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Oktober i Tromså spreng

ÅPEN IGJEN ETTER

Natt til den 13.mars ble Oktoberbokhandelen i Tromsø sprengt i lufta.
To menn som bor i samme hus, var
hjemme, men ble utrolig nok ikke skadd.
Det pleier å være vakter i bokhandelen
om natta, men disse hadde forlatt bokhandelen ved en tilfeldighet noen minutter før det smalt.
I full visshet om at det var fire mennesker i butikken gikk Tromsøs nazister til aksjon.Hva spiller vel det for
noen rolle om det går med noen menneskeliv, hovedsaken for dem er å få
jevnet Oktober og helst hele AKP med
jorda.Slik tenker nazister.
Hva gjør så politiet i denne situasjonen'?
Jo, de benytter attentatet som et påskudd
til å sette igang en storstilt forhørsaksjon av folk som meldte fra om eksplosjonen. Istedenfor å sette igang etterforskning etter de som sto bak spengningen, forlanger de å få utlevert medlemslisten til AKP i Tromsø.
Mens hele Tromsø, og politiet med, visste hvem som sprengte Oktober i lufta,
benytter politiet anledningen til å kartlegge progressive og beskytte nazistene.
Og de fikk god hjelp av borgerpressa
til å dekke over hvem som sto bak.
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Mandag den14. mars kunne man lese overskrifter som:"Oktoberrevolusjmen:
Ekstremistkrig i Ishavsbyen. "(Dagbladet)
eller "De politiske ekstremistgruppene
på ytterste venstre og høyrefløy ligger
i full krig etter at AKP (m-1) bokhandelen Oktober ble sprengt i lufta natt til
søndag."
"Politiet arbeider foreløpig ut fra 3
hovedteorier:At det er høyreekstremister som står bak.At det er venstreekstremister som står bak. At det er en
sinnsforvirred person som står bak. "(VG)
Det avisene egentlig sier er at AKP driver
en bokhandel, nazistene sprenger denne i
lafta (med full visshet om at de kunne ha
drept fire personer), ergo er nazister og
kommunister det samme.
På denne måten legaliserer politiet og
borgerpressa nazistene, ja de beskytter
til og med nazistene, for de prøver så
godt de kan å få folk til å tro at egentlig
har AKP skylda. VG og politiet framstiller "venstre-ekstremister" som direkte
mistenkte. Under forhørene av folk som er
tilknytta Oktober spurt om hvor mye de
hadde forsikra butikken for osv.
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av nazister

6 DAGER
PROGRESSIVE, LOVLIG VILT.
Nazistene i Tromsø har i lengre tid overtalt,
forfulgt og mobba progressive i Tromsø.
Gruppa er leda av en fyr som heter Øivind
Lorentzen. (Han ble intervjuet i VG i forbindelse med Oktober-attentatet, der han
gråtkvalt fikk mulighet til å si at han
knapt visste hva en nazist var, og at det
er uutholdelig å bli forfulgt av m-1, erne)
Men Lorentzen kjenner vi fra Bodø, der
han stakk ned en ung gutt på åpen gate,
fordi han ikke ville svare Lorentzen
på om han var kommunist. Gutten ble
funnet med 9 knivstikk i kroppen. Saken
b.l,p henlagt p.g.a. manglende bevis!
Da Lorentzen kom til Tromsø, fikk han
den æren å trene sammen med politiet.
Så alt snakk om at politiet ikke kjenner
til Lorentzen, er blank løgn.
Her er noen eksempler på nazistisk
terror og hva politiet har gjort med
det, den siste tida før Oktober ble
sprengt:
Natt til 17. mai/76.Ruteknusing på
Oktober-butikken. Folk som prøvde å
hindre det ble slått med kjetting. Fotografier med navn levert til politiet,
som ikke har gjort noe med saka.
Des. /76. Jente som solgte Røde Garde
ble trua med juling av Ø. Lorentzen.
Des. /76. Streikestøtteaktivister som
delte ut løpesedler mot Wollebekk, ble
slått ned av nazister utenfor Tempomagasinet.
27.jan/77. Lorentzen slo til ei jente som
samla inn penger til en streik. Saka anmeldt til politiet.Janta har ennå ikke
hørt noe.
Jan. /77. Lorentzen provoserte demonstrasjon mot Silvia Rafael.Prøvde å
rive ned transparenter og trua en fotograf.
13. feb. /77. Ruteknusing og angrep på
Oktober -butikken.Politiet varsla.
I stedenfor å anholde provokatørene,
ble to venner av Oktober putta inn i
Svartemarja. Politiet forholdt seg passive, mens flere progressive ble påført alvorlig skade.
14 . feb. /77.Gutt slått ned på åpen gate
midt på dagen av Lorentzen. Fikk løpt
til en telefonkiosk og ringte politiet.
Lorentzen rev fra ham røret og sa:

"Dette er bare Øivind-dere trenger Ikke
komme. "Deretter ble gutten frastjålet
200 kr. - Politiet kom ikke.
eb. /77 Jenta som ekspederer i Oktober ble trua med kniv av Lorentzen.
20. feb. /77 . Nazister sprengte hovedkabelen i bokhandelen.Politiet og borgerpressa bagatelliserte og bortforklarte
hele attentatet. "Bandekrig" og "det er
bare vanlig "pøbelungdom" som står
bak."
Politiet har ikke løfta en finger for å
verne progressive mot overgrepene og
borgerpressa legaliserer, fortier og
bortforklarer det som har skjedd.
Enten hører man ingenting, eller så er
det "manglende bevis", "ingen politiske
motiver bak" eller "pøbelungdom som
slår ned folk i fylla".
På denne måten gjør de progressive til
lovlig vilt.De støtter opp om det nazivennene deres gjør, og isteden sprer de
masse hets om at AKP egentlig har
skylda.
Når nazistene fritt får lov til å slå ned
progressive uten at noe skjer, får de jo
inntrykk av at AKP'ere er lovlig vilt
som man kan gjøre hva man vil med.
Da gjør det vel heller ikke noe at de
sprenger butikken deres i tutta og setter fire mennesker i dødsfar, slik som
skjedde natt til 13. mars.
Etter store demonstrasjoner og press,
så politiet seg nødt til å anholde og offentliggjøre de to som sto bak attentatet.
Geir Tom Hansen og Lars Magne Larsen
er kjent som en del av den harde kjerna
med nazister i byen. De sa selv at de ikke
tålte kommunister, men de hadde ikke noe
forbindelse med Norsk Front.
Vi må Ikke gi oss med denne bortforklaringen av hvem som virkelig står
bak nazifolka i Tromsø.
Vi må avvise politiets beskyttelse av
nazistene og den hets kampanjen borgerpressa har kjørt ut mot den progressive
bevegelsen.
FORBY NORSK FRONT!

