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SAMLING OM

ERITREA

45 timers
arbeidsuke or
16-arin er

100 tonn bomber daglig.
100 000 nye flyktninger. Ubegrensa behov for materiell
hjelp. Dette var situasjonen i
Eritrea da NRKs utenriksmedarbeider besokte landet for jul.

Intervju med NRKs
Joar Hoel Larsen
•

IN VASION

Side 8 og 9
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Juntaen i Hanoi har gjort invasjon i Kampuchea. Oppdragsgiverne sitter i Moskva.
Med tanks og russiske MIG-jagere skal
Kampuchea tvinges i kne. Men Kampuchea
har seiret i folkekrig tidligere. I 1975 ble
USAs krigsmaskin kasta pa sjoen, og det

up-- ge' at
e ar es
gymnasiaster ma bruke 3 timer
daglig pa lekser om skolens
krav skal oppfylles.
Side 7

kampucheanske folket er fast bestemt pa a
kaste ut de vietnamesiske inntrengerne.
og det skal vi gi
Men de trenger stotte
dem!
—

BAKSIDA
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Vi miter Ivar Dyrhaug fra radioens Pop Spesial
En ettermiddag i desember skulle vi treffe Ivar Dyrhaug. Sammen med Sigbjorn Nedland utgjer han
radiopopens radarpar. Vi
hadde aldri sett Dyrhaug
for, man hadde en viss Weise av at vi ikke skulle speide
etter en Travolta-lignende f igur skliende rundt i hvit
dress. Der fikk vi rett. I
snekkerbukse av den sorten
snekkerne virkelig bruker,
et milelangt vevd skjerf
uryddig slengt rundt halsen
og med en like uryddig platebunke under armen, matte
Ivar Dyrhaug oss i vestibylen pa Marienlyst.
Et uventa trekk fra kringkastingsledelsen — de har
innvilga Pop Spesial sendetid 1. juledag — gir oss et

ufrivillig langt opphold i studio for praten var med Dyrhaug kan starte. Det er en
rutinert tremannsgjeng som
holder det gaende i dreye 3
timer for a spille inn og mixe
ferdig to program pa 40 minutter hver.
Dvs. — vi SER bare to —
teknikeren og Dyrhaug. Sigbjorn Nedland er ogsa til stede, men det takket were en
direkte linje fra NRKs kon•
torer i Kristiansand! Og vi
som trudde de to rockegutta
satt i hver sin lenestol og
smaprata — akkurat sit avslappa hems de jo unektelig
ut. Men sa har de da heller
ikke noe manus a holde seg
til. Med hver sin «kjoreplan»
i handa (der det kort og godt
star hvilke plater som skal

aMIM.

spilles), er det unedvendig
avtale mer enn hvem av
dem som skal inn-annonsere
henholdsvis ut-annonsere la tene. Mest imponert blir vi
likevel av teknikeren som
har ansvaret for at den rette
skiva kommer pa til rett tid
og sted, at det star akkurat
passe diskant pa, at lata «fader» ut akkurat DER, og at
de to pratmakerne blir satt
inn igjen akkurat DER.
Stort sett gar opptaka i ett
fra «Hei» til «Takk for oss»,
men noen avbrudd blir det
sjelsagt. Som f.eks. da Dyrhaug gjer et forgjeves forsek
pa a ayslutte 1. juledagsprogrammet sann : «Ansa,
skriv til NRK, Oslo, Pop 3».

«Opprorstrangen
blant ungdommen
drivkra to i rockets))
— Hvordan velger dere ut plater til Pop Spesial, Dyrhaug —
gir det etter din egen og Nedlands smak?

— Mange tror det, men sann
kan det jo ikke vre. Vi kan
umulig sta inne for all den musikken vi presenterer. Det blir et
subjektivt valg, men om vi kjorer helt skjeivt og neglisjerer en
musikktype helt, har vi ganske
snart lyttere pa nakken.
LITE DISCO
— Dere kjerer lite disco — far
dere ingen sinte reaksjoner pi
det?

— Nei, og vi prioriterer bevisst disco-musikken lavt. Vi tar
hensyn til at vi er det eneste
rock-forumet i NRK. Den hyperkommersielle disco-musikken
av typen Tina Charles og Boney
M er dessuten som regel godt
representert i de lette underholdningsprogrammene.
— Spesialist pi omridet som
du er — hvorfor selger Grease
og Saturday Night Fever sa fa ntastisk?

— Noen spesialist er jeg na ikke — aller minst pa det omradet
— men arsaken ligger ganske
klart i dagen. I lanseringa av
Grease er det kasta inn en
kommersiell styrke som savner
sidestykke i platebransjen. Nar
Pepsi Cola, Levis og Polydor
samler kreftene i reklameframstotet, ja, da ma det gi resultater. Virkninga blir ikke liggende
langt fra hjernevasking. Jeg er
glad vi slipper a spille denne musikken.
SENSUR?
— Nix dere en gang imellom
spiller en lit med politisk progressiv tekst, er dere pafallende
forsiktige i kommentarene. Det
blir som regel noe sant som «dette var en tekst med mening» eller noe i den duren. Er du redd
fora bli sensurert?
— Nei, egentlig ikke. Det er

mer uttrykk for at vi i slike tilfeller forsaker a fa lytterne til
tenke sjel.
— Det var noe sant dere hadde
i tankene gjennom den fenomenale duo-annonseringa dere hadde av Rod Stewarts «Do ya think
I'm sexy?»
— Nettopp. Det var sjelsagt
ikke ubevisst at vi spilte denne
haplost darlige teksten i

sammenheng med presentasjonen av den svenske -gruppa
Friskt vann sum nettopp lager
«tekster med m ening».
PUNK — EN «SPILL SELV»BEVEGELSE
— Hva mener du om «new wave» — eller punk-bevegelsen?

— Den starta som en lokal bevegelse ut fra tankegangen «du
har ikke mer moro enn den du
• lager sjol». Sann ble det en slags
selv»-bevegelse, og det ma
jo sies a vmre positivt. Det er
synd at denne bevegelsen fortsatt ser ut til a bli slukt av << the
Establishment».
OPPRORSTRANG
— Akkurat det er vel ikke noe
enestitende for punkbevegelsen?
— Nei, dessverre har det samme skjedd med mange bra beve-

gelser for. Sann jeg ser det, har
opprorstrangen blant ungdommen inert drivkrafta i alle
viktige epoker i rocken. Forst
har vi den tida da rocken ble
skapt — fra midten av 50-cira til
59. TV-selskaper, palteselskaper
— hele det etablerte samfunnet
- kjempa innbitt mot rocken.
Nar ungdommen pa tross av dette klarte a utvikle sin egen kultur gjennom rocken, la pengeinteressene om til en annen og
langt mer vellykka taktikk. De
kjoptc opp rocken, forma den etter sine interesser og ufarligg jorde den. Plutselig en dag var
det ikke skikkelig rock vi fikk
here lenger, men et setsuppeprodukt presentert snart av en
Bobby-ditt, snart av en Bobbydaft. Det samme er tilfelle med
hippiebevegelsen som i utgangspunktet var en cerlig opprorsbevegelse hovedsakelig retta

mot Vietnam-krigen. Snart var
det "Make lov not war"-merker
a fa kjept i hvert stormagasin.
Sci var DEN bevegelsen kommersialisert, kjept opp og odelagt. Det samme ser ut til a skje
med deler av punk-bevegelsen.
De g jenvaerende i Sex Pistols,
som nylig spilte sammen med den
gamle togreveren Ronald Biggs,
ma vel sies a ha solgt seg med
hud og hdr. Men vi skal were forsiktige med a domme for strengt
— for ungdom som er vokst opp i
arbeiderstrok i England er det
vanskelig d si nei takk til 1 000punds kontrakter .
PLATESELSKAPENE
— Hvilken rolle spiller palteselskapene i dette?
— De store selskapene ser ut
-

til a ha ett mal for eyet: salg.
Derfor fungerer de ogsa musikkpolitisk konservativt. De torso*

ker ikke a hjelpe artistene til a
utvikle sine spesielle talenter.
Tvert imot — de forsaker a fa al:
le til 6 late akkurat sann det skal
late for a selge. Eksempel pa

dette er alt det seppelet som ble
produsert i kjelvannet pa The
Beatles. Likeledes da Queen slo
igjennom — na skulle alle synge
flerstemmig Na holder
det ikke lenger, og plateselskapene satser pa sikkerhetsnaler og punkutstyr.
GENESIS BEDRE
ENN CLASH?
— Hvordan star det til med
det musikalske niviet i «new
wave»?
Det er vel ingen tvil om at

de musikalske ferdighetene hos
grupper som Queen og Genesis
ligger langt over de beste punk banda. Men noe av vitsen med
punk-bevegelsen er jo at du ikke

ma vmre helproff for a spelle gitar. Paul Simenon f.eks. hadde
spilt bass i to maneder for ban
begynte i Clash ... Noe sant hadde ikke vmrt mulig i Genesis.
«... SOSIETETS
SKUESPILLERE FRA
HOLLYWOOD»
— Har du noen synspunkter pi
«gigantomaniet» pa utstyrsfronton? Det ser ut som det ma
plusses pi en ny trailer for hver
supergruppe som gjester oss?
— Denne utviklinga er nok
ferst og fremst et utslag av at
publikum krever bedre og bedre
lyd. Det skal liksom ywre sa nwr

opp til lydkvaliteten pa plata
som mulig. Men utviklinga er
likevel skremmende. Fred Frith
fra avantgarde-gruppa Henry
Cow fortalte meg i 75 at han ikke
ble sa lite forskrekka da han fant
ut at han personlig hadde utstyr
for 100 000. Eric Burdon ga uttrykk for noe av det samme da
han sa at utstyret som na blir
brukt som monitorer (altsa for
at musikerne skal here seg sjel
pa scenen) i hans glansdager ble
vendt ut mot 25 000 tilskuere.
Det er klart at dette legger
grunnlaget for et kaldt forhold
mellom publikum og musikere.
Kontakten blir borte, og musikerne minner mer og mer om
sosietetsskupespillere fra Hollywood.
CLAPTON OG BOWIE
— Clapton, Bowie og Rod Stewart har kommet med uttalelser
som forirsaka dannelsen av
Rock Against Racism. Kjenner
du noe til det?
— Litt veit jeg. Eric Clupton

ropte en gang fra scenen at det
var altfor mange arabere i England. David Bowie suste sa vidt
jeg veit en gang inn pa Victoria
Station med handa lofta til nazihilsen. Jeg har imidlertid sett
Bowie forsekte a dementere at
han har sympatier med nazistene, sa det er ikke sa godt a vite
hva han mener.
Til dere som ikke kjenner Dyrhaug fra Pop Spesial: Skru pa
radioen mandag kveld klokka
hale Ottte. Som regel er det atskillig mer trivelig og interessant a here Dyrhaug/Nedland
prate plater enn a se hva folka i
"Departementsrevyen” presterer i titteskapet pa denne tida.
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2000 kroner dagen pa stoff. Penga skaffes gjennom tjueri
og prostitusjon. Sjol gikk «Frank» med pistol i lomma for ikke a bli rang av en i desperat jakt pa dagens dose. De fleste
av kameratene hans fra den tida han sjol begynte som sproytenarkoman, er na, &Hie av overdoser. Sin egen bror fant han
dod hjemme pa gulvet. Dette er hverdagen for de hundrevis,
kanskje 1000 som gar pa heroin i Oslo i dag.
«Frank» har vont spraytenarkoman i 8 ir. I desember slapp han ut etter 1 ors
fengsel for tjuveri. Han
hadde da 50 kroner i lomma, og pensjonatrom pi sosialkontorets regning i ei
uke. Deretter matte han
klare seg sjol. Natta for Rode Garde traff han, hadde
Frank og kona hans overnatta hos noen venner.
Hvor de skulle bo neste
natt, var uvisst.
Frank begynte med harde stoffer i miljoet rundt
Slottsparken i 1970. De fleste av kameratene hans fra
den tida er na (lode av overdoser. For 2 ir sia fant han
sjol broren sin dad pit gulvet hjemme hos familien.
En kamerat av han fant
kona si dad i en leilighet pit
Bjolsen da han kom hjem
pi perm fra fengslet til jul i.
ir.
Mens Frank har sittet inne dette iret, har han tatt
artium i matte og fysikk.
Han har kommet inn pi
teknisk skole i Goteborg, og
tar med seg kona dit
23. januar. Han forteller at
hverken han eller kona er
avhengig av a gi pi stoff,
og begge skal kutte helt ut
nir de flytter. Han tror de
skal klare det.
Rode Garde har hatt en
lang prat med Frank om
narkotikamiljoet i Oslo.
— Er det lett a fa tak i
harde stoffer som morfin
og heroin i Oslo i dag?
— Byen flyter over. Det
er sikkert 30-40 ulike gjenger som drar til «Koben» og
Amsterdam og kjoper. Men
det er dyrt. For noen Ar sia
kosta det 30 kroner a bli
stein. 5 kroner tabletten for
metadon. Na koster samme
tabletten 100 spenn.
— Da ma det vcere noen
som tjener gradig pd a selge?
•

IMPORTORENE
SOM TJENER
— Ja, men ikke de som
selger pa gata. De selger
for a skaffe penger til stoff
sjol, og til mat og hus. Det
er 3. ledd bakover som ho-

ver inn penga. De som importerer fra utlandet. Det
er nyktre folk som lever av
a kjope og selge stoff, men
som aldri sjol bruker det.
Vi som kjoper og selger pa
gata kjenner ikke disse folka. Men de tjener store
penger pa oss. Hvis du selger her nede uten a bruke
stoff sjol, vii du lett kunne
tjene 5000 kroner om dagen.
— Tror du det star noen
norsk mafia med stresskoffert, bankboks og hoye stillinger bak import en til Norge?
— Nei. For en ,norsk mafia hadde fatt etablert seg,
vine kinesermafiaen fra
Amsterdam og «Koben» ha
kommet dem i forkjopet.
Det vanlige er at de som
importerer kjoper pa kreditt. Det gar bra, for de veit
at hvis de ikke betaler, far
de en kule i panna.
Men importorene nede i
Europa, er store gutter. De
kjoper 1 kg heroin i Bangkok for 15 000 kroner som
selges pa gata her hjemme
for 15-18 millioner.
Men det har jo gag mye
rykter om en norsk skipsreder ...
— Hvor mye penger ma
en narkoman i Osl ha for 4
holde seg med mor eller
heroin?
2000 KRONER
DAGEN TIL STOFF
— Ei lita dose koster 300
kroner, og det holder ikke
noen tid hvis du er litt hekta (avhengig), da ma du ha
to eller tre. Det er vanlig
bruke opp til 2000 kroner
dagen pa stoff. For a skaffe
disse penga, stjwler vi og
selger pa gata.
— Eller til Bingovertinner ...?
— Det og. Jentene begynner for eller seinere a trekke pa gata. De synes det er
lettvintere.
— Hvordan er miljoet
blant dere?
— Jaevlig. Hvis du ikke
har penger til stoff en dag,
er det ingen som hjelper
deg. Da er det bare a ga a

legge seg. Her nede raner
dem hverandre. De sier de
skA.1 kjope stoff, far med
seg typen inn i ei sidegate
og raner'n. Jeg gym' det ikke sjol, men jeg skjonner
godt dem som gym. det. Tilvmrelsen blir steinhard. De
ser ingen annen losning.
Denne ma jeg ga med i
lomma. (Frank viser oss en
liten pistol)
— Kan du forklare hvordan det kjennes a ikke fa
stoff nar du er narkoman?
— Tenk deg at du har et
stalband rundt hue som
skrus til sa hardt det gar
an, med en tommeskrue
foran som presses innover i
panna. Du har den verste
huepine du kan tenke deg,
sug i magan, influensafeber, og skjmlver i hele kroppen.

ning. Det er ikke de som
selger her pa gata som
blander det i, men ledda
lengre bak. De gjor det
sjolsagt for a eke omsettinga.
— Hvordan far dere tak
sproyter?
— Det er et apotek i byen
som selger sproyter uten
videre. Det virker som om
det er avtale at det apoteket skal selge, men ingen
andre.
— Hvordan reagerer du
nal- du ser det er nye, unge
folk som dukker opp i miljoet deres? Gjor du noe for
a advare dem?
— Nei. Jeg registrerer
det bare. Har ikke ressurser til a ta meg av andre.
De ma klare seg sjol. Jeg
har mattet Imre av meg
sjol. Det har ikke hjulpet
hva andre har sagt til meg.
— Hvordan reagerer du
nar du far vite at folk du
kjenner har dodd av overdose. Gjor ikke det heller
inntrykk?
— Er Mitt vant til det.
Men det var hardt den gangen jeg fant bror min dau
pa gulvet i stua hjemme
hos folka ware.
— Hvordan synes du

samfunnet hjelper ungdom
som gar p4 harde stoffer?
MYNDIGHETENE
GJOR EKKE NOE
— I 72-73 snakka myndighetene sa. pent. De skulle lage behandlingsopplegg. De bygget ut noen behandlingsplasser. Na er det
liksom ikke helsevesnets
ansvar lenger. Det er helt
stille. Uteseksjonen har vi
ikke sett snurten av pa lenge. Avisene skriver ikke
om narkotikaproblemet
lenger.
Purken kommer av og til
og jager oss opp av Tbanen og inn i sidegatene.
De haiene de burde ta, har
de ikke sjans pa a M fatt i
med de midlene de har. Det
er folk som ma skygges 24
timer i dragnet i ukevis for
man kanskje kan oppdage
hvor de far forsyninger fra.
Slike opplegg setter dem ikke i gang.
Dette samfunnet som ikke engang kan skaffe folk
tak over hue, vii aldri klare
a ta knekken pa de gutta.
Men det er bra dere tar opp
dette i avisa deres. Kanskje vii noen lmre noe av
det.

