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UNGDOM
vend leftepolitZg

Rød Ungdoms blad

Nr. 3-1995

Pris: kr. 10,-

Rød Ungdom om valg

Carl L Hagen på 1. mai
Side 12

Hennes og Mauritz aksjonene
Side8-9

Det er arbeidsfolk som lager alt i Norge. Rikfolk lager ingenting. Samtidig blir rikfolk, rikere, og arbeidsfolk fattigere. Vi krever tilbake
det som er vårt.

Staten skaper rasisme Side 16

■

krever var rett!
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Stopp nazistene!
22. juli klarte nazistene for første gang siden krigen å arrangere
en konsert i Norge. Dette viser tydelig behovet for at alle gode
(les: antifascistiske) krefter må styrke seg, og skape en isfront
mot fascister og nazister.
"Bare en ting kunne ha stoppet vår bevegelse
- at våre motstandere hadde forstått essensen
i den, og fra første stund brutalt hadde knust
kjernen i den nye bevegelsen vår"
Adolf Hitler
Fascister er terrorister, deres midler for å få makt er ved å skyte,
bombe og banke opp folk. Vi krever at fascistene blir utestengt
fra resten av samfunnet, at de blir kasta ut fra skoler og
arbeidsplasser, at de blir nekta medlemskap i organisasjoner, at
deres propaganda og organisasjoner blir forbudt og at de blir
nekta å stille til valg.
Vi oppfordrer alle til å støtte opp om aksjonen Stopp nazistene
valg-95, spesielt her vi folk om å arbeide for boikott av
nazipartiene Stopp Innvandringen og Fedrelandspartiet ved
skolevalgdebattene. Den eneste måten å stoppe nazipøbelen og
deres partier er ved folkelig motstand.
Vi kan ikke regne med noen aktiv støtte fra myndighetene i
denne kampen. Vi har sett hvordan politiet beskytter nazistiske
arrangementer. De eneste vi kan stole på er folk som sjølv går
aktivt inn for å stoppe nazistene.
"Ta det med ro. Hvis det blir nødvendig
skal vi sylte ned dette drittpartiet"
Einar Gerhardsen i motdemonstrasjon mot Quislings
valgmøte på Grunerløkka skole 22. september 1933

EØS viktigere enn
menneskerettigheter
I slutten juli blei det sendt ut en norsk offentlig utredning
(NOU) om utdanningslovgivinga. Den er på over 400
sider, og kommer til å legge linjene for norsk
utdanningspolitikk i år framover. I denne utredninga
blir EØS-avtalen gitt hevd foran blant annet menneske..
rettighetene.
Det er satt av et eget kapittel om Norges internasjonale
forpliktelser når det gjelder utdanning. Her er det avtalene med EU, og da spesielt EØS avtalen som står i
fokus. Andre internasjonale konvensjoner vi har inngått,
sånn som forskjellige konvensjoner om menneskerettigheter, om barns rettigheter og minoriteters rettigheter, må pent
finne seg i å bli nevnt under "Andre internasjonale avtaler".
Dette gir et signal om hvor utdanningspolitikken er på vei.

PRIVATSKOLER FÅR SI HVA DE MENER, MEN IKKE
OFFENTLIGE SKOLER
Utredninga om utdanningslovgivinga er sendt med en lang
liste på høringsinstanser (de som i følge departementet har rett til å mene noe). Lista omfatter det meste
fra Barneombudet til Norges Døveforbund og Sametinget. Departementet har heller ikke glemt de private
grunnskolene og de private videregående skolene. Her
er det tydelig at alle skal få være med å bestemme.
Det eneste som er litt sært, er at offentlige grunnskoler og
offentlige videregående skoler ikke er oppnevnt som
høringsinstanser (med unntak av statlige videregående skoler, som det nesten ikke finnes noen av). Den vet best hvor
skoen klemmer, den som har den på, er det noe som heter.
Dette gjelder visst ikke når den norske skolen skal diskuteres.
Flertallet av de som berøres av utdanningslovgivinga er
elever og lærere i den offentlige skolen, men de er åpenbart
ikke viktige i denne sammenhengen. Da er det i hvert fall godt
å vite at Trygg Trafikk og Biskopene får være med og si sitt.

SI DIN MENING
Ansvarlig utgiver: Jorunn Folkvord
Redaktør: Kaia Storvik
Redaksjon dette nummer: Marte Ryste,
Hugo Ellseth, Tor Friestad, Sigurd Jorde,
Lisa Ellensdatter, Jo Ryste, Erik Kruse og
Ellen Sund
Formgiving: Rebell-artDesign v/JR og OHP
Adresse: Rebell Rød Ungdoms avis,
Osterhausgt. 27, 0183 Oslo
E-post: rv @oslonett.no
Artikler som er signert står for artikkelforfatterens eget syn, og trenger ikke være sammenfallende med Rød Ungdoms
Ettertrykk er tillatt

Du kan fortsatt si din mening om utredninga til
Utdanningslovutvalget. Ikke det at Departementet vil bry
seg om hva du mener, men du kan i hvert fall finne ut mer
om hva som kommer til å skje med skolen framover. Og hvis
du ikke liker det du finner ut, bør du få med deg flere, og
gjøre noe med det!
Det er ikke lett å lese offentlige utredninger; det er liten
skrift og lange ord. Som regel holder det å lese sammendraget for å skjønne hva det går ut på. Alle har rett til å få tilsendt
offentlige dokumenter (samme hvor tjukke de er). Du kan
skrive til KUF, Boks 8119 Dep., 0032 Oslo I, utredninga
heter: NOU 1995:18, Ny lovgivning om opplæring - "... og
for øvrig kan man gjøre som man vil".

JORUNN FOLKVORD
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Udugelige folk i et udugelig system
• valget forandrer ingenting
Det er en opplagt sjølmotsigelse
i å mene at valget ikke forandrer noen ting, og så jobbe livet
av seg i valgkampen. Hvorfor i
all verden skal vi løfte en finger
hvis vi ikke tror det hjelper noe

mokrati, som pynter på det faktum at
herskerklassen gjør som de vil, uavhengig av hva folket måtte mene.
Denne logikken tilsier at vi skal bør stå
utenfor valglokalene med løpesedler
hvor det står: "Ikke stem!" Hva oppnår
vi da med å si at stemmeretten ikke gir
noen innflytelse? Jo, at folk vil si at det
veit vi lite om, for vi har jo ikke en gang
prøvd.

allikevel? Hvorfor skal vi slåss
Illusjonen om at det borgerlige demo-

kratiet er reellt, er det ikke vi som har
skapt. Den er skapt av systemet gjennom tiår, og er en sannhet som står like
sterkt i den norske befolkninga som
sannheten om at skolesystemet er bra
og rettferdig. Denne sannheten er ikke
minst bygd på at det borgerlige demokratiet er langt bedre utvikla i Norge,
enn i mange andre land.

VI BESTEMMER INGENTING
Det borgerlige demokratiet gir oss
og
pressefrihet
ytringsfrihet,

for å folk inn i kommunestyrer,
hvis vi ikke tror det forandrer
noe? Jo, fordi vi vil lage revolusjon! Høres dette rart ut?

VALGMANIFEST

Til tross for at vi ler av stortingsdebattene
og at vi veit at et lite kommunestyre i
utkant-Norge akkurat har null innflytelse når det virkelig gjelder, så betyr
ikke det at alle er enige med oss. Folk
flest i Norge mener at det å bruke
stemmeretten er å delta i demokratiet.
Det er også politikernes hovedbudskap,
ikke minst til førstegangsvelgerne: Hvis
du ikke stemmer, så har du ingen innflytelse.
Folk blir lært opp til å tro at det er
politikernes udugelighet som girproblemet, en løgn som er lett å tro på i og med
at det finnes nok av udugelige politikere.
Dette forhindrer at folk oppdager at
politikerne er en nødvendig del av et
udugelig system. Derfor vil folk også
fortsette å stemme på nye politikere,
som kan erstatte de gamle, helt til de
oppdager at det er systemet det er noe
galt med.

"IKKE STEM!"
Det er en vanlig ide på venstresida at det
eneste riktige er en total boikott av det
borgerlige demokratiet. Mange mener
at å delta i valget, er det samme som å
spre illusjoner om at det er et reellt
demokrati, og ikke bare et liksom-de-

Stem RV inn på Stortinget
Det eneste virkelige nye som kan skje ved høstens
valg, er at Rød Valgallianse kommer inn på Stortinget.

Det vil merkes!
Propagandamateriell fra Rød Valgallianse til valgkampen 1985.

Rir
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rupsjon og maktmisbruk, og vist det
fram til folk.
RV-representantene har gjennom å være
inne i systemet, vist at det er et system
som fremmer herskernes interesser. De
har også vist at sjøl om vanlige folk går
de såkalte riktige veiene i systemet, så
vil ikke systemet hjelpe dem. De har
også hjulpet folk til å finne fram i et
pillråttent system, og i å faktisk finne
fram til de rettighetene man har.
Det er på denne måten vi viser fram
systemets udugelighet og at det er en
klasses apparat til å herske over en
annen. Det er på denne måten folk lærer
at systemet er herskernes system. Det er
gjennom praksis at folk lærer, ved å føle
systemet på kroppen. Selvsagt kan vi
slenge rundt oss med slagord som "Ikke
stem!", men viss vi vil oppnå noe,
holder det ikke med teori, da trengs det
praksis!
ET ALTERNATIV
Det borgerlige demokratiet luller folk
inn i halvsøvne og forteller dem at
demokrati er å putte papirlapper på
urner annethvert år. Vårt alternativ til
det borgerlige demokratiet er et virkelig demokrati hvor alle må være aktive
deltagere. For å få til et virkelig demokrati, må folk ha kontroll over hele
samfunnet, fra sine egne liv, til bedriftene de jobber i.

organisasjonsfrihet. Alle over 18 år har
stemmerett og ingen skal forfølges på
bakgrunn av hva de mener, eller hvordan de ser ut. Dette er teorien, men
praksisen er en annen. Det er de store
TV-stasjonene som eier ytringsfriheten
og pressefriheten gjelder for dem som
eier avisene. Vi har rett til å stemme på
hvem som skal bestemme litt, men
ingen rett til å bestemme sjøl.
De som virkelig bestemmer er de store
selskapene, bedriftskonsernene og deres eiere. De mer eller mindre dikterer
hvor mye folk skal tjene, hvor mye folk
skal jobbe og hvor folk skal kunne
jobbe. Statsapparatet med regjering,
departementer og storting er løpegutter
for denne makteliten. I Norge er ikke

veien lang fra en plass høyt oppe i
byråkratiet, til en plass høyt oppe i de
store konsernene.
REVOLUSJONÆR REPRESENTANT
Det er det borgerlige demokratiet vi
skal avkle. Vi skal være med å vise at
"keiseren ikke har noen klær". Vi skal
vise fram systemets sanne ansikt, men
siden dette ansiktet er godt gjemt, må vi
gå inn i systemet for å leite det fram.
Vi skal ikke "inn for å påvirke" sånn
som AUFerne vil inn på Stortinget og
noen SVere vil inn i EU. Vi skal gå inn
for å avsløre systemet og motarbeide
det, vi skal ikke bli en del av det. Det
viktigste representanter for Rød Valgallianse har gjort i kommunestyrer og
fylkesting, har vært å grave fram kor-

Herskerne sier at demokratiet ikke funker fordi folk ikke deltar. De ser helt
bort fra at systemet lærer folk at engasjement ikke nytter, og at demokrati =
den som har makt bestemmer. Hvem
husker ikke elevrådet fra skolen. Elevrådet kunne til nød få bestemme hvilke
farger man skulle bruke når
gymgarderoben blei malt, men aldri i
livet om vi fikk lov til å være med å
bestemme hva som skulle pusses opp.
Det er ikke spesielt interessant å bestemme malingsfarger i lengden, og
derfor gidder folk heller ikke engasjere
seg i elevrådet i lengden.
Det vi må gjøre nå er å engasjere oss for
å ta tilbake kontrollen over livene våre
og over det samfunnet vi lever i. Ett
skritt på veien til å få med oss flere i
kampen, er å vise fram råttenskapen i
det systemet vi tvinges til å leve under.
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Norsk Kommuneforbund

Velkommen til NKF Bli gratis elevmedlem.
Som elev i videregående skole
kan du bli medlem i NKF uten
at det koster noe. Det gjelder
alle som skal bli hjelpepleier,
omsorgsarbeider, barne- og
ungdomsarbeider eller
renholdsoperatør.

Dess raskere du blir kjent med ditt
fagmiljø desto lettere vil du lære
jobben du skal gjøre.

Som medlem av NKF vil du få
tilbud en rekke kurs og seminarer.
Som medlem vil du få fagbladet
og annen yrkesorienterende
informasjon

Jo mer du vet om spillereglene i
arbeidslivet desto lettere vil du få
det du har krav på.

Som elevmedlem vil du få skoledagbok og en sekk til odel og eie.

Bli kjent med ditt fagmiljø.

Norsk Kommuneforbund er LOs største fagforbund med
over 218.00 medlemmer. NKF organiserer kommunale,
fylkeskommunale og helsesektorens arbeidstakere.

❑

Norsk Kommuneforbund Akershus
Lilletorget 1, 0184 Oslo
Tlf: 22 17 00 25, Fax: 22 17 04 43
Kan sendes
ufrankert i Norge.
Adressaten
betaler portoen

Jeg ønsker elev- og studentmedlemskap i NKF

Navn
Adresse
Postnr/sted
Skole
Utdanningstype

Svarsending
Avtale nr. 129.000/242 omnd.