Lqrdag den 19.mars blir en merkedag
for alle anti-fascister og progressive.
Etter en kjempeinnsats fra venner av
Oktober-butilcken, som var med pa
dugnad, ble butikken igjen åpna til vanlig tid på lørdag. Det er viktig at vi Ikke
ligger under for den fascistiske terroren
VI må ikke gi oss.
Lørdag viste seg å bli en rekorddag, med
både rekordbesøk og salg.Bøker med
trefliser og revne permer,gii& unna.
Den 13.mars prøvde nazistene å kause
en uke etter fortsetter
oss Oktober i Tromsø med sin oppgave, med
å spre kommunistisk og revolusjonær
f,t«&txr og Plater"
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AB
Enten står de på scenen i sine skinnende
drak ter, eller de seiler i en luksusbåt med
flagrende romantisk hår. Nå sist kunne vi
se dem i selskap med selveste kronprinsparet.
Selvfølgelig er de pene disse fire "vanlige"
ungdommene fra Sverige. Det presiseres til
stadighet at ABBA bare er fire vanlige svensker
som lager musikk for moro skyld. Man får
stadig se intervjuer der de sitter i sin lille
hytte ved den stocholmske skjærgård i dongry
og klimprer på gitaren.
Men hvilken vanlig ungdom tjener 50 mill.
,kroner, eller reiser på turneer med fire tonn
utstyr?
Alt pratet om disse vanlige ungdommene er
nødvendig propaganda for å dekke over hva
ABBA egentlig står for. ABBA, som folk
betaler Soo kroner på svartebørs for å se,
er endel av den borgerlige ungdomskulturen.
De lever i en helt annen verden enn den vi
har rundt oss hver dag. Hvem vil tro at ABBA
plages av de høye matprisene, at de ikke får
daghjemsplass pga. dårlig økonomi eller av
arbeidsløshet?
Finnes det egentlig noe mer gjennomført
lykkelig enn disse to ekteparene som stråler imot oss.
Tenk om mora og faren vår kunne se så forelska
ut bestandig. Tenk så OK å kunne 'tte å
synge på en øde strand med sin ei_ .ede ved
sin side, eller kjøre rundt i åpen bil, eller kunne
vrikke seg på scenen i alle de klærne man ville Istedenfor å gå på skolen hver dag, stå ute om kvelden fordi det ikke finnes klubb, eller vite at foreldra må snu på hvert øre fordi maten er så dyr.
Det er klart ABBA lever bra. De har jo mulighet
til å gjøre det de har lyst til, fordi de har en hel
drøss med penger.
Men det hjelper ikke å sette seg ned å drømme
om seg selv i Agnethas eller Bennys skikkelse.
Da har nemlig ABBA og hele det kapitalistiske
systemet med dem, oppnådd det de ville, - nemlig
å sløve ungdommen.
ABBA har til oppgave å sløve ungdommen. Gjennom musikk, tekster og presentasjon skal ungdommen bli mer opptatt av hvilken ny hårfrisyre AnniFrid har eller hvor mye glitter de har klart å skaffe
til vete på sistedrakt.
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Det er klart at det er mer OK for ABBA og kapitalistene at vi tenker på denslags istedenfor å kjempe
for demokratiske rettigheter på ungdomsskolen, for
ungdomsklubber og rett til arbeid. Og det beste for
ABBA er jo at de tjener enorme summer på å jobbe
i kapitalistenes tjeneste.
ABBA's TEKSTER
"Tekstene betyr ingenting" sa Bjørn og Benny i
et søtt intervju i TV for en tid tilbake. Heis vi
ser nærmere på tekstene til ABBA, blir denne påstanden bare latterlig.
ABBA spekulerer nemlig tilde grader i
vanlig ungdoms problemer.
De synger om vakre jenter som blir "The
dansing queen" på kveldens diskotek. Alle
legger merke til henne og "digger" henne
gjennom kvelden. Hva så med alle de tusenvis av jenter som ikke klarer å nå målene til
ballets dronn ing?
På samme måte som pornobladene lager
komplekser for jenter som ikke har de riktige
formene, skaper ABBA komplekser for alle
jentene som ikke blir "digga" på dansegulvet.
Melodien "Money, money, money", handler
om en ung jente som drømmer om en velstående mann, eller hvis ikke mannen finns,
drømmer om å dra til Monaco for å vinne masse
penger. Refrenget konstaterer at det alltid er
solskinn og gøy i "den rike manns verden"
Mer åpenlyst kan vel Ikke ABBA si at de
mener jenter bør finne seg en mann og underlegge seg hans økonomi. Da helst med en
Onassis. lallefall mener ABBA at jenter (Om
de ikke finner en Onassis) bør drømme om det,
ønske seg det og ikke tenke på'kll elendigheten
verden". "Hvorfor plage seg med slikt" ?
"Drøm heller om å bli rik".
ABBAs tekster er langt fra tilfeldige sammensatte ord og setninger. De har en oppgave, og
ABBA veit utmerket godt om den. Men de ville
jo være dumme om de sa det ut til all verden.
Det er nødvendig at ABBA sjuler sin hensikt så
godt som mulig. Derfor er det også nødvendig
med TV-programmer som vekker sympati
gjennom at vi får se Anni-Frid, Bjørn, Benny
og Agnetha liggende på sauefellen som siklende
babyer og smile til oss.
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"Vi trenge
vi trenge
Stovner er en ganske ny drabantby i 0 slo. Som så mange
andre drabantbyer mangler Stovner tilbud til ungdommen. En
klubb to ganger i uka er eneste tilbudet for de 15 000 ungdommene på Stovner. Eldre ungdom har ikke adgang til klubb i
det hele tatt. Det blir derfor til at ungdommen på Stovner blir
hengende på senteret, et digert forretningsanlegg som Olav
Selvaag eier. Men hverken Olav Selvaag, eller direktøren
hans Per Andresen er serlig begeistret for dette. Tvertimot,
de er bortimot desperate, og gjør alt de kan for å få jagd
ungdommen.
De har stasjonert et helt vaktkorps på senteret. En slags
privat purk med bikkjer og gasspistoler. Og de legger ikke
to fingre i mellom for å banke opp de som vanker på senteret.
Ofte helt uten grunn, og iallefall med ytterst liten grunn.
UREDD dro opp på Stovner-senteret en tilfeldig onsdag for
å prate med ungdommen der og se hvordan det var.
- Jævlig, se å få pælma han direktør Per
Andresen, var reaksjonen til de første folka
vi prata med.
- Han tenker bare på å suge mest mulig
penger ut av dette senteret. Kjellern under
her er egentlig beregna til ungdomslokaler,
men direktøren vil ikke gjøre noe med dem.
Det har ikke blitt noe miljø på Stovner ennå,
mener han, så vi trenger ikke noen lokaler.
Dessuten oppfører vi oss visst ikke skikkelig
nok. Hva han nå mener med det, de som ikke
oppfører seg skikkelig her på senteret er hans
egne vakter. Vi kan ikke stå her på dette senteret å bli "snille gutter og piker". Vi trenger
ungdomslokaler for å kunne lage et skikkelig
miljø.
UREDD: Hva er oppgavene til disse vaktene,
hva gjør de?
- Det virker som om oppgaven for noen av
dem er å banke opp flest mulig. Ikke alle er
like ille, men det er for jævlig med en egen
pri v at purk for å jage oss vekk fra senteret.
Jeg kan fortelle dere det som skjedde her på
lørdag:

Det satt en gjeng like utafor vakthuset, og
plutselig kom en mann løpende ut fra blokka
som ligger like inntil. Han gikk inn til vaktene
og klagde over at det var noen som ringte på
dørklakIca hans. Vakta kom rett ut til oss og
spurte hvem det var. Men ingen av oss hadde
gjort det, og det sa vi selvfølgelig. Men
det ville ikke vakta godta, og tok helt tilfeldig
en av folka med inn på bakrommet og banka
han opp. Mer skal det ikke til.
- Noen av dem går virkelig opp i jobbene sine
ogsa. En av de som var vakter her fp- har nå
bl:`,t utkaster på restauranten på senteret, så
na slipper vi Ikke inn der heller. Han går stadig vekk sammen med vaktene og er nesten bade
vakt og utkaster på en gang. Drømmejobb.
UREDD: Hva med gasspistoler, Dagbladet
har skrevet at det ikke blir brukt?
- Bare tull, visst bruker de gasspistoler.
Jeg har sjøl blitt skutt i trynet, sier en av de
vi prata med til oss.
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ikke bank,
et sted å være!"
- Enda nekter vakten for det. "Du hadde ligget på sjukehus, hvis du var blitt skutt på med
denne", sa vakta og viste meg pistolen. Jeg var
kanskje heldig, men skutt med gass ble jeg.
Og det er det ingen grunn til å tvile på. Det
er andre også som har blitt skutt med gass, og
lallefall en har måttet dra på sjukehus.
En annen gutt vi prata med på senteret kunne
fortelle om to episoder han hadde hørt om. To
trettenåringer var, helt uten grunn, blitt tatt med
inn på bakrommet av vaktene og banka skikkelig
opp. De har ingen skrupler, selv helt unge folk
blir banka opp.
UREDD: men ungdommen på Stovner har ikke latt
seg terrorisere uten motstand.
- Nei, det har vi ikke: 2. februar hadde vi en
spontan demonstrasjon her, men ca 120 folk. Og
ikke lenge etter var det enda en demonstrasjon.
Det er ikke lovlig å demonstrere inne på senteret ,
men vaktene har ikke turt å gjøre noe når vi har
vært så mange. Krava vi stilte var: "Bort med
vaktene","Vekk med tåregass og håndjern", "Vi
krever slutt på vold og terror", "VI. krever Fossumklubben åpna," "Vikrever kommunal klubbvirksomhet på Stovner".