1000 PA HEROIN
OG MORFIN I OSLO?
— Kan du ansla hvor
mange ungdommer her i
byen som gar pa harde
stoffer?
— Opp mot 1000, tenker
jeg. De fleste jeg kjenner
fra gamle dager her fra
sentrum har stryki med.
Na har det grodd opp nye
miljoer over hele byen. PA
Tveita, Grorud, Bjolsen.
— Hva slags ungdom er
det?
— Alle er uten jobb. D ,?,
fleste her nede har hatt
trobbel med skolen. Mange
bor hjemme enda. De veit
ikke hvor heldige de er.
— Hvor bor du sjol nd ?
— Ingen steder. Bor ofte
pA hotelier eller pensjonater. Bor en natt ekstra.
Snyter. Stikker fra regninga. I natt bodde jeg og kona
hos noen venner. Kona er
sjuk.
— Klassekampen liar
skrevet at det er stryknin i
heroinen som omsettes i
Oslo na. Kjenner du til dette?
VANLIG MED
STRYKNIN
— Det stemmer. Og det
er ganske vanlig. Det gjor
at stoffet har kortere virk-

Pi eft av Oslos apoteker kan engangssproytene Mopes over disk til 1 krone
stykket. Nar spreytene gar pa omgang, finer dette ofte til gulsott.

gOVW 00,41,er

Mot alt
ta haiene!

∎ Dette samfunnet corn
e engang kan skaffe
tak over hue, ril aldri
/es
re 4 (a kitekken pa de
dutta.), silk ayslutter
•Frank. Intervjuet, og
snakker ont narkotikaimportorene.
Et kapitalistisk sam.
funn er fiendtlig mot ung•
domrnen. Pa skolen blir
sjelstendigheten din sy.
stematisk knekket. Etterpa far di., kanskje ikke ar•
beld. Fritidstilbudet er
for mange den kristlige
ungdomsk/ubben eller go,.
ta. Leilighet far du ikke
em du ikke har Langt over
100 000 til innskudd. DETTE er den grunnleggende
a rsaken til det store stoff.
inisbruket blant ungdonime n.
Sam Punnet SKAPER
nct•kontane. Resultatet
av den ungdomsfientlige
politikken er en ny ungdom clod av overdose an.
nenhver uke og kanskje
1000 pa heroin i Oslo. Hjelpa staten og kommunen
sa gir sine egite ofre
skjcere ned bevilgningene
til Uteseksjonen slik at de
met slutte med oppsokende virlcsomhet. Forvernsentret ble nedlagt.
Politiet jager ungdommen fra T-banen og Inn i
sidegatene, men narkotikahaiene gjares det ikke
noe med. De som blander
dodelig stryknin i stoffet
og tilbyr gratis og billig
staff for a skape nye kunder, far gd i fred,
Rod Ungdont er mot all
stoffbruk. Harde stoffer
er et helvete for ungdommen. De som gdr p4 disse
odelegges i hue og krappen og mange gar en sikker dad i mote. Stoffet
brukes til a knekke ungdom som ellers kunne
sldss mot undertrykkinga.
Staten ma ikke bruke
politiet til a trakassere
ungdommen og jage dem
fra en plass til en annen.
54 ienge det finnes et narkotikapoliti, ma de rette
oppmerksomheten mot
importerene og haiene,
Det ma utbygges behandlingctilbud som Solliakollektivet, som setter ungdommen i stand til d class
mot sitt eget stoffmisbruk.
S.
,
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rode garde

Vietnam og Sovjet
ut av Kampuchea
Vietnamesiske styrker har invadert store deler av
nabolandet Kampuchea og hovedstaden Phnom
Penh. Denne invasjonen ma fordommes kraftig av
alle demokratiske mennesker og alle antiimperialister ! Vietnams mil era okkupere hele
Kampuchea og gjere det til et lydrike under Vietnam. Dette er en gammel dram hos de nivoerende
vietnamesiske lederne, men har ferst blitt mulig na
etter at USA-imperialismen blei slitt i 1975 og Vietnam na har gjort seg til et lydig redskap for Sovjet.
INVASJON, IKKE «OPPROR»
Invasjonen har blitt forberedt i lang tid. De vietnamesiske lederne hevder at det er «opprorere»
som driver krigen i Kampuchea. Denne bleffen er si
felt at alle observatorer som ikke er helt forblinda
av Moskva-propaganda ayslorer den. Ogsi aviser
som Aftenposten og Dagbladet slir fast at dette
dreier seg om en regelrett vietnamesisk invasjon og
ingenting annet. Den «opprorerorganisasjonen»
som Vietnam og enkelte andre snakker om, er en
rein nikkedokkeorganisasjon med 14 medlemmer.
Knapt to mitneder etter at den er stifta 7invaderes
Kampuchea av 100 000 soldater stotta av tanks,
tungt artilleri, bombefly og jagere. Det kan ikke were tvil om hva som er fakta: Vietnam har giat til en
urettferdig og blodig roverkrig for a okkupere et naboland, et land som hele tida under krigen mot USAimperialismen stotta og hjalp Vietnam fram til seieren i 1975. En ayskyelig ing!
MOSKVA STAR BAK
Den vietnamesiske invasjonen har full stotte fra
Sovjet. Sovjet onsker a ha Vietnam som et «Cuba i

Asia», et lydig redskap for deres interesser og en
framskutt base for Soviets onske om verdensherredemme. Vietnams aggresjon er derfor ikke bare en
trusel mot Kampuchea, men mot verdensfreden.
Nir de nye lederne i Hanoi angriper Kampuchea
felger de neyaktig samme politikk som USAimperialismen og Saigon-juntaen gjorde for 1975.
Forskjellen er bare den at na er det Moskva og ikke
Washington som star bak. Alle virkelige anti imperialister, alle som stotta Vietnam, LUaos og
Kampuchea mot USAs krigfering, ma nit stotte
Kampuchea mot den vietnamesiske invasjonen!
Kampuchea har appellert til FNs sikkerhetsrid
om a fordomme invasjonen. Alle demokratiske
mennesker, uansett syn pi styret i Kampuchea ma
svare pi denne appellen med en kraftig fordommelse av Vietnams invasjon. Det ligger et spesielt ansvar pi Norge som for tida er representert i Sikkerhetsridet.

Avisa til ROD UNGDOM
Boks 4702, Sofienberg, Oslo 5
Telefon (02) 35 32 62
Postgiro for abonnement: 4 79 21 31
Postgiro for kommisjonxre: 2 060689
Abonnement koster 30 kroner for ett ar
RODE GARDE kommer ut hver maned'
Redaktor og ansvarlig utgivcr
Erling Martman-Moe
Trykt i offset hos A/S Duplotrykk

rett til it styre seg sjol, til alle virkelige anti imperialister om a gi sammen for skarpt a fordomme Vietnams okkupasjon av Kampuchea og stotte
folket i Kampuchea i kampen for igjen a frigjore seg
fra imperialismen.
Arbeidsutvalget i Rod Ungdom
7/1.79

KAMPUCHEA VIL SEIRE!
Kampuchea want sin frigjoring i 1975 ved a stole
pi egne krefterl kampen mot USA-imperialismen.
De sikra seieren ved a sti uavhengig av begge de to
supermaktene USA og Sovjet. Kampucheas folk forberedte seg tidlig pi a mote Vietnams aggresjon,
om nodvendig ved a git under jorda igjen og fore
langvarig folkekrig. USAs krigsmaskin kunne ikke
sta i mot dette, og Vietnams og Sovjets vii Keller ikke klare det. Hanoi-juntaen vil bli like isolert og fordomt som Saigon -juntaen i sin tid blei. Seieren er pi
det kampucheanske folk sin side.
Rod Ungdom appellerer til sine egne medlemmer,
til all ungdom som har respekt for ati, en nasjons

r*****************************************************************
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Ingen utbygging av
Alta-vassdraget!
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som har skjedd gjennom tidene.
Men kampen om vassdraget er ikke
over med et vedtak pa Stortinget. Enna er
ikke demningene bygd, enna er ikke aggregata installert. Rod Ungdom stutter
fullt ut representantene for Folkeaksjonen mot utbygging og Altautvalget nar de
slar fast at kampen mot utbygging ma fares videre. Motstandsarbeidet ma trappes opp med sikte pa a fa vedtaket omgjort. Ethvert fysisk inngrep mot vassdraget ma, stoppes.
I denne situasjonen er det viktig for
ungdom over hele landet a vise solidaritet
med folket i de truede omradene, og to del
i motstandsarbeidet. La oss vise at om lokalbefolkninga har Stortinget mot seg, sa
har de den norske ungdommen med seg!
Naturvernorganisasjoner og de politiske
ungdomsorganisasjonene ma i tida framover ga sammen i stottearbeid og solidaritetsaksjoner for den norske og samiske
befolkninga i Finnmark.
Arbeidsutvalget
i Rod Ungdom
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Etterlysning:
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PLAN FOR RGUTG I VELSENE!
Rode Garde vii komme
med 3 ordimere og et dobbeltnummer til dette halviret. 9/2, 9/3, 20/4, og 1/6
vii avisa bli sendt ut fra Oslo. Det siste nummeret vil
vsere et dobbelt sommernummer. Planlegg allerede na salgsaksjoner ut fra
denne planen.
Frist for innlegg til avisa
er 14 dager for utsendingsdatoene over. Viktige nyheter og korte meldinger kan
vi fi med om vi fir det en
uke for utsendinga. Disku.11=11■■■

Hvis du finner en kjedelig side i dette bladet, er det
den siden idrettsstoffet
vart skulle stitt pi. Vi har
enda ingen sportsjournalist, men istedenfor
a sette siden blank, satte vi
inn lift nedstoff?

22
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Rett for jul vedtok Stortinget a bygge ut
Alta/Kautokeino-vassdraget. Vedtaket
ble gjort stikk i strid med folkeviljen i omradet. Bade den norske og den samiske
befolkningen har i 10 ar kjempet mot utbygging. Kommunestyrene i distriktet
har fattet vedtak mot utbygging. Alt prat
om nwrdemokrati og lokalt sjolstyre fra
de partiene som har presset dette igjennom, blir staende igjen som valgflesk og
tomt prat.
Altaelva utgjor basisen for livsgrunnlaget i dette omradet. Veda bygge ut denne
elva settes tusenvis av arbeidsplasser i
reindrift, jordbruk og fiske i fare for a bli
rasert. I tillegg kommer de store friluftsinteressene som knytter seg til vassdraget.
Det er samisk land som det norske Stortinget har vedtatt a bygge ut mot det samiske folkets vilje. Situasjonen for det samiske folket er dermed blitt betydelig forverra. Dette angrepet pa reindriftsnringa og dermed pa hele den samiske nasjonen er det groveste angrepet pa, samene

Kjedelig side?

ter hva slags innsenderstoff dere skal lage fra deres plass i var, og pass pi
fristene vire! Hvis det er
store reportasjer dere sender oss, ma vi fit dem i god
tid for fristen.
Neste nummer kommer
bl.a. til a inneholde sterre
oppslag om prostitusjon og
om kampen mot utbygginga av Alta/Kautokeinovassdraget, og kommer
altsit 9/2.
Red

I stedenfor rebus blir
konkurransen i dette nr.
finne ut hvilken side som
egentlig skulle vsere
idrettssiden. Forslag til
losning — med begrunnelse
— sendes Rode Garde rebus, Boks 4702, Sofienberg,
Oslo 5. Premien era slippe
it se slike sider mer i Rode
Garde. Finnere av sportsjournalister fir samme
premie.

Jentekamp?
Drives det ikke jentesak noe sted lenger?
Rode Garde herer i alle
fall ikke om noe, eller
skriver om noe. Dette
er en etterlysning: Er
det Ingen Rod Ungdom
jenter — eller andre —
som gjor noe som heist
skrive til Rode Garde
om?

a

Flyttet
Debattsidene er flyttet
til side 14 og 15.
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«Oppgjor med AKP»

JORDA
RUNT

FLAGG BRENT

USA- imperialismen

hovecifienclen.
I denne nest siste artikkelen om SUledelsens «oppgjor med AKP», skal vi ga naarmere inn pa deres EGET syn pa situasjonen i
verden, slik dette synet ble presentert av SU's
formann Erik Solheim pa et agent mote i host
arrangert av AKP(m-I) i Oslo. Saarlig skal vi
drofte hans pastand om at USA-imperialismen
er verdens folks hovedfiende.
I folge E. Solheim er folgende 4 punkter viktige for a
forsta situasjonen 1 verden na :
— USA-imperialismen er verdens folks hovedfiende
— USA-imperialismen hersker «pa en ny mate»
— Arbeiderklassen i de kapitalistiske landa og frigjoringsbevegelsene i de undertrykte nasjonene er sammen hovedkrafta i kampen mot imperialismen.
— I sin kamp kan frigjoringsbevegelsene inngit enkelte
«kompromisser» «med land som har brutt med kapitalismen, f.eks. Sovjet og Kina» og ta imot statte fra disse, men disse landa er ikke stabile stetter for frigjoringsbevegelsene.
USA-IMPERIALISMEN
VERDENS FOLKS
HOVEDFIENDE?
Dette er et hovedargument fra Solheim, og begrunnelsen gar pa folgende punkter.
1. Solheim hevder at USA er den dominerende imperialistmakta i hele den tredje verden. Latin-Amerika er
i folge han fortsatt USAs bakgard hvor USA har full
kontroll. Videre er USA ifolge Solheim den totalt dominerende imperialistmakta i Afrika, ogsa om man regner Sovjet som imperialistisk. Sovjets politikk pa Afrikas Horn (som Solheim forovrig kaller ratten, reaksjonier og «vanvittige tiltak» er uttrykk for Sovjets svakhet. I Midt-Osten har USA «nmrmest total kontroll», og
Asia er det med unntak av Indo-Kina «ingen land av betydning som stetter opp om Sovjetunionen, USA har
kontroll over alle de sterke og viktige landa som SaudiArabia, Iran, Indonesia osv.»
2. Solheims andre argumenter gar pa USAs ekonomiske styrke i forhold til Sovjet, bl.a. tall som viser at
USAs andel av verdenshandelen og handel med u-land
er mange ganger sterre enn Sovjets, samt tall pa kapitaleksporten som viser at Sovjets kapitaleksport bare
er en brokdel av USAs.
Ut av denne argumentasjonen trekker Solheim folgende konklusjon: «For alle marxister er det derfor
klinkende klart at USA er den dominerende imperialistmakta.»
DET ER TO
SUPERMAKTER!.
Vi har ikke undersokt Solheims tallmateriale, felgelig
innestar vi ikke for at de er riktige. Men vi gar i det felgende ut fra at de er det, og vil ta opp argumentasjonen
med det som utgangspunkt.
Ut fra Solheims argumenter er det ganske ulogisk, ja
helt feilaktig, a sidestille USA og Sovjet som « supermakter». Er da ikke Sovjet ei supermakt? Jo, Sovjet er
ei supermakt og Solheim har igjen bare trukket fram

den delen av virkeligheten som passer han. Derfor er
det nodvendig a trekke fram noen saker som Solheim
heist vii glemme for vi gar over pa hans egne argumen-'t
ter.
Forst og fremst ma vi ga inn pa Sovjets militmre oppbygging og Sovjet har 400 flere strategiske atomvapenbrere enn USA. Sovjet har enormt
flere tanks, panservogner, artilleri og andre konvensjonelle vapen. Sovjets hmr er na ca. dobbelt sa stor som
USAs, og Sovjet bruker 12-15 prosent av brutto nasjonalproduktet til militrutgifter. Samtidig som Sovjets
brutto nasjonalprodukt i 1976 bare var ca 55 prosent av
USAs, bruker Sovjet na anslagsvis ca 24 prosent mer
enn USA til militaere utgifter (i absolutte tall). Dette vitner om en voldsom opprustning.
Det er heller ikke tvil om at Sovjet ekonomisk er ei supermakt, sjol om Sovjet er svakere enn USA. Sovjets
brutto nasjonalprodukt er sterre enn Vest-Tysklands,
Englands og Frankrikes tilsammen.

