et innblikk i miljøet og handlinga i boka.
Det er ei virkelig god bok som skildrer livet
til arbeiderungdom og særl: . arbeidsløse på
en bra måte Uten at bok» iraker lange utredninger eller vanskelige o., Sitter vi igjen med
tanken: "For et r,åttent samfunn vi lever i " når
vi har lest den Og å lese den går fort' Boka er

fengslende og skrevet med talespråk slik folk
snakker der Johan er vokst opp. Det gjør den
lettlest.
Det største minuset ved boka synes vi er
bakgrunnen til Johan og kameratene hans.
Visst er det mange alkohollikere og skilsmisser
men Johan og kameratene hans kunne like gjerne
vært fra mer vanlige arbeiderhjem. Da ville flere ungdommer kunne kjenne seg igjen i boka.
Det var ikke miljøet hjemme som formet Johan
og kameratene hans. men samfunnet som ikke
ville gi dem jobb.
Dessuten er beskrivelsen i boka hvordan
man melder seg inn i Rød Ungdom feil.
Det er ikke riktig at Rød Ungdom krever at
folk skal gå igjennom en grunnsirkel for å
kunne bli medlem. Det er bare å ta kontakt
med Rød Ungdom der du bor. eller sentralt.
Tross dette er det ei bok for. og om vanlig
ungdom.
KJ e P DEN. o lån den bort til flest mulig
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Ungdo ► sskoleutvalget(USU ■
I Oslo finnes det en egen interesseorganisasjon
for ungdomsskoleelevene, Ungdomsskole Utvalget, (USU).
Det er bra at denne organisasjonen finnes, vi må ha
vår egen interesseorganisasjon hvis vi skal kunne
føre skolekampen fremover på ungdomsskolen. Det som
ikke er bra med USU, er at den ikke har fungert som en
interesseorganisasjon i den tida den har eksistert.
Karoline Frogner, styremedlem i USU forrige periode,
hvorfor har ikke USU fungert som en interesseorganisasjon for ungdomsskolen ?

«Unge Høyre
har råtten
skolepolitikk"
- Ganske enkelt fordi USU har vært
fullstendig dominert av Unge Høyre.
Grunnen til at jeg ble valgt inn i
styret var bare at UH ønsket å ha en
ikke-UH i styret for at det ikke
skulle virke så ensidig. Men i
virkeligheten har de kunnet gjøre
akkurat som de ville i USU.
Derfor har ikke USU fungert som vår
interesseorganisasjon.

prøver o.l., men arbeidet deres
viser noe helt annet. Det er fordi
UH-folka har så råtten skolepolitikk
at deres partipolitikk i USU er ille.
Da jeg satt i styret hadde det flere
ganger møter i Høyres Hus og mye
av den politikken de drev ble
utformet der. USU va
en organisasjon for og av u.4 el., men en
organisasjon for og av Unge Høyre.

- Du sier at Unge Høyre har drevet
partipolitikk, hvordan har dette
artet seg ?

- Hva har Unge Høyres politikk i
USU gått ut på ?

- Først må jeg si at det viktigste er
ikke akkurat at de har drevet partipolitikk, det viktigste er at denne
politikken er så pill råtten, udemokratisk og mot ungdomsskoleelevenes
interesser. Unge Høyre bruker mye
fine ord om at de er mot normerte
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-De forsøker å gjøre minst mulig. Framfor alt er de harde motstandere av alt som
kan virke som kamp. På generalforsamlingen
til USU i fjor ble det vedtatt et arbeidsprogram for styret som Unge Høyre sjøl sto
bak. På dette arbeidsprogrammet står
det bl.a. at USU skal kjempe mot normerte
prøver og mot rasjonalisering i skolen,
som f.eks. 1-9-skolen.
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Dette arbeidsprogrammet har de ikke
fulgt ett punkt av - første gang de
normerte prøvene kom, ville ikke UHfolka i USU gjøre noen ting. Noen av
styremedlemmene hadde t.o.m. prøvene
sjøl. Det eneste USU gjorde i denne
saken var å sende ut en uttalelse
hvor de tok avstand fra Rød Ungdoms
aksjon mot normerte prøver i Oslo,
som gikk ut på at svarene på
prøven ble delt ut til elevene på
mange skoler. Denne bra aksjonen
førte til at normerte prøver ble verdiløse i Oslo, men det gikk altså USU
imot
Andre gangen normerte prøver kom, gikk
de med på å lage en løpeseddel jeg foreslo, men den ble bare delt ut på en skole
Formannen i USU, Inger Harnes, klarte
ikke en gang å dele den ut på sin egen
skole.
Som dere før har skrevet om i UREDD,
gikk skolen min, Skullerud, til streik
en time i forrige skoleår mot rasjonalisering og sammenslåing av klasser.
Denne aksjonen nektet USU å støtte.
- Enda Oslo kommune har planlagt at
ca. 30 skoler i Oslo skal bli 1-9skoler og mange av dem alt er blitt det,
så har USU nesten ikke gjort noen ting
mot 1-9-skolen heller.