Det siste kravet var et alternativ til Andresens
opprinnelige planer om ungdomsrestaurant på senteret. Stovnerungdommen trenger ikke flere måter
andresen kan tjene penger på , men en klubb der
folk har råd til å være.
UREDD: Vi har hørt at det er planer om å opprette et bydelspoliti på senteret Istedenfor vaktene?
- Det vil ikke bli særlig mye bedre. Fra andre
bydeler i Oslo kan vi se at purken ikke farer særlig
varlig fram mot ungdommen.
Istedenfor å bruke en masse penger på vaktkorps og purk, kunne heller penge vært brukt
til å få igang en ungdomsklubb. Vi trenger ikke
folk til å banke oss opp, vi trenger et sted å
være.
UREDD: Vi ser du har Faglig 1.mai Front
merke på deg, tror du det vil gå mye ungdom
fra Stovner i 1.mal toget?
- Jeg håper det. En av hovedparolene til
Faglig 1. mai Front er jo nettopp "Kamp mot
politivblden". Det er det mangeljer opp som
er enig i. VI har jo fått merke hva det vil si
å bli terrorisert, selv om vaktene her opp
ikke akkurat er purk.
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Hovedparolene
Parole fur dagen:
1. mai — enhet på klassekampens grunn.
Hovedparolar videre:
1. Arbeidere og undertrykte i alle land — foren dere!
2. Gjør fagforeningene til kamporganisasjoner — kamp
mot alt klassesamarbeid!
3. Kamp mot lønnsnedslag — avvis monopolkapitalens og
DNA/LO-ledelsens kombioppgjer!
4. Enhet norske arbeidere —fremmedarbeidere!
5. Forsvar streikeretten — kamp mot suspensjoner og
politiske oppsigelser!
6. Kamp mot all imperialisme, nykolonialisme og
sionisme!
7. Kamp mot de imperialistiske supermaktene USA og
Sovjet!
8. Svalbard er norsk land — avvis Sovjets press!
9. Støtt frigjøringskampen i Azania, Namibia og Zimbabwe!
10. Støtt samenes kamp mot nasjonal undertrykking!
11. Forby nazipartiet Norsk Front!
12. Kamp mot politivolden!
13. Kamp mot all kvinneundertrykking!
14. Nei til prisøkning — Gratis daghjem til alle barn!
15. For et sosialistisk Norge!

9
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ovelle
VEGGAVISA
Unni, Petter og Bente stod og delte ut
løpesedler om veggavisa i skoleporten.
Høyrefolka kom oppover. De slengte
spydigheter med den fiiiine vestkantdialekten sin.: "Det er jo helt absurd."
"Fytterakkern", sa Petter. De hutret
det varkaldt å stå ute slik i hele storefri
minuttet. De frøs på fingrene.
Folk tok imot løpesedler. Forskjellige
reaksjoner. De fleste synes det var OK,
og,noen sto å diskuterte og pratet. Noen
gidd ikke se på dem, og sossefolka
slang spydigheter og pælma løpesedlene
i søppelkassa
Men kjeften ble fort lukket på dem.
Snart sto det mange å diskuterte dette
med veggavisa. Rektoren på skolen
nektet elevene å henge opp veggaviser
hvis han ikke kunne se på dem og sensurere dem først. Det haddde han gjort mange
ganger hvis det var noe han ikke likte.
Friminuttet gikk fort. Skoleklokka ringte
og elevene ruslet innover i skolegården

•
Riiiing, - klassetelefonen ringte, og
læreren gikk bort og tok den. "Javel,
akkurat, vel da sier vi det, morna."
Klassen stirret mot henne. "UNNI! "
"Du er innkalt til rektor". "Gå nedpå
kontoret hans, han vil ha en samtale med
deg."
"Hvorfor det", Unni så ut som et levende
spørsmålstegn,
"Det gjelder disse brosjyrene dere delte
ut."
"Løpesedler heter det", "Hva et galt med
dem."
"Det får du prate med rektor om". Stemmen var hard og sur nå. Unni ruslet ut av
døra, bortover gangen og inn på rektors

kontor . Hun glemt e å banke på. "Unnskyldlille frøken, pleier man ikke å banke på
før man går inn."
Unni sendte rektoren et spydig blikk, gikk
ut, banket på , og stakk hodet inn. "Er dette
bra nok?"
"Javisst. iavisst."