Hvis vi derfor ser pa helhetsbildet sa er Sovjet klart
svakere enn USA ekonomisk, samtidig som det er i ferd
med a fa et militmrt styrkeovertak pa USA.
OKONOMISK OG
MHATXR MAKT
Solheim ser bare pa den ene sida, ekonomien, og trekker pa det grunnlaget konklusjonen at USA er den dominerende imperialistmakta og alene hovedfienden til
verdens folk. Det han sann noenlunde har rett i, styrkeforholdet mellom ekonomien i de to supermaktene, bruker han til a trekke helt feilaktige konklusjoner, fordi
han velger a overse de andre faktorene som forteller
om et lands politikk og styrke. Av disse faktorene er
sporsmalet om militwrapparatet og den militmre politikken noe av det viktigste. Om vi ser pa de to sakene,
ekonomien og den militmre utviklinga, samtidig, ser vi
den totale utviklinga klarere, vi ser bl.a. hva som er sosialimperialistenes strategi. Nettopp fordi de er sa svake ekonomisk er sosialimperialistene nodt til a erobre
posisjonene sine med militaer makt. Det er det de gjor i
dag i Etiopia, i Eritrea, i Angola, i Sor-Jemen, i Afghanistan og i Indo-Kina. Det er den samme veien de har
tenkt a &Age framover. Vi vil ikke unnlate a peke pa at
dersom Solheim enska kunne han med den samme argumentasjonen om kapitaleksportens betydning «bevise» at Sverige var en sterre fiende av verdens folk enn
Sovjet fordi deres malbare kapitaleksport er sterre enn
Sovjets! Men da hadde argumentet kanskje ikke slatt
sa bra an? For a si det i klartekst: A bruke kapitaleksport og prosentandel av verdenshandelen er ikke pa
noen mate tilstrekkelig til a sla fast hvem som er hovedfienden til verdens folk i dag.
HISTORIA STAR
IKKE STILLE!
Solheim argumenterer pa samme mate nar det gjelder land i den 3. verden og deres tilknytning til super-

maktene. Han teller opp antall land, deler dem opp etter hvilken av supermaktene som har sterst innflytelse
i landet, kommer fram til at USA har innflytelse over
flere land enn Sovjet, hvorpa han trekker konklusjonen
at USA fortsatt er den sterkeste og farligste.
Aller forst vii vi bare markere en sak : det har vist seg
tidligere at Solheim og vi har ganske forskjellige kriterier for a karakterisere et land som «lakei» for den ene
eller den andre supermakta. Generelt ser det ut til at
Solheim gir ethvert regime som har gode forbindelser
med USA karakteristikken «lakei» eller «svart, reaksjonrt». Felgelig tar vi ganske mange reservasjoner
nar det gjelder Solheims pastander om f.eks. USAs «totalt dominerende» posisjon i Afrika. Men det kan vi
komme tilbake til om nodvendig.
Det som er viktig a forsta er hvorfor situasjonen pa
den ene sida er slik at USA har en sterkere stilling enn.
Sovjet nar det gjelder okonomi, handel, kapitaleksport,
innflytelse i andre land osv., samtidig som vi sier at
USA er pa defensiven og Sovjet pa offensiven, samtidig
som vi slat' fast at Sovjet er den farligste av de to og den
mest sannsynlige utleseren av en ny verdenskrig.
Grunnen til at Sovjet har kommet relativt kort mht.
den okonomiske utbyttinga av den tredje verden, at kapitaleksporten deres er relativt liten osv., henger forst
og fremst sammen riled at Sovjet er nykommer pa det
imperialistiske markedet. Sovjet har ikke ei lang historie som imperialistisk stormakt, men har forst utvikla
seg til a bli ei imperialistmakt de siste ca. 20 Ara. Nettopp derfor er det Sovjet er underlegen i dag nar det
gjelder okonomiske posisjoner og styrke i andre land
(NB! nar vi da ser bort fra 41st-Europa, Mongolia og
Kuba).
LiER AV HISTORIA!
Det er ikke noe nytt i historia at en slik situasjon eksisterer. Bade den forste og den andre verdenskrig starta
som resultat av at nye oppadstigende imperialistmakter krevde en nydeling av verden. Dersom Solheim hadde sett pa situasjonen for 2. verdenskrig med samme
briller som na vine han uten tvil ha erklmrt: «England,
USA og Frankrike har den storste andelen av verdenshandelen, sterre kapitaleksport og herredomme over
langt de fleste koloniomradene. De er de storste fiendene til verdens folk. Italias angrep pa Etiopia og Tysklands stotte til Franco i Spania er bare et uttrykk for deres svakhet.» For om vi analyserer bildet i 30-ara ser vi
det samme som nit. Det var Tyskland, Italia og Japan
som gikk fram, som ekspanderte og til slutt utleste krigen. Samtidig kunne man om man bare la vekt pa andel
av verdenshandelen, kapitaleksport og kontroll over de
undertrykte nasjonene slit fast at England, Frankrike
og USA var sterkere enn Tyskland, Italia og Japan.
Men det var de siste som var hovedaggressorene og
krigsutloserne.
I dag er det to supermakter, USA og Sovjet. Sammerk
utgjor de hovedfienden til verdens folk, samtidig som
det er klart at Sovjet er pa offensiven og den mest sann-.
synlige krigsutleseren. Pa grunn av at Sovjet er kommet seint til det imperialistiske bankettbordet, pa
grunn av at Sovjet bare har milita r makt a ty til for a fa
til en nyoppdeling av verden. Solheims og SU-ledelsens
erklmring om USA som hovedfienden alene er identisk
med a utrope England som hovedfaren for 2. verdenskrig.
I siste artikkel skal vi drofte de to siste punktene i
SU's syn pa verdenssituasjonen.

Den sovjetiske storad»iiralen Sergej Gorsjkov
fikk seg en averraskelse
da han nylig var pa besok
i Sverige. Strung politibefoktning og vakter fra det
svenske SIPO skittle passe ph at ikke admiralen
skittle bit sjenert av demonstranter. Men mens
han oppholdt seg pa forsvarets omr4de for a fishe spratt en gjeng ungdommer ut fra buskene
og brente den sovjetiske
flagget 10 meter fra storadmiralen!
Den vellykte aksjonen
var et resultat av noye
planlegging — bare en time for hadde politifolk
med hunder finkjem me t
ornradet. In gen av ungdommene blei arrestert,
og lokalavisa Sydostran
melder at deltakerne i aksjonen kom fra Rod Ungdom i Sverige. Vi gratulerer, Rod Ungdorn, sann
skal det Owes !

Progressiv
koloni?
(eNKI's andsbrodre
Marokko, 'Partiet for
framsteg op sosialisnie 9,
vil ga enda lengre enn
kong Hassan i den -urettferdige krigen han forer
mot folket i Vest-Sahara.
Bresjnevistpartiets generalsekretwr, Ali Yata, ha r
i en samtale med New
York Times (referert
tenposten 7. desember)
sagt at antall marokkanske solda ter i VestSahara bor ekes. Na er de
30 000.
Han foreslo ogsa at det
reises marokkanske besetninger i (let okkuperte
omradet og trakk fram Israel som forbilde. Yates
-mente at dette bl.a. kunne
avhjelpe den store atbeidslosheten i. marchkan.ske byer!
Imens kjemper Frente
POLISARIO en kamp pa
liv og dod for a frigjere
Vest-Sahara. Enda en
gruppe falske ,,venner ,
herayslotgmfinder som ma nedkjempes,
nemlig de marokkanske
bresjitevistene.
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Forsoksgymnaset i Oslo:

Vi velger rektor 401
Forsoksgymnaset — progressivt alternativ eller diggereir for kulturradikalere? Vi kommunister har motforestillinger. Vi er redd
for at progressive skal klumpe seg sammen og digge sjela si. Vi
mener kampen for en bedre skole forst og fremst ma fares der
flertallet av elevene er.
Men forsoksgym. motbeviser det meste av det karakterelskere
og autoritetsdyrkere pastar. Det er et levende bevis pa at en skole
fungerer godt uten karakterer og med allmannamote som hoyeste
organ. Det gar bra og det fortjener var fulle stotte.
En kald desemberdag ankom jeg et merkelig hus i
Lakkegata i Oslo, nemlig
Forsoksgymnaset. Ikke det
at det ser sa rart ut, det har
en fasade lik andre bygninger — det er forst nal- du
kommer inn det rare begynner.
I ferd med a bestige trappene opp til andre etasje fikk
jeg et stokk i livet. Det hang
nemlig 2 mennesker og dingla langsmed trappegelenderet! Men da man tok motet
til seg og undersokte det, viste det seg at det var filledokker som 1.-klassen hadde
laget. For et sted a utstille
dem! Etter en avtale med 2
elever som skulle ywre guider for meg, leita jeg meg
fram til et klasserom ved
navn «Slurp». Ellers passerte jeg «Paranoia», «Drages
rede» og «Kuul mix». De synes nemlig det er sa, kjedelig
a bare ha navn som lb, 2c
osv.
Endelig fant jeg Sissel og
Peter som begge gar i 1.
klasse. Etter a ha vandra
rundt pa hele skolen satte vi
oss ned i fritidsrommet for a
prate Litt.

— Hvordan er det a pi pa
forseksgym?
Sissel: — Veldig fint, jeg
har ikke skulka en dag enna.
Peter: — Her er det hjemmekoselig, det er ille a vre
borte en dag.
— Jeg matte en elev som
sa jeg matte sporre om PTG.
Hva er det?
— PTG er praktisk teoretisk grunnkurs. De jobber
med praktiske prinsipper —
en videreforing av hva de
egentlig kan. De skal f.eks.
til Zimbabwe for 5. bygge
vannpumper. Hjelpe befolkningen der. — De fortalte at
siden det er et forseksgym
sa forsaker de 5. forske ut sa
mange alternativer pa undervisning som mulig. Timeplanen pa forsoksgym bestar av bare dobbelttimer.
De mener at de far en grundigere gjennomgaelse av fagene pa den maten.
Dessuten driver de faktisk
en skole uten karakterer. De
har tentamener, men de teller bare som veiledning.

Stor aktivitet i formingssalen.

— Er ikke karakterene
nodvendig for at folk skal
jobbe?

— Nei, vi far mye bedre
veiledning og kontakt med
lwrerne nettopp fordi vi ikke
har karakterer. Ellers stenger karakterene for god kontakt, du blir forbanna pa de
karakterene du far av lwreren din og kontakten mellom
dere blir
— Men er det ikke bra a vite hvor man star?
— Vi far veiledning i form
av kommentarer pa arbeidene om hva vi er sterke i og
hva vi bar jobbe med. Vi har
mar mot til a ga los pa problemene nar vi ikke far karakterer, men en god veiled-

ning,
Her skal vi legge til at elevene pa forsoksgym gar opp
som privatister i alle fag.
Derfor er ogsa en tentamen
for dem en pekepinn om hva
de kan vente seg siden. Forsoksgym har allmote som
hoyeste organ. Her er det
primwrt elevene som bestemmer, men lrerne har
stemmerett. Pa, samme mate som elevene har stemmerett pa lmrerrad. De har dessuten fagkritikk. Det er kritikk av lrerne, av hvordan
faget er lagt opp og at de
prater med/om folk som
henger etter i faget. Hvis
klassens onske er at lwreren
skal ga ut under fagkritik-

Harstad videregoende skole:

4 og 2(+) pa samme stil!
— Jeg og en venninne i parallellklassen
kulle teste karaktersystemet. Vi jobba deror sammen om en hjemmestil om «Flyktnineproblemet». Vi skreiv hvert ord likt. Da vi
ikk den tilbake hadde venninna mi Vitt 4 av
in lierer, mens jeg bare hadde fatt 2( + ).
Det er Inger Lise i 3f ved
arstad gymnas som forteler dette til Rode Garde. Vi
ar snakket med Inger Lise
g Nina i 3g om hvordan de
pplever karaktersystemet
g arbeidspresset pa skolen.
Inger Lise fortsetter: —
oreklwrerne sier at de saarbeider. Men dette viser
t de umulig kan gjore det.
t de stiller forskjellige
ray, og at det er opp til hvilen lwrer du har hva slags
arakterer du far. Jeg skal
eke pa skoler etter artium,
g det har derfor mye a si for
eg hva slags karakterer
eg far. Norsklreren var er
eldig streng. Hun har des-

suten sine yndlingselever, og
jeg er ikke av dem. Det blir
ikke mye rettferdighet av et
slikt system!
Nina: — Karaktersystemet er steikandes urettferdig. Elever som virker intelligente og interesserte og ofte sitter og vinker med handa for 5, fa svare, far gode
karakterer.
I norsk stil ma du innpasse
deg i et spesielt stilsprak.
Men det er jo ikke alle som
uttrykker seg pa samme maten. Se bare pa litteraturen,
hvor ulik stil de flinke forfatterne har. Men vi elever skal
tvinges inn i en spesiell form
for a fa gode nok karakterer

til a fa den utdanninga vi onsker.
Inger Lise: — Da jeg begynte pa, skolen, interesserte
jeg meg virkelig for norsk,
og jeg jobba hardt. Men jeg
sa rett ut hva jeg mente i stiler og i timene, og jeg gjorde
det pa min mate. Sjol om jeg
jobba hardt med norsken,
klarte jeg ikke a fa bra karakterer. Etter hvert har jeg
gitt opp.
— Hvordan er arbeidssituasjonen deres, har dere mye
lekser?
Nina: — 'Hvis vi skulle
fulgt skikkelig opp og ywrt
forberedt til alle timene,
matte vi sitte hele ettermiddagen, minst 3 timer hver
dag, pluss arbeide med stiler
og skriftlige oppgaver i helgene. Dette kommer pa toppen av en lang skoledag, vi
er ikke ferdige for fem pa
tre.
— Hva kan dere gjore for a

kreve et mindre arbeidspress?
Inger Lise: — Noen 3.
gymnasiaster sendte rundt
underskriftslister som krevde a a forandra vanskelige
nynorske stiloppgaver som
ble gitt til samme frist som
swroppgavene vi har i 3.
klasse. Listene ble gitt til lwrerradet.
En annen ting er at lwrerne samarbeider sa, lite seg
Samfunnsfagslmreren forlanger det ene og
norsklwreren det andre uten
koordinere. Dette Parer til
at vi i perioder kan ha mange skriftlige oppgaver og
prover pa en gang, mens i en
annen periode kan det ywre
lite a gjore. Vi ma kreve at
lwrerne skal samarbeide !

I keramikksalen var de i full gang med it lage ting til den irlige
julemessa deres.

ken, ma han/hun det.
Skolelederen der blir valgt
blant lrerne og elevene
hvert $r. — Hvis noen skulker timene, blir de da sendt
til skoleleder? — Nei, sant
skjer ikke her. Det er et kollektivt problem som blir tatt
opp i klassen.
Jeg takka for praten og
rusla ut. Pa veien ut matte
jeg en hund som er med pa.

skolen hver dag fordi den ikke liker a ywre hjemme aleine. Jo, det er utvilsomt et
godt miljo pa forsoksgym.
En slik skole vi onsker
oss? Vi skal la sporsmalet
sta apent. Men forseksgym
har mange erfaringer det
gar an a sla i hodet pa dem
som ikke har passert 1800tallet enna, slik som forkvinne Borghild Eldeen i NGS.

El fryktsom dukke som du stater pit I trappa I
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Ingen arbeidsmiljolov for skoleelever,

45 timers
arbeidsiutke
Mer enn 3 timer pr. dag ma en gymnasiast bruke pa
lekser dersom han eller hun skal fylle de kravene skolen
stiller. Dette mener 40 prosent av gymnasiastene i en gallup Rode Garde har foretatt. Men elevene vil ikke bruke
sa lang tid pa hjemmearbeid. 72 prosent av de samme
elevene bruker inntil 2 timer daglig pa lekser, og synes
dette er mer enn lenge nok.
Dette er de viktigste resultatene i en gallup vi har foretatt blant nesten 200 gymna-

siaster pa ulike skoler, tilfeldig utvalgt fra alle klassetrinn og linjer. Vi stilte dem
folgende to sporsmal:

I. Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig pr. dag pi lekser?
2. Hvor lang tid mener du at du matte bruke dersom du skulle stille vel forberedt til timene utfra de kravene pensum og
ltererne stiller?
De viktigste resultatene av undersokelsen er folgende:
Sporsmal 1:
0-1 t. pr. dag
1-2 t. pr. dag
2-3 t. pr. dag
Mer enn 3 t. pr. dag
Vet ikke

qo
31,2
40,6
21,7
4,1
2,4

mens i andre perioder kan
det vwre lite a gjore.

Itesultatene var svrt like
pa de forskjellige skolene.
Lengst tid brukte sjolsagt 3.klassingene, smrlig pa
naturfag- og samfunnsfaglinja. En sams oppfatning
blant alle var at leksepresset
var for stort. Mange mente
at de kunne sitte ubegrensa
tid dersom de skulle vffire pa
hoyden. De fleste understreket ova at de i tillegg til den
daglige lekselesinga ofte ogsa satt i helgene foran innlevering av stiler, skriftlige
oppgaver og foran prover.
En vanlig skoledag fra ca.
8.30 til 15.00 er 6% time. Etter dette kan vi ta et snitt fra
var undersokelse pa 2 timers
hjemmearbeid 5 dager i uka.
Hvis vi pa toppen regner
med 2% timers arbeid i helgene, noe som vi tror era ta
forsiktig i, vil vi finne at en
vanlig arbeidstid for gymnasiaster er pa 45 timer i uka.
Dette er 5 timer mer enn arbeidstida i industrien, og
time mer enn arbeidstida i
stat og kommune.
Slant arsakene folk trakk
fram til det harde leksepresset, var det tre ting som gikk
igjen.

Blant 1. klassingene understreka mange at de folte
seg darlig rusta fra ungdomsskolen, og overgangen
til den videregaende skolen
var stor og krevde mye arbeid.
Mange trakk fram at pensum var for stort. Studieretningsfaga krevde svrt mye
arbeid, samtidig som mesteparten av kjernepensumet
fra det gamle gymnaset var

beholdt. Na har de aller fleste skolene 30 timers uke, noen 32, mens alle tidligere
hadde 35 timer i uka.
Det siste som ble nevnt av
mange var at lwrerne ikke
samarbeida. Det er svrt
vanlig at man i perioder kan
ha enorme mengder med
hjemmearbeid og prover,

Ungdom i arbeidslivet har
et visst vern i Arbeidsmiljolova som bl.a. forbyr a nytte
ungdom under 18 ar til overtidsarbeid. Skoleelever har
ikke noe liknende vern i lover eller reglement. Rode
Garde har henvendt seg bade til Kirke- og undervisningsdepartementet og
det for videregaende opplwring og fatt bekrefta at det
ikke finnes noen bestemmelser som begrenser elevenes
samla arbeidstid eller hjemmearbeid. Det er de enkelte
lwrerne som utfra pensumet
staten har vedtatt, avgjor
hvor mye lekser elevene
skal palegges.
I lwreplanen for den videregaende skolen, del 1, star
det fagert og allment: «Ein
del av det individuelle arbeidet i meir teoretiske fag bor
eleven gjere utanom den organiserte undervisningstida.»