Norsk Kommuneforbund
St.Olavs plass
0130 OSLO

Gjør det rette - gjør opprør

Fyrklassekamp
og revolusjon
Rød Ungdom er en revolusjonær ungdomsorganisasjon som gjør mer enn å mene
noe om hvordan verden burde være. Vi gjør noe aktivt for å forandre verden, og vi

c4
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slåss for et sosialistisk samfunn.
Vi jobber mot rasisme, mot miljøødeleggelser, for kvinnefrigjøring og mot EU og
EØS. Vi arrangerer leire konferanser, studiesirkler, aksjoner, bøllekurs for unge
jenter, og mye mer. Rød Ungdom er en organisasjon for deg som er lei av å sitte å
se på at verden går til helvete

Q:4
et.)

_c E 75 E
0

0

'5 -0
5 -0
tu)
DA c bl) c

E

5)

12,
V)

1:1

>
z

0

>

-

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

STOPP NAZISTENE - VALG '95
De to ledende partiene på den
ekstreme høyre-siden er i dag
Stopp Innvandringen (SI) og
Fedrelandspartiet (FLP).
I tillegg finnes det et lite parti kalt
Norges Patriotiske Enhetsparti, men at
de klarer å stille noen liste til kommunevalget til hjøsten er heller tvilsomt.
Det som har vært den antirasistiske
bevegelsens store fordel i kampen mot
disse partiene, er at de aldri kan bli
enige om hvem som skal være "kongen
på haugen".
Problemet er at på det første landsmøtet
til Fedrelandspartiet på Karmøy i Oktober 1994, vedtok de at et listesamarbeid
med Stopp Innvandringen skulle være
mulig. I dag veit vi at Stopp Innvandringen og Fedrelandspartiet stiller som
Felleslisten mot Fremmedinnvandring
i Oslo til høsten.

I Stortingsvalget i 1993 fikk
Fedrelandspartiet 0.5 %oppslutning på
landsbasis, og ca. 2.5 % i skolevalgene.
Mange antirasister fryktet en enda større oppslutning når Stopp Innvandringen og Fedrelandspartiet slo seg
sammen. SOS Rasisme, Antifascistisk
Aksjon, Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og IS bestemte seg for å starte
kampanja Stopp Nazistene - Valg VS.

Innvandringen. Dette er ikke så vanskelig som det høres ut. Ta opp saken i
Elevrådet på skolen din, og få dem til å
nekte nazipartiene adgang til
skoledebatter.

aktive medlemmer i partiene, den andre at grensene mellom den respektable
fasaden på den ekstreme høyresiden og
de mer rabiate innvandringsmotstanderne stadig viskes ut.

Norsk Elevorganisasjon (NEO) har også
landsmøtevedtak på at Fedrelandspartiet
og Stopp Innvandringen ikke skal møte
i skoledebatter på skoler som er NEOmedlemmer. Hvis ikke Elevrådet er
villig til å boikotte nazipartiene kan
man organisere sine egne blokader, snuryggen-til-aksjoner e.l. Husk bare å ta
kontakt med kampanja Stopp Nazistene
- Valg '95 først, de kan hjelpe deg med
løpesedler, plakater og annet materiell.

Jack Erik Kjuus, kjent skikkelse i SI,
støttet "Aker Kulturverksted", et tilholdssted for voldsfanatiske nazister.
Viking, en ekstrem gruppe som terroriserer og banker opp antirasister og innvandrere, tilbyr seg å være "livvakter"
for Felleslisten mot
Fremmedinnvandring ved
skolevalgene.

"NASJONALISTER"
Stopp Na;
- Valg '95 har fått endel
kritikk for at de bruker betegnelsen
"nazipartier" og "nazister" om
Fedrelandspartiet og Stopp Innvandringen. Jeg synes ikke dette er noe
problem. En del av den respektable
fasaden til SI og FLP er at de omtales
som "nasjonalister". Dette er en altfor
difus betegnelse, folk innen Rød Ungdom, Senterpartiet og Målungdommen
kan også kalles nasjonalister, uten at
dette er noe negativt ladet. Jeg mener
rasister og nazister er bedre merkelapper.
Kampanjen kaller SI og FLP for
nazipartier av to grunner: Den ene er at
det er så mange gammelnazister som er

UWAKTER

Felleslisten "takker nei" til tilbudet på
en vennlig og elskverdig måte. Alt dette viser at skillene mellom gærne
skinheads og "respektable" nazister er
så små at jeg ikke ser noen grunn til å
skille dem - de er alle en del av den ekle,
ekstreme høyresida i Norge.
Stopp Nazistene - Valg 95 trenger penger - det koster penger å trykke
løpesedler, trykke plakater, sende brev
osv. Hvis du har noen kroner å avse, sett
dem inn på kontonummer 99
Hvis du vil komme i kontakt med
kampanja Stopp Nazistene - Valg 95
bruk denne adressen:
" 99 ?" 79

ERIK KRUSE

Denne kampanja skulle ha som mål å
begrense Stopp Innvandringen og
Fedrelandspartiets oppslutning under
kommunevalget og å sørge for at de
ikke fikk stilt opp i skoledebatter ved
skolevalget. Etter et par vellykka møter
fikk man strukturert arbeidet som nå er
veldig godt i gang.

2,5% I SKOLEVALG
I Stortingsvalget i 1993 fikk
Fedrelandspartiet 2.5 % oppslutning på
landsbasis, og opptil 20 - 30 % på
enkelte skoler. Nazipartiene er godt
klar over dette, og derfor vil kampanja
prøve å få alle videregående skoler til å
boikotte Fedrelandspartiet og Stopp

"Die alte kameraden" Harald Trefall leder FLP (t.v.) og Jack Erik Kjuus leder SI (t.h.)

RO U
6
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De holdt ikke løftene sine...
Regjeringa holder stø kurs. Det er noe alle veit. Enten
det nå gjelder å suge opp olje i stadig høyere tempo, eller
å kutte ned på velferdstilbud med ekspressfart. Men for
ikke lenge sida så det faktisk ut til at de skulle snu. Etter
at samferdselsministeren konsekvent hadde avvist å
legge Gardermobanen i tunnel, ble det tvunget igjennom
av et nesten samlet Storting.

Allerede i dag suser det mer enn ett tog i minuttet gjennom Gamlebyen.
Foto: Sigurd Jorde

Gamlebyentunnelen ble saken ingen
hadde råd til å si nei til nå i disse
valgkamptider. 73% av Norges innbyggere var for Gamlebyentunnel. I Oslo
var så mange som ni av ti velgere for å
legge Gardermobanen under jorda. Og
vi fikk et Stortingsvedtak alle untatt
NSB, Kjell Oppseth og regjeringa var
glade for. De Norske Statsbaner ønsket
å bruke 700 millioner kroner på å bygge
ut Nationalteatret stasjon. I Gamlebyen
ville de bruke minst mulig. Men NSBs
info-sjef forsikret om at øst-vest sammenligningen ikke var relevant. De
ville ikke på noen måte forskjellsbehandle folk med forskjellig sosial status
i NSB.
Nå er NSB på banen igjen. Denne gangen er det tekniske problemer som skal
sette en stopper for det kostbare
miljøtiltaket i Gamle Oslo. Stigningen
blir for stor, sier spesialistene. Og
Oppseth og regjeringa følger opp. 4.
april i år uttalte Jagland at "prosjektet
ikke er så enkelt å gjennomføre som
noen vil ha det til". Siste geniale utspill
er at Gamlebyen må velge mellom tunnelen og Ruinparken, en av de fineste
parkene i bydelen, som er full av verneverdige ruiner fra middelalderen.
Gamlebyens beboere er glade for
Stortingsvedtaket, men de er mistenksomme. Og det har de god grunn til å
være. Et Stortingsvedtak garanterer ikke
en tunnel. Og Gamlebyens moderne
historie, er en historie om svik fra makta i Norge. Det som en gang var Oslos
navle og fineste strøk, har lenge vært
ute i hardt vær.

I Gamlebyen bor det ca. 12 000 beboere. 1 300 av 11 000 boliger har utilfredsstillende standarder. I tusen av
leilighetene i Gamlebyen er det ikke
bad og toalett. Gamlebyen har flere
sosial kleienter, arbeidsløse og rusmisbrukere enn noe annet sted i Norge.
Folk i Gamlebyen dør tidligere enn
andre folk. Og i mange av leilighetene
langs toget og Schweigårdsgate er lydnivået i leilighetene langt over tillatt
nivå, enten på grunn av toget, eller på
grunn av de 5 000 bussene som kjører
forbi hver dag.
Ikke sånn og forstå at Gamlebyen er en
sørgeø. Gamlebyens innbyggere er aktive som få andre. Beboerforeninga må
være den mest omtalte i Norge. Når de
sier ifra, roper de så det høres langt
utafor gamlebyen. Og Gamlebyen har
noe mange andre steder i Oslo mangler.
De som bor der hører til der, det skjer
mye som trekker deg inn i lokalmiljøet

og det er fester i parken, møter om
tunneler og parker og lokal kultur. Det
er en stående vits at det har blitt en
heldagsjobb å bo i gamlebyen.
Men en del av dem som bor i Gamlebyen er nokså fattige. Resten har ikke så
mye å stille opp med de heller, når det
gjelder innflytelsesrike jobber, og stor
investeringskapital. De er kort sagt helt
vanlige folk.
Derfor har de all mulig grunn til å være
mistenksomme. Det er ingen grunn til å
tro at regjeringa, som stadig kutter ned
på de velferdstilbudene mange av innbyggerne er avhengige av, skal bruke
milliarder på en tunell. Stå på Gamlebyen. Sørg for at begrepet miljøbyen
gamle Oslo blir noe mer enn bare et
begrep. Krev at også folk på østkanten
skal ha rett til et nærmiljø å være stolt
av.

KAIA STORVIK

En stor del av boligene i Gamlebyen ligger tett opptil jernbanelinja. Foto: Sigurd Jorde
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Kvinnekamp mot Hennes&Mauritz
Før sumaren opplevde Noreg massive aksjonar mot den årvisse
H&M reklamekampanja. Kva meiner Raud Ungdom om aksjonane?
Skaffar ikkje aksjonistane H&M reklame når dei riv ned plakatar?
Kvifor var aksjonane sterkare og meir vellukka enn før?
Og, kva vil henda frametter?
I april/mai gjennomførte ungdomar og
vaksne frå mange ulike miljø, dei største og mest omfemnande aksjonane
mot kvinnefiendsleg reklame på fleire
tiår. Desse aksjonane var dei mest vellukka sidan H&M i Noreg starta å nytta
"lettkledde damer" i kampanjane sine.
I Trondheim samla over 40 ungdomar,
studentar og vaksne seg til organiserte
aksjonar fleire kveldar i veka. Dette
skjedde mange andre stader i Noreg 6g.
Samanlikna med tidlegare aksjonar var
desse betre organisert og med mykje
meir sprengkraft .

kvinner, i alle avskuggingar, har gått
for langt. Serskild unge jenter, men
gutar 6g, merker at kroppsbiletet stendig vert meir einsretta. Jentene i vår
generasjon er vaksne opp med at dei
skal vera likestelte med menn og ikkje
leiketøy for gutar. Det er klart at dette
krasjar totalt med den røyndomen
(virkligheten) som møter 14-15 åringar
i dag. Difor vert det kamp om kven som
skal defi nera kvi nnebi letet. Denne kampen vil vi vinna.

DÅRLEG SMAK?
Hopetal av folk stilte opp utan å vera del
av noko aktivistmiljø frå før, og utan å
ha vore "mobilisert" av andre. Som ei
dame sa under aksjonane; "når eg såg
desse plakatane kjende eg på meg at
noko kom til å henda!" - og det gjorde
det. På fjorten dagar måtte H&M nytta
heile ekstraopplaget sitt av plakatar,
faktisk so mange at dei svenske avisene
skreiv at H&M ikkje kunne reklamera
i Sverige, av di alle plakatane måtte
nyttast i Noreg. Dette sa sjølvsagt ikkje
H&M eller avisene i Noreg noko om,
kan tru kvifor?

Når Raud Ungdom aksjonerte var det
ikkje avdi vi meinte at H&M har "dårleg
smak" og kan henda burde ha nytta ei
anna dame (med litt mindre puppar) på
plakatane. Vi aksjonerte avdi dette var,
og er, ein prinsipiell, politisk kamp.
Dei lovene vi har i dag seier klart ifrå
om at kjønnsdiskriminerande reklame
er forbode. Dette visste sjølvsagt H&M,

men for dei var dette ein kamp for å
selja mest mogleg bikiniar, ikkje om å
ta moralske omsyn. Nett difor var det
viktig å kjempa for å halde på, og nytta,
lovverket. Kapitalen vil alltid freista å
tyna kva som er lov for å selja meir,
anten det gjeld bikiniar, pornografi eller Benneton-sokkar.
Med ei "vellukka" reklamekampanje,
ville H&M ha utvida det ideologiske
rommet for kva som er akseptert. På
den eine sida utvidar dei toleransegrensa
til folk, noko som i neste omgang endrar praktiseringa av lovverket. Det må
jo fylgje med tida må vite! Pamelakampanja handlar ikkje berre om kva
slags reklame vi skal ha, ho aukar og
rommet for rein porno.