- Unge Høyre-folka i USU har også sagt
at de er mot at allmannamøtet skal kunne
bli elevenes høyeste organ. Begrunnelsen de har brukt er at "vi har nok
demokrati som vi har ".
- Det eneste som ble gjort fra USU har
vært å lage en løpeseddel for'bedre
seksualundervisning på skolen, og en
mot 1-9-skolen, men disse løpesedlene
ble ikke spredd på ungdomsskolene men
på stand i Oslo sentrum! Derfor
hadde disse løpesedlene svært lite å si
for kampen på ungdomsskolen. Selvfølgelig var både løpesedlene trykt og standen
laget i Høyres Hus
- Unge Høyre i USU har med andre ord ikke
engang fulgt sitt eget arbeidsprogram.
De har ikke gjort noe for å reise kamp
rundt på skolene, men brukt USU som en
underorganisasjon av Unge Høyre.
Dette har i hvert fall vist hvor råtne
UH er i skolepolitikken, men også gitt
oss en pekepinn om hvem de ønsker å tjene.
UH er forsvarere av det samfunnssystem
vi lever i og ønsker derfor å hindre
all kamp mot det.
En advarsel til alle ungdomsskoleelever:
'VELG ALDRI EN UNGE HØYRE-FYR TIL
TILLITSMANN, ELEVRÅDSFORMANN ELLER
ANDRE TILLITSVERV!"

-dette skjedde på
USUs årsmiite i år:
UREDD spør en USU-representant fra
Bøler Ungdomsskole i Oslo hvordan
generalforsamlinga i USU i år artet
seg.
Først på møtet Ia styret fra ifjor
fram det de hadde gjort.
Da andre skulle få si noe om det, ble
det reist kritikk mot at styret hadde
gjort så lite av det som sto i arbeidsprogrammet. Men Unge Høyre
ville ikke ha noe kritikk og avbrøt
og forstyrret de som pratet. Dette
fortsatte de med utover møtet og det
ble bare verre og verre. Etter hvert
fikk vi som var uenig med Unge Høyre
nesten ikke prate engang. Når vi ba
om ordet, sa de at ikke flere kunne få

prate, samtidig som de slapp til dem
som støttet Unge Høyre. Hele greia var
bare latterlig, og vi hadde til slutt
ikke noe der å gjøre i det hele tatt, og
vi ble jo forbanna etterhvert. Til
slutt gadd vi ikke være der mer og representantene for skolen min + to representanter fra Skullerud Skole gikk
fra møtet. Da skreik de: "Kom dere
unna Rød-Ungdommere" etter oss. Men da
de fant ut at de ikke var vedtaksdyktige
uten oss, ba de om unnskyldning og ba
oss komme tilbake. Men hele greia var så
råtten,at vi bare gikk. Likevel valgte de
styre og sånn.