Sporsmal 2 :
0-1 t. pr. dag
1-2 t. pr. dag
2-3 t. pr. dag
3-4 t. pr. dag
Mer enn 4 t. pr. dag
Vet ikke

1,6
17,9
37,4
23,6
19,5
1,2 i

I regler for lwrerrad og
klasselwrerrad star det i § 9b
at klasselwrerthd skal «behandle sporsmalet om elevenes arbeidstid med sikte pa
rimelig (var utheving) og
hovelig fordeling av arbeidsbyrden pa fagene». Seinere
star det at under denne behandlinga «skal en representant for elevene ha rett til
vmre til stede, og rett til a uttale seg og a sin mening
protokollert.» Hvor mange
klasser har Witt invitert til
sende representant til et mote som skal ta opp arbeidsbyrden og fastsette leksebyrden til elevene?
Vi tror at det er en del ting
en klasse kan gjore for a fa
presset fram en bedre arbeidssituasjon. Lr av Harstadelevene, protester mot
urimelige stiloppgaver (se
neste side). Krev at klassen
og lmrerne i fellesskap ved
skolearets begynnelse vedtar en bindende plan for stiler, hjemmeoppgaver og
prover i de ulike faga! Reis
diskusjon om hvorvidt pensum i noen fag er for stort!

Unge Hoyre mistet
kvelertaket pa Oslo GU
Pi generalforsamlingen i
elevutvalget i host ble SUeren Ingvild Mistad valgt
til ny formann med 2 stemmers overvekt mot en Unge
Hoyre-kandidat. Unge Hoyre kom i mindretall i styret.
En av grunnene til at Unge
Heyre taper terreng er at
de for ferste gang ble matt
av en samlet opposisjon,
stettet bide av AUF, SU og
Red Ungdom.- Opposisjonen hadde et eget forslag til
arbeidsprogram, som ble
stilt opp mot Unge Heyre
sitt. Resultatet ble «ganske
variert». Det ble flertall for

• stotte riksmil, frivillig
skriftlig sidemil, og krav
om a fa bruke riksmilsordboka. Derimot ble opposisjonens program om jentesak, meldingsfrihet og a fi
gjennreist Lille Marius, utvalgets avis, vedtatt. Motet
bar preg av rot og manipuleringer fra det avgiende
styret sin side. Fusk med
delegatene fra 2 skoler nektet flertallet i salen a gjere
noe med. Men selv ikke
slikt kan hindre at Unge
Heyre er i ferd med a miste
kvelertaket.

Andakt bak laste dorer
Ingen av de 400 elevene
ved Flora videregiende
skole i Fiore skulle fi slippe unna juleandakten. Da
presten ankom gymnastikksalen for i tale pi siste skoledagen for jul, ble
samtlige ytterderer list.
Ingen fikk forlate skolebygningen.
Dagbladet har bedt rektor Valdemar Lyslo om en
kommentar :
— Jeg kan ikke skjenne
at dette er noe a gjore noe
nummer ay. Dette er jo noe
vi har gjort hvert ir.
— De har list derene
hvert ir, er det det De mener?
— Ja, andakten skjer jo i
skoletiden, og vi vil unngi
skulk.
— Men i gar fikk dere
henvendelser fra elever
som gjorde oppmerksom
pi at de ikke har kristendomsundervisning?
— Det husker jeg sannelig ikke. Det skjer jo si meget her i julestria.
— Synes De det har floe
sterlig for seg a tvinge
voksne elever til a were

med pi en andakt, rektor
Lyslo?
—
talt, nir folk der
av sult over hele verden,
kan vel Dagbladet finne pi
noe bedre a skrive om enn
en andakt her ved var skole. Dette er jo bare en baga
tell.
—Mener De andakten?
— Dette er latterlig. Hvis
elevene synes det er si om
• gjere a slippe en andakt,
far de gjore en skikkelig
henvendelse til meg. Men
som sagt, andakten i gir
var en del av skolegangen,
og hadde vi ikke list derene, hadde hele elev-flokken
raskt gitt i opplosning, sier
rektor Valdemar Lyslo til
Dagbladet.
-

En del elever romte alikevel gjennom kantinevinduet i kjelleren, forteller
Dagbladet 21/12-78.
Ukristeligheten brer seg
som en pest. Hva skal man
gjore tzar selv ikke ldste Borer hjelper?
Wirt forslag til neste dr:
Lds inn rektor.

RGs kaktus til gutt
pa jentekonferanse?
2.-3. desember avholdt
NGS en sentral «likestillingskonferanse» (NGSledelsen mener nemlig at
«jentekonferanser» er for
sterkt sagt). Den UHdominerte NGS-ledelsen
gjorde iherdige format pa a
sabotere hele konferansen
ved a sende ut innkallinger
i siste liten og uten sakspapirer. Likevel blei det en
vellykka konferanse med
ca. 80 delegater og observatorer fra hele landet.
Da resolusjonen mot por-

no og for seksual- og prevensjonsopplysning skulle
opp, mente Fredrik Messel
(sentral NGS-fyr) at den
ikke kunne «realitetsbehandles for den hadde inge-

nting med jentesak a gjore !»
Det blei vedtatt tre resolusjoner med skarp kritikk
av NGS-ledelsens manglende og darlige jobbing med
jentearbeidet. De vedtok
ogsa full state til den eritreiske frigjoringskampen!
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OPERASJON DAGSVERK TIL

ERI TREA!
Eritrea har i 17 fir slass for frihet etter at FN i
1952 mot det eritreiske folkets vilje vedtok at landet
skulle git i foderasjon med Etiopia. Siden da har det
eritreiske folket blitt utsatt for en steinhard undertrykking, fra Etiopia. Men frigjoringskampen bar*
hatt framgang og vist at frigjeringsbevegelsene ikke bare slitss fora fri landet fra Etiopia, men at de
skaper bedre forhold for folket i de frigjorte omradene, starter skoler og sjukehus, utvikler jordbruket
og bygger opp et demokratisk styre.
Eritrea er spesielt Norges ansvar. Norge var
med i den 5-landskommisjonen som i begynnelsen
av 50-itra forberedte Eritreasporsmilet for FN.
Norge foreslo at Eritrea skulle underlegges Etiopia.
Det er derfor av sserlig betydning at skoleelever i
Norge gir stette til frigjoringa av Eritrea og pa den
maten viser protest mot FN-beslutninga i 1952.
Eritrea er oppe i en mer kriUsk situasjon enn
noensinne i de 17 ara kampen bar vart. Uten den akfive stetta fra Sovjet og Cuba vile Etiopia aldri ha
klart a hindre frigjoringsbevegelsenes seier. Rapportene fra Eritrea forteller om hundretusener pa
flukt, sdelagte avlinger etter kjemisk bombing,
matmangel, katastrofal mangel pa helseutstyr og
andre livsnodvendige ting. Det er knapt noe sted I
den 3. verden der behovet for hjelp er storre enn I
Eritrea akkurat nit.

Ogsti kame

Eritrea slims mot en mektig fiende — verdens
mest blodtorstige supermakt Sovjet og dens hjelpere pa Cuba. De eritreiske frigjoringsbevegelsene
star i direkte konfrontasjon med iirnperialismen der
Soviet villig bruker napalm og kjemisk krigforing
for a prove a sikre sine strategiske interesser pa
Afrikas Horn.
Eritrea far lite hjelp. Na er det forst og fremst
Kirkens Nodhjelp i Norge og delvis Sveriges Rode
Kora som driver hjelpearbeid. Men enne, er ikke
hjelpen kommet opp I mer enn knapt 10 millIoner
kroner. Swart fa stater stetter Eritrea fordi dette behandles som et internt etiopisk anliggende av Organisasjonen for Afrikansk Enhet — OAU. Operasjon
Dagsverk til Eritrea ville bety 3 millioner kroner I
hardt tiltrengt hjelp til Eritrea, en betydelig sum og
stor stotte I forhold til det som er gitt for.
Eritreas frigjoringskamp bores I ferste rekke
av ungdom. Hoveddelen av kjemperne I frigjoringsbevegelsene er ungdom I skolealder, men som ma
frigjore landet sitt for de kan fa satt seg pa skolebenken. Skolene er pa vandring som soldatene Oil. OD
til Eritrea er stette til ungdom pi var egen alder, og
stette til deres skolegang.

E ritrea bar brei stette i Norge. Ale depolitiske
ungdomsorganisasjonene bar i ulik form gltt stotte
til frigjoringskampen. Ikke pa noen annen sak Mines det sa gode muligheter til a samle brei stone bak
et Operasjon Dagsverk-prosjekt. Representanter
for frigjoringsbevegeLsene bar besekt en rekke skoler og flere vil Ni besokt i januar og februar. dentekonferansen I NOS vedtok stette til Eritrea. Aviser,
radio og TV har Iran journalister i de frigjorte omradene, og Eritrea begynner a bit godt kjent gjennom
massemedia: Kirkens Nedhjelp har erfaring i hjelpearbeidet for Eritrea.

— Hvordan var situasjonen da du besokte Eritrea i
slutten av november?
— Etiopia hadde nettopp
satt inn en ny militaer offensiv. 90 000 soldater og 400
tanks var satt inn for a okkupere tilbake den viktige
frigjorte byen Keren. Denne fait 27/11. Sporene etter
krigen var store. 100 tonn
bomber, mye splintbomber
og noe napalm var daglig
sluppet over de frigjorte
omradene. Rundt 150
landsbyer var svidd av og
100 000 nye eritreere var
drevet pa flukt fra hjemmene sine. Bare pa feltsjukehuset i byen Afabet /mate vi hundrevis av skadde
fra fronten.
Denne siste offensiven

— Dag og natt var det rakettild. Det
ble Skutt pa alt, til og med pa kameler
og geiter. Ofrene etter splintbombene
sa ut som de hadde ligget i en kasse
full av glasskar og gnidd og ruga
kroppen fram og tilbake.
Det er NRKs utenriksmedarbeider
Joar Hoel Larsen som forteller dette
fra sin reise i Eritrea for jul. Og han
ayslutter: Behovet for hjelp var
enormt. Det ville vmre flott om alle
norske gymnasiaster kunne ga sammen om Operasjon Dagsverk 1979 til
Eritrea!

startet like for innhostingen. Avlingene ble enten
svidd av, eller sa matte
bondene romme og la akrene sta. Det var derfor stor
matmangel.
— En slik krigforing ma
jo ramme sivilbefolkningen
enormt?
— Splintbomber er rene
terrorvapen mot sivilbefolkning, og ikke ment til noe
annet. Bombene eksploderer over bakken i menneskehoyde, fulle av splinter.
Ofrene etter disse bombene
sa ut som de hadde ligget i
en kasse full av glasskar og
gnidd og ruga kroppen
fram og tilbake.
REN TERROR-KRIG
Dag og natt var det ra-

1111111

HVEM STOTTER ERITREA?
Unge Venstre:

Unge Hoyre:

Olaf Ljosne, formannen i Unge Venstre, opplyser at UV har gatt ut
med full stotte til begge
de eritreiske frigjoringsbevegelsene. Han sier
videre at russerne i Eritrea har vist samme
storm aktsinteresser
som amerikanerne gjorde i Vietnam.

Unge Hoyre vil fa uttrykke sin stotte til de
krav om uavhengighet
som de eritreiske frig joringsbevegelsene har
fremsatt, og vil samtidig
oppfordre Reg jeringen til
a yde okt stette til frig joringsbevegelsene i omrecdet.
(Fra sentralstyrevedtak
10.12.78)
.

Sosialistisk
Ungdoni:

Kristelig Folke
partis Ungdom:

Sosialistisk Ungdom,
samlet til sitt 4. landsmote 8., 9., og 10. desember, fordommer pa det
kraftigste krigforingen
mot det eritreiske folket
Sosialistisk Ungdom vil
bidra med stotten som de
eritreiske frig joringsbevegelsene har krav pa i
denne situasjonen.

De to frig joringsbevegelsene ELF og EPLF
som siden 1962 har kjempet en utrettelig tramp
mot den etiopiske overmakt, trenger nci all den
internasjonale stotten det
er mulig a fa.
(Fra landsstyrevedtak
1.12.78)
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Pi kameiryggen fraktet ELF korn til
landsbyer der det var matmangel.

Sjel om situasjonen i Eritrea er alvorli& og frigjeringsbevegelsene har hatt tilbakeslag, er undervisning en heyt prioritert oppgave i de frigjorte omradene. Her fra EPLFs revolusjonsskole.

— Eritreerne oppsummerte det selv sann: De
hadde nedkjempet Etiopia
i 1977. Na slass de mot russerne.
SOVJETS BRIG

Det er 2 russiske generaler som leder krigen, en for
lufta og en for bakkeoperasjonene. Hundrevis av russiske «eksperter» leder direkte kamphandlingene.
De kunne here dem pa sambandsradioene, og frigjoringsbevegelsenes hemmelige grupper inne i de okkuperte byene rapporterte
om russiske
ELF og EPLF har slass
mot Etiopia i 17 ar. Mange
av frigjoringssoldatene har
vwrt offiserer i den etiopiske hmren. De kjenner deres krigforing. Fienden er i
dag en helt annen. Det er
en annen manovreringsdyktighet pa flyene. Etiopierne kan ikke fly Mig
23.Presisjonen og effektiviteten er en helt annen, det
er for ferste gang skikkelig
koordinering mellom artilleri, tanks og fly.

hadde Etiopia satt i verk
nedslakting av buskapen
deres, aysviing av avlingene, brenning av landsbyer,
vilkarlig henretting av sivile. Alt dette for a tvinge Eritrea i kne.
OPPBYGGING AV
LANDET FORTSETTER

— Frig joringsbevegelsene har hatt tilbakegang siste halve Bret. Men kampen fortsetter som for?
— De har fort geriljakrig
i 16 ar, men vwrt i byer i bare 1 ar. At de har mistet
igjen de fleste byene, er et
tilbakeslag, men ikke noe
langsiktig nederlag. De
kontrollerer fortsatt store
deler av Eritrea med mindre byer og landsbyer.
Tre dager etter at Keren
falt, ble det uteksaminert
2000 nye rekrutter fra
EPLFs «Vanguard-skole».
2 dager seinere skulle nok
et nytt kull opptas. Erfaringene deres viser at etter
hver offensiv skjer det en
tilstromning av ny ungdom
til frigjoringsstyrkene. Pa
felthospitalet i Afabet var
det eneste de sarede snakka om, nar de kunne vende
tilbake til fronten igjen.
Dessuten har offensiven i
sommer og i host fort til at
frigjoringsstyrkene har
kapret mye nytt utstyr fra
•
den etiopiske lwaren.
Men nar alt dette er sagt
vil jeg understreke at
kamphandlingene foregar i

ENHET OG
OPTIMISME

kettild. Det ble skutt pa alt,
til og med pa kameler og
geiter. Etiopierne vet at
frigjeringsbevegelsene feler ansvar for sivilbefolkningen. Og jo sterre nod
og kaos de skaper blant
dem, jo sterre problemer
skaper de for frigjoringshmrene. De har jo begrenset kapasitet og ressurser.
Eritreerne fortalte oss at
en av medlemmene i Dergen, regjeringen i Etiopia
hadde sagt: «Hvis du vil
drepe fisken, ma du temme
ut vannet.» Med dette mente han at skal du knekke frigjeringsbevegelsene, ma
du knuse folket. Dette er
samme politikk som keiser
Haile Selassie forte overfor
folket i Eritrea.

enterungdommen:
Formannen i Senterngdommen, Gjermund
raga, opplyser til Rode
'arde at Senterungdomten shatter frig joringsampen i Eritrea. Det er
sjolsagt ting for dem
!otte frig joringsbevegelE:ne i Afrilca, og den svaeste parten i en stilt krig.
'aga opplyser videre at
enterungdommen enda
:ke har behandlet Opetsjot, Dagsverk 1979,
,en at han personlig vii
det som positivt om OD
:ste ar gikk til Eritrea.

— Hvordan var motet og
innstillinga blant eritreerne net?
— Pa tross av de store
problemene hadde de en
hey moral og sterk tro pa
framtida. De hadde en
grunnleggende overbevisning om at det eneste riktige var a slass for et fritt
Eritrea.
Vi traff mye flyktninger
og dermed folk fra ulike
steder i landet og fra alle
samfunnslag. Vi prevde
lirke : Dette er jo et helvete, er det verd prisen?» Ikke en dro pa det. De var villige til a betale en hey pris
for frihet og uavhengighet.
Dette sa alle, ogsa fine darner med gullsmykker og
rode negler. Ogsa de hadde
en ubegrensa tillit til frigjeringsbevegelsene.
— Grunnen til dette ma jo
ligge i forholdene Eritrea
har hatt under Etiopia?
— Ja. Standpunktet deres skyldtes ikke det vi forbinder med politisk bevisstgjering. De hadde bare ikke noe valg, pa grunn
av den fortida de har hatt.
De var fratatt alle demokratiske rettigheter, kulturen deres ble undertrykt,
spraket deres forbudt, alle
Eritreas verdier ranet Etiopia til seg. Terroren mot
befolkningen var enorm.
Saerlig trakk de fram 1967
som et ekstra vondt ar. Da

avgrensede omrader, og at
store deler av de frigjorte
omradene virker fredelige
— oftest nesten idylliske.
Her arbeider de sivile grenene av frigjeringsbevegelsene blant lokalbefolkningen. Det er skoler, verksteder, medisinsk behandling.
ENORMT BEHOV
FOR HJELP

— Er behovet for hjelp
stort?
— Det er enormt og ubegrensa. Det er mangel pa
mat og utstyr. PA flere hundre pasienter hadde de 6
pinsetter. Dispril var det
eneste de hadde igjen av
smertestillende midler. De
matte ofte operere uten bedevelse. De holder fortsatt
pa a bygge opp skoler blant
sivilbefolkningen og trenger utstyr til dem.
SEerlig er situasjonen
vanskelig fordi Eritrea far
sa liten internasjonal hjelp.
Det er bare Kirkens Nedhjelp i Norge, SIDA i Sveri-

ge (tilsvarende norsk NORAD ) og et par andre organisasjoner som til na har
gitt hjelp.
O.D. TIL ERITREA!