GRATIS REKLAME?
Vi aksjonerte heller ikkje avdi vi var so
dumme at vi gjekk rett i "reklamefella"
åt H&M.
Heilt sidan kampanjane starta har det
vore klart at H&M spekulerer i ekstra
(gratis) reklame frå spreidde, provoserte aksjonistar. Det får dei nok og: Men
dette er ikkje eit spørsmål om H&M sel
1000 ekstra truser avdi nokre galne,
naive aksjonistar "dett i fella". Tvert
om er det eit spørsmål om idear. H&Mkampanjane og mot-aksjonane gjeld

KVIFOR NO?
Kvifor skjer dette nett no? Det er ikkje
tilfelleleg . I ei årrekkje har kapitalen
freista tyna grensene for kva som er
godteke av kjønnsdiskriminerande reklame og pornoliberale haldningar. Det
er ikkje lenge sidan demonstrantar vart
trampa ned av politihestar i markeringar
mot at puppar skulle nyttast for å selja
meir øl i Oslo.
Kampane for å auka kvinneløna står
hardast nett i desse dagane. Mange
meiner at utbyting og undertrykking av
Aktivistar Ic;t Hennes&Mwtritz smaka marknadens frie spel. Foto: Sigurd Jorde
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Biletet er frå
H & M-aksjonane
i Oslo. Der nytta
vi vannpistolar
fyld med maling.
Då fekk vi
øydelagt
plakatar høgt
oppe på veggane.
Foto: Sigurd
Jorde

kva kvinnesyn som skal råda. Hopetal
av undersøkingar syner at alle (både
kvinner og menn) endrar kroppsbiletet
grunna reklame, difor er det ikkje tilfeldig at desse aksjonane har slik
oppslutnad.
"Kroppbiletet" og "rådande kvinnesyn"
er ikkje abstrakte omgrep slik som H&M
vil ha det til. Dei er derimot knytt til
sørgjelege konkrete ting. Serleg for jentene som vert prostituerte når dei er 10
år - avdi dei er fattige og det finst menn
som vil kjøpe kroppane deira. Eller for
ho som slankar seg til daude avdi ho
ikkje synst kroppen sin er bra nok - for
å tilfredsti Ila det "rådande kvinnesyn".

halvstatlege Narvesen-butikkane. I
pornoblada vert me fortald korleis kvinner skal verar villige, sprikande - klar til
å brukast etter menn si vilje. Som det
"frilynde, erotiske" magasinet Cupido
sa det ein gong; "Grunnen til at vi ikke
har så mange bilder av menn i bladet er
fordi vi dessverre ikke selger så mange
blader da."! I Bergen vart fleire
valdtektsmenn nyleg frifunne avdi dei
ikkje slo ofra sine. Kvinner som gjer
same type arbeid som menn får langt
dårlegare løn enn mannfolka i Noreg i dag. Dette er ikkje eit resultat av at
mannfolk og kvinnfolk er dumme eller
uopplyste, men av at menneske nettopp
vert selde som ei vare. I H&M sin
retorikk: "I ein fri marknad, med ein fri
vilje og med eitt fritt val"!

RØDOUNGDOM ARRANGERER

JENTEKONFERANSE
Har vi likestilling i Norge når menn
jobber i barnehage og landet styres
av en kvinnelig statsminister? Rød
Ungdom inviterer til konferanse for
å diskutere jenters situasjon i dag.
Hvorfor aksepterer og støtter samfunnet vårt kvinneundertrykking? Er
menn født slemme, og kvinner født
hje[pesløse? Er det noen som tjener
på at kvinner holdes nede?
Dette, og mye mer vil vi diskutere på
konferansen som er åpen for gutter
og jenter fra hele landet.

ER MENNESKA EIN VARE?
I "Adresseavisen" 11.mai 1995 stod det
eit innlegg som på mange måtar er
typisk for "argumenta" vi vart møtt
med. Men i tillegg til mange dårlege
flosklar om "feministiske sjåvinistar"
og "bilder som lyser opp hverdagen"
(kven sin seier vi), satte innlegget spørsmålet om H&M-reklamen heilt på spissen: "Dette er et spørsmål om å selge et
produkt. Dette gjelder for Pamela også,
hun gjør sitt beste for å selge både
produktet og bildet av seg selv." Innlegget satte opp kjerne i spørsmålet;
Kan menneske 6g seljast som ein vare?
I USA er pornoindustrien større enn
plate- og filmindustrien tilsaman. I
Noreg vert det konsumert millionvis av
pornobladar mellom anna frå dei

ANTI KAPITALISTISK
-

Striden kring reklamekampanja åt H&M
er i røynda (virkeligheten) eit grunnleggjande spørsmål om kva samfunn
vi vil ha.
Er vi menneske underordna marknaden
med kjøp og sal av varer, eller skal vi
styra over marknaden? I botn for striden mot H&M ligg altså at folk ynskjer
noko anna. Difor har desse aksjonane
slik sprengkraft. Avdi kampen mot
kvinnefiendleg reklame er ein kamp
mot logikken i den kapitalistiske marknaden.

HÅKON KOLMANNSKOG
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Kom på jentekonferanse
helga 29.sept. - 1.okt.
Hvis DU vil på konferanse, fyll ut
denne slippen og send den til:
Rød Ungdom, Osterhausgt.27, 0183
Oslo
❑ Ja, jeg vil på jentekonferanse
29.sept - 1.okt
Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Tlf.:

Alder:
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Hvorfor revolusjonære bør være
med i Ungdom mot EU
Kari Anne Moe, ny leder i
UMEU er medlem i Sosialistisk
Ungdom og ser på seg sjøl som
revolusjonær. Vi spurte hennne
hvorfor revolusjonære bør være
med i Ungdom mot EU.
EU er det største kapitalistiske prosjektet vi har sett på lenge. Det er virkelig
de store guttas prosjekt. Derfor er det en
fullstendig motsetning melom å være
revolusjonær og å være EU-tilhenger.
Men det er også en motsetning mellom
å være revolusjonær og passiv, • sier
Kari Anne, som selv er svært aktiv. I
løpet av noen drøye måneder har hun
tatt artium, blitt leder i UMEU, flytta til
Oslo, blitt valgt inn på 2. plass på
kommunestyrelista til SV i Sandefjord
og begynt å jobbe på kontor. Sommerferien får vente til neste år.

Hvorfor bør revolusjonære jobbe i
breie politiske fronter?
I UMEU driver vi dagskamp. Og

dagskamp er helt nødvendig for å ha
kontakt med og være med på å skape
virkeligheten. Dersom vi lar regjeringa
og deres EU-vennlige stø kurs-politikk
være virkeligheten, har vi tapt. Det er
viktig å ikke miste de overordna perspektivene.
Dessverre er det slik at de herskendes
tanker er de herskende tanker. Måten å
motvirke dette på, er å hele tida være
aktive, hele tida presentere andre alternativer enn det makta gjør. For flest
mulig.
Fordelen til UMEU er at det er en
breiere front enn de fleste andre politiske ungdomsorganisasjoner. Dette har
to fordeler. For det første har vi muligheten til å ha mange medlemmer, fordi
mange folk føler seg hjemme i UMEU.

Kari Anne Moe, leder av Ungdom Mot EU. Foto: Sigurd Jorde

I vår organisasjon treffer du mennesker
fra utrolig forskjellige miljøer, både
politiske og sosiale. Når man jobber
med EU er det dessuten utrolig mange
arbeidsområder å velge mellom. I
UMEU kan alle finne et tema de føler
sterkt for. Vi jobber mot rasisme, for
miljøvern og likestilling. Og det er også
viktig når man jobber med politikk; at
man finner et arbeidsområde som engasjerer en, ellers blir man lei.
Hva er det som gjør UMEU til en
spesielt radikal organisasjon?

I UMEU er det mange forskjellige folk,
men de aller fleste har felles ideer om at
markedsliberalisme ikke er bra. På
mange måter er det revolusjonært i seg
sjøl. Ikke sånn å forstå at UMEU er
organisajon bare for folk som ser på seg
sjøl som radikale. Det er en politisk
berifront, der det skal være rom for alle
tanker og ideer, bortsett fra rasisme.
Men i dagens samfunn er det å ønske
seg, og jobbe for at alle skal ha det bra
slett ikke lite kontroversiellt. Ideen om
å lage et indre marked i Europa er laget
av the European Round Table of
Industrialists, en gruppe av lederne for
alle de største industriforetakene i Europa. Og det er liten tvil om at dette er
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en gruppe som har utrolig mye å si for
hvordan samfunnet vårt skal være.
Dette grunnlaget er det lett for alle som
kaller seg revolusjonære å jobbe mot.
Vi vet at det som er bra for kapitalen
aldri er bra for vanlige folk i lengden.
Revolusjonære blir ofte stempla som
snevre, og forsøkt dytta ut av såkalte
breifronter. Hvordan er dette i
UMEU?

UMEU har den fordelen i dag at det er
mindre toppstyrt enn det var tidligere.
Lokallagene har mer frihet og innflytelse på hva organisasjonen skal gjøre.
Jeg er veldig opptatt av at ledelsen skal
være til for lokalorganisasjonen, og
ikke omvendt.
Dersom UMEU skal fortsette og være
en viktig del av den nei-fronten som har
holdt og skal holde Norge utafor EU i
framtida, er det viktig at så mange som
mulig velger å jobbe i nettopp UMEU.
Og jeg tror revolusjonære, som har et
helhetlig, samfunnskritisk livssyn, har
mye å tilføre UMEU.
KAIA STORVIK
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Winge-streiken -

e n delig en seier!
Rebell(Tromsø): Winge-streiken er over! De seks jentene
som har streiket i over seks
måneder, fikk til slutt tariffavtalen sin. NHO/Winge måtte
tilslutt gi opp overfor den
uavhengige fagforeninga
Luftfartens funksjonærforening
(LFF.). Dette viser at kampen
mot den massive kapitalen
fremdeles ikke er håpløs.
LENGSTE STREIK
Winge-streiken er den lengste streiken
i Norges historie siden de store streikene
på 30-tallet. Streiken varte i over et
halvt år, og den har vært full av problemer for de seks jentene og LFF. Ikke
nok med at de har måttet slåss for en
tariffavtale, men de har også måttet
slåss mot milliardær-klubben NHO.

fagforeningene med et stort og hardt
slag. Men vil de små fagforeningene
klare mange slike streiker?

HVA VAR PRESSMIDLET?
Så hva var LFF sitt trumfkort i streiken?
De fleste som har studert streiken litt,
har kommet fram til at det var redselen
for å tape markedsandeler etter streiken, som var avgjørende. Mange boikottet Winge under streiken. Også firmaer byttet billettkontor, og Wingeledelsens problem var at firmaene ikke
nødvendigvis kom tilbake til Winge
etter streiken.
Disse markedsandelene kunne bli tapt
for alltid, og NHO sa klart i fra at de
ikke ville dekke annet tap enn det som
kom under streiken. Dette gjorde at

Winge til slutt ga seg.
Men det er et varselsignal at ca. 50 år
etter at den frie organisasjonsretten ble
stadfestet i Norge, må seks jenter bruke
et halvt års streik på å få en tariffavtale
mellom sin fagforening og sin arbeidsgiver. Dette viser hvor farlig det er at
store mengder kapital samles hos noen
få mennesker.
Vi må være på vakt overfor flere slike
streiker i framtida, og passe på at Karl
Glad og hans rike venner ikke får sneket
inn rasering av den norske
organisasjonsfriheten ved å knuse de
små fagforeningenes streikerett.

ULRIK

Bakgrunn for Winge-streiken:
Januar 1994: Seks av de ansatte ved
Winge Reisebureau i Tromsø blir medlemmer i Luftfartens
funksjonærforening (LFF). Det er ingen andre fagorganiserte ved bedriften.

NHO vil nemlig "begrense" streikeretten i Norge, dvs. bare la LO og AF få lov
til å streike. Derfor har de vært veldig
interessert i å bruke Winge-streiken
som en prøveklut på små, uavhengige
fagforeninges utholdenhet i streiker.

Februar 94: LFF krever en tariffavtale med Winge.

LFF klarte å holde ut i seks måneder. De
klarte å stå i mot presset fra Wingeledelsen, LO-ledelsen sentralt, NHOmilliarder og mange kalddusjer fra kapitalen. De klarte å argumentere mot de
10 ansatte som meldte seg inn i Handel
og Kontor under streiken, og som fikk
tariffavtale med en gang. Dette er meget positivt, fordi det betyr at man på
mange måter har klart å redde streikeretten i Norge for de små uavhengige

Juni 94: Winge-konsernet blir medlem av NHO, og overlater oppgaven
med en tariffavtale til NHO.

April 94: Møte mellom LFF og Winge tyder på at Winge ikke er negative
til en avtale.

September 94: NHO vil ikke ordne
en tariffavtale med LFF.
Oktober 94: LFF ber NHO revurder
sitt syn på saka.
November 94: LFF varsler streik for

sine medlemmer i Winge.

Desember 94: Etter flere
meklingsrunder er streiken et faktum
21. Desember.
Januar 1995: Ved nyttår slåer Winge
i Harstad, Finnsnes og Tromsø
sammen. Heller ikke i det nye selskapet er det andre fagorganiserte enn
LFF medlemmene.
Februar 95: Handel og kontor Verver 10 medlemer blant de ikke-streikende. Disse 10 får en tariffavtale
med en gang.
LFF
varsler
Mars
95:
sympatiaksjoner, men dette trekkes
tilbake etter at Karl Glad skriver et
brev til statsministeren, hvor han ber
henne om gripe inn for å hindre kaos
i næringslivet.
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Fremskrittspartiets innvandringspolitikk
Nok en gang har Carl I. Hagen prøvd å holde tale

Dag" langt, det ble overdøvet av buing fra 2 000

på arbeidernes kampdag. Men heller ikke denne

demonstranter. Griinerløkkabeboerne godtar ikke

gangen nådde Hagens budskap om "Arbeidets

FrPs rasistiske politikk.