•
Unni satt i forhør hos rektoren i en time.
Han ville absolutt vite hvem som hadde
skrevet løpesedlene, om Ft“1 Ungdom sto
bak osv.
Tilslutt spurte han med sukkersøt stemme:
Kan du ikke love meg at du ikke skriver noe
sånt. igjen?"
"Nei, jeg kan ikke love noe rektor, men
jeg skal fortelle kameratene mine hva du
har sagt, så skal vi diskutere det.
'Og hvem er dine kamerater/?'
"Folk på skolen selvfølgelle. En tine
jeg lurer på, - hvorfor har du bare innkalt meg til forhør?"
"Forhør, hm. Det kom noen elever opp
og fortalte meg at du sto i spissen for det
hele. De var sjokkert over løpesedlene"
"Jeg tror jeg vet hvem disse elevene er
rektor, og vi hadde heller ikke ventet at
de skulle like løpesedlene"
Skoleklokka ringte.
"Ja, nå ringer det ut. Jeg har noe jeg må
gjøre i friminuttet så du kan går nå."
Unni reiste seg og gikk ut.

•
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Unni og de andre elevene på skolen
fortsatte kampen for demokratiske rettig
heter og fri veggavis. De deltu ut løpesedler, brukte underskriftslister og tok det opp
i elevrådet. Flertallet i elevrådet var for
fri veggavis. Saken fikk større og større
støtte. Mange, både elever og lærere skrev
under på underskritt -slistene.
Et halvt år senere måtte rekt or bøye
seg , og elevene fikk innfridd kravene sine.
Nå kunne de skrive akkurat det de mente
på veggavisa - til skoleledelsens store
forargelse.
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T
Det var en gang en lektor ved Stokmarknes
gymnas i Vesterålen.Han trodde at alle
elevene var noen idioter og la ut i det vide
og brede om hvor fæle kommunistene var.
Han påsto også at det ikke fantes gasskamre under den 2. verdenskrig og at alt
annet enn nordmenn var pakk.
Han het Hoaas og var nazist.
Elevene hans og folk rundt omkring
begynte å reagere. De hadde lært av krigen
og dessuten var de ikke idioter. De forsto
at hvis Hoaas ville få mulighet til å reali-

jo lite at han kunne fortsette sin undervisning
og bare betale 5000 kr. Protestene strømmet
inn. Skolestyret i Nordland sa seg enig med
folks krav og krevde ham sparket.
Nå er det bare opp til Undervisningsdepartementet om de sparker Hoaas eller ikke.
Hele folket har sagt hva de mener, Skolestyret har tatt avstand fra ham og han er
dømt av en enstemmig Høyesterett.
Hvis de lar ham fortsette vil det reise seg
en storm. Denne gang ikke bare mot Hoaas,
men ogs.‘ mot Undervisningsdepartementet

Hoaas dømt
sere noen av sine planer, ville det stå for
det samme som Hitler realiserte under
2. verdenskrig.
En enorm bevegelse reiste seg for å få
sparka nazisten fra skolen. Elevene på
Stokmarknes gikk til streik, de boikotta
timene hans og forlangte ham sparka.
Fra nord til sør skrev folk under på
underskriftslister som krevde Hitlerlakeien vekk.
Rettsapparatet tok opp saken for syns skyld.
Dommen han fikk var en hån mot alle antifascister som har kjempa eller som kjemper
mot nazismen. Den lød på usle 5000 kr. I
bot og noen dager i betinget fengsel.
Fortsatt hadde han mulighet til å spre gifta
si i skolen.
Hoaas kunne ikke fostå at han var dømt,
og anka til Høyesterett. Der ble han også
enstemmig dømt.
Folk hadde krevd Hoaas sparka, det hjalp
Apropos nazister og rettsapparatet. Denne
tegningen står på en plakat av Norsk Front, som
også inneholder parolen Norge for Nordmenn.
Fremmedarbeiderforeningen har anmeldt NF
for rasediskrimineringen i denne plakaten. Det er
lenge siden plakaten ble anmeldt, og Fremmedarbeiderforeningen bare ventet på at rettsaken
endelig kunne begynne. Men hva skjer ?
Statsadvokaten I Eidsivating lagmannsrett
henlegger anmeldelsen.:, han mener at plakaten .
ikke er rasediskriminerende!
Bedre kan ikke det borgerlige rettsapparatet demonstrere at de beskytter ny-nazister. Men henleggelsen er ikke endelig KREV NORSK FRONT DØMT!