— Hva synes du om at
Operasjon Dagsverk for
1979 er foreslatt til Eritrea?
— Operasjon Dagsverk
vil kunne finne mange velegnede oppgaver a ga los
pa. Kanskje forst og fremst
innen helsevesnet. Telt er
det f.eks. et enormt behov
for, eller rentgenutstyr,
operasjonsutstyr, eller nesten hva som heist. Det er
behov for alt. Det ville were
virkelig flott om alle norske
gymnasiaster kunne gd
sammen om Operasjon
Dagsverk til Eritrea!

Prosjekt
blir
utarbeida
Elever ved Berg videregiende skole i Oslo
har foreslatt at Operasjon Dagsverk 1979 skal
ga til Eritrea. Kirkens
Nodhjelp har patatt seg
finne fram til et velegna prosjekt innenfor
helve- eller skolesektoren, og a sta, for
overforelsen av pengene. En koordineringskomite i Khartoum i Sudan
mellom Kirkens
Nodhjelp, den sudanske
kristelige hjelpeorganisasjonen og hjelpeorganisasjonene til ELF og
EPLF holder i disse dager pi a arbeide med
prosjektet.
Initiativkomiteen pa,
Berg gymnas kan kontaktes gjennom Ingolf
Sundvold, Agmund
Boltsv. 13, Oslo 6. De vil
bl.a. kunne skaffe innledere til allmannamoter,
materiale o.l.
I Hordaland er det ogsit dannet en initiativkomite for Operasjon
Dagsverk til Eritrea. I
det Rode Garde gar I
trykken, fir vi opplyst at
17 skoler bar sagt ja tll
komiteens tilbud om
stifle innleder til meter
om Eritrea pa skolene.

3 dager etter at Keren fait, ble 2000 nye soldater uteksaminert ha EPLFs
rekruttskole.

Julepresen "I Unge Hoyre
Ledelsen i Sosialistisk Ungdom vedtok rett for jul a gi inn
for SWAPO i Namibia som forsiag til Arets Operasjon Dagsverk.
Dermed gjorde de det umulig A skape en front fra Kristelig Folkepartis Ungdom til Rod Ungdom bak et Eritrea-prosjekt. Mulighetene for en satin enhet var store fordi alle ungdomsorganisasjonene unntatt «Kommunistisk Ungdom» hadde uttrykt
stotte til frigjoringskampen.

NGS'
jentekonferanse:
Jentekonferansen
NGS i desember vedtok
med overveldende flertall et stone frig paringslcampen i Eritrea.

Elevrddet ved Foss
videregdende, Oslo:
vedtak:
Enstemmig
Operasjon Dagsverk 1979
and gd til Eritrea!
,„

SU-ledelsen valgte a holde fast pa sitt SWAPOprosjekt og dermed gjere
en sann enhet umulig. Det
er derfor ledelsen i SU som
alene ma ta det fulle ansvaret for at en brei landsomfattende samling mot et
Unge Hoyre-prosjekt ogsa i
ar blei umulig.
Det var helt klart for SUledelsen pa forhand hvilke
muligheter til enhet som la
i Eritrea-prosjektet, og de
loyte ogsa a ta det opp til
«series vurdering» Resultatet av denne «seriose vurderinga» blei altsa at de
fremmer et SWAPOprosjekt som denne gangen
er plAASert i Zambia, og at

det blir konkurranse mellom minst to progressive
prosjekter opp mot Unge
Heyres. Resultatet av dette
veit vi pa forhand: Unge
Heyres prosjekt vil sannsynligvis vinne, mens SWAPO og Eritrea blir mindretallsprosjekter. Det betyr
igjen stort tap av stette for
frigjoringskampen i Afrika.
HVORFOR
SPLITTE ENHETEN?

Hvorfor valgte SUledelsen a splitte enheten
pa Eritrea?
For det ferste fordi eritreerne som kjent forer en
kamp pa liv og dod mot ver-

dens mest aggressive og
blodterstige imperialistmakt : Sovjet. I dag er det
russiske flyvere i de jagerbomberne som bomber de
frigjorte omradene i Eritrea, russiske generaler
godt hjulpet av deres cubanske handlangere som
kommanderer de etiopiske
fascist-styrkene. Dette blei
rett og slett for hett for SUledelsen. De turte ikke A. for
alvor hive kreftene inn til
stette for et folk som slass
mot Sovjets krigsmaskin.
Russisk napalm mot Eritrea er tydeligvis ikke sa ille
som amerikansk mot Vietnam. SU-ledelsen unnviker
den skarpeste konfrontasjonen mellom frigjoring
og imperialisme akkurat
na, rett og slett fordi de ikke for A. kaste seg apent inn
i stette til kamp mot Sovjet
og Cuba.
HENSYNET TIL
SU FORST

For det andre: Ledelsen i
SU mener at SU star i en

gunstigere taktisk posisjon
gjennom a stotte SWAPO,
enn gjennom a delta i en
samla front bak Eritrea.
SU-ledelsen mener at de
som organisasjon har mer
a hente om de som star i
spissen for en mindretallsinnsamling til SWAPOprosjektet. Det er spesielt
viktig for dem A. prove A.
isolere Rod Ungdom. Dette
er viktigere for dem, enn en
brei og slagkraftig stette til
den eritreiske frigjoringskampen i en sywrt kritisk
situasjon. SA hadde da ogsa
representanter for SU problemer med A vinne sEerlig
forstaelse for deres vedtok
hos de eritreiske frigjeringsbevegelsene. Det var
«tekniske grunner» til at de
valgte a stotte SWAPO, det
hadde ikke vmrt mulig
oppna enhet pa Eritrea ble
det sagt, mens faktum var
at det var SU-ledelsen sjel
som umuliggjorde den enheten !
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Dagen etter at Sogn meldte seg inn i YLI, undertegnet YLI og YES en avtale om at YES skal ga inn i YLI.
Dette er en kjempesjanse til A fa alle de skolene som
har sittet pa gjerdet ned og med i YLI og det organiserte elevarbeidet. Na er tida inne til A ta opp YLImedlemskap pa ALLE skoler, sier Bjorgulf Braanen,
formann i YLI, til Rode Garde. Men er det ikke en fare
for at YLI blir et nytt NGS? En «grei», udugelig elevorganisasjon leda av byrakrater som motarbeider interessekam pen.

— 15 nye medlernskoler i
host, deriblant de 3 storste
(Tromso,
yrkesskolene
Trondheim og Sogn/Oslo).
Er YES knekket? Er det
sikkert at det blir en organisasjon? spar vi YLIformannen.
— Nei, det er ikke sikkert. YES har snudd flere
ganger for. De vurderer
om de far flere bein i YLI
enn skoler i YES. Typisk at
avtalen ble undertegnet dagen etter YES sitt storste
nederlag — innmeldingen
av Sogn i YLI. Men fortset-

vi har gjort for elevenes og
lrlingenes interesser vi
har vunnet. I host har vi
drevet med lanekasseaksjon, kravet om fagstatus
for landbruksmekanikere,
kravet om a fa husflidsskolen ut av den videregA.ende
skolen, skolering av elevradstillitsmenn, jentekonferanse, fagopplwringa og
et utall av lokale saker. Det
er ganske utrolig at vi har
klart det, pa tross av at vi
har brukt mesteparten av
tida pa a krangle med YES.
Det tyder bra.
— Dere drev med mye i
'76 ogsit, men da meldte
skoler seg ut?
— YLI var en svakere organisasjon i 76, men like
viktig var det at sentralstyret vedtok mye streikestotteresolusjoner o.l. som ikke
var diskutert pa skolene.
Det skapte aystand mellom
sentraistyret og medlemmene. En del var uenige,
og mange hadde ikke tatt
stilling. Dette klarte en del
elementer pa skolene a utnytte mot organisasjonen,

E S N UST, 80%
10 VII PA SOON!
Sogn videregaende skole, Norges storste
skole med 4000 elever innom hvert ar, har
igjen meldt seg inn i YLI. Med stemmetallene 71 prosent for organisering og 80 prosent av dem for YLI. En avgjorende seier
for YLI og et knusende nederlag for YES.
Skolen vedtok a melde seg ut av YLI med 2

stemmers overvekt under eventuelt-punkt
pa ett elevradsmste i 1974. Siden da har det
weft 5 aystemninger om medlemskap i YLI
eller YES, alle med overveldende flertall
mot organisering. Helt til i Hva er det
som har skjedd? Vi har spurt 3 elever hvorfor de stemte pa YLI!

YES skal nedlegges

ER YLI BLITT

TANNLOS?
ter innmeldingene i YLI
fram til landsmotet 1.-4.
mars, da holder avtalen.
—SA na er det bare a stille forslaget, sa er saken
lost, og skolene reamer inn?
— Nei, men i avtalen heter det at YLI og YES oppfordrer de skolene som i
dag er uorganiserte til
komme pa YLIs landsmote. Det ma forst og fremst
bety a komme og vwre med
a bestemme, komme som
medlemmer, med stemmerett. Tida er moden for tvilerskolene til a klatre ned
av gjerdet og hive kreftene
inn i arbeidet for a styrke
YLI-organisasjonen
for
framtida. Men det har ikke
vwrt noen lett sak a komme
pa offensiven og vinne skolene inn i YLI. To tging har
vmrt avgjorende: 1. Grundige diskusjoner pa forhand, gjerne klassediskusjoner. 2. At elevradet
og/eller YLI-gruppa har
gjort noe mer enn a bla i
papirer. Det ma virkelig ha
blitt drevet interessearbeid
pa skolen. Forst da ser elevene behovet for a organisere seg.
— Er det ikke en fare for
at YLI blir en tannlaus papirmolle og byritkrathaug
som motarbeider elevenes
interesser — a la NOS?
— Vi vil fa de kreftene
som onsker det inn i YLI.
Det betyr at det blir /camp
pa landsmotet om alle viktige standpunkter. Der er
ingenting gitt pa forhand.
Men, det vil jeg si, det er pa
grunn av det store arbeidet

til a rakke ned pa det arbeidet YLI gjorde — ogsa elevsakene.
— Si nit har dere sluttet a
ta opp «utenomskolepolitiske saker».
—A prove a lage skiller
mellom skolepolitikk og
ikke-skolepolitikk er etter
min mening idiotisk. Mange ting spiller inn pa var situasjon. NGS har i 4 ar diskutert om skolejenter kan
fA barn. La oss slippe den
diskusjonen.
SA lenge elever diskuterer og engasjerer seg i
sporsmal utover det som
skjer i skolegarden, ma ogsa organisasjonen gjore
det. En annen sak er at dette ma diskuteres pa skolene, blant elevene. Ellers er
det verdilost.
—Eksempler?
— YLI har i host gatt
imot lonnsstoppen. Det er
et godt eksempel. Hvilken
elev vil ikke merke virkningene av lonnsstoppen om
ett ar eller to? Og hvor har
den ikke blitt diskutert?
— Tilbake til landsmotet
— hva skal opp?
— Det er mye det: Felles
grunnopplmring, internatreglement, elevenes okonomiske situasjon, laerlingeloven, YLI/LO og karaktersporsmalet osv. Men for at
ikke skolene skal drukne i
saker har vi oppfordret alle
til a diskutere fagopplwringa og felles grunnopplaering skikkelig. Dernest
oppfordrer vi alle skoler til
a ta opp lokale saker og
stille forslag om disse.

ROAR FOSSUM
— Er det noen vits i a were organisert i YLI?
— Ja, joss. Da far en mer
stotte nth* en vil ta opp saker, undervisningsdepartementet og sann.
— Hvorfor stemte du YLI
og ikke YES?
— YES har ikke fatt gjort
noe etter at de broyt ut av
YLI.
— Tror du at alt blir fryd
og gammen nci nor skolen
er med i YLI?
— Nei «pa det nuvmrende
tidspunkt er det veldig vanskelig a uttale noe konkret
om dette, men vi skal sette
ned et utvalg».
— Hva er det beste med
YLI?

— Navnet er sa fengende? ! God jul og godt nytt
ar.
PER JORGENSEN

— Du nolte lenge for du
bestemte deg?
— Ja, jeg hadde heat at
YLI var politisk konsentrert svmrt langt til venstre
og at YES utga seg for a
vwre tverrpolitisk. YES
mistet sa stotten fra AUF,
mens YLI pa Sogn valgte
Unge Heyre folk inn i styret. Jeg sa hva YES gjorde
og hva YLI gjorde pa skolen. YES var passive og
YLI gjorde svmrt mye

gjennom elevradet. Det
som gjorde meg* helt overbevist, var YE Sformannen sin plutselige
helomvending i enhetsforhandlingene etter at protokollen var undertegnet.
— Du regner deg for a
were konservativ?
— Ja, ganske.
— Du har ikke betenkeligheter med 4 jobbe i YLI,
det heter seg jo at det bare
er kommunister som jobber der.
— Jeg har ingen motforestillinger mot a jobbe der,
jeg haper at alle politiske
ungdomsorganisasjoner og
enkeltpersoner vil anerkjenne YLI, at de vil jobbe
gjennom denne for yrkesskoleelevenes sak.

INGER, FRISOR
— Er det vits i a vre organisert i YLI?
— Ja, jeg vet ikke det
er flere om a fa fram ting,
en star sterkere.
— Detheter seg at det bare er rode folk i YLI.
— Nei, det er ikke bare
rode folk, det vet jeg, jeg
kjenner noen som er med,
sa det vet jeg.
— Hvorfor stemte du ikke
pd YES?
— Han som prata hadde
ikke gjort noe, han prata
bare om saker de hadde
gjort for, for et par ar sia.
Ikke om hva de hadde gjort
i ar. Jeg mener at alle ma
samle seg i YLI.

...og slik ser YLI-gruppa det:
Lars Simonsen, formann i
YLI-gruppa pa Sogn, hva er
hemmeligheten bak A fa 80
prosent stemmer for YLI?
— Tja, jeg skal prove a
svare. De sporsmalene
YLI-gruppa var har reist,
har virkelig slatt igjennom
i elevflokken. Alle som har
ensket det har arbeidet
sammen om sakene, og vi
har fatt til en bredde som
gjor at elevene oppfatter
YLI som sin organisasjon.
Vi har arbeidet grundig.
Flertallet av elevene har
virkelig vwrt med pa saker.
At YLI som helhet har
tatt opp flere saker og arbeidet bedre, er selvfolgelig ogsa viktig.
— Set YLI-gruppa pd
Sogn er stor og mektig?
— Nei, 80 medlemmer pa
en sa stor skole er vi ikke

forneyd med. Men vi har
unngatt at YLI-gruppa blir
oppfattet som organ for
«aktivistene» eller «politikerne». Under lanekasseaksjonen spurte vi alle som
stettet den om a bli medlem
og vi var frampa i klassene
vare. Vi fikk med mange,
og folk med forskjellige
syn. Et viktig gjennombrudd var det at vi fikk
med nesten alle i 2 klasser.
Styret Wart er sammensatt
av folk fra forskjellige linjer og med forskjellige politiske meninger.
SA voldsomt godt har Keller ikke gruppa jobbet. Vi
har lagt sterst vekt pa elevradet og verneutvalget.
— Et eksempel pa grundigheten du snakket om?
— Kantinesaken! Elevradet forberedte saken
grundig. De skaffet alle
opplysninger om priser,
prisstopp, kontaktet andre

skoler, undersokte med andre kommunale kantiner
og prismyndighetene. PA
allmotet hadde elevradet
stensilert opp sporsmal,
som vi dagen for hadde
gatt igjennom med skoleledelsen slik at de ikke kunne
la vwre a svare. Det var
grundigheten som gjorde
at elevradet faktisk fikk
hindret ulovlig prisstigning, og har kommet et
stykke pa vei med resten
av kravene. Allmotet pa
elektroavdelingen om «felleselektro» vil jeg ogsa
trekke fram. Grundige forberedelser gjorde motet til
starten pa en meget god
diskusjon om fagopplmringa.
— Noe til sluff?
— Motviljen til YES mot
a git inn i YLI og danne en
organisasjon fikk mange
tvilere til a stemme YLI.
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DODE HERR GAUSS BEST ER DIN FRA1VITID
Visste du at en mann som er
dad er med og bestemmer din
framtid? Visste du at han er
grunnen til at vi har noe som
kalles Gauss-kurven, en kurve
som brukes til a site de «flinke» elevene fra de «dumme»?
I kke?
Nei, vi tenkte det — derfor
har vi tenkt a fortelle deg om
det na. I et gitt fag SKAL 4 pst.
av elevene ha Lg, 24 pst. Ng,
44 pst. Mg og 4 pst. S. Vi har
prata Iitt med en ungdomsskolelmrer som har vmrt sensor i
mange Ai., det er bakgrunnen
for denne artikkelen.
Nar oppgavene skal rettes
gar to og to sensorer sammen om a sette krakterer. I
storst mulig grad ma Gausskurven &Ages. Alle karakterer blir notert og nar de avviker mer enn 3-4 pst. fra
Gauss, ma lwrerne sette ned
karakterene f.eks. med 8
prosent. Dette ma alle lmrerne gjore. Noen elever ma
settes ned i karakter
p.g.a. et system. Pa denne

maten blir «flinkere» og
«dummere» elver silt fra
hverandre, og man avgjor
hvem som far sjanser til videreutdanning. Ogsa ellers i
aret har Gauss-kurven betydning. Sjol om lwrerne ikke er palagt a, felge Gausskurven ellers i skolearet,
blir det til at de tenker pa
hvordan karakteren hadde
blitt om det var avgangsprove, og har Gauss «i bakhue»
hele tida. Dette viser oss
ganske klart at karakterene
ikke viser oss hvordan vi
star i faget eller hva vi kan,
men bare hvordan vi har
svart i forhold til de andre.
Og ofte blir vi trekt i karakterer, ikke fordi sensor
mener resultatet er darlig,
men fordi hr. Gauss og hans
venner i departementet ikke
er fornoyde! Hvis du sliter
og arbeider deg opp, dytter
du en annen ned for hver karakter du stiger opp.
Pa denne maten skaper
karakterene konkurranse
elevene imellom og hindrer
samarbeid, et samarbeid
som kanskje kunne resultere
i en kamp mot gauss-kurven
og karakter-systemet!