1. mai i år kom Carl I. Hagen til
Birkelunden i Oslo for å holde en "1.
mai-tale". En masse demonstranter
hadde møtt opp, og gjorde sitt for at
ikke Hagen skulle komme til orde. Det
at Carl I. Hagen prøver å rappe arbeidernes kampdag ved å gjøre den om til
"arbeidets dag" er ille, det var faktisk
noe nazistene i Tyskland også prøvde å
gjennomføre, men avslutninga på talen
hans er enda verre. Hagen sa at de svarte
og mørkhudede pøblene burde gå hjem
og lære seg norsk i stedet for å demonstrere. Dette utsagnet illustrerer godt
FrPs kurs før det nært forestående kommunevalget.

FARLIGERE ENN FASCISTENE
Hagen og FrPs innvandringsfiendilige
linje skiller seg stort sett ikke fra andre
klart mer rasistiske og nazistiske gruppene, bortsett fra at de gir et mer seriøst
inntrykk. Det er dette som gjøre Fremskrittspartiet så farlig. De legitimerer
de rasistiske påstandene sine ved at de
sitter i Stortinget og er "ansvarlige"
folkevalgte.

IKKE ENKELTPERSONER
Når FrP og andre rasister skal spre
budskapet sitt er de avhengige av å
framstille innvandrere som en slags
mørk, ensartet masse, som stort sett
bare er ute etter å lage kvalm for nordmenn. Mange "vanlige" rasister kommer med utsagn som: "Alle innvandrere føder unger som rotter, tar jobbene
våre og snylter - ja sjølsagt unntatt Atif
i første, han er ålreit - og Ahmed i
sjappa på hjørnet, han er en hederlig
kar". Hvis man får satt enkeltpersoner
inn i stedet for den store massen, faller
stort sett rasistenes argumentasjon til
jorden.

HEDSTRØMS RASETEORIER
Før argumenterte FrP som oftest med
de vanlige frasene; at innvandrerne tar
jobbene våre, snyter på skatten, snylter
på skattebetalernes penger osv. Det at
alle norske statsborgere betaler skatt,

også innvandrere, har vist gått FrP hus
forbi. Problemet er at i det siste har
Fremskrittspartiets argumentasjon beveget seg inn i en enda mer
innvandrerfiendtlig retning.
Sjefsideologen deres på området, Øystein Hedstrøm, har også brakt begrep
som "raseblanding" og et "hvitt folk"
inn i debatten.
I en rapport som FrP har laget står det i
klartekst at folk får psykiske problemer
av å ha innvandrere i landet "sitt". Dette
gjelder selvfølgelig bar mørkhudede
innvandrere... Argumenter mot
raseblanding blei blant annet brukt av
en viss herre med bart under annen
verdenskrig, en mann Hedstrøm burde
holde seg veldig langt unna hvis han
skal beholde sin respektable fasade.
På 70-tallet trengte Norge billig arbeidskraft. Landet hadde etterhvert klart
å bygge seg opp etter krigen, og mennesker fra blant annet Midtøsten flytta
hit for å ta de dårlig betalte jobbene som
få nordmenn ville ha. Etter hvert var det
ikke like mange jobber å få i Norge, og
da startet innvandrerhetsen om at "de
tar jobbene våre". Det er en litt merkelig logikk i at hjelpsomme folk som
sørger for at bedrifter, butikker, gatekjøkken og transportnæringen har nok

arbeidsfolk, skal sendes hjem så snart
vi ikke har like stor bruk for dem - som
en slags takk for hjelpen?

HVEM TAR JOBBENE?
Et annet poeng er at innvandrerne faktisk ikke tar jobbene fra andre nordmenn - arbeidsløsheten blant innvandrere og flyktninger er mye høyere enn
blant nordmenn, og innvandrerne diskrimineres i ledighetskøen.
Det er ikke vanskelig å tilbakevise FrPs
argumentasjon, det er bare å gå til bunns
i problemet - skal vi sende tilbake de
folke som hjalp oss på 70- og 80-tallet
og som fremdeles hjelper oss? Skal vi
sende tilbake flyktninger som kommer
fra land der forfølgelse, fengsling og
tortur er en del av hverdagen. Er ikke
innvandrerne en kjemperessurs i Norge?
Fremskrittspartiets politikere er ikke
kjent for å ha et spesielt høyt
kunnskapsnivå, og et godt eksempel på
dette er Øystein Hedstrøm. I et intervju
blei han spurt om hva han mente om
drivhuseffekten. Hedstrøm svarte: "Vi
har hatt drivhus i Østfold i mange år og
det har ikke gitt oss noen problemer" (!)

ERIK KRUSE
2 000 motde-

monstranter
møtte opp da
Carl 1. Hagen
skulle tale i
Birkelunden 1.
mai i år. Hagen
(innfelt) måtte
ha politibeskyttelse for å
unngå at dressen
hans ble griset
til med egg.
Foto: Sigurd
Jorde
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Searchlights lillebror
- Alle antirasister bør ha mest mulig kunnskap om

derfor bruker de tid på å gi ut Monitor.

hva nazistene driver med, uttaler Truls Westad fra

- Vi bør bli minst like flinke som nazistene til å

Monitor, som er et antifascistisk nyhetsbrev. Dette

utveksle informasjon og til å samarbeide konkret.

behovet har han og en del andre tatt på alvor, og

Det er vi altfor lite flinke til nå.

Monitor er resultat av dette arbeidet.
Nyhetsbrevet utgis i samarbeid med
Searchlight i England, Antifa Infoblatt
i Tyskland og Retlex i Frankrike.
- I tillegg til å informere om fascisme i
Norge, har vi forsøkt å få med en del
internasjonalt stoff. I den sammenheng
er det veldig bra å ha kontakt og samarbeid med såpass seriøse magasiner som
for eksempel Searchlight.

VIKTIG AT DET ER GRATIS
Monitor ble startet for 1 1/2 år siden, og
kommer ut ca. annenhver måned. Det
er gratis og blir distribuert ved at
støttekommisjonærer deler det ut lokalt
og ved at folk abonnerer. Abonnenter,
støttekommisjonærer som betaler litt
mer enn portoen for motta et visst antall
eksemplarer for utdeling, støttekonserter og direkte økonomisk støtte fra personer eller organisasjoner sørger for at
det går rundt økonomisk.
- Monitor må drives på en lavkostbasis.
Det er klart at det blir ganske tynt og
ofte nok kan få en telegramaktig stil.
Likevel tviholder vi på at det skal være
gratis. Hadde vi tatt penger for det ville
sannsynligvis antall folk som leser bladet blitt redusert til en 10-del. Det mest
positive med Monitor er nettopp det at
vi når ut til så mange og til så mange
vanlige folk.

MER OM NORDEN
-Av og til klager folk over at de vet en
god del av det som står i Monitor fra før,
men poenget er at mye av det som står
i lokalavisene kommer aldri til riksavisene. Selvom folk i Stavanger vet
utmerket godt hva Einsatsgruppen er
for noe, kan stoff om denne gruppen
være fullstendig nytt for folk fra for
eksempel Hamar. Derfor oppfordrer vi
folk til å sende inn stoff fra lokalavisene,
løpesedler og så videre, slik at folk i
hele landet kan få vite hva som skjer
rundt omkring. Vi får en del tips og stoff

nå, men folk kan godt bli adskillig
flinkere til å sende oss ting.
Monitor har smi sagt en del stoff om
ting som skjer i utlandet. Framover vil
mer av det utenlandske stoffet komme
fra Norden.
- Nazistene er mye flinkere enn antirasistene til å samarbeide over landegrensene. Det betyr at nye ideer sprer
seg raskt fra land til land. Grunnen til at
nazistene samarbeider er delvis at de er
små og svake, og derfor må samarbeide
for å virke større. Men samtidig blir de
styrket av dette samarbeidet og det må
vi ta på alvor.

Monitors adresse er:
Wlortitor, Boks 4406, Nygårdstangen
5028 BERGEN.
P.gironr: 0826.06.75347
Abonnement koster 75,-pr. år

Nazikonflikt til Oslo?

=
•••••••

NØYTRALT
Monitors oppgave er å informere folk
om nazisters aktivitet og bare det. Derfor tar bladet ikke stilling til for eksempel linjer i den antirasistiske kampen,
det er heller ikke knyttet til verken SOS
Rasisme eller Anti-Fascistisk Aksjon
(AFA).

NINA REIM

att..
No 14~0~

Monitors oppgave er å informere folk om
nazistenes aktivitet

Den er tilbake!

Rød Ungdoms verdensberømte Lenin T-skjorter er igjen i salg. Etter utallige
bønner har vi bestemt oss for igjen å slippe gamle Lenin ut på markedet for den
latterlige sum av 100 kr. kan du bli eier av tidenes tøffeste t-skjorte.
T-skjortene er i hvit bomull med svart og rødt trykk.
Lenin på forside, logo på baksida. En størrelse,
passer alle. Det er omtrent 2 ukers leveringstid.

Endelig skal jeg også bli en av gjengen,
stk Lenin T-skjorter.
og bestiller
❑
❑

1

Jeg har allerede betalt inn på kontonr.:
0801 2140267, og betaler derfor ikke porto.
Jeg vil ha tilsendt trøya/ene i oppkrav, og
bryr meg ikke om at det blir en del dyrere.

Navn:
Adresse:
Postnr./sted:
Slippen sendes til: Rød Ungdom,
Osterhausgate 27, 0183 Oslo.
Eller ring inn din bestilling på 22 98 90 70.

Rip

»D UNGDOM
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Nidelven terrasse
Rebell (Trondheim): I Trondheim er et lite område ved
Nidelva blitt mye diskutert.
Området er i dag et sted hvor
folk lufter hundene sine og tar
seg en løpetur. Sterke krefter
vil bygge terrasseleiligheter på
denne tomta. Leilighetene vil
bli dyre, ha utsikt til elva,
katedralen og med gangavstand
til sentrum.
Tomta det her er snakk om er ei gammel
industritomt. Det har vært industri der
ved elvebredden siden midten av 1800tallet. Da fabrikken på 70-tallet byttet
lokaler ble bygningene stående tomme,
og de forfalt ganske raskt. Trondhjems
Jernindustrier A/S (TJ) som eide lokalene søkte om rivningstillatelse, og reiv
bygningene nærmest elva. Mye av
rivningsmaterialet ble gravd rett ned i
jorda på tomta. Da TJ ønsket å rive de
andre bygningene også vedtok bystyret
en reguleringsplan for området. De gjenstående husene ut mot Øvre bakklandet
skulle restaureres til bolighus og kontorlokaler. Premissene for et prosjekt
kalt Nidelven Terrasse ble også lagt.

prosjekt. Det var når prosjektet var oppe
i bystyret på nytt at protestene mot et
slikt boligkompleks kom. Mange syntes
at klareringen fra 1988 var hårreisende.
Veldig mange i bystyret vedgikk at de
hadde gjort en stor tabbe ved å gi en slik
tillatelse. Etter en interpellasjon (forespørsel) fra bystyrerepresentant Astri
Holm (RV) vedtok bystyremøtet
27.05.93 følgende:
1. Bystyret går mot de fremlagte planer
for Nidelven Terrasse( vedtatt 72 mot 7
stemmer)
2. Bystyret ber ordføreren ta initiativ til
et møte med utbygger for alternative
løsninger, f.eks. makeskifte med kommunale tomter ( vedtatt 73 mot 6 stemmer)
Etter dette ble saken diskutert mye
rundt om i Rådhuset. Det hele endte i et
bygge-og delingsforbud vedtatt av bygningsrådet 09.09.93. Det betydde at
Hartmann Eiendom A/S, som eier tomta, ikke fikk bygge før kommunen hadde fullført nye reguleringsplaner, eller
eventuelt opphevet forbudet.

KOMMUNEN BLIR STEVNET
Hartmann Eiendom A/S og Kreditkassen følte seg snytt og saksøkte kommunen for tap av inntekter etc. Beløpet
hadde en øvre grense på 30 millioner

ET PROSJEKT FRA JAPPETIDA?
Nidelven Terrasse var tenkt som ett
boligområde med terrassehus. Disse
husene skulle romme store
luksusleiligheter å la Aker Brygge. Beliggenheten til disse leilighetene ville
også gjøre at det kunne bli nokså stive
priser. Så ble husene som allerede sto der
restaurert og tidene forandret seg. Det
var ikke lenger marked for store
luksusleiligheter. Vi var over den verste
jappetida, og prosjektet ble lagt på is.

BYSTYRET GÅR MOT DET
18.03.93 godkjente Bygningsrådet en
søknad fra byggherren med et revidert

Nidelven terrasse. Foto: Rebell
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kroner. Dette beløpet gjaldt tap av inntekter, tap av penger som allerede var
lagt inn i prosjektet(arkitekter o.l.), tap
av depositum som allerede var betalt
inn og ellers alle mulige tapte inntektskilder.
I de siste årene har kommunene hatt
flere saker inne for retten. Det har vært
skjenkebevillingssaker, erstatningskrav
og liknende. Flere av disse sakene har
Trondheim Kommune tapt, og derfor
måttet betale erstatninger. Et beløp på
30 mill. var ikke direkte ønskelig. Saken kom opp i formannskapet, hvor det
ble lagt fram en rapport fra advokat
Stordrange ( han har forøvrig vært stortingsrepresentant for Høyre) som konkluderte at kommunen var erstatningspliktig overfor byggherren hvis ikke
bystyrets vedtak ble omgjort.