j En storm som ikke vil legge seg før Hoaas
er borte vekk fra skolen.
KAMP NYTTER:
Hvem tror vel at lioaas ville blitt dømt om
ikke folk hadde reagert og kjempet for å få
ham vekk fra skolen?
Hvem tror vel at det hadde nyttet hvis bare
det hadde blitt sendt en liten delegasjon med
Arbeiderparti-pamper til Undervisningsdepartementet, som spurte pent om Hoaas
kunne fa en annen jobb fordi han ikke passet
i skolen?

Ingen: Vi har lært at kamp nytter, og at
det er det eneste middelet som kan brukes
hvis folk vil kvitte seg med undertrykkerne.
Den eneste faktor som fikk Hoaas dømt,
var at et helt folk reiste kampen mot ham
og ikke ga seg før det ble resultater av
kampen. Og det nyttet:
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SKRIV TIL UREDD
Il U EDD-redaksjouen.

- UREDD er et bra blad, men jeg og -11
flere med meg, synes det er alt for lite
spredd-leg fikk bladet i julepresang i
forfjor. Før det visste eg ikke at det
eksisterte noe UREDD.Dette er et eksempel pa hvor lite blest det er un)
bladet. Her i Bergen har det aldri vært
stands, ug heller ikke i Bodø hvor jeg
bodde før. Men det er jo ikke bare deres
skyld, "skriver en leser fra Bergen til
oss, Videre skriver han: -.)- eg har inntrykk av at det er mest Oslo stoff som
star i bladet,det er jævli synd.Vi i
Bergen far jo bare Oslo stoff, og det
gjelder jo resten av landet også Det er

Sanne ord! UREDD er for lite spredd,
altfor lite. Tenk på alle de ungdomsskoleelevene som finnes, hvor mange av
dem leser UREDD?Bare en mikroskopisk del. Hvor mange trenger å lese
UREDD?Alle! All ungdom i Norge må
gjennom Ungdomsskolen, her kan vi nå
alle med en riktig politikk. Ungdomsskoleelevene har ingen rettigheter, vi blir
hardt undertrykt. -Behandla som uvitende barn. Skal vi finne oss i det?

.

Nei, vi må kjempe mot det. Reise
ungdomsskoleelevene som er forbanna
på skolen, og det er mange, mot skolesystemet og det samfunnet som skaper
undertrykkinga.
Gjennom UREDD har vi en utmerka
mulighet til det, til å spre Rød Ungdom's
politikk, og komme i kontakt med ungdomsskoleelever.
BRUK DEN MULIGHETEN!
Men UREDD har langt igjen for å bli
et virkelig bra blad for ungdomsskoleelever. For å bli det, må det også være
et blad av ungdomsskoleelever. Se på
Klassekampen, den er ei bra avis for
arbeidsfolk, fordi det er ei avis av
arbeidsfolk. UREDD må bli et bla-d av
ungdomsskoleelever, landet rundt. Vi må
få slutt på at UREDD er et Oslo-blad. Det
er ikke bare i Oslo at elever blir undertrykt, det er i hele landet f. eks. i Bergen.
Eleven som har skrevet dette, har fulgt
opp med å skrive et innlegg fra de skolene
han kjenner til i Bergen. Hvilken skole i
Norge er det ikke som kan vise til like
liten ytringsfrihet ?Sånn er det overalt,
overalt blir vi utsatt for overgrep og
undertrykking. Dette må inn til UREDD.
Vi må vite om dette, DERE MÅ SKRIVE!
FØLG OPP ELEVEN FRA BERGEN,
SKRIV TIL UREDD!
VÆR MED Å SPRE