Anne om Gauss:
Rode Garde tok en tur
innom skolegarden pa,
Romsas ungdomsskole og
prata med Anne Kvisvik.
Vi spurte hva hun synes om
Gauss-kurven. Gauss kurven, hva er det?
Da hun fikk forklaring,
kom reaksjonen: .Det er
ikke mulig! Er det virkelig
sann det er? Men da blir jo
folk domt pa forhand da!
Da blir -det jo ikke opp til
deg sjol, men systemet,
hva du far. Det ma da kunne tas opp en plass, det kan
da umulig vcere lovlig ! Set
lenge det fungerer pa den
ma ten er det ikke noen vits
i a ha karakterer! Nei, dette kunne jeg tenke meg a
prate med klassen min
om! n
Ja, hva om flere gjorde
det?

Elevene pa bildet har ingen tilknytning til artikkelen.

Boikott
normerte prover!
HER ER DATOENE:
Ja, dere. I morgen har vi normert prove i matematikk. Dere far lese, sa gar det nok bra.
Provetiden er 90 minutter.
Finnes det noe verre sjokk?
Rode Garde har fact tak i
datoene for provene i 7., 8.
og 9. klasse. Fordi vi er
irnot disse provene, saboterev vi dem pa denne maten.
7. og 8. klasse skal ikke ha
prover for i aprii/mai, sa
dem kommer vi tilbake tit.
Vi haper ogsa at vi far tak i
provearkene og mer opplysninger om provene i 7.
og 8. klasse. Kan noen hjelpe oss? Si ifra!
9. klasse skal ha prover
fra 5. til 23. februar.
Sannsynligvis kommer
de i denne rekkefolgen:
Norsk hoved null, Proven er
en redigert utgave av den i
fjor.
Norsk sidemetl. Redigert
utgave fra i fjor.
Engelsk. Samme som i
fjor.
Matematikk.
Tysk. Revidert utgave av

fjor.
Fransk. Revidert utgave
fra i fjor, som tysk 3 timer
fra 8. klasse og 4 timer i
ukai9.

Normerte prover er veldig urettferdig. Nar de blir
retta, settes karakterene ut
fra en tabell som staten har
bestemt. Bare en liten prosent skal ha Mg, mange
skal ha G, en del Ng. (se artikkelen om Gausskurven ) .
Det hjelper ikke om klassen din eller du sjol bar tatt
et krafttak og har lwrt mye
mer, du blir allikevel bare

********** *************************
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bedomt i forhold til denne
tabellen.
Provene er stort sett tilfeldig plukka sporsmal
som du skal gi korte svar
pa. Ofte ved at du skal tippe svaret silk som pa en
tippekupong. Du far ikke
Pram hvor mye du har
skjont av pensum, sjolstendige tanker du matte ha om
f.eks. historie-pensumet eller norskpensumet.
Hvis dere bruker normerte prover, vil dette
igjen pavirke undervisninga. LEereren vil bli nodt til
legge opp til fakta og
den typen stoff som provene bygger pa. Det blir mindre muligheter til a to opp
spesielle ting klassen deres
interesserer seg for.
VEDTA BOIKOTTI

Normerte prover er et tilbud fra Kirke- og undervisningsdepartementet til skolen og lreren deres. Det er
helt frivillig for dem a bruke det. Derfor er det store
muligheter for dere a slippe dersom dere protesterer
og vedtar a boikotte dem.
Hvis store deler av skolen
eller klassen gjennomforer
en boikott, vil dere ogsa
odelegge hole opplegget
med provene, fordi da vil
det bli umulig a sette karakterene ut fra skjemaet
til staten.

Samfunnsfagboka «Yrke og Samfunn»

Vondt i magen din egen skyld

«Synes du arbeidskamerater og arbeidsformenn er dumme og
irriterende? Det KAN vzere sant at de er det, men det kan ogsa
hende det er din mate a vmre pa som det er noe i veien med.»
Sitatet er henta fra aysnittet «Pa plass i arbeidslivet» i samfunnslmreboka «Yrke og Samfunn» — mye brukt pa yrkesskolene.

fern, nar formannen kjefter
fordi du har gatt pa do tre
ganger pa en dag, eller han
ler hanlig av eksemen pa fingra dine etter kjemikaliene
du jobber med, da skal du
«forsta» sjefen, vende blik-

Noen flere glimt:
«Om arbeidsstedet skal bli
en plass der du stort sett
kommer til a trives, avhenger mye av arbeidet og de
menneskene du meter der,
hvordan de er og opptrer
mot deg. Men det avhenger
ogsa av deg selv og den innstilling du har til arbeidet og
til arbeidskameratene, arbeidslederne og andre som
du kommer i kontakt med.»
«Mange forhold i den verden som omgir oss, vart daglige miljo er vanskelige eller
umulige a endre pa. En del
av den virkelighet du meter
pa arbeidsplassen, er at det
er arbeidsledere, og at de
star i en annen stilling enn
du.»
«LEGG DEG FLAT!»
Altsa : Nar butikkeieren
krever at du skal vaske gulvene i butikken etter klokka

ket innover og skjonne at det
er deg det er noe gait med
hvis du blir irritert.
Sjol om det reaksjonre
innholdet i «Yrke og Samfunn» er usedvanlig talentlost presentert, har det en
klar hensikt. Forfatterne av
boka onsker at du skal miste
trua pa deg sjol og dermed
bli en lydig arbeider. For
som de sier: «Arbeidsgiverne og arbeidstakerne har en
felles hovedinteresse, nemlig at bedriften gar bra.» !
HVILKE FELLESINTERESSER?

'7Z XIA7,4.P.8e7.0

Det har de aldeles ikke!
Hvilken felles interesse har
du som tjener 50 000 med sjefen din som tjener 200 000?
Hvilken felles interesse har
1500 Tandbergarbeidere som
kommer til a miste jobben
sin med Tandbergledelsen
som har millionene sine pa
det torre?
Saka er at mens du selger
arbeidskrafta di, sliter ut
helsa di og far igjen sa du sa.vidt greier deg, sa tjener bedriftseieren sine 200 000 pa
det arbeidet du gjor. Derfor
gar det uforsonlige skillelinjer mellom arbeiderklassen

og kapitalistklassen. Derfor
er det langt ifra noe i veien
med deg nar du blir sinna og
har lyst til a to igjen mot
kjeft og tvang fra formenn
og sjefer!
«FRA KAMP
TIL SAMARBEID»

Hovedsiktemalet
med
«Yrke og Samfunn» er nettopp a dekke over at det finnes to uforsonlige klasser i
samfunnet — og der de ikke
greier det, gir de skylda for
«problemene» til arbeiderne.
Derfor har de et kapittel
som heter «Fra kamp til samarbeid», der de forklarer
hvorfor LO «selvfolgelig» er
blitt en service-organisasjon
— uten a fortelle at all den
«velstand» arbeiderne har i
dag, har de sjol slass for
gjennom fagforeningene,
vunnet gjennom streiker og
kamp mot bade politi og
Ja, boka oppfordrer
deg ikke engang til a fagorganisere deg!
Derfor oppfordrer «Yrke
og Samfunn» deg til a studere sprak pa fritida i stedet
for a to aktivt del i kampen
for bedre forhold for ung-

/Nre&E'..5s& .-Cfe .fr 067,,e/PieN 5 1-14L
1,0/V4/5 .5E-q

dommen.
Derfor snakker boka begeistra om at du vil komme til
a skifte yrke sikkert tre ganger i livet, at arbeidsformidlinga er sa flott som kan
skaffe deg arbeid andre steder i landet — i stedet for a
to opp folelsen av a miste
jobben og matte flytte pa hybel i en by du ikke kjenner.
Den forteller sjolsagt heller
ikke om bygder som nekter
do, om skattenekt og skolestreiker.
«Yrke og Samfunn» er et
borgerlig makkverk — enhver yrkesskoleklasse kan
sikkert lage en bedre herebok sjol!
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TRANGE FORHOLD
OG SURT BEFAL
Med 3 koyer i hoyden og 40 cm mellom koyene, sa
er det ikke rare danseplassen for rekruttene som avtjener verneplikten pa en av marinens fregatter. Problemet blir ikke mindre nar 120 mann skal spise pa 26
kvm., men a spise staende i ko kan faktisk bli en vane.
SA tett som vi bor sa setter det store krav til hygienen. Det er 6 toaletter og 4
dusjhoder til 120 mann, sa
det er ikke fritt for at disse
blir hyppig brukt. Selv om
de reingjeres hver dag, sa
er det umulig a hindre at
sopp og epidemi sprer seg.
Vi har intervjua tre av
gutta som nettopp har kommet over til en ny fregatt
med ny sjef.
— Kan dere fortelle om
tiny dere har reagert pd etter at den nye ledelsen
kom?
Sverre: — Etter sjefsskiftet fikk vi virkelig 1.mre
hva militaerdisiplin kan be
ty. De venter av oss at vi

— Interessen for
tillitsmannsarbeidet er stor her om
bord, opp mot 100
prosent
oppslutfling om allmannametene. Grunnen
til det er at vi tar
utgangspunkt i det
folk er opptatt av

skal ta imot nye restriksjoner og bestemmelser uten
kny — regler som vi ikke
har hatt behov for tidligere
og som ikke har noe med
var egen eller skutas sikkerhet a gjore.
Oyvind: — Det er vel god
grunn til a bli forbanna,
nal* befalet omtrent befaler
deg til a fryse. De sier det
er dem som bestemmer nA.r
det er kaldt eller ikke, men
de sitter jo inne i offisersmessa hele tida, sa for dem
blir det ikke kaldt.
Per: — Tidligere hadde
vi en liten mulighet til a a
diskutere de sakene vi var
forbanna pa, men na blir vi
slatt i hue med en haug

og sakene blir mye
diskutert i messa.
Det er hovedtillitsmann Bjorn Hansen, som ogsa sitter
Landsutvalget
som forteller dette.
— Men jeg synes vi har
altfor liten frihet til a ta
opp det vi vil. Ved tvilstilfeller kan alt bli tolket
som politikk. og det er

med tApelige reglementer
og foler oss som et redskap.
— Har dere tenkt pa
hvordan dere kunne forbedre forholdene?
Sverre: — Det er vanskelig, for vi har vel svTrt lite
A stille opp med mot et militart diktatur. Samlet protestaksjon blant mannskapet mot urettferdige og
sinnssyke tiltak fra offiserene vil kanskje fa dem til
a Apne oynene. Vi ma tenke
pA dem som kommer etter
oss.
Oyvind: — Mennesker pa.
20 Ar er ikke drittunger. En
samlet sit-down ville kanskje tvinge dem til a forsta.
Vi kan iallfall ikke tape pa
det sa lenge vi gutta star
sammen. Vi hadde en underskriftskampanje for at
samtlige skulle fa en ukes
hostferie. Det fikk vi fordi
vi sto sammen og fordi vi la
i dokka, sa mannskapet
hadde ikke noegjore.
Soldatkorrespondent

visst ulovlig i Forsvaret.
Skal man prove a forandre et reglement ma saken opp i sentrale utvalg
eller landskonferansen,
og losningen pA saken forsvinner langt utover dimmiteringsdatoen. Dessuten mangler vi retten til
legge press bak bavene.
Vi far jo ikke engang informere sivilfolk om hva
vi star for sa lenge vi har
pa oss uniform.
— Er det spesielle tiny
du synes det er viktig a
jobbe for?
— Det viktigste er de
okonomiske kravene og
kravet om 6-8 gratis i;:::
hjemreiser. Som hovedtillitsmann pa en fregatt, vil
jeg framheve kravet om
10 kr. i sjotillegg og at
landlovsnekt ma vekk
som refselsesmiddel. En
annen ting som irriterer
er at menige blir brukt
som vaskehjelp og servitorer for offiserer, det ma
vekk.

Silk bor gutta pa MS Bergen. Ikke stor plass til privatliv!

SOLDATENES OKONOMI:
3. oktober var det diskusjoner i leirene om soldatenes ekonomiske situasjon. Landsutvalget for
tillitsmenn i forsvaret
(LTF) reiste sporsmdlet
«om vi pet nytt ber vurdere wire krav i dagen
situasjon», eller om vi
fortsatt burde opprettholde veire gamle krav som
de innremte var rettferdige.
Mange reagerte pa, dette skrivet og sa det som et

forsek pa a fd senket kravene mire ved ledende
spersmdl og sleipe knep. I
to batterier, BH 41/L og
Ov. bH i LVA•bataljonen
svarte soldatene pet brevet fra LTF med a kreve:
— 40 kroner i dagpenger
— 3000 kroner i dimmepenger
— Indeksregulering av
dagpenger og dimmepenger med lavt svingetall,
minst 3 ganger i dret.
Soldatkorrespondent.

rode garde
korrespondent

Lonnsstopp pa 21,40
I dag er det bare en tredjedel av norsk ungdom som avtjener ferstegangstjenesten.
Det ville vzere rimelig at Jenne tredjedelen som utferer
«samfunnsplikta» si ikke
skulle bli Wort okonomiske
tap og komme mye darligere
ut av dette aret enn de som
ikke avtjener verneplikta.
Men sann er det si absolutt
ikke!
I dag far rekrutter under
forstegangstjeneste 21,40
om dagen. Vi far 90 ore mer

om dagen enn det man veit
en soldat brukte i 1971!
Mens prisene i samme tidsrom har steget med 85,4
prosent! Ikke rart at det
bare er noen fa pappagutter som sier de har nok penger og at dagpengene er
hoye nok. Vi andre ma spare pa forhand for a ha rad
til a avtjene verneplikta eller ta opp banklan.
Vi har hurt mye Pint preik
om at soldatenes okonomi
skal bli bedre, at det arbeides med en «opptrappingsplan» osv. Soldatene krevde pa landskonferansen i
77 35 kr. i dagpenger. Dette er 3 kr. mindre enn det vi
trenger dersom de 20,50

som soldatene brukte daglig i 1971 skulle indeksreguleres. Hva skjer sa? 1. juli
fikk vi en okning pa 7 prosent, dvs. 1,40!
PA toppen av det hele
skal na ogsa lonnsstoppen
sannsynligvis gjelde for
soldatene, vi som ikke mottar Dann overhodet, men en
lusete tjenestegodtgjorelse. «Selv om soldatgodtgjeringen ikke formelt kan betraktes som lonn i annen
tjeneste, bor de ikke komme i noen annen stilling,
med andre ord bor heller
ikke disse godtgjorelsene
reguleres under inntektstoppen.» (Statssekretwr
Clistein Guldbrandsen i

Forsvarsdepartementet. )
Forbruker- og administrasjonsdepartementet har i
et brev til Forsvarsdepartementet skrevet at soldatgodtgjorelsen ikke bor reguleres for lonnsstoppen er
opphevet i januar 1980.
Dette kan vi ikke finne
oss i, medsoldater! Vi ma
bli unntatt fra lonnstoppen
slik som trygdede og pensjonister! Sta fast pa kravet fra Landskonferansen
pa 35 kr. Kravet bor aller
helst elites til 40 kr. Reis en
storm mot Forsvarsdepartementet. Press sekretariatet i LTF til aksjoner!
Soldatkorrespondent
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oSLAGBJORNENo
Arild havner i varetektsfengsel. Hvordan det skjer
og hva som bender siden
skal jeg ikke rope ...
Slagbjornenm er en fortelling — den har en story »
som det heter. Og nettopp
det synes jeg gir boka, sin
styrke. For Asmervik kan
fortelle! Boka er drivencle
spennende, dot mangler ikke
pa action. Boka tar opp mange emner, bade forholda pa
skolen, arbeidsplassen, til
foreldre og kjcerlighet. Men
alle disse emnene spinnes
sammen til en tract, som gjor
dot lett a fql,ge med og hjelper en til a forstd og lcere i
takt med personene i boka.
Rett nok tyr Asmervik til
enkelte tricks — det er ikke
akkurat vanlig a fa haik med
forste bilen fra Fauske til
Oslo, men stort sett henggr
boka logisk sammen. Scerlig
gjelder dette utviklinga av
personene — hele tida er det
det som skjer med dem i virkeligheten som far dem til a
4pne eya for verden rundt
seg litt etter litt.
Innimellom all fart og
spenning er det fine skildringer av tanker og folelser.
For eksempel av hvordan
Hanna opplever a bli trakassert av mattelcereren, folelsen av a vcere dum, som hun
holder pd aystand ved a la
tankene sveve ut fra klasserommet og til Rod Stewart.
Slagbjornen» er en bok til
a hygge seg med og til a lcere
ay.
,,

g

PUNK-ROCK. I folge VG og Dagbladet: Halvnakne ungdommer
med sikkerhetsnaler overalt. Kjettinger og hakekors. En aggressiv,
desperat og destruktiv ungdomsmasse som hisser hverandre opp
til oppror mot alt og alle pi sine rocketilstelninger.
Punkerne har ogsi kommet til Norge. I Oslo har de utgitt ei avis, eller et «punk-fanzine» som de sjol kaller det: «City Rockers». Pi lederplass i City Rockers snakker de om arbeiderungdommens kultur, og pi forsida av nr. 1 finner vi parola «Nazis

Jan: — Punk er mye mer
enn a stille opp a spelle en type musikk. Punk er en sosial
bevegelse, den er kulturen
til arbeiderungdommen i
Englands storbyer. Men det
er ikke det samme soma si
at det er en politisk bevegelse. For det er jo helt klart:
Slant punkera finnes det
mange politiske oppfatninger. Du har f.eks. grupper
som «JAM» som er dritreaksjonwre , og grupper
som «CLASH», som uten tvil
or bra progressive.
— Men punken er ikke
mye optimistisk?
Jan: — Nteteii ... Den er
kanskje ikke det. Men sa er
virkeligheta ikke mye optimistisk for mye ungdom i
dag heller. Du henger rundt
og venter pa jobb, veit ikke
om du far noe. Du skal ha
deg et sted a bo, og far sette
deg nederst pa DEN lange lista. Det er faen ikke rart at
folk blir aggressive i en satin
situasjon. Og det er jo heller
ikke tilfeldig at punken har
Mt en sann form som den
har, steinhard og aggressiv.
Det er sann musikk som ungdommen identifiserer seg
med.

are no fun». Den engelske organisasjonen «Rock against rascism» engasjerer et stort antall punk-rock grupper.
Det er all grunn til 3 tvile pa borgerpressas «analyser» av punkrock. Vi kontakta Jan og Harald, to av folka bak City Rockers, ba
om et intervju, og dro hjem til dem i en okkupert gird pi Sagene.
Til akkompanement av en reggaelat pi stereoen, prata vi litt om
dette berykta temaet, og spurte forst: Hva legger dere sjol i begrepet PUNK?