UNNDRATT OFFENTLIGHETEN
Strategien fra advokaten var å gå inn for
et forlik som var forhandlet fram og å gå
inn for den nye løsningen på prosjektet
som gikk ut på lavere hus med færre
leiligheter. Denne rapporten ble unntatt fra offentligheten etter
offentlighetslovens paragraf 5. Dette
ble angivelig gjort for at opplysninger i
saksøkers favør ikke skulle komme ut.
Det førte til at bystyret fattet vedtak
uten å ha fått alle opplysninger i saken.
I . september 1994 ble en avtale mellom
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Utsikt til Nidarosdomen fra "Nidelven terasse" Foto: Rebell

Trondheim kommune og K/S Nidel ven
Terrasse lagt fram for vedtak. Denne
avtalen inneholdt et forlik i
erstatningssaken, en byggetillatelse som
må godkjennes før forliket inntrer og en
ansvarsfordeling rundt utbygginga av
bolverket som må bygges før boligene
kan reises.
Det siste som hendte i denne saken var
et krav om lovlighetskontroll. Siden
bystyret ikke hadde alle opplysningene
i saken, ble det sådd tvil om vedtaket
var gyldig. Kravet ble fremmet på
bystyremøtet 27. oktober, etter at pressen på mirakuløst vis hadde fått tak i en
del av papirene som var unndratt offentligheten. Men viljen til å omgjøre
vedtaket om avtalen var ikke stor. Bystyret opprettholdt sitt vedtak, og saken
ble oversendt fylkesmannen.

FORSVARLIG A BYGGE?
I den siste tiden har et vært stille rundt
den litt spesielle byggesaken i Trondheim kommune. Det mest spennende
som har hendt er Trondheim Natur &
Ungdoms aksjon i mars -95. For rapporter fra Norges Geologiske
Undersøkelser(NGU) viser at det er
store mengder tungmetaller i bakken på
tomta. Nøyaktige målinger viser at det
er 7,7 tonn kobber, 15,4 tonn sink og 3,6
tonn bly. I følge NGU er disse
tungmetallene hardt bundet til bl.a kull
slik at det ikke er stor fare for at de skal
sige ned til grunnvannet eller ut i elva.
Problemet slik NU ser det er det ikke
tatt nok hensyn til at man ikke vet hva
som vil komme til å skje hvis man

begynner å grave i jorda. NU sendte et
brev til Statens Forurensningstilsyn
(SFT) hvor de ba om at SFT stoppet
byggetillatelsen av miljøhensyn. Dette
brevet ble ikke tatt til følge, og byggherren kan bygge og grave fritt på tomta
si. Kommunene har riktignok stilt ganske strenge krav til deponering av disse
stoffene. Men det er ikke sikkert hvor
lenge slike depot holder, eller hvor
sikre de er.

ASBEST I JORDSMONNET.
Da de mest forfalne husene på tomta ble
revet, ble mye av rivningsmaterialet
gravd rett ned i bakken på tomta. Det
har ført til at man er redd for at det er
mye asbest i jordsmonnet i tillegg til
tungmetallene fra industrien. Natur &
Ungdom mener at det ikke er forsvarlig
å grave i denne tomta før det har blitt
nøye undersøkt om hvor mye asbest det
kan være snakk om, om det er trygt å
grave i den asbesten og om hvorvidt det
vil være helseskadelig å bo i husene
som skal bygges på tomta.

PROTESTER FRA NABOER
Det er ikke bare NU som har kommet
med klager mot de planlagte husene.
Beboerne i de allerede restaurerte husene ønsker ikke at deres utsikt til elva og
domen skal ødelegges av nybygg. Det
var ifølge byggherren klart for de som
flyttet inn når de skrev under kontrakten, så de burde ikke klage nå som de
skal realiseres. Det beboerne klager
over er en dispensasjon for økt takhøy- de som vil gjøre husene litt høyere enn
normalt. Det vil sperre det meste av

utsikt for beboerne bak. Med den
markedsprisen de får nå for sine leiligheter med utsikt til domen er det forståelig at de ikke ønsker dette terrassehuset
velkommen.
For andre i denne byen er det mange
andre ting som avgjør om man er for
eller i mot. Byvekterne i Trondheim er
ei protestgruppe som ble dannet etter
godkjenninga av byggesøknaden.
Byvekterne mener det er en skam om
utsikten fra domen skulle være ei
terrasseblokk. Byvekterne ønsker i stedet en park til alles fornøyelse. Det har
også vært snakket om en aktivitetspark
for voksne og barn nært sentrum.

TUSENÅRSTABBE?
Dette har utviklet seg til en svært vanskelig sak for Trondheim kommune.
Størstedelen av byborgerne er i mot en
utbygging der på elvebredden. De fleste i bystyret er i mot, men stemmer for
på grunn av erstatningsspøkelset. Mulighetene for området er mange. Det
har heller ikke manglet velvilje fra
byggherrens side. Så hva skal til for å få
en løsning på dette evigvarende spørsmålet i Trondheim? For syns skyld bør
det nevnes at Hartmann Eiendom A/S
ikke har kommet igang med utbyggingen enda. Det er uvisst hvorfor de venter med det . Forhåpentligvis er det av
økonomiske årsaker slik at de ikke har
råd til å fullføre prosjektet. Da hadde
Trondheim by vært spart for en
tusenårstabbe!

DAGRUNN BREIREM
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Til kamp mot statlig rasisme
8. juni ble regjeringas nye flyktningemelding behandla i Stortinget.
Hvor ble det av flyktningene?

Ikke uventa ble debatten om meldinga en farse hvor den ene repre-

Hva har forandret seg • verden eller Norge?

sentanten etter den andre kastet rundt seg med Arnulf Øverland og
humanistiske prinsipper mens de forsvarte en stadig strengere
politikk.
I kjølvannet av Hagen kunne de andre
partiene trygt krype noen skritt lenger
til høyre, samtidig som de tok avstand
fra de brune ekstremistene. I realiteten
er dette en arbeidsdeling som har virka
lenge og som passer Hagen og "de
ansvarlige" like godt. Resultatet er en
stadig mer reaksjonær politikk.

NORGE STRENGEST I EUROPA?
Norge har i mange år gått i bresjen for
en av de strengeste (om ikke den strengeste) asyl- og flyktningepolitikken i
Europa. I 1987 fikk 7.8 prosent av
søkerne innvilget politisk asyl. Nå, samtidig som antallet flyktninger i verden
bare har økt, har tallene forandret seg
drastisk. I 1994 fikk 0.5 prosent, eller
22 personer innvilget politisk asyl.
Innholdet i den nye flyktningemeldinga fra regjeringa var derfor ingen overraskelse. Den norske staten har ingen
humanistisk historie eller noen humanistiske prinsipper å vike unna. Norge
nekta jøder innreise mens Hitler-Tyskland drev rasekrig, akkurat som staten

nekter kurdere innreise i dag, når Tyrkia begår folkemord. Den politikken
som regjeringa tegner opp i dag er like
ille som den politikken Norge hadde
under 2. verdenskrig.

FINNES DET INGEN
OPPOSISJON?
Det er mange som er opptatt av asyl- og
flyktningepolitikk i Norge, og som jobber aktivt for å beskytte folk som står i
fare for å bli sendt ut. Det var også
mange som markerte seg mot Flyktningemeldinga. Flere enkeltpersoner og
organisasjoner arrangerte høringer og
masse folk skrev kronikker og innlegg
i aviser. Overalt i landet var det sinte og
frustrerte folk som så det egentlige
innholdet i meldinga og som ønska å
gjøre noe.
I Oslo samla vi en rekke enkeltpersoner
som har drevet og driver anti-rasistisk
arbeid på forskjellige områder. Vårt
mål var å organisere litt samla motstand
mot meldinga og få vist litt flere folk
hva slags menneskefiendtlig politikk
regjeringa fører. Vi valgte å lage en
høring hvor flyktninger selv skulle komme å fortelle om sin situasjon, det å
flykte fra landet sitt og møtet med
norske styresmakter. Høringa ble arrangert på Stortinget, med over 100
tilhørere. Men selvom det ble en bra og
sterk høring må en samla sett oppsummere kampen mot flyktningemeldinga
som en skuffelse.

BEHOVET FOR ET
STØRRE SAMARBEID

Den norske staten har ingen humanistisk
historie eller noen humanistiske prinsipper å vike unna

Den nye Utlendingslova som ble vedtatt i 1988 førte til et bredt samarbeid
mellom anti-rasister i Norge. Aksjon
"Stans Utlendingslova" ble starta med
en rekke ungdomspolitiske organisasjoner, elev- og studentorganisasjoner,
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Faksimile av løpeseddelen til
flyktningehøringa i Oslo.

kristne ungdomsorganisasjoner, avholdsorganisasjoner osv. Aksjonen klarte å skape mye aktivitet rundt omkring
i landet, og var på den måten med på å
skape blest om, og spre informasjon om
statens rasistiske innvandringspolitikk.
Antirasisters problem i dag er ikke at vi
mangler eksempler på statlig rasisme
eller allierte i kampen vår. Opposisjonen mot maktas politikk har knapt vært
så stor som det den er i dag. Når Dagbladet har store oppslag om dødsyke barn
som tvangssendes ut av landet så skaper
det sinne. Det finnes folk overalt i
landet som ønsker å protestere og være
med i kampen mot Faremos
menneskefiendtlige politikk.
Det er også mye som må gjøres kanskje haster det mest å lage nettverk
for beskyttelse av flyktninger i skjul?
Problemet vårt er at det i dag ikke finnes
noen som jobber for å samle denne
motstanden. Vi trenger noen som evner
å fange opp enkeltpersoner som ønsker
å jobbe, men som samtidig også kan
starte opp et større samarbeid mellom
ulike organisasjoner. Ser SOS-rasisme
sin rolle her?

MARTE
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Vellukka pinseleir
i Trondheim!
Rebell (Trondheim): 3. 5. juni
-

skipa Trondheim Raud Ungdom til pinseleir på ei gild
speidarhytte utanfor Trondheim.

Kjøp ikke kvinner;da får du svi,
boikott Børson til evig tid".
"Hvem er det som kommer der,
han som kjøper kvinner i lenker
og lær", sang 100 demonstranter sent en juni kveld utenfor
utestedet Bør Børson i Trondheim.
Utgangspunktet for demonstrasjonen
var en plakat, funnet på en vegg i Trondheim. Plakaten fremstilte to unge jenter
i hundestilling, med lakk, lær og pisk.
Plakaten reklamerte også for
pornobladet "Nye Express". På Rød
Ungdoms pinseleir var det stor stemning for å aksjonere mot "pornoshowet",
og aksjonsgruppa mot salg av kropp
innkalte til et forberedelsesmøte. Som
et resultat av foranstående Pamela-aksjoner var kampgløden på topp, og
mange var ivrige på aksjon.

Markeringa utenfor var svært vellykka,
men vi klarte ikke å stoppe showet.
Pressa var der, men aksjonen var ikke
oppsiktvekkende nok, så til seinere har
vi erfart at showene må stoppes, skal vi
få full uttelling.
Fortsatt kamp mot salg av kropp! Samfunnet er gjennomsyra av porno
kjønnsdiskriminerende reklame og andre kjønnsdiskriminerende ytringer.
Kvinnfolk vil fortsatt tjene dårligere
enn menn og gå utrygt gjennom gatene
hvis ikke vi får stoppet det kvinnesynet
som blir spredd gjennom disse ytringene.

ANNA HOLM VÅGSLAND OG
KJERSTI WITH KNUDSEN

I den verste eksamenstida var kring
30 deltakarar samla for å diskutera,
verta kjende med andre "raddisar"
og for å ha det morosamt i tre dagar
i strekk. Emne for leiren var:
"Kvinnekamp og klassekamp",
"Fagleg kamp i dag", "Er Solheims
samfunn mogleg?" og "Framtida for
RU og venstresida".
Dette var emne som både førte til
teoretiske ordskifte og konkrete ordskifte om kva vi som revolusjonær
ungdom må gjera frametter for å få
til noko vettugt.
For tilskiparane var det sers gledeleg
at det var so mange deltakarar
utanfrå, det kom m.a deltakarar frå
Natur og Ungdom og Revolusjonær
Komunistisk Ungdom (RKU) frå
Sverige. Det var dessutan fleire uavhengige ungdomar som hadde kome
av seg sjølv av di dei ville ha meir
kunnskap om RU.
Det var sjølvsagt ei stor utfordring å
skapa eit sosialt inkluderande miljø
og føra spanande ordskifte som alle
kunna vera med i. Alt dette, og meire
til, klarte vi på denne på denne
pinsehelga. Difor var det eit sers
inspirert Trondheim Raud Ungdom
som tok til med arbeidet etter
pinseleiren, og vi tek mål av oss å
skipa til ein endå større og endå
betre pinseleir neste år!

Målet med aksjonen var todelt. Vi ville
stoppe showet, å markere motstand mot
Bør. Tanken bak dette var at selv om vi
fikk omvendt noen få sjeler vil alltid
slike show bli arrangert hvis vi ikke får
vist at vi vil stoppe et hvert forsøk på å
arrangere noe slikt i Trondheim. Med
løpesedler, banner og slagord, stoppet
flere i døra, og alle måtte prøve ut
argumentene.

