Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

•

RUTE 80 nr 3/4 1980

De sjenerte • • • •

virkelig grobunn for pønken .
Pga forholdene og miljøet ,
men her . oppe
blir folk
pønkere kun fordi de liker
De sjenerte ... . Et meget til- musikken . Innholdet betyr ik. bakeholdent navn . Men at ke så mye for de fleste . I Enggutta i bandet er tilbake - land var det blodig alvor. Det
holdne, det stemmer ikke. har ikke vært så het her.
I alle fall ikke på scenen .
Folk som drar til England for
Sjøl sier de at de fleste pønk- å kjøpe seg de rette pønkklærband er harde og rå. Vår mu- ne og sånn, vil vi kalle po··
sikk er også det . Men vi som sører. Det er riktig at pønpersoner er ikke rå og harde. ken er en mote , og at vi er med
Det er dette vi vil ha fram med på den. Men denne moten er
navnet .
annerledes fordi de fleste vil
De sjenerte er et av mange gjøre den så billig som mulig .
lokale amatørband . De kom- I allefall vil vi det. Folk som
fra tjukkeste østlandet, Jess- går med grønnt hår , og jærvli
heim/Kløfta/Ullensaker - dist- sprøtt kledt, blir ofte tatt som
riktet . Deres største mål er å gi klovner
ut egen singel. Til det trenger
de 4000 spenn. Derfor tar de I ENGLAND ER P0NKERA
alle spillejobber de kan få . De DEN MEST OPPRORSKE
deltok også i NM for rocke- DELEN AV UNGDOMMEN .
band . -Dette' gjorde vi bare for ER SANN HER OGSA?
å få spille . For å demonstrere Bjørn Asle : Før ga jeg faan i
så gikk vi ikke av scenen etter alt som skjedde . Hørte på alt
ei låt . Alle band får bare spil som blei sagt, men med pønken
le et stykke nemlig. Vi bare sto så fulgte en mer kritisk holdpå helt til strømmen blei kut- ning. I England var folk lei av
å være arbeidsløse osv. Derfor
tet.
sang de om det. På d~Tlne måHV A SLAGS MUSIKK SPIL- ten kan du si at iallefz.J jeg tar
mer stilling til ting sorr. skjer på
LER DERE?
sjølstendig grunnlag nå . Men
Vi spiller kun sjølagde melodier. Vi er ikke inspirert av noen spesielle andre grupper, men
vi er jo inspirert av den engelske pønken. Alle tekstene våre
er fra dagligdagse ting som vi
sjøl har opplevd . F.eks i låta
»Aldersgrense». Den