Er noen av R.G.'s lesere
interessert i City Rockers
kan dette bestilles fra C.R.
c/o Jan Olufsen, Kongsberggata 16, Oslo 4. Kr. 5,- pr. nr.

Arild Knudsen, 19, kommer hjem til Oslo fra anleggsarbeid pa More. Motet med
hjembyen blir en kalddus j.
Han blir putta i en purkebil,
kjert til skogs og jult opp —
og barbeint hjem.
Hanna Sorcis, 15, gir blanke i foreldre og skoletvang,
haiker til Oslo og treffer
Arild. De to forelsker seg,
g4r sammen i demonstrasjon mot politivold. Den utvikler seg dramatisk og

Eddie

■•■■■■■••■•■■■■■■■■■■ 4■4■■■
100 kroner kvelden
for a five!
Kommunens innsats for amatermusikere i Oslo er savisst ikke noe d skryte av (Forresten
gjelder det ikke bare amaterene
— nylig leste vi i avisa at Jan
Garbarek ikke hadde noe sted
eve!) Sd vidt vi kjenner til har
Oslo kommune absolutt ingen lokaler d tilby folk som f.eks. vil
starte et band. Altsd er markedet spent for de som vil spekulere i de elendige forholda.
Vi ringte pd en annonse i Aftenposten (se facsimile) for d
here hvor mye interesserte matte ut med for lokalet — 100 kroner kvelden! Noen dager seinere
annonserte firmaet ,, Supersonic» et lokale til leie for musikere — med bandutstyr. Prisen
var 200 kroner kvelden!
Amatermusikerne kunne trenge en interesseorganisas jon!

VIL SPELLE SJOL
Harald: — Dessuten er

punken en reaksjon pa all
den borgerlige musikken
som plateselskapene spyr ut
daglig. Vi ensker ikke en kultur som er fordummende, pa
den maten at du trenger forsterkeranlegg i 100 000 kroners klassen, og et plateselskap i ryggen for a spelle. Vi
ensker at sa mange som mulig far muligheten til a spelle
sjel.

til
ajorstuen, pent kontor, 15 kvm,
eie u/innskudd. T. 46 3147.
nden, til leie
Kontor 182

Ovingslokale for musikere til 1. sontralt Tlf. 20 60 70, 69 23 91.
en, i i kvm. m
Lager s ygg
or takhoyde og hoye porter ti

3. 0 e.
Ovelsesrom for band tIl leie, kompl.
m/utstYr. Fast dag- eller kveldstid.
SUPERSONIC, t. 60 4179, kl. 11—
selges.
H

io•-■.■-■■■■• ■■■■■■■■•■■■■■■
Tom Robinson Band til Norge!
Tom Robinson Band kommer
til Norge i slutten av januar. De
oil holde konserter i Bergen,
Trondheim, Tromso og Oslo.
Felg med i dagspressa ndr bitlettsalget starter. Her lenner det
seg a vcere tidlig ute ... du vil angre hvis du gdr glipp av denne
store konsertbegivenheten.

— Men punken star jo ogsa
i fare for a bli kjeopt opp?
Jan: — Sjelsagt gjor den

det, og det har jo allerede
skjedd med en hel del av de
tinga som foregir borti England. Det gjelder bare a holde liv i den delen av kulturen
som enna ikke er kjept opp, til i denne byen. Og jeg trur
og stadig tilfore denne delen ikke at det er en type kultur
nye ting. som ungdommen kan identifisere seg med.
Dessuten har vi jo omtrent
ikke noe steder a ga, noen
klubber i denne byen. Vi har
BARE JAZZ I OSLO
Club 7, og det er jo faen til
sted, med 20-ars grense og
— Hva synes dere om mugreier. Nar «STRANGsikkmiljoet i Oslo?
LERS» spilte der f.eks. sa
Jan: — Nei, det er ikke noe
Det er den evinnelige resulterte det i at kmestepar- •
jazzen da. Jeg mener, det er ten av de som hadde matt
liksom jazz som preger de opp, og som virkelig var inmusikk-miljeene jeg kjenner teressert i a here gruppa,

Boker om og for ungdom som tar
opp arbeidsloshet, politivold og fritidsproblemer har for forste gang kommet pa markedet i host. Vi har tidligere presented Espen Haavardsholms
«Boka om Kalle og Reined» og Tove
Nilsens «Gerhard».
Denne gang skal det dreie seg om
«Slagbjernen» av Sverre Asmervik,
utkommet pa Sivle forlag.

blei nekta adgang. (mer om
det i City Rockers)
ONSKER EGET STED
— Har dere noen planer?
Harald: — Drammen er jo

a fa etablert et eget sted,
med et fast av folk som
er interessert i denne typen
kultur. Men det er jo ikke
lett, det er jo sa og si umulig
a finne et sted som vi kan
drive, og sa har du det evindelige problemet med
sjenke-bestemmelsene.

•

— Hadde det vcert en ide
bruke mv,sikkbevegelsen i
Norge mot fascismen sann
som Rock Against Racism i
England?
MOT FASCISMEN
Jan: — Ja det er klart, at

det hadde vwrt jmvla bra. A
rette bevegelsen mot Norsk
Front, Purken og mot de rasistiske holdningene som
mange folk har. Det er for
ovrig en sak som vi har tenkt
mye pa na vi har laga C.R.

***
-411• ■■••••■•■■•■■■■■•■■■■■•
Eric Clapton og rasismen
I et intervju med .Melody Maker. gjentar Eric Clapton sin
stotte til den erkereaksjoncere
engelske politikeren Enoch Powell. Powell gar inn fora sende
alle innvandrere at av England.
Clapton pdstdr dette ikke er rasisme, men bare en nedvendig
politikk for a hjelpe innvandrer-

ne vekk fra elendigheten i de engelske byene Dessuten er Powell religies, sier Clapton, og da
kan han vel ikke vcere rasist!
Nail) eller bevisst rasist, ikke
veit vi. Det er i hvertfall helt tydelig behov for "Rock Against
Racism..
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Skussmal djevelens verk
En lur tyv roper stopp tyven
Det roper Arbeiderpartlet/SV og evalueriboutvalget ogsa, tar de sler at
karakterer ikke er sa bra.
For I virkelibgeten foresevalueringsutvalget
en voidsom utviding av
karaktersystemet. «Vurderingen ma derfor omfatte bade kunnskaper og
ferdigheter I faglig mening, holdninger og sosial
utvikling.» (Evalueringsutvalget, side 33) For it
si det pa norsk: Du skal
ikke bare fit karakterer i
matematikk og tylk, men
I om du er gullunge eller

brakmaker, «sa trtfunnsbevisst» eller opprersk,
herevillig eller skoletrett
osv.
Men hva betyr karakteren 4 i holdninger? Det
gar ikke, holdninger ma
selvfolgelig beskrives.
«En sa vid ramme for om•
fanget av vurderingen
kan imidiertid bare gjelde den uformeile vurderIngen.» (E valuer-inputvalget, side 33). Skussmal
ma til om de skal Mare it
utvide karaktersettingen.
Skussmal or redningen
som i sterkere grad skal
disiplinere elevene.
Skussrnalet skal delvis

JA
KARAKTERER
I KINA!

kunnskaper for it fa vitnesbyrd.
Fram for it reise parola
bestatt/ikke bestatt som
svar pa Evalueringskomiteens forslag om fortsatt
karakterer og tradisjonell
eksamen i den videregaende skolen!
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Mange ting spiller sikkert inn. Men jeg vil trekke
fram en ting som jeg synes
er viktig. Vi vet helt sikkert
at mange, mange elever synes karakterer er et press
og at det stort sett har (laslig innvirkning pa undervisninga. Likevel har de ikke tatt skrittet over til it ga
mot karakterene. Arsaken
til dette tror jeg er at de
forgjeves har stilt sporsmalene «Hvordan skal det
da bli?», «Hva skal vwre
istedenfor?», «Hvordan
skal det da avgjores hvem
som skal komme inn pa.
medisinerstudiet?». Disse
sporsmb'la har de progressive aldri gitt noe svar pa,
og dermed har vi heller ikke fatt med elevene for alvor.
Jeg mener derfor at det
riktige ma vre a reise
kravet «bestatt/ikke besta.tt». Jeg vet det kan reises mange innvendinger
mot denne ordninga. Den
trekker med seg en del av
karaktersystemets virkninger pa undervisninga.
Men jeg mener det spiller
mindre rolle.
Det viktigste na era. ha et
alternativ som vi kan mobilisere elevene pa. Et krav
vi kan reise overfor staten
og aksjonere pa. Et svar pa
sporsmb'let: hva isteden-

for.
A fa gjennom bestatt/ikke bestatt ville VMre en
mye bedre ordning enn
dag. Ingen karakterer i lopet av aret, ikke det daglige presset. Ikke finsilinga
ved eksamen, men bare at
du ma, ha visse minimums-

rR, rs

Til tross for mye diskusjon
og mye propaganda er det ikke blitt noe fart i kampen
mot karakterer. Jeg har enna
til gode a se en karakterbok
bli brent i virkeligheten, forelopig er det bare arrangert pa
Rod Ungdoms lopesedler. Ingen kan benekte at til tross
for laber aktivitet under NGSstreiken for karakterer, er karaktertilhengerne pa offensiven. Og da er det pa tide a
stifle seg sporsmalet: Hvorfor
det?

A.

Hilsen Josef d. y.

ikke bestatt!

A

Dette sa Mtinehen-juristen, dr.
Kuhle pa den tyske bryggeriforenings 50-ars jubileumsmote i
1922. Vi veit at alkoholen fungerer pa samme mate i Azania den
dag i dag. Noe av det ferste som

tvert imot. I dag er det lite av
kamp mot alkohol i den progressive bevegelsen, og tilstanden er
etter mitt syn 14. Men i Forbundet Mot Rusgift er det noen fa'
folk som prover a reise en slik
kamp. De fortjener stette. Jeg
oppfordrer progressive til a ta
kontakt med Forbundet Mot
Rusgift, Mollergata 24, Oslo 1 og
be om opplysninger. Kanskje vi
sammen kan gjenreise kampen
mot alkoholen? Det er i alle fall
pa hey tid.

Bestatt/

12

sents el, var revolusjonen
ikke kommet. Den Eisnerske dragessed vokste
pa det treprosentlige els
jordbunn».

med dette var sa positive, at da
folket i 1919 gjennom folkeavstemning skulle bestemme om
forbudet skulle opprettholdes,
stemte 62 prosent for. Ogsd da
var det kapitalen og pressa som
pa utallige mater prevde a sabotere forbudet og som tilslutt
klarte det. Vi ma i alle fall ikke
glemme at forbudet i tid falt
sammen med den mest revolusjonaere perioden i var historie
til na. Dette skulle tyde pa at det
ikke er noe motsetningsforhold
mellom kamp mot alkohol og aktivt revolusjonwrt arbeid, heller

FRAM FOR PAROLEN:

12.7,

folkningen. Dersom vi i
1918 hadde hatt 14 pro-

Karakterene gir en kontroll pa om elevene har Inert
det de skal. Det er viktig
for Kina a kunne kontroliere om arbeiderne har fiat
den kunnskapen de trenger, eller om det gar hus
forbi. Det kan gi en pekepinn pa, om undervisninga
eller larebekene er for darlige, at lserer x har en bra
metode eller om elev y mit
ha mer hjelp i engelsk. Karakterene i Kina blir ikke
satt ut fra hvem som smisker med liereren, kommer
fra et intellektuelt, hjem eller gulper opp borkerlig indoktrinering ukrifisk. Nar
undervisninga er lagt opp
under arbeiderklassens ledelse, med enhet mellom
teori og praksis, vil karakterene si mye om hvor mye
elevene har hert.
I Peking har de i dag to
universitetet med langt
fterre studenter enn pa
Blindern. Hvordan skal de
velge ut hvem som skal
komme inn? Jeg synes det
er opplagt at Kina ma ta ut
de beste elevene. Kina er et

land i 3. verden som raskt
trenger mange flere teknikere, leger og vitenskapsmenn, swrlig etter at firerbanden har ,satt landet tilbake.
Jeg tror vi ma kvitte oss
med illusjoner om at i Kina
er alle like ivrige til a git pit
skole og Isere. Det er forskjeller pa folks evner, anlegg og interesser. Det er
ikke kommunismen. Jeg er
for en sunn konkurranse
mellom elever under sosialismen for it Isere mest mulig.
Vi mit ikke glemme at karakterene i Kina blir brukt
i en helt annen skole enn
her i Norge. Strebing for
private interesser blir bekjempa. Samarbeid elevene imellom er ikke fusk,
men blir tvert imot rost.
Det du barer pa skolen skal
du bruke for arbeiderklassen og ikke for borgerskapet. Karakterene setter ikke folk i ulike samfunnsklasser og avgjer ikke livet
ditt, lenna di osv.
Karaktersystemet er area fra det gamle samfunnet, det er sjelsagt farer
ved it bruke det, men jeg
synes det er riktig av kineserne a ha karakterer i
dag.
Kinavenn

/1

«Bry ggerivirksomhe-

ten har dessuten alltid fylt
en politisk oppgave: Den
har tjent til a berolige be-

I Kina bruker de
karakterer i skolen.
Jeg synes det er riktig av dem, og at de
har gode grunner til
det.

stopp tyven.
Poenget jtevelskapen
scorn kampen star am
dag skussmilet - har
vi oversett, og noyd oss
med ailmenne paroler.
Hvllken elev er for it fa
satt karakter pi sjeia si
og meningene sine? Hvilken massebevegelse skulle ikke vi kunne lege mot
skussmal? (Som sikkert
ikke Unge Heyre vil were
med pa). Hva om Red
Ungdom fikk ut fingeren
og klkket pit terrenget?
Rebell
-

///

BRYGGERIENES
POLITISKE
OPPGAVE

skjedde under Soweto-opproret i
1976 var at alle ol- og brennevinssjapper ble storma og knust,
og alkoholen temt i rennesteinen. I Amerika ble indianernes
motstandskamp svekka av ildvannet som de fikk kjept billig.
Da arbeiderrorsla starta i Norge
forrige hundrearet, delte arbeidskjoperne ut alkohol til arbeiderne nar det skulle vmre stiftingsmote for fagforeninger. Pa
landsmetet sitt 1 1849 krevde
Thrane-bevegelsen forbud mot
brennevin.
Hvordan fungerer alkoholen i
dag? Det er ikke grunn til a tru
at den fungerer swrlig forskjellig. Riktignok star ikke lenger
arbeidskjeperne i dora og deler
ut alkohol, men rundt 5000 salgs
og skjenkesteder for el, yin og
brennevin gjor samme nytten.
II sa det ogsa under polstreiken, det var borgerskapets presse som var mest opptatt av hvor
felt det var a ikke f6. alkohol.
Mens folk flest solidarisk slutta
opp om polarbeiderne, saboterte
avisene streiken pa alle mulige
mater. (Et lysende unntak var
Klassekampen, som i ett og alt
sto pa polarbeidernes side.) Hva
vi kan here av polstreiken i tillegg til hvem som var imot den,
er at samfunnet gikk ikke under
fordi om folk ikke fikk brennevin. De fleste hadde det like bra
som for, og mange kanskje bedre. Det var slike erfaringer
som fikk arbeiderrorsla til a ga
inn for alkoholforbud i 1919 ogsa.
Pga. verdenskrigen ble det i 1916
innfort forbud mot yin og brennevin her i landet. Erfaringene

erstatte, delvis komme i
tillegg til nivEerende karakterer. Hvor mye erstatte og hvor mye komme I tillegg, am det strides monopoikapitalen. De
borgerlige vil ha det I tillegg, AP/SV ser ut til
mene dot kan erstatte deler av det vi har I dag, og
utnyttet det til it framstil• le seg som veldig radika•
le. Og vi har lept ved siden av dem og ropt karakterer er jtevlig - Unge
Heyre - de er reaksjontere de. Sinn har vi fungert
som politimannen som leper ved siden av tyven og
roper samrnen med ham

Li-)
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ROD'
1KKE
Hvorfor skriver ikke
Rode Garde om krigsfaren? Er dere redd for
skremme folk unna?
Vi veit at de to supermaktene USA og Sovjet
ruster til krig, og slik situasjonen er i dag vil Norge
etter all sannsynlighet bli
ei framtidig slagmark.
Vi har ikke rad til it sove lengre. Krigen kan
komme i morra eller om
ti ar. Problemet er bare
at vi veit ikke. Derfor ma
vi were forberedt. Det er
i plikt for RG a fortelle
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erbrev debatt leserbrev debatt leserbrev

t ret a sew Skriv
em
#
I forste
*so
velden?