HÅKON

Riv
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Foran regjeringskonferansen 1996
I 1996 skal EU-landa revidere
Maastricht-traktaten. Alt tyder
på at

EU vil ta et nytt langt steg

i retning av et Europas Forente
Nasjoner og at de store landa
vil styrke sin posisjon overfor
de mindre.
Selv om det ser ut til at EU etter Regjeringskonferansen vil være verrre enn
noen gang må vi regne med at regjeringa og Ja-sida vil forsøke å skape et helt
annet inntrykk. Et EU i flere hastigheter kan for eksempel framstilles som en
fristende meny hvor vi bare må velge
blant dessertene, og et tettere militært
samarbeid som en nødvendighet for å
sikre verdensfreden.
EU-landas stats- og regjeringssjefer skal
samles i Italia i -96 for å diskutere
hvordan Maastricht-traktaten fungerer.
Maastricht-traktaten omgjorde Det europeiske fellesskapet (EF) til Den europeiske union (EU) i 1992. Hovedspørsmålet er hvordan EU skal utvikle seg i
framtida. På konferansen skal de gjøre
de endringer i Maastricht-traktaten for
å ''videre utvikle" EU

INGEN DAGSORDEN

"DE SMÅ LANDS DIKTATUR"

Det er ikke satt noen formell dagsorden
for Regjeringskonferansen. Men alle
innafor EU-systemet har diskutert hva
som bør tas opp. EU-Kommisjonen,
Ministerrådet og EU-Parlamentet har
kommet med sine posisjonpapirer foran konferansen. Posisjonspapirene forteller hvilke problemer de ulike organene mener unionen står overfor og
hvordan de mener problemene bør løses.

De største og viktigste landa i EU mener også at de små landa har for stor
innflytelse sett i forhold til folketallet.
Dette kaller de for "de små lands diktatur." Derfor vil for eksempel Tyskland
og Frankrike endre Maastricht-traktaten slik at de små landa får mindre å si.

EU-organene og de største EU-landa er
enige om at EU utvikler seg for langsomt. Derfor foreslår de at alle (eller
nesten alle) beslutninger innafor EU i
framtida skal tas ved flertallsbeslutninger. Det betyr at EU kan vedta nye
ting selv om bare halvparten av medlemslanda er enige om det. Men mange
av de mindre landa er tvunget til å
bremse på utviklinga fordi befolkninga
er skeptisk til EU. Derfor har mange
begynt å snakke om et EU i flere hastigheter.
De landa som vil ha en sterkere union
skal kunne gjennomføre det, mens "sinkene" kan velge hvor langt de vil gå. I
virkelighetene er et EU i flere hastigheter en måte å tvinge fram en tettere
union. Det vil være umulig for de små
landa å stå imot presset -det vil koste for
dyrt.

VIKTIGE SPØRSMÅL
Utvidelsen av EU nordover er nå fullført og landa i øst står for tur. EU er på
jakt etter større markeder og ressurser.
Samtidig skaper utvidelsen østover problemer fordi EU vil bli nødt til å hjelpe
disse landa økonomisk i en overgangsfase. Vilkåra for utvidelsen østover vil
derfor bli et viktig tema på konferansen..
Med Maastricht-traktaten ble også forsvars- og sikkerhetspolitikk en del av
EU-samarbeidet. Så langt har medlemslanda i liten grad klart å samkjøre politikken på disse områdene. Sterke krefter innafor EU ønsker nå å få gjort noe
med dette. Videreutvikling av den felles forsvars- og sikkerhetspolitikken,
vil derfor stå sentralt. Hva dette vil
innebære konkret, er det vanskelig å si
noe om.
HARRIETT RUDD

Nei-partia vaktbikkjer på Stortinget?
Det er ikke alltid så greit at referater fra
Stortingsdebatter er offentlige så hvem
som helst kan se hva partiene gjør. Etter
folkeavstemminga hadde kanskje noen
trodd at en samla nei-side på Stortinget
skulle gå mot EU-tilpasning og holde
ja-partiene i ørene.
Nå noen måneder senere skal vi være
ganske glade for at vi ikke overlot EUkampen til de "ansvarlige partiene", for
at noen så behovet for en videre folkelig
organisering. Under debatten rundt den
nye Flyktningemeldinga ble følgende
forslag fremmet fra Rød Valgallianse."Stortinget ber Regjeringa

stoppe alle planer for norsk deltaking i
Schengen-samarbeidet". I referatet kan
vi lese: "Forslaget fra Rød Valgallianse
ble mot 1 stemme ikke bifalt." Hørte vi
et pip fra SV eller SP om Festung
Europa og Solidaritet?

Solheim - på lag
med Gro.
Foto: Klassekampen
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EIM

Nazi-nederlag

-klarte ikke å avholde konsert i Oslo
"Ingen rasisme i våre gater". Slagord-ropene gjallet taktfast over
Jernbanetorget i Oslo lørdag 22. juli. Mellom to og tre tusen demon-

ritet med befolkninga i Hokksund, og
selv om de fleste av lokalbefolkninga
sto og såpå, var det en del som sluttaseg
til toget.

stranter samlet seg under hovedparolen "Stopp nazikonserten", for å
RASENDE LOKALBEFOLKNING

markere sin avsky mot nazikonserten som skulle avholdes samme dag.
Demonstrantene lyktes. Nazistene turte ikke å avholde sin konsert i Oslo. I
stedet ble den flytta til et lite grendehus
en halv mil utenfor Hokksund i -Øvre
Eiker. Lenger ut på landet er det neppe
mulig å komme.

ALLE VAR MED
Over 30 ulike organisasjoner og fagforeninger slutta seg til demonstrasjonen
som var arrangert av Aksjon Mot Organisert Rasisme. Arne Roliordet fra klubben på Ringnes holdt første appell. Han
kunne fortelle at fagforeninga på
Ringnes hadde besluttet å boikotte ikke
bare nazi-konserten, men også de utestedene i Oslo som fungerte som samlingssteder for fascistene. Han høstet
selvsagt stor jubel. Det var også appeller fra SOS-Rasisme, Ungdom mot EU
og anti-rasistisk senter. Til og med AUF
var med, selv om de selvsagt ikke hadde
så mange medlemmer å skilte med.
Men det gikk rykter om at hamsteren til
Trond Giske var der, og det må jo være
en AUFer så god som noen.

Demonstrantene ble oppfordra til å ta
toget til Hokksund for å våre med på å
vise sin avsky for, og kanskje stoppe
nazi-konserten.
Politiet hadde hele dagen eskortert
nynazister til Hokksund. De var ikke
like glade for at omtrent 400 antifascister
hadde tenkt seg til samme sted. Politiet
hadde hatt mulighet til å stoppe
nazikonserten langt tidligere, men de
ønsket tydeligvis at nazikonserten skulle
få gå fredelig for seg. Antifascistene fik
ikke gå en meter i fred.

NSB ER MED
Politiet forsøkte å storme toget på stasjonen før Drammen. Men togsjåføren
sa nei takk. han smalt igjen dørene og
kjørte videre. Etter et lenger opphold i
Drammen, der demonstrantene ble holdt
igjen fordi politiet hadde for lite folk i
Hokksund, kom demonstrantene endelig frem. Etter noen små basketak for å
komme seg av toget, strømmet de fire
hundre demonstrantene ut i Hokksund
sentrum. Det ble holdt appeller i solida-

Rebell snakka med flere som var rasende over at nazistene holdt konsert i
hjembygda deres. Wenche Selboe og
Ragnhild Winsvold uttrykte det slik:
-Vi liker overhode ikke at nazistene har
konsert her i Hokksund. Det er bra at det
kommer folk fra Oslo for å demonstre-

re.
To andre jenter vi snakka med, Ragnhild B. Sveaas og Anne Berit Loe, var
forbløffet over politiets oppførsel. -De
beskytter jo rett og slett nazistene. De
burde heller støtte antirasistene, og bruke tida si på anti-rasistisk arbeid.
Demonstrasjonsledelsen var fornøyde
med demonstrasjonen, selv om man
ikke fikk stoppa konserten.
-Det var en etter forholda en svært bra
demonstrasjon. For det første var det
flott at det kom så mange folk i markeringa på Jernbanetorget. Og imponerende mange ble med videre til Hokksund. Her klarte vi å holde demo'en
samla. Politiet skulle ikke ha beskytta
nazi-konserten, men vi fikk vist hva vi
mente, og fordrevet dem fra Oslo.

POLITIET SOM NAZIVAKT
Så gikk anti-fascistene i tog rundt i
Oslo. Politiet hadde sperra av to utesteder som har fungert som samlingssteder for nazistene i Oslo, Trappa
Bierstube og Stedet. Allerede da viste
politiet hvem de var interessert i å
beskytte. Men demonstrantene hadde
bedre ting å gjøre, så nazi-barene fikk
stå i fred.
Men demonstrantene ikke bare gikk i
tog denne lørdagen. Det ble etterhvert
kjent at nazi-konserten skulle avholdes
i Hokksund. Nazistene er heldigvis ikke
så flinke til å holde ting hemmelig.

2000 demonsterer mot nazikonserten i Oslo 22. juli
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Nazister utenfor "konsertlokalet" Foto: Anders Aabel

Gøy på landet
Lørdag 22 juli ble det avholdt
en nazikonsert i Norge. Men
nazikonserten ble i realiteten en
stor seier for de anti-fascistiske
kreftene i Norge. For å klare og
gjennomføre konserten var
fascistene avhengige av beskyttelse fra flere politimenn enn de
hadde små hirdgutter i sitt

lite Grendehus 6 kilometer utafor
metropolbyen Hokksund. Lenger ut på
jordet er det vanskelig å komme.

AUSLE N DE R RAUS!
Tallene på antall nazister varierer fraavis til avis. Vi veit at det var omkring
200 nazister der. Dette er et nokså høyt
tall, men av dem var ca. 100 svenske
nazister, og det var også flere tyske og
engelske nazister på besøk.
Alt i alt var omtrent 2/3 av
konsertdeltakerne ikke fra Norge. Så
nazistene i Norge er nok ikke så sterke
som de gjerne vil gi inntrykk av. Det

eneste
overraskende
med
"konsertpublikummet" var at det var en
del flere jenter enn vi er vant til å se
sammen med nazigutta i Norge. Mens
gutta stort sett var svært uniformerte,
med haugevis av nazi-effekter, hadde
flesteparten av jentene et relativt upolitisk image.

LILLE FEIGE OLE
Vår alles lille Ole Krogstad var selvfølgelig med. Han hadde ikke turt å leie
stedet sjøl, det måtte mora til en av
gutta i småhirden hans gjøre. Krogstad
er så redd for antirasister at han maskerer seg selv om alle veit hvem han er.

stakkarslige "konsertlokale".
VI VEIT HVA DU HETER OG VI
VEIT HVOR DU BOR
Naziene lanserte sin konsert "i Oslo
området" mange uker før konserten
skulle være. All informasjon ble holdt
"Strengt hemmelig", og nazistene hadde hemmelige oppmøtesteder rundt i
halve sør-Norge.
Problemet var bare det at alle andre
også visste om dem. Og det var ikke
vanskelig for dem som var interessert å
finne ut at Ole Krogstad skulle ha konserten i bakhagen sin, i et stakkarslig

En maskert Ole Krogstad som kjører rundt og breier seg i Hokksund. Foto: Anders Aabel
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Han kjørte rundt i en svart liten bil og
prøvde desperat å vare tøff sjef.
Lokalbefolkninga i Hokksund, som også
er naboene til Krogstad, var ikke imponerte over konserten hans.
Tvert i mot var de fleste nokså provoserte. Så Krogstad bør kanskje fortsette
å maskere seg, så ikke naboene kjenner
han igjen. Krogstad og hirden hans
skjønte nok at de ikke lå så godt an, for
de sleika onkel politi oppetter ryggen så
godt de kunne.
Uten dem hadde nemlig Krogstads lille
konsert ikke gått helt etter planen. 400
demonstranter kom nemlig fra Oslo til
Hokksund for å stoppe nazikonserten.
Og dersom ikke politiet hadde sperra av
alle veier til det lille landlige
grendehuset, og spraya tåregass på dem
som ville fra, hadde nazi-konserten fått
en brå slutt.

NAZI ONKEL
-

Politiet fulgte så vidt med på nazistene
på vei til og fra konserten. De hadde
noen veisperringer som de var svært
nøye med å understreke at ikke var
annet enn "ordinære trafikkkontroller
med hjemmel i veitrafikkloven". Det er
en kjent sak at politiet sjelden befinner
seg på riktig side av noe som helst, men
denne gangen tok de virkelig kaka.

De dro ikke engang opp til lokalet da de
fikk høre At 30 dritings nazier hadde
angrepet fire pressefolk. Politiet har i
ettertid blitt svært kritisert. På spørsmål
om ikke et grendehus er et offentlig sted
der alle har rett til å nærme seg uten å få
juling, svarte politifullmektig Reidun
Schartau følgende: "Festarrangørene
ønsket vel ikke inntrenging fra uvedkommende." Dette sier i grunnen alt
om politiets holdning til nazistene.
På veien til konserten samla nazistene
seg på en bensinstasjon som het
Langebru Gjestegård, og skremte vannet av barnefamilier og gamle tanter på
tur, ved å gå hanemarsj og heile til
hverandre inne på bensinstasjonen. Det
er ikke spesielt hyggelig å komme inn
i en scene fra en skrekkfilm fra 2.
verdenskrig når du skal på besøk til
bestemor eller en liten tur på hytta.
De fleste trodde kanskje at de skulle
slippe å oppleve dette 50 år etter frigjøringa, da vi rensa Norge for nazismen.
Men kampen mot nazismen er dessverre ikke noe vi er ferdig med. Den må
kjempes hver dag, til vi få utrydda
nazipesten.