forts.s.11
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novelle

DEMONSTRASJONS
TOGET

Eva kom inn på klubben. Musikken fra
diskoteket dundret. Lederen på klubben
så på medlemskortet. hun betalte 1 krone
og gikk deretter bort til baren. "1 cola."
Loppa som de kalte ham tok opp en kald
cola og trakk den opp. "Jeg skal ha en
slurk først. "sa han. "Sleiping. "sa Eva.
hun smilte. Loppa var ganske kjekk. De
gliste til hverandre.
Hun gikk inn i diskoteket.Røyken lå tjukk
i rommet.Musildcen var høy.Det var deilig.
Noen jenter danset.Noen gutter satt inni
kroken og spilte kort.
Eva gikk bort tll benken og satte seg. Line
kom bort til henne. "Hei. "sa hun. "du i
morra er det svær demonsrasjon mot det
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nye nazipartiet.Kan ikke du være med?"
"Neei, jeg veit ikke jeg, "sa Eva.
"Du er vel imot nazistene. vel?"
"Jo, jøss! Det er jeg, men jeg gidder ikke
gå i sånn derre tog. Så flaut a!"
"Vi er jo mange som går sammen her
fra klubben. Petter, Tom, Elisabeth. Sissel
meg og mange fier Jeg syns du burde være
med å kjempe mot dem. Vi trenger masse
folk til å gå mot sånne jævler-vi trenger
deg også." "Ja, OK. men hvor skal vi
møtes?" "Vi avtaler med de andre folka
så drar vi sammen."
En ny plate var begynt. Money-Money
"Skal vi danse?"spurte Line. "Ja. vi
danser rompedansen. "svarte hun.
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De to danset sammen og etterpå gikk de
rundt og snakket med mange andre folk
om å være med i demonstrasjonen De
fikk med 5 til.
Eva følte seg uttafor i diskusjonene om
nazista.De snakka om masse annet også.
Men etterhvert forsto hun endel. Hun følte
seg som regel dum når folk diskuterte
politikk. Hun visste jo faen ikke engang
hvem statsminister'n var. Det var OK å
lære litt om sånn.Nazista var hun i hvert
fall mot. Jo. hun skulle være med på dette
demonstrasjonstoget. så sant hun het Eva
"Billing" Skoleklokka ringte. Endelig. storefri. Eva tok fort på seg boblejakka og gredde
seg litt. Hun møtte Line utafor inngangen.
De slentret oppover skolegården. De skulle
bort til røykeplassen.
Da de kom bortover mot porten. sto det noen
Unge-Høyre gutter og delte ut løpesedler.
"Fy-faen." Line bannet stille for seg selv.
Eva tålte ikke trynet på de sossefolka.
Særlig en av dem var kvalm.Han trodde
visst han var no stort noe.
Nå delte de ut brosjyrer om at de støtta
USA i Vietnam. De takka USA for friheten.
De ville også ha folk til å melde seg inn
i Unge Høyre. Eva ble forbanna. På TV og
i aviser hadde hun sett hvordan barn lå
drept og såret. Hvordan USA bomba Vietnam.
De amrikanske soldatene drev med tortur. Og dette støtta de En gutt delte ut en
løpeseddel til Eva." tak: nen jeg har dasspapir hjemme "ropte hun. Line tok en løpeseddel og rev den i stykker. Folk lo. Flere
begynte å rive dem i stykker. Eva ropte til
folk som tok imot løpesedler. "Bruk dem som
dasspapir "
I kveld var det demonstrasjon. Hun gledet
seg til å ta sin del i kampen mot disse drittfolka
.

Herregud!Så masse folk'!
Det var blitt mørkt og mange hadde tent
faklene. De var stilt i rekker på seks og
seks. Toget begynte å gå. Hun gikk ved siden
av Line. Toget gikk fra Universitetsplassen
og oppover Karl Johan. Der borte sto noen
sossegutter på fortauet og ropte og skreik.
Hun så ansiktet til noen av dem. Med ett så
hun fjeset på noen av Unge Høyre folka på
skolen. Hele toget runget av ett slagord.
"Forby det nye nazi-partiet. Forby Norsk
Front. "Hun følte seg sterk her blant masse
folk.
Plutselig ble det masse bråk litt foran i
toget. Folk hadde sett BUlcher. og de var forbanna. Eva så at han satt inni en bil. Fy
faen! Hun kjente en bølge av raseri inni seg.
Der satt han det nazisvinet og ville støtte
all den jævelskapen som hadde skjedd under
krigen. Hun ha Ide lyst til å spøtte en stor.
grønn klyse mitti trynet på'n.
Toget gikk videre og det endte på Youngstorget. Der var det stort møte. Et kor sang
og noen holdt spell. Inne på torget så hun en
gammel mann. Store runde tårer trillet nedover kinnene hans. "Nel,det er ikke mulig.
Nei-nei!Det må ikke være mulig å opprette
et nytt naziparti. Ikke etter det som skjedde
i krigen!" Store mannfolket sto der og gråt.
Det var en merkelig følelse Eva hadde inni
seg.
De sang Internasjonalen til slutt. De var kommet til refrenget og 3000 knyttnever hevet seg
mot himmelen.
"Du Line, går det ann å .neide seg inn i noe
parti mot nazista?" "Javisst. "svarte Line.
Hun smilte.
Anti Fascistisk K omitee
postboks 27, , laugenstua
Oslo 9
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L ERTASSPION PÅ
Olav Rygg, elevrådsformann og Libertasspion,
gir sine meningsfeller falske forhåpninger:

"BELØNNING: EN
GRATIS TUR TIL
DET TYSKE
KRIGSMUSEEP
Det hele begynte visst som en fleip.EleN,
rådsformane sat påelvrådskontre og
skreiv vittigheter om skolens elever, istedenfor å drive elevrådsarbeid.Det gikk for det
meste på folks utseende, men allikevel.VI
har vel ikke så få eksempler på at det særlig
er ett spesiellt partis medlemmer som bruker
tida si til denslags istedenfor å kjempe for
elevenes Ineresser?Rtktig:Unge Høyre.
Elevrådsformannen avgikk med 9. klasse
eksamen, og hans etterfølger, en MEGET
aktiv Unge Høyre mann, Olav Rygg, tok
igjen opp tråden. Denne gang viste det seg
derimot at fleipen utviklet seg til langt
alvorligere ting.
På skolens offentlige papir, med skolens
stempel på, begynte den ferske elevrådsformann med regelrett kartlegging av
elever, lærere og ungdom i distriktet. På
skolens papir underskrev han så med
"Libertas-filial"-Skøyenåsen skole, og sitt
eget navn.
Vi velt ikke hvor lenge dette har pågått, for
det var virkelig hemmeligholdt i en stor perm
som var prydet med et stort Hitler-kors og
teksten:TOP SECRET! Desverre har ikke

0

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

KØY

ÅSEN SKOLE

UREDD fått tak i hele permen, men vi har to
papirer (se faksimilen) som viser at dette er
regelrett kartlegging.
Det ene papiret er en rapport om en lærer,
den andre om en gutt i distriktet. Begge to er
bra folk som ikke mener det samme som
elevrådsformannen.
Rapportene er pent satt opp.
Først er personenes navn nevnt akkurat som
i politiets arkiver. Deretter følger en remse
med ord som:"kriminelle handlinger",
"personlige kveruleringsevner", "våpen" osv.
Alt nøye utfyllt.Tilslutt et konklusjon som i
er uhyre arrogant
det ene tilfelle lyder:"
og en farlig ekstremist som må stoppes.
....Opplysninger som fører til at han blir tatt,
belønnes med en gratis tur til det Tyske Krigsmuseet."

Selvfølgelig kunne vi tatt dette som en litt farlig
spøk, men vi gjør ikke det.Dette minner oss
mer om metodene nazistene brukte under krigen
og t Sporveiene.
I Sporveiene trua arbeiderne med streik hvis
ikke nazistene Farre og Hadland blei sparka.
Dette må også bli et krav blandt elevene
på Skøyenåsen skole. Libertas-spionen
og Unge-Høyre mannen må kastes som
elevrådsformann: Vi må kreve at elevrådene tjener elevenes interesser!
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HVEM TJENER
LIBERTAS?
Organisasjonen Libertas er storkapitalistenes egen organisasjon, som har til oppgave
å kartlegge og knuse kommunister.
For to tre år sida starta Libertas en enorm
heksejakt mot progressive lærere og elever
i skolen. Skolesty er Wenche Lowzow og
Libertasføreren '..- rygve de Lange reiste
rundt på skolene lor å skaffe seg "kontakter". Libertas skulle redde skolen
fra den "kommunistiske indoktrinering"
og skolekontaktene skulle lette arbeidet
med å kartlegge radikale folk.
Olav Rygg har tatt Imot tilbudet fra
Libertas, som elevrådsformann har han
sittet på elevrådskontoret som sjef
for Libertas-filial,Skøyenåsen skole.

Libertas som skulle redde skolen, er
støttet av 90% av alle skipsrederne og
75% av de andre storkapitalistene.
De støtter kuppet I Chile og støtter USA
Vietnam.De sender ut julekort med
God Jul&pass deg for den smittefarlige
kommunismen på.
Vi vil ikke påstå at Olav Rygg's kartlegging er organisert fra Libertas sentralt, men det følger i samme spor.
V1 kan Ikke godta noen form for registrering av progressive og arbeidsfolk
enten det kommer fra Olav Rygg,
Blither eller Libertas:
KREV SPIONEN OLAV RYGG KASTA
FRA ELEVRÅDET::

,KLASSEKAMERATEN
UTGITT

UNG2C)I\A Få SKI YENÅSEN.