Forst vil jeg rose dem som
lager Rode Garde for at avisa
er Witt sa mye bedre enn den
noen gang har vmrt. Avisa er
godt i gang med a utvikle seg
til ei virkelig ungdomsavis.
Men den mangler fortsatt en
del ting og jeg vil komme
med et forslag jeg mener er
viktig.

Eller for a stille pa ein annan mate: Er det rett at ei
jente og ein gut gar til sengs i lag forste kvelden dei
vert «kjende» med kvarandre?
Eg meinar at det er feil a gjere dette. Gjerne litt kyssing klining og klemming, men ikkje meir forste kvelden. Kvifor?

Jau, forst og fremst fordi
dette dreg sexlivet vekk fra
kjmrleikslivet og gjer det
til eit «fysisk behov» pa lik
linje med t.d. svolt og det
vera troll. Sex skal vere noko meir enn det. Det skal
vere ein naturleg del av dei
kjenslene vi har for eit spesielt menneske. Viktige delar av sexlivet wart ma vere trygghet, omhet og det
at ein stolar pa og er opne
mot kvarandre.

SJEKKING I FYLLA

Korleis ser sA royndommen ut i dag? Hos storstedelen av ungdommen er det
slik at dei har sitt forste
samleie i 14-15 Arsalderen. Kanskje enda yngre. Ofte skjer det i fylla etter ein dans eller pa ein privatfest. Og med ein meir eller mindre tilfeldig partnar. Etter dette forste
«eventyret» fortset mange
(dei fleste? ) med ein slik

GARDE MA
SOVE!

Derfor er det helt klart
at Rode Garde og Rod
Ungdom har et helt spesielt ansvar. Jo bedre forberedt, jo sterkere rustet
er vi til a vinne krigen og

bygge sosialismen i Norge.
Kameratslig hilsen Guro

Takk for et innlegg som
traff en spiker pa hue!
Folg noye med om vi tar
et tak fora rette opp Jenne alvorlige svakheten
med avisa!
Red.

JENTENE FAR
IKKJE ORGASME

Jentene derimot far ikkje
det. 60 prosent (eg har
hoyrt hogare tal) av alle
norske kvinner far ikkje orgasme gjennom eit heilt
liv. Parallellt med dette
gjev pornoen (ogsa Romantikk) oss det inntrykket at alle jenter far det,
alltid. Dette er ein skrikande motsetnad og forer til at
jentene tenkjer : «Kva er i
vegen med meg? Alle andre far det jo til». Neste
gong dei prover gar det pa
same 'liken og da er ikkje
vegen lang til det a spele
orgasme og a byrja sja pa
det heile som eit ork og eit
press. Og slik held ein oppe
statistikken.
Slikt tilfeldig sexliv ska• per ogsa haldningar som er
kvinneundertrykkjande
t.d. «Kvinnfolk er berre
kjottomslag pa penis».
Graviditet og kjonnssjuk-

ffelantlem Egon.
dommar kan og nemnast.

Seksuelle avvik?
Aktuelt Argument nr. 4
tillatte dager i aret. Seiv
(Moderat Ungdom) komflorting kan straffes pet anmer med nok en bitende avdre dager, ,, groveren tilfelstoring av terror-regimet i ler med doden. En rekke
Kampuchea:
yngre mennesker er fakfolge flyktningers betisk Witt henrettet.
retninger fra Cambodia er
Man ma da stole pet hva
sek.suelle forbindelser for- flyktningene forteller — ikbudt pet andre enn spesielt \ke sant?

Demonstrerte Kong Olav
mot fredsprisen?
Det gar rykter om at
Kong Olav gjennomforte en
illegal demonstrasjon mot
fredsprisen under utdelingen pei festningen. Kongen
har selvfolgelig ikke by til
4 komme med «politiske»
uttalelser. Men han har likevel sine metoder. NRK
ble nodt til a klippe bort flere meter film av talen til
Aase Liones fordi Kongen
kom med umiskjennelige
snorkelyder.

Onanistforbundet
Den forste landsomfattende onanistforbund er na
blitt dannet. Stiftelseslandsmotet i Trondheim

vedtok enstemmig a to
navnet: oFramtiden i vare
henderm.
NTB 32/12, 78

Plastansikt
—
Fabrikkarbeidere
har tydeligvis ogsa vansker med it beherske seg,
sit for a rette pa tilstandene, har en elektrisk bedrift i Osaka utstyrt hvilerommet med plastetterligninger av sjefene. Der
kan sinte arbeidere spar.

ke elYer slit, los pa den dukken han liker minst, for
de vender tilbake til arbeidet i bedre humor.
(Hjemmet, 15/8-78)
At ikke noen norsk kapitalist har funnet pa a produsere Kleppedukker.

MA KJENNE
KVARANDRE!

SA kan ein spode: Skal
ikkje to stykker fa ga til
sengs dersom dei er einige
om det forste kvelden?
Jau, sjolsagt kan dei det.
Men eg meinar at som hovudregel bor ein ikkje det.
Folk ma kjenne kvarandre
og stole pa kvarandre dersom ein skal ha von om
oppleve den fantastiske
opplevinga sex kan og skal
vere. Og i dei aller fleste tilfella trur eg ikkje begge er
einige i a ga til sengs. Eg
trur det oftast er eit sterkt
press. Begge foler seg tvinga til det.
Det er viktig a sla fast at
sex som andre ting ma lxrast og ikkje er noko som
kjem av seg sjol. Det har
med det a gjere a bli kjend
med seg sjol og mest a bli
kjent med ein annan person. Men for A klare dette
ma vi ha dpenhet om sporsmala og dette er det aller
viktigaste. Vi ma fa ein
brei debatt der folk legg
fram erfaringar og meiningar. Vi ma kjempe for at
sex skal bli ein naturleg
ting, ikkje noko flaut, usikkert eller ekkelt.
Vonar at folk, bade gutar
og jenter vil skrive inn og
seie meiningane.
Gut.

Hundeliv
Amerikanerne
bruker
over 264 millioner dollar i
a ret for at hundene deres
skal bli vakrere.
(Hjemmet, 15/8.78)

VANNRETT:

Men mange amerikanere
tenker nok ogsi at et hundeliv vile bedre.

Kryssord

1. Forelobig, midlertidig
5. Katolsk prest
9. Eksisterer
10. Like
11. Noe som er brukbart
14. Fraradet
18. Helling
19. Roys
20. Inne 1. noe godt, som vi
spiker mest av om sommeren.
23. Kultursentere
LODDRETT
I. En som utbytter
2. Gi signal
3. Tull
4. 1 reg jeringen
6. Guttenavn
7. Pa toppen
8. Belegg (dialektord)
12. Stra
13. Fisk
15. Take
16. Bokser

17. Gdrdsplass
21. Pikenavn
22. Helt fersk
Losning annet sted pet siden.
1

v

3

1

.....5-

b

8

"7

/0

9
.,./

/z

,v

/3

;74:

N

ungdommen i Norge at vi
lever i ei forkrigstid. Hvis
ikke avisa gjer det, er det
i allefall ingen som gjer
det for oss.
Erfaringene fra frigjoringskrigene rundt om i
verden viser at ungdommen er ei svmert viktig
kraft. Gjennomsnittsalderen i Albania var f.eks. 24

tilfeldig praksis. Bade gutane og jentene gar pa fest
og sjekkar og let seg sjekke
opp. SA til sengs og sA — finito.
Kva fewer dette til? Dei
fleste opplever det som i
folgje blad, fra Coctail til
Romantikk, skulle vere den
finaste og deiligaste opplevinga i verda, som ein stor
skuffelse. Set igjen med
berre tomhet og eit ekkelt
minne om ei famlande oppleving. Sjol om gutane ogsa
opplever dette trur eg det,
er verst for jentene. Gutane far i alle fall orgasme.

Mange som lever RG er
ikke medlemmer av Rod
Ungdom. Dere skriver om
ungdommens situasjon, et
sted a were, politivold, karakterer osv. og det er flott.
Ungdommen skal og kjenne seg igjen i avisa. Det jeg
savner er innlegg som studier i marxismenleninismen-Mao Tsetungstenkning. Teoretiske artikler som forklarer hvorfor
det er politivold osv. RG
ma ha en egen studiespalte
hvor f.eks. utdrag fra Staten og revolusjonen av Lenin knyttes sammen med
kampen mot politivold,
hvor ungdommen kan stile
sporsmal.
I dag er bade Rod Ungdoms medlemmer og venner for darlig skolert i
kampen mot Unge Hoyre
og Sosialistisk Ungdom pa
skolene, og i kampen mot
arbeideraristokratene pa
arbeidsplassene. , Det er
nodvendig at vi kjenner til
og skjonner det helt grunnleggende 1 kommunismen.
Fram for en grundig og god
studiespalte, og et enda bedre Rode Garde!
Lykke iii, hilsen
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10 000 TIPSET!

Skriv eller ring Rode Garde, Boks 702 Sofienberg,
Oslo 5. -Tif (02 ) 35 32 62 og
du har muligheten tll a fa
spredd ditt tips til 10 000 le-

s

rat's.
(P.S. Husk at posten blir
apnet og telefonen avlyttet.
— Linnet a oppgi navn 0.1.
unedvendig. )
.

:

Rode Garde,
Boks 4702,
Sofienber • Oslo 5

•

Hanoi funtaea marsjerer
Er det virkelig sant at Vietnam har invadert Kampuchea? Er Vietnam angriperen i den krigen som na
raser mellom disse to folkene som sammen kasta
USA-imperialismen ut av Indokina i 1975? Ja, akkurat sa, trist er situasjonen nit. Det hjelper ikke med
sterke felelser for Vietnam etter mange ars solidaritetsarbeid med dette stolte folket. Utenrikspolitikk
er ikke sit enkelt at vi kan la felelsene styre den. Krigen i Kampuchea ma vi vurdere utfra felgende fakta:
• Titusenvis av vietnamesiske soldater star pa
kampucheansk territorium.
• Fotsoldatene er stetta av tanks, artilleri og MIG
jagerfly.
• Vietnams liter er utrusta med de mest moderne
sovjetiske vitpen.
• Vietnams ledere handler pa direkte oppdrag fra
Sovjet — Vietnam er.blitt Asias Kuba.
• Hanoi-juntaen
n til den
videre politi
tidligere USA-stottOe quislingikanden ii
gon.
• Vietnams mal er en «IndpNittikfederasionp
slot er herrefolket og hvor Lads og liampiOp
tilintetgjort som sjalstendige nasjoner.
Ikk
t land har i
ara v.-rt
lopet
u ts Ateity;'4;04i. ek s tre rn
hets-r:ogjigrOffOignie som
DemolOttak' . Kampuchea.
Eller Iiiid. skal en si orn bandittalliansen Washington.
Mosk v a -Htupecklaapa

Vatkionet1,77?.??`47,-!
alle disse kre
ha.:T..ppene om «skrek
d 644.gwn as s e riga:raj itt
slyal
med eirne ello
Kauchea i
19 .
e et fritt
di 'land etter fern ars folke
e motives
amptineas fiender
futrae hverandre i den felles lognpropagandaen. De
mest aktive i antiKampuchea-k ampanjen
her i Norge liar vae•t Hoyres Hans Henrik Ramm og
«NKP»-avisa Friheten.
.

HVORFOR ANGRIPES
DEMOKR ATISK
KAMPUCHEA?

Kampuchea har vi
lite land kan sla ei
permakt. USAs forsok;:pa
bombe landet tilbake til
steinalderen var ikke nok
til a kue et enhetlig, vmpna
folk under ledelse av sitt
kommunistiske parti. Pa
tre og et halvt ar har Kampuchea ayskaffa nod og
suit
i dag eksporterer
landet ris. Analfabetismen
er. en saga blott — 90 prosent av befolkninga kan lese og skrive, alle unger er
garantert skolegang. Fol•
ket har tatt makta og bygger landet pa prinsipper
om likhet og rettferdighet.
Ikke til a undres over at all
verdens reaksjomere hat
dette landet som pesten!.
HVA GJOR VIETNAM
I KAMPUCHEA?
Men har ikke ogsa. Vietnam beseira ei supermakt
for A vinrie.-frit*:dg-Aaavhengighet? Star ikke ogsa

Vietnam overfor oppgava a
bygge opp igjen et krigsherja land? Jo. Men Vietnam har forandra seg.
Vietnams ledere har gjort
om landet til en militr base for Sovjet. Kampen for
nasjonal sjolstendighet bar
de samme lederne forvandla til en urettferdig kamp
for a dominere hele IndoRina. Juntaen i Hanoi tar tatt
over Thieu-quislingenes politikk overfor Kampuchea.
Disse fortderiske ledernes streben etter herredemme i pdokina paager
som hand i hanske med
Sovjet-bidernes kamp for
verdenshegerrioni.
Noen mener at detteikke
Iran vare sant — ei land
kan ikke forandre seg sa til
de grader til sin rake motsetning. 4gjen.yiseradet seg
at folels'et
A'kke er
brukbare redska
tilgjengelige fak
oss den triste salutheten.
Og er detegentlig sa «utroVar lltke'det fascistiske Sovjet en gang sosialistisk ? Var ikke Det norske
Arbeiderparti en gang revolusjon2ert?

r-',91,4,7t
S0
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ABONNER PA
RODE ARDE
avisa til rod ungdom
JEG DREHER A ABONNERE PA RODE
GARDE I ITT AR 00 BETALER 30 HR.
WAR JEG FAR FORSTE RUMMER
I POSTER:
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adresse
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KAMPUCHEA MA FA
BREI STOTTE MOT
OKKUPASJONEN!
Akkurat mens dette skrives melder NRK at den
vietnamesiske har
tatt Phnom Penh. Hovedstadens innbyggere er pa
flukt og Folkerepublikken
Kina hjelper til med evakueringa.
Situasjonen er tragisk,
men langt fra haplos. Det
kampucheanske folket har
kasta. USA-imperialismen
pa sjeen og har lang erfaring i a fore folkekrig. De
nye okkupantene vii med

VIETNAM HAR SLASS
MOT KAMPUCHEA
SIDEN 1975
Vietnams
aggresjonshandlinger mot Kampuchea er ikke av ny dato. Den
svenske journalisten Jan
Myrdal forteller at Vietnams ledere allerede i 1975
hadde planene klare for a
to Kampuchea. Frigjoringslederne fikk snappa
opp disse forbryterske planene og kom vietnameserne i forkjopet. De greide
vietnameserne trodde
Vat-, umulig, nemlig a frigjor.e Phnom Penh 14 dager
for Saigon falt. %deli .(kim
gang har bandittene i Hanoi gjort flere format pa
statskupp i Kamptichea.
Invasjonen er en folge av at
disse planene har mislykkes
Vietnam har forberedt
invasjonen i lang tid. Etter
fri 'oringa i -75 begynte lede e umiddelbart a bygge......
opp hmren. Da alle .krazeftek,-4c:.;&
•ti
' -A§kci.
trengtes for a gjeryg- ,'W ?.0
ge landet, satte
as angripere i gang en vill
opprustning. En her som
var bygd opp med tanke pa
a sla ei supermakt ble ytterligere utbygd! Hensikten har derfor helt opplagt
hele tida wert a underiegge

«INDOKINESISK
Fi3DERASJOND
Vietnams mai er en sakalt
«Indokinesisk foderasjon»
med Hanoi som senter:
vii dette komme til aM
bety for Kampuchea? Svaet kan vi fa ved a se til La-,
ds — et land Vietnam har,
pressa til a godta en
i(vennskapsgrense». Det
etyr i realiteten at grensa
rnellom de to landa er viska
t. For a sikre at denne
oflytende» grensa fungerer?
tter Hanoi-juntaens on- ,
ker40

•

sand kepolugent
RODE GARDE BOWS 2046 GRONERLOHICA 0-5

ske soldater 'stasjonert i
Laos. I tillegg har den vietnamesiske innflyttinga i
Laos ywrt sa, stor at landet
snart kan innlemmes i Vietnam wed folkeaystemning
Kampucheas rismarker
skal stogge sulten i Vietnam og valutatilgangen
forbedres gjennom oljen pa
Kampucheas kontinentalsokkel.

.

segnabolanda.
•

QI ISLINGFICCINTEN
Radio Hanoi og radio
Moskva hevder at det er en
«nasjonal geriljaorganisasjon» som star bak «opproret» mot Kampucheas regjering. I Norge er det bare
«Friheten» som sluker denne lognpropagandaen ratt.
Dagbladet kaller innmarsjen «en ren invasjon» og
Arbeiderbladets Per Edgar
Kokkvold sier: «Ifolge
myndighetene i Hanoi er
det «den kampucheanske
enhetsfronten for nasjonal
redning» (KNUFS) som
star bak opproret i Kampuchea. Pastanden faller
pa sin egen urimelighet.»
Kokkvold har selvfolgelig
rett; en ung geriljahr angriper ikke med tanks og
MIG jagerfly! Det er Vietnam, pa oppdrag fra Sovjet, som na fewer krig i
Kampuchea.

1970:

sikkerhet bli kasta ut av
Kampuchea!
Var oppgave era gi Kampuchea all mulig stotte —
raskt. Hva du enn mener
om samfunnssystemet
Demokratisk Kampuchea
— en invasjon fra en fremmed makt kan du ikke tale!
Kast kreftene inn i stottearbeidet!
— Vietnam og Sovjet ut av
Kampuchea!
— Norge ma stotte Kampuchea i FNs sikkerhets.
rad!
— Stott
Demokratisli
Kampuchea!
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