LILLE

200000 demonstrerer i Bonn
Lørdag 17. juni organiserte tilhengere
av den kurdiske nasjonale frigjøringa
den største demonstrasjonen noensinne
til støtte for en politisk løsning på den
skitne krigen i Kurdistan. Demonstrasjonen ble avholdt i Bonn i Tyskland,
og 200 000 mennesker deltok i marsjen.
På tross av at det er forbudt i Tyskland
kunne man se ERNK-flagg og store
bilder av Abdullah (kaiar] overalt, samtidig ble det ropt "Biji PKK!" og "Lenge leve internasjonal solidaritet!". I
tillegg til kurdiske grupper i Europa var
demonstrasjonen støtta av forskjellige
progressive og sosialistiske organisasjoner, det var til og med noen europeiske parlamentsmedlemmer som støtta
opp om demonstrasjonen.
Demonstrasjonen var et klart signal til
verden om at Tyrkia må sytoppes i sin
skitne krig mot det kuridske folket, og
at en politisk løsning på dette spørsmålet må involvere representantene til den
kurdiske frigjøringsbevegelsen. Vi siterer en representant for det tyske politiet: "PKK kan ikke stoppes."

FRIHET FOR KURDISTAN!

Bli abonnent på
Kun 60 kroner for
6 nummer
Navn
Adresse
Postnr
Poststed

Onkel Potit i sving med å beskytte nazistene. En jobb potitene tok svært alvorlig
Foto: Anders Aabel

Rmu

Sendes til:
Rebell
Osterhaus gate 27
0183 Oslo
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Rap mot de rike
- Rap mot de rike ble danna av medlemmer og sympatisører med Rød Ungdom med tilknyttning til hiphop miljøet
og har som hensikt å hjelpe ungdom i
kamp mot systemet. Vi ønsker å konstituere en slags "kamp-grupppe" av revolusjonære rap-grupper og folk innafor hiphop miljøet som kjemper for en
bedre verden, sier nyvalgte formann i
Rap mot de rike, X-Ram fra Gatas
Parlament.
Rap mot de rike opererer foreløpig med
hemmelige medlems tall og vil heller
ikke gi nærmere opplysninger om hvor
stor del av den aktive hiphop scenen de
omfatter. Formann X-Ram avviser tvert
at man må være medlem av Rød Ungdom for å ha tilknytning til organisasjonen og understreker at de ikke er noe
politisk parti, selv om plattformen knapt
kan sies å være tverrpolitisk.
- Vår organisasjon er åpen for ungdom
som driver med hiphop og kjemper for
en bedre verden, mot kapitalisme ,
kvinneundertrykking og rasisme. Vi
driver ikke valgkamp for RV, men ønsker å snu den negative "driter-vel-jegi"-trenden som vokser i ungdoms miljøer overalt. Vi lever i en rotten verden,
og de eneste som kan gjøre noe med det
er oss sjøl. X-Ram mener også at

venstresida i Norge har mer å by på av
bra kultur en vi tror og oppfordrer også
folk som ikke driver med rap til å
"utvide konseptet" og for eksempel starte rock mot de rike o.l.

For kontakt med Rap mot de
rike (eller RAP AGAINST

THE RICH) , informasjon
- Vi kommer til å forsøke å gjennomføre konserter på flest mulig steder i
Norge og ønsker derfor kontakt med
hip-hopere og andre rap-orienterte på
venstresida overalt i Norge og gjerne
også utafor.
MARTIN

eller annet skriv til RAP
MOT DE RIKE, postboks 73
Romsås, 0907 Oslo.

Aksjon mot Narvesen i Ålesund
Rebell (Ålesund): Natt til 25 mai (Kristi Himmelfartsdag), aksjonerte Jentegeriljaen mot Narvesenkiosken i Gågata i Ålesund. De
ville protestere mot Narvesens porno-salg, og vise folk hva som
egentlig står i hyllene til landets største mykporno-distributør.
Det Jentegeriljaen gjorde var å henge
opp plakater med overskrifta "Dette
selger narvesen:", og bilder fra
pornoblad på det ene vinduet. På det
andre spraya de "Kvinneforakt" med
store bokstaver. I tillegg limte de igjen
dørlåsen med superlim.
Plakatene hang så godt fast at de fikk
henge hele neste dag, og de ble sett av
mange. Aksjonen havna på forsida av

Sunnmørsposten, og to av aksjonistene
ble intervjua anonymt i nærradioen
Narvesen fikk ødelagt ett vindu, men
det viktigste resultatet av aksjonen var
at endel folk begynte å diskutere og
oppdage hvor jævlig pornoen er. "Hærverket" ble anmeldt til politiet, men
foreløpig ser det ut til at Narvesen må
betale for vinduet sitt sjøl.

RåU

Narvesen er landets største pornoleverandør. Foto: Sigurd Jorde
(Bildet er arrangert)
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Lille tre

aw[d

Lille Tre er en var skildring av en
indianergutts oppvekst hos besteforeldrene sine på slutten av 30-tallet. Den
er skrevet av Graham Forrest, og kom
ut på engelsk i 1976. Og la meg gjøre
det helt klart: Dette er en av de aller
beste bøkene jeg har lest. Det har vært
mye debatt om hvorvidt boka er
selvbiografisk eller ikke, men den virker i alle fall troverdig.

som lever i harmoni med naturen. Lille
Tre handler om vanlige folk, med vanlige livsvilkår. Det eneste som skiller
dem fra andre fattige i USA på 30tallet, er at de har et annerledes livssyn.
Hvite radikaleres syn på indianerne
som et litt naivt folk som lever på
samme vis som forfedrene i pakt med
naturen blir fullstendig knust i denne
boka. Lille Tre og familien hans lever
av hjemmebrenning, de er like
påståelige som alle andre, de gjør og
tror like mye feil. Og familien er godt
blanda opp med hvitt blod.

Boka beskriver hvordan indianernes
nasjonale identitet hjelper dem å takle
livet etter at de har blitt så godt som
utsletta som folkegruppen og bare er
mennesker som fortvilt prøver å holde
på sin egenart. Lille Tre er ikke et
glansbilde av indianerne, naturfolket

Lille tre er ikke en heltehistorie på
samme måte som de fleste andre populære, moderne indianerbøkene. Men

det handler om vanlige mennesker, og
deres utrolige evne til å vise kjærlighet,
hat og styrke gjennom samhold, til å
feile og prøve igjen. Og det er nettopp
dette som gjor Lille Tre spesiell, Nettopp fordi hovedpersonene ikke er verken klokere, dummere, snillere eller
modigere enn de fleste andre er det lett
å identifisere seg med dem. Uten å bli
sosialpornografisk tar boka opp amerikanske myndigheters utrolige diskriminering av indianere, og deres forsøk
på å ødelegge en hel nasjon. Og den
beskriver hvordan vanlige folk, tross
alt, gjør opprør.
Jeg vil foresten anbefale å lese boka på
engelsk, (The Education of Little Tree),
da mye av sjarmen i boka ligger i
språket og dialekten, noe oversetteren i
liten grad har klart å få med i den norske
utgaven.

Oppgjøret me
Ingo Hasselbach

en nynazist forteller
Ingo Hasselbach, bokas forfatter, var i
mange år en sentral person i det nazistiske miljøet i Tyskland. Han har vært
med på våpentrening, brannbombeangrep på asylmottak og i gatekamper
med venstreorienterte husokkupanter.
I 1993 sprang bomben: Under en enorm
mediadekning hoppet Hasselbach av
og etterlot seg en rimelig sjokkskada
nazibevegelse.
I denne boka forteller Ingo Hasselbach
sin egen historie, fra han starta som
sniffer og pønker, til han beveget seg
inn i den nazistiske bevegelsen. Han
forteller om sin søken etter et miljø og
en tilhørighet, og hvordan problemer i
familien gjorde at han kom i kontakt
med høyreekstremistene.
Hasselbach har også fått hjelp til å
skrive boka av Winfried Bonengel,
mannen som hjalp Hasselbach ut av
nazibevegelsen. Han har også laget to
filmer om nazibevegelsen i Tyskland.

Boka gir et skremmende og realistisk
bilde av den høyreekstreme bevegelsen
i Tyskland. Samtidig som den handler
om hvorfor Hasselbach blei nazist, er
den også en grundig gjennomgang av
personer, hendelser og organisasjoner
på den ekstreme høyresida i Tyskland
og ellers i Europa. Det som gjør boka så
spennende er at dette er førstehånds
opplysninger, det er ikke en eller annen
journalist som har skrevet boka, men
den gamle formannen i Nationale Alternative, en nazistisk gruppe i Tyskland.
Ingo Hasselbach gjør også rede for
hvorfor han hoppet av: om oppgjøret
med den bevegelsen som har virket som
et rusmiddel, og dominert ungdommen
hans i kampen for å bli anerkjent og
finne et fellesskap.
Jeg kan trygt anbefale boka til alle som
er interessert i, og driver med, antirasistisk arbeid.

Bedre kan det ikke bli, et godt og

Kan bli noe stort, men noe

gjennomarbeidet produkt!

mangler.

Middels, men ikke noe
spesielt.

Oppgjøret - en nynazist hopper av
Ingo Hasselbach og Winfred Bonengel
Pris: 158,Utgitt på Aventura Forlag
(Bildet viser den danske utgaven av boka)

For enkelt, jobb
hardere!

Overfladisk
rett og slett

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

På sommerleir hos svenske
kommunister
Revolutionår Kommunistisk
Ungdom i Sverige har avholdt
sin sommerleir. 2-8. juli samla
RKU 120 ungdommer i ei uke
til politisk skolering og almen
moro.
Revolutionær Kommunistisk Ungdom
er en ny organisasjon. Under Golf krigen meldte behovet seg for revolusjonær organisering. RKU er ungdoms
organisasjonen til KPML(r),
Kommunistiska Partiet Marxist
Leninistarna (dom revolutionåra), for
enkelhetsskyld kalt r`arna. Partiet hadde i før i tida et ungdomsforbund, men
det blei etterhvert for gammalt til å
kalles ungdomsforbund. Dagens RKU
har eksistert i rundt tre år. På den tida
har de klart å bygge opp en organisasjon
i de største byene i Sverige.
GØY PÅ LEIR
I Sverige arrangerer partiet og ungdommen leir sammen. Det betyr at
leiren blir stor, i år var det et sted
mellom 500-600 mennesker innom leiren. Av disse var rundt 100 pionerer (en
slags revolusjonær barnehage), 120 fra
RKU ,og resten fra partiet. Sjøl om

Fra RKUs løpeseddel lor sommerleiren

RKU hadde leiren sammen med partiet, så var ungdomsleiren adskilt, og
hadde sitt eget program. Fra RKUs side
blir dette betegna som et ledd i å bli en
mer sjølstendig organisasjon.
Programmet på leiren var lagt opp som
en lett blanding mellom politiske innledninger og verksteder, som f.eks. tskjorte maling. På kvelden var det kino
og badstu. En avslappende uke med
svenske kommunister.
RØD UNGDOM
På leiren deltok også to gjester fra Rød
Ungdom. Det de fikk utretta var å få et
inntrykk av RKU, og politiske situasjonen i Sverige. Rød Ungdom la også
fram en presentasjon av oss sjøl og en
kort Hvem Hva Hvor i norsk politikk.
Det var også en representant for
Kabataang Makabayan på leiren. KM
er ungdomsforbundet til den revolusjonære opposisjons bevegelsen på Filippinene.
EAK
Eld Attakk Krossa, svensk PK proletær
kommunist rock, spilte på leiren. Se
anmeldelse av skiva vapen at folket i
forrige Rebell. Siste kvelden dro det 7
mann sterke bandet i gang med et show
som får gode kommunister til å skjønne
hva det er de driver på med. Har du hørt

enhetsfront sang av Berthold Brecht? I
EAK versjon blir krafta i teksten til den
tyske kommunisten fra mellomkrigstida, bygd opp med fete gitarer og ram
vokal. På Rød Ungdoms sommerleir
kommer det til å bli muligheter til å
kjøpe skiva.
PROLETAR FOTBOLL

I 1973 starta Proletæren FF sin
virkomhet. Ideen var å samle revolusjonære som dreiv med idrett, og gi
sporten politisk retning. Etter tjue år
etter har de klart det. PFF har over 800
medlemmer, og et velvoksent klubbhus
utafor Gøteborg.
Klubben deltar med både mannlige og
kvinnelige lag i svenske serier. Klubben har ei linje på å dele ut avisa
Proletåren (Sveriges svar på Klassekampen) til de laga de spiller mot.
PFF arrangerer også et såkalt fredsløp i
Gøteborg, dette er solidaritets arrangement hvor overskuddet går til bevegelser eller organisasjoner som f.eks ANC
eller PFLP.
I år kommer løpet til å gi sin støtte til en
gruvearbeiderforening i Tuzla i eksJugolsavia. Det blir også arrangert parallelle løp i seks andre land.
HARALD SELVÆR
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Bergen:
De borgerlige vil ikke nekte rasistene
talerstol i valgkampen
Bergen (Rebell): De borgerlige ungdomspartiene

sterk kost for dem.

i Bergen ville ikke støtte en oppfordring til

SOS Rasisme, AUF, SU og RU går nå likevel ut

elevrådene om å ikke invitere Fedrelandspartiet/

med et slikt opprop og har tenkt å kjøre en offen-

Stopp Innvandringen til skoledebattene. Denne

siv linje overfor rasistene i skolevalgkampen.