Dette er en løpeseddel som Rød Ungdom
på. Skøyeråsen skole og oppsal har gitt
ut. De avslutter løpeseddelen med å kreve
Olav Rygg kasta fra elevrådet. Elevrådet
er til for å tjene elevene, ikke for å
kartlegge dem, skriver de.
For å vise hva slags fyr Olav Rygg er,
kan vi sitere litt fra "Klassekameraten":
"Alle her på skolen kjenner vel vår sjarmerende elevrådsformann, Olav Rygg. Han
er lidt av en kjernekar som bl.a. uttaler seg
til Arbeiderbladet om den "pøblete" Oppsalungdommen. I arbeiderbladet den 8/1, med
overskriften "Negativt miljø i ungdomsklubben", sier vår kjære skolekamerat:"Samfunnet reagerer mildt overfor unge som begår
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hærverk. Man bør være erstaningspliktig for
det man ødelegger. For at det ikke skal være
foreldrene som skal betale kan jeg tenke meg
en form for arbeidsleir"
Dette er ikke annet enn forakt for dem han er
elevrådsformann for. Denne prektige Unge
Høyre mann pusser sin egen glorie, og vil ha
Oppsal ungdommen på arbeidsleir."
Det er bra at det blir reagert på dette.
Andre steder der lignende skjer må det fram
i lyset. Slike folk som Olav ifygg
må isoleres og kastes fra alle tillitsverv.
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fortsettelser
Hammersborg
UREDD: Hva skjedde med dere som ble arrestert?
Audun:. Vi spurte om vi ville få den behandlinga som er vanlig på Grønland politistasjon:
rundjuling. Det ville de ikke svare på. men
kjørte oss til Grønland.
Fredrik: Vi ble også kjørt til Grønland, men
folk ble stappa inn alle steder. Ca 150 folk var
arrestert, og vi fyllte opp nesten alt som var
av arrester i hele Oslo.
Audun: På stasjonen ble vi først oppbevart i en
celle i flere timer. Her peilte vi av oss det
håret pinken hadde latt bli igjen. Men vi satt
ikke å stura. Overalt i cellene sang 3g diskuterte folk, og stemninga bare steig etterhvert
som tida gikk. Etterpå • ble vi nesten peilt fra
hverandre og klådd på av pin ken med gjennomsiktige gummihansker. Sannsynligvis for at vi
ikke skulle henge oss (!) tok de skolisserog
skjerf før de putta oss inn i cella igjen.
Fredrik: Selv om vi bare har plikt til å si
navn. adresse og yrke. forhørte •pinken

oss om alt mulig, og provoserte oss.
UREDD: Hvordan vil dere karakterisere
politiets aksjon?
Frddrik: Berserk og desperat politivold.
De dreiv på rundt Hammersborg til kl. 2
på natta. Folk ble jagd flere kvartaler
avgårde, og slått mens de løp. Tilfeldig
forbipasserende ble tatt cig arrestert.
Audun : Dette avslører kraftig myten om
"snille onkel politi". Eldre folk som så på
kalte det "verre enn hirdens opptreden under krigen." Den avslører politiet som
forsvarere av kapitalkrefte, denne gangen
representert ved Frelsesarmeen som skal
bygge et digert kontorpalass på tomta.
Imange andre situasjoner, som Linjegods
og bryggearbeiderstreiken har vi sett det
samme,politiet settes Inn for å knuse enhver opposisjon mot samfunnet.Hammersborgaksjonen er bare endel av demi enorme
opptrappingen av politiet som skjer idag.

Ja, de sendte ut et brev `:vor de sa
at alt Ji påsto var jug og sa at de
ville ha seg frabedt at Rød Ungdom
ødela USU. Men de kunne ikke bevise
at det vi skreiv var jug, bare skreiv
dritt om Rød Ungdom isteden.
-

usu
- Ja, vi laget et brev hvor vi fortalte hvordan vi ble behandlet og
krevde ny generalforsamling. Dette gikk*
vi rundt med i alle klassene og alle
støttet det. 4Vi hadde tenkt å sende det
til alle medlemsskolene i USU, så vi
ringte ned på USU-kontoret for å få vite
navn og adresser. Men dessverre, det
visste ikke styret, men hvis vi ringte
Unge Høyres kontor, så hadde de lAste
over det der fikk vi vite
Vi sendte derfor brevet til alle ungdomsskolene i Oslo.
- Har USU-styret reagert på det ?

-

Hva vil dere gjøre nå ?

- Vi har tenkt å sende brev til
skolene igjen og be dem slutte opp om
kravet om ny generalforsamling. Det
må avholdes hvit 1/3 av medlemsskolene
krever det.
Vi kan ikke gi opp nå, opposisjonen
USU skal nok klare å kaste ut UH en
Deres arbeid bare ødelegger USU, de
ikke kjeÅpe for elevenes interesser
de gjør USU til en udemokratisk
organisasjon.

i
dag.
vil
og
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KLIPP

SIDA

abonnenter:
BETAL!
UREDD har endel abonnenter, og flere
kommer til. Dette er bra, vi vil ha flest
mulig abonnenter. Abonnenter sikrer et
stabilt opplag, og det sikrer de som abonnerer ferskt blad i posten hver gang det
kommer ut. Abonnenter kan også bety sikker ØKONOMI. Det betyr at vi alt har penger
inne før bladene sendes til trykking. slik at vi
veit at vi kan betale utgiftene. Dette er
viktig også for UREDD. Men abonnentene
våre har ikke sikret oss en sikker økonomi
Alt for mange av dere har ikke betalt abonnementet. Noen har heller ikke betalt abonnentet sitt for flere år tilbake. Abonnenter
som ikke betaler blir ikke en sikring for
økonomien. tvertimot: De blir en belastning
fpr UREDD
•

Dere som veit at dere ikke har betalt:
Sett kursen for postkontoret og betal for
1977. Hvis du veit at du ikke betalte for
fjoråret eller kanskje enda lenger tilbake:
betal for de bladene i samme slengen.
Pengene sendes til:
UREDD
boks 4702. Sofienberg
Oslo 5
postgiro 2 21 03 75
Abonnentet koster kr.7. men vi oppfordrer
flest mulig til å betale støtteabonnenment
på kr. 10. -.

KREV
revensjonsveiledning
Dette klippet er fra Kjendistoppen i Dagbladet.
Vi visste at disse Moralens Voktere i Kri.
er mot skikkelig prevensjonsved e dning i skolen.
men det får nå være grenSer!
Vi som gikk rundt og trodde at skikkelig seksualundervisning burde foregå allerede i grunnskolen. Så leser vi her at det egentlig ikke burde forekomme før folk er gift!
19

Vi lar dette gå videre som et spark bak til
alle dere andre som støtter kravet om seksualundervisning i skolen. FA UT FINGERN'
Det er på tide at vi gjør noe for skikkelig
seksualundervisning. før det lille vi har forsvinner helt. Mønsterplanen gir oss rett til
skikkelig seksualundervisning. De retten ma
bli mer enn på papiret. Ta kravet opp i
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• ntimvask II: Medlem av styret i Kristelig
Folkeparti i Telemark.
Odd Utiskog (,kbutant)
setter i et inn: lag i Østlandssendingen norsk
rekord i ~rakk høydesprang.
Utiskog hevder prinsipielt at prevensjonsundervisning ikke bør
starte for lysningspapirer foreligger!:
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jentegrupper. elevråd eller lig-ne ideog krev
skikkelig prevensjonsveiledning
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Caf

LODDRETT
2 Folket vil
4. må du betale, hvis du har
5 Stillhet
10. Er okkupert av England.
11. Interesseorganisasjon
12. månefase
15. tanker bare på seg sjøl
17. må startes mot urettferdigheten
på skolen
20. gleder alle seg til
24 . drildt
28. fra matematikken.
29. Lars Nyberg
90.like .

Kryssord

ti

VANNRETT
1. skal du gjøre i UREDD
3. artikkel
4. nazi -ord
6. skal normert. or over.
7. artikkel.
8. pronomen
9. ma vi på skolen
13.driver i 10 loddrett
14. mening
15. tallord
16. like
17, utrop
18.er Erik 13.1ucher(oniv)
19. Anti -Fascistisk Komite
20. Bølgelengde.
21. rundt.
22.i ovn
23. partiformann
25. løfte
27. nettopp ferdig med ett.
28. driver ofte vold mot ungdom.

abonner på
Uredd
Jeg vil abonnere på UREDD.Jeg betaler:
kr.7, kr.10, 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.
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Hammersborg:

FOR Å FORSVARE
Hammersborg skole er revet. Den har
i de siste åra huset bl. a Hammersborg fritidsklubb, Oslo Forsøksgymnasium, og arkitektskolestudenter.
Bakgrunnen for rivingen var en avtale
mellom Oslo Kommune og Frelsesarmeen
fra 1967, som ga Frelsesarmeen Ilammersborgtomta mot at kommunen fikk det tidligere
Frelsesarmehovedkvarteret.

UREDD:Når og hvordan korn dere med i Hammersborg aksjonen?

Fredrik: jeg var med på liamrre rsborgaksjonen fra langt tilbake. Jeg har bodd i strøket
rundt skolen, og var med på mye av okkupasjonen. Flere netter sov jeg der, og skulka
skole) om dagen for å få være med.
Audun: Jeg var ikke med så lenge. men har
hatt mye med huset og folka å gjøre. De siste
dagene var jeg der litt, og kom ned akkurat da
politiet gikk til angrep den 19.
UREDD: Kan dere fortelle hva som skjedde
den dagen polit iet gikk til angrep2
Fredrik: Jeg satt inne i biblioteket da politiet
komi=, Det var en masse pink utafor.Politifullmektig Arne Hause ga oss fem minutter til å
komme oss ut på. ellers ville de storme huset ,
sa han. Som sagt så gjort: etter fem minutter
gikk de løs på barrikadene, knuste ruter og
strømmet inn. "Tiden er ute, vi går til aksjon"
sa Huuse. Dermed begynte de å kaste ut folk.
De som ikke gikk frivillig bel tatt hardt og dratt
ut. Det var endel glasskår på gulvet som folk
ble dratt igjennom.
Sjøl ble jeg tatt ganske pent inne i huset.
og ført ned i demonstrasjonen utafor. Men
mange. særlig folk som satt i et annet rom
ble jævlig hardt tatt. En pressefotograf som
prøvde å ta bilder inne i huset fikk knust
kameraet sitt av politiet. Det sier endel om
hvordan folk
behandla. I det andre rommet,
f. eks. spur' en av okkupantene pinken om
de ville ha ei, klem. Dermed gjøyv de los på
hans og sparka han i skrittet.
Audun: Jeg var ikke inne i huset da folk ble
kasta ut, men kom mens hele greia var igang. Utafor huset sto mellom hundre og
tohundre folk lenka sammen på tvers av ga-
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Men aksjoner fikk utsatt det endelige byttet og rivinga til det igjen ble tatt opp og vedtatt
29. april-76.
Enda skulle det gå nesten 7 måneder før
gravemaskinene kunne begynne hærverket på
Hammersborg. I mellomtiden var det store
aksjoner for bevaring av Ilammersborg, som
slutta med en 9 dager lang okkupasjon før rivinga 19. november. Da hadde Ra ormer chnro.
ta på over- og undersida av skolen.Jeg ble
med i demonstrasjonensom prøvde å hindre
at pinken kjørte bort med de ca 10 arresterte
innenfra huset. Da de ikke korn fram gikk
pinken helt amok. De kjørte rett inn blant
demonstrantene i 20-30 kilometers fart, så
3-4 folk ble hengende foran på panseret.
Bare flaks at Ingen ble overkjørt. Samtidig gikk de løs på oss med hunder, hester,
køllerog pisker. Minst 13 folk måtte på legevakta etterpå på grunn av hundebitt. Hele
tida arresterte de folk. Jeg ble tatt av to pinker. Da jeg gjorde motstand tok de tak I
handa mi og sa: "en bevegelse til og vi brekker fingra dine," De tok en kølle eller noe
sånt foran halsen min og lempa meg inn i
Maja.

Fredrik: Jeg ble også tatt av pinken i demonstrasjonen utafor, og da ble jeg ikke tatt
så pent som inne. Vi sto å sperra Maja, og
politiet gikk på med hester og sparka demonstrantene. Jeg ble sparka ned på bakken
hvor fire pink kasta seg over meg. En tok i
armen, en I håret, og en i hvert bein. Så
ble jeg lempa inn i Maja, hvor jeg var første
mann. Men det ble fort fullt. Nestemann som
kom ble arrestert for å ha sagt:"Senk blodtrykket, smil litt" til en av pinkene. Etter han
kom en som var tatt for vold mot offentlig
tjenestehund'
Audun: Vi som satt inne i "vår" Maja dytta
ut ruta. og oppfordra folk til å fortsette å
forsvare skolen. "Ha-Ha, han tar jeg meg
av gliste en av pinkene" og kasta seg over
meg. Jeg ble sparka, fikk håndjern cg ble
dytta ned på gulvet. Vi var 8-9 folk i bilen
na ( med pinken 11-12, som er ulovlig i en
folkevognbuss)

forts.s.11
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GROV POLITIVOLD
HÆRVERK
rukket å få stor støtte blant folk, og rivinga
gikk ikke lett for kommunen. "den største opprydningsaksjonen Oslo Politi har gjennomført"
(Morgenbladet) måtte til før gravemaskinene
slapp til.
Kl 19.00 19. november kom ca. 130 politifolk med biler, hester, bikkjer, pisker og
køller kjørende opp foran skolen. Hammersborg skulle rives, okkupantene skulle ut

- koste hva det koste ville.
Og koste gjorde det (for okkupantene),
utkastinga var en oppvisning i politivold som
overgår det meste siden krigen. UREDD har
prata med Audun og Fredrik. som var med på
motstanden både innenfor og utenfor huset.
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UREDD

UREDD, ungdomsskoleavisa til
Rød Ungdom.
Boks 4702, Sofienberg , Oslo 5
postgiro 2 21 03 75
Ansv: Erling Maartmann-Moe
Trykt hos A/S Duplotrykk, Oslo.

Klasse
kampen
din avis
Bildet viser Klassekampen trykt på
det nye rotasjonstrykkeriet som ml-bevegelsen har samla inn penger til de siste
åra. Nå er det innkjøpt og i fullt bruk.
Der med er den delen av målet nådd for
å kunne utgi Klasr -3lampen som dagsavis
innen 1. april.
Men for å ku,. e gi ut dagsavis er vi
avhengige av et sikkert grunnlag abonnenter. I det dette skrives har vi nådd mellom
60 og 70 % av den målsettinga som er satt
opp til slutten av februar. Vi må nå 100%
innen denne fristen' Det betyr at alle dere
som er enige med oss i at vi trenger en avis
som står på vår side i klassekampen hver
dag, må abonnere raskt:
Det er bare Klassekampen som:
- dekker streiker utfra å ville tjene ar beiderklas.en.
- dekker internasjonale spørsmål utfra de
undertrykte folks interesser mot de to imperialistiske supermaktene USA og Sovjet.
- Kan avsløre borgerpressas ljug, og skrive
det de fortier
-vil tjene dine interesser, mot kapitalen og
staten.
KLASSEKAMPEN ER DIN AVIS!
DET •r gidesere som skal forme Klassekampen, sende inn stoff og forslag til hva den
skal inneholde. Det er også vi som skal bære
den økonomisk.
For oss ungdomsskoleelever er det mye
penger å stable på beina for abonnentet. Men
det skulle ikke være umulig å klare iallefall
et månedsabonnement til å begynne med (54 kr.)
Mange av oss skal også jobbe i somne rferien
Da er det mulig å klare et abonnement for lengre tid, kanskje et helt år. Prøv med iallefall et
månedsabonnement nå, og se om du liker avisa

ABONNER. PA DAGSAVISA NA!
Fra 1. april 1977 ml Klassekampen komme ut her dag. med ei 0 siden avis 5
ganger i uka samt en 16 siders avis Over onsdag. Finnar« på avisa bir dessuten
noe storm enn i dag.
VANLIGE PRISER:
Helår Er 400,-. kalvar kr 200,-, kvartal kr 100,-, minedsabonnement kr 3-4,- på
dagsavisa.
PRISER PA NÅVÆRENDE UTGAVE:
Halvår kr 65,-, kvartal kr 33.-.
TILBUD:
— Rhenium du på dagsavisa etl år, fra 1. april 1977, tår du den nåværende avisa
gratis tram til 1. april. De betaler kr 400.-.
— Abonnerer du på dagsavisa el kalvt år fra 1. april, tår du også den nåværende
avisa gratis tram til 1. april. Du betaler 200 kroner.
— Atennerer du på dagsavisa lev ett kvartal fro 1. april, lir du den nåværende avisa 113, 10 innett'« til 1. april. Du betaler kroner 110,-.
— Abonnerer du på dagsavisa en måned ba 1. april, tie du dee nåværende arna
ter 20 kroner fram 01 1. april. Du betaler kramer 54,-.
— ønsker du å 301111fiefe på bare deri 16 siders utgaven en gang i uka, kostar det
kroner 90,- pr. ir, kr 45 pr. barsk og kr 25 pr. kvartal
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