"Ingen rettigheter
på ungdomsskoleri'
På Ytrebygda skole i Bergen, er det
ganske bra rettigheter når det gjelder
skoleavisa. Ellers tror jeg det er like
fælt som på andre skoler. Politisk
virksomhet er strengt forbudt. Hvis vi
skal dele ut løpesedler må vi utenfor
skolens område, og det har vi ikke lov
til. Veggaviser må stemples hos rektor,

14
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derfor er det bare Jesus-plakater som
blir tilladt.Det eneste bra som har stått
på tavla er at ungdomssklubben eller
Huset åpner for sesongen.
På Mittun ungdomsskole er det null
rettigheter. En god kamerat av meg går
der. Han sendte inn et innlegg til skoleavisa.Det het "Nei til tvangskristning."
Innlegget måtte først til rektor og
sensureres. Det må alt stoff både på
Ytrebygda og Mittun.
Rektoren fikk seg en bra støkk da han
fikk se det og beslagla det på direkten.
Kameraten ble truet med melding hjem.
Det er vanlig taktikk.Denne metoden
skremmer elevene så de blir passive.
Hvem vil vel ha brev til hjemmet hvor

det står at Deres senn/datter har
"infiltrert i skolen"?Jeg er stygt redd
for at den "infiltrasjonen" kommer fra
et annet hold.
Berffen.
,

Sn,"2,n1Z.N 1
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DEMOKRATI oc,
SAMARBEID

ARBEIDERE OG UNDERTRYKTE I ALLE LAND, FOREN DEREI

)
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DAGSAVISA
kommer tapril
- Dagsavisa vil komme ut 6 ganger i uka fra 1. april. Midt
i uka kommer en 16 siders utgave, de andre 5 dagene er avisa på 8 sider.
- Avisa skal være av, og for arbeidsfolk, og vil derfor ha
9 sider med innsenderstoff i uka.
- Abonnementspris på dagsavisa er kr 400 for et helt år,
200 for halvåret, 100 for et kvartal, og 34 for en måned.
Abonnement på bare 16 sidersutgava koster 90 kr for et
helt år, 45 kroner halvåret, og 25 kr. for et kvartal.
15
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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.

Såler skole i Oslo:

"Nå får vi
være inne
i friminuttene:'
UREDD har fått dette intervjuet fra
Bøler skole i Oslo. Bøler er hverken
noen bedre eller verre skole enn andre
ungdomsskoler, men de har kjempet til
seg en rettighet ikke mange andre ungdomsskoler har:Retten til å være inne
i friminuttene.
Det skulle ikke være noen umulighet
på andre skoler også, men vi må gjøre
noe for å få det igjennom!
Les om hvordan Bøler gjorde det, og ta
det som en oppfordring til å gjøre noe
på din skole!
Spørs.: Hva var det som fikk elevene til
å starte denne aksjonen?
Svar: Vi var lei av å stå ute å fryse og
ville inn. Vi er jo på skolen halve dagen
i 9 år, så det skulle bare mangle om vi
ikke skulle få være inne.
Spørs.: Hvordan begynte dere?
Svar: Det begynte med at det var noen
få av oss som gikk inn på rektor sitt
kontor og la fram forslaget. Hun avslo

nesten med en gang og kom med mange
tåpelige argumenter.Da fant vi ut at
dette måtte opp i elevrådet. Vi måtte få
med oss alle elevene på skolen.Jo flere
vi er, jo sterkere er vi. Det ble begynt
med underskriftslister. Alle elevene var
ville etter å skrive under. Ca. 2 uker
etter fikk vi vite at saken skulle opp i
lærerråd. Elevrådsformannen skulle dit
å legge fram saken. Omtrent alle lærerne
var positivt innstilt og det skulle komme
igang en prøveordning, men i denne prøveordningen måtte det ikke skje noe hærverk.
Og det har bedret seg i høy grad.
Vi håper bare på at ordningen skal fortsette.
Spørs.: Skolen deres er jo medlem i USU,
fikk dere noe støtte derfra?
Svar: Vi la fram en resolusjon, men den
ble nedstemt. Det viser bare at det.styret
som sitter i USU ikke er interessert i å
jobbe for elevenes interesser, men bare
menge seg i høye stillinger.
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