linjen, som støttes av både NGS og NEO, ble for
På et møte i Bergen i juni sprakk det
tverrpolitiske samarbeidet for å stenge
Fedrelandspartiet (FLP) og Stopp Innvandringen (SI) ute fra skolevalgene.
Det de borgerlige ønsket var en generell uttalelse mot rasisme. Det kunne
ikke SOS, RU, SU og AUF godta.
- Vi ønsket å få til et opprop som hadde
breiest mulig støtte. Derfor inviterte
SOS alle ungdomspartiene utenom
Fremskrittspartiets Ungdom til samarbeidet. Da de borgerlige truet med å
trekke seg, godtok vi også at FpU skulle
få være med. Men vi kunne ikke godta
at de tok vekk den aksjonistiske, praktiske delen av initiativet. Hele poenget
var nettopp at flest mulig partier skulle
forplikte seg til å støtte kampanjen mot
FLP og SI, sier Bård Sandstad og Gard
Samsonsen fra SOS Rasisme. Begge to
sitter i styret for Bergen SOS.
Da FpU ble med, fikk de borgerlige
flertall. Etter at de hadde trenert avgjøreisen på møte etter møte, ble det til
slutt vedtatt en slik generell uttalelse
som de ønsket. Unge Venstre og FpU
hadde iherdig forsøkt å bearbeide de
andre borgerlige mellom møtene. Da
trakk AUF, SU, RU og SOS Rasisme
seg fra hele samarbeidet
Det anti-rasistiske engasjementet hos
de borgerlige stakk visst ikke særlig
dypt, for de har ikke giddet verken å
sende ut den uttalelsen som til slutt ble
vedtatt eller å fortsette noe slags samarbeid i forhold til rasisme. Ungdomsorganisasjonene i KrF, Sp og Venstre i
Bergen ødelegger altså det fine bildet
som moderpartiene prøver å bygge opp

som partier som tar kampen mot rasisme på alvor.
- Det var synd at initiativet sprakk, men
likevel var det riktig å forsøke å få til et
bredt samarbeid fra begynnelsen av,
mener Gard. Det viktigste i denne omgang var å isolere FLP/SI fullstendig.
For å klare det i hele Hordaland, ikke
bare i Bergen sentrum, var vi nødt til å
prøve å lage en kampanje som selv
moderate elevråd kunne støtte. Vi må
lære av EU-kampen at vi må tenke
stort; nå må vi ut og involvere mange,
sier Bård. Det er veldig viktig at kamp
mot rasisme ikke blir en sær sak som
bare folk på ytterste venstre fløy driver
med.
Er det ikke en fare av man legitimerer Frp ved at de får delta i et slikt
samarbeid?
- Ikke så veldig stor fare, tror vi. Hvis
Frp hadde forpliktet seg til å støtte
aksjoner mot FLP/SI hadde vi klart å
splitte ytterste høyre og det hadde vært
veldig bra. Men nettopp fordi Frp både
kan miste og kapre velgere fra FLP/SI,
ville de heller ikke forplikte seg til noe
som helst. I tillegg kunne vi ha konfrontert dem med politikken deres i
skoledebatter hvis de hadde sluttet seg
til en slik kampanje mot rasisme. Hadde de trukket seg fra samarbeidet mens
de andre borgerlig ble, hadde vi kunnet
bruke det mot dem. Det siste hadde
kanskje vært det aller beste.
Selvom det opprinnelige initiativet ikke
- ble noe av, har AUF, SU, RU og SOS
Rasisme bestemt seg for å fortsette et
samarbeid og de har ganske offensive

Rip

planer. De vil forsøke å få med fagforevinger, innvandrerorganisasjoner og
andre. Før valget skal det arrangeres en
konsert mot rasisme og ellers vil man
selvsagt jobbe svært mye overfor
elevrådene. - Vi har godt håp om at ett
eller flere av de borgerlige
ungdomspartiene vil tilslutte seg etterhvert. Forhåpentligvis blir det rett og
slett for pinlig for dem etterhvert å ikke
være med.
Hvilke planer har SOS selv for valgkampen utenom dette felles initiativet?
- Vi kommer til å jobbe både på egenhånd og sammen med de andre. Det er
SOS som har politikken på antirasisme,
selvom de andre støtter større eller mindre deler av denne. Derfor må vi nok
bruke en god del tid på å argumentere
for hvorfor det er riktig å stenge rasistpartier ute fra skolevalgkampen.
Generelt er det et problem at det er
altfor liten kontakt mellom SOS-lag
rundt omkring i landet. Ledelsen i SOS
jobber for abstrakt i forhold til valgkampen. Det er for eksempel ingen
felles strategi for hvordan vi skal forholde oss til andre folk og andre grupperinger. I Bergen forsøkte vi å få til et
bredt initiativ, i Oslo har de satset en
god del smalere, og slik varierer det fra
sted til sted.
Vi har mye å lære av måten Ungdom
mot EU drev kampanje på skolene;
hvor proft det fungerte og hvor mye
forskjellige folk de henvendte seg til,
mener Bård.

NINA REIM
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Medlemmene
støtter opp om
Ungdom mot EU
UMEUs medlemmer har tydeligvis ikke gitt opp kampen mot
EU-tilpassing og EØS. Overraskende mange betaler kontingenten, nå som det endelig blir
sendt ut krav til alle medlemmer. Dette er noe som lover bra
for aktiviteten til høsten og

Henda vekk fra Abortlova!
Lørdag 29. april avholdt Seierskirka
som vanlig "ja til livet" markering.
Denne dagen brukes hvert år til å angripe kvinners hardt tilkjempa rett til
sjøvbestemt abort. Seierskirka og deres
allierte er bl.a kjent for å stå med brennende kors og blodige dukker utenfor
sykehus hvor det foretas abortinngrep.
Dette gjør de under dekke av at de vil
beskytte liv. Men det Seierskirka virkelig står for er psyskisk og fysisk mishandling av kvinner og abortleger. I
USA har kristenfascistene ståss bak
terrorhandlinger som har ført til
lemlestelse og mord. Dette viser at
disse folka i virkeligheten ikke er opptatt av å verne liv - de ønsker kontroll

over kvinners liv og kropp.
Retten til sjølvbestemt abort er viktig.
Før den ble kjempa fram var det opp til
en nemd å bestemme om en kvinne fikk
lov til åta abort eller ikke. De fleste fikk
avslag. For mange var det eneste alternativet å gå til "kloke koner" eller
utføre abortinngrepet sjølv. Ofte endte
de illegale abortene med lemlstelse,
sykdom eller dødsfall. Sjølvbestemt
abort er viktig for kvinners rett til liv. I
land hvor abort fremdeles er ulovlig dør
tusenvis av kvinner hvert år. Vårt liv vår kropp, fortsatt sjøvbetsemt abort.
MARTE RYSTE OG
GURI MUGAAS

vervekampanja som blir satt i
gang ved skolestart.
Sjølv om en stor del av de gamle medlemmene slutter opp om Ungdom mot
EU, er det stort behov for nye medlemmer og aktivister. Organisasjonen vil
derfor benytte den økte politiske aktiviteten i valgkampen til å markere seg og
verve medlemmer.
Det blir utarbeidet studieopplegg om
EØS og frihandel som skal settes i gang
i løpet av høsten. Ett for ferske medlemmer og nystarta lag og ett for de mer
viderekomne. Det er planlagt å sette i
gang med studier under og i etterkant av
vervekampanja. Dette er nok noe som
mange av medlemmene tørsteretter, nå
som vi har hatt en liten dødperiode etter
folkeavstemminga.
Valgkampen skal også brukes til større
markeringer. I Bergen skal UMEU arrangere en konferanse like før valget.
Denne konferansen skal spesielt ta for
seg virkninger av EØS og EU-tilpassing på lokalt plan.

Demonstranter som forsøker å overdøve

kristen-fascistene. Foto: Mari Skurdal
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Sosialisme eller Barbari
Rød Ungdoms sommerleir

Første uka i august var store
deler av den revolusjonære
ungdommen i Norge samlet på
Tromøy, utenfor Arendal.
Sommerens største eventyr
hadde begynt. 150 ungdommer
ankom Hove leirsted etter å ha
sittet 4 lange og hete timer i
buss.
Leirledelsen hadde jobba i mange måneder med årets happening. Der møttes
unge og ikke fullt så unge mennesker
fra Tyskland, Belgia, Sverige, Filippinene og Norge for å diskutere. utveksle
erfaringer, bade, spille volleyball og ha
det gøy. Tema for leiren var "Sosialisme eller Barbari". Det varinnledninger
om hvor jævlig den kapitalistiske verden er, samtidig som man hadde foredrag om sosialisme og revolusjon.
På begynnelsen av leiren var det som
vanlig gutte- og jentesamling. Der lærer vi en del om undertrykking av jenter, og hvordan vi skal bekjempe dette
på leiren og i resten av samfunnet. På
jentesamlinga er det en del øvelser for
å få bedre sjøltillit. Mange jenter har
problemer med å snakke i store forsamlinger, derfor er dette en viktig del av
leiren.

HVA GJØR GUTTENE?
Også på guttesamlingene går de gjennom hvordan jenter blir undertrykt og
hva gutter kan gjøre for å forandre på
seg sjøl. Det er også diskusjoner om
hvordan gutter kan delta i jentekampen.
En av de siste dagene samla guttene og
jentene seg igjen for å oppsummere
hvordan leiren hadde gått. Vi diskuterte
hvordan forholdet mellom gutter og
jenter hadde vært på leiren.

I løpet av uka blei det holdt innledninger om bl.a. politisk økonomi, EØS,
frihandel, marxisme og feminisme, sosialisme og revolusjon, kommunisme
og ml-bevegelsens historie. Etter innledningene var det gruppediskusjoner
der alle kunne få fram sine synspunkter
om emnene. I tillegg v ar det internasjonale seminarer der våre kamerater fra
det store utland fortalte om hvordan de
kommunistiske ungdomsorganisasjonene fungerer i deres hjemland.
7000 KRONER TIL UMEU
En av de viktigste tinga på Rød Ungdoms sommerleir er innsamlinga. Som
i år gikk til Ungdom mot EU. Dette er
ikke vanlige innsamlinger hvor man
går rundt med bøsse for å tigge penger.
Istedenfor finner leirdeltagerne på forskjellige tjenester som de selger billig
til hverandre, f. eks: Klippe håret, blinddate, snill vekking og godnatt-historier. Vi hadde også amerikansk auksjon
hvor pengene gikk til innsamlinga. Til
sammen fikk vi inn godt over 7000 kr.

SOL, SOMMER OG DISKO
På kveldene var det konserter og disko
på programmet. Vi hadde besøk av
rapgruppa Conspiracy fra Oslo, og
Randabergbandet Blå Salami som spilte covere av gammel rock' n'roll og
country-rockabilly.
Været var ekstremt bra, med sol hver
dag og gode badetemperaturer. Derfor
var det mye bading, til og med om natta.
Og siden været var så bra blei også
volleyball turneringa vellykka. Den blei
sjølsagt arrangert i sosialistisk ånd, så
det laget som tapte blei ikke slått ut,
men invitert til å spille sammen med
vinnerne i neste kamp. Det hele endte
med at det var 40 spillere på banen i
finalen. Litt kaotisk, men alle hadde det

gøyNY PA LEIR
Til sammen var det 150 ungdommer på
leiren. Mange var garva RU-medlem- mer, men for en stor del var dette deres
første møte med Rød Ungdom. Vi har

intervjuet en som ikke er med i Rød
Ungdom og som var på sommerleir for
første gang. Han heter Kjartan, er 14 år
gammel og bor i Oslo. Han kom på
sommerleir fordi han kjenner noen som
skulle dit og regner seg sjøl som kommunist.

Hvordan fikk du vite om Rød Ungdoms
sommerleir?
- Jeg fikk en brosjyre, og syntes det
hørtes interessant ut, derfor ba jeg om
mer informasjon. Jeg syntes det så spennende ut og meldte meg på.

Hva syntes du om leiren?
- Jeg syntes det var et kjempebra opplegg. Innledningene og gruppediskusjonene var bra lagt opp, og seminarene
var supre. Jeg likte hest "Opprør i Norge" med Harald og "Femirnarx- med
Leikny og Asta.
Var det ikke noe du syntes var negativt?
- Jo, maten kunne vært bedre, og så
kunne det godt ha vært dessert, Ellers så
synes jeg gutte- og jentesamlingene
ikke var så bra. Det blir litt for mye at
jentene skal opp i samfunnet, uten at vi
jobber for å få guttene nedover, så det
blir plass for jentene. Gutter og jenter
må jobbe sammen for å oppnå sine mål.

Har du tenkt å melde deg inn i Rød
Ungdom?
- Ja, jeg har lurt pådet, men jeg har aldri
vært politisk aktiv før. Derfor er det
veldig nytt for meg. Dessuten er jeg
pasifist og ikke helt for væpna revolusjon, men jeg kan forstå at det kan være
nødvendig for å forandre verden så
mye. Jeg kommer i hvert fall tilbake
neste år, for å diskutere politikk, og
møte nye kamerater.
HELGA PEDERSEN
OG ERIK KRUSE
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gjør det rette •

opp
rasismen

Rasismen vokser i Norge. Mange legger skylda på nynazistene, men de farligste
rasistene er ikke gutter som roper "sieg heil". Statens rasisme er farligere.
Flyktninger blir sendt tilbake til forfølgelse og tortur. Regjeringa sier de ikke er reelle
flyktninger". Det er den statlige rasismen som dreper - hvor mange er det ingen som
veit.
Regjeringa skaper grobunn for rasismen. Den mistenkeliggjor flyktninger og stenger
grensene for alle mørkhuda. I fjor fikk 22 personer politisk asyl i Norge! Vi må knuse
rasismen. Den splitter oss i kampen mot makta, Arbeiderpartiet og NHO. Den splitter
oss som må stå sammen mot all undertrykking.

RØDOUNGDOM

Osterhaus gata 27, 0183 Oslo
Tlf: 22 98 90 70 Fax: 22 98 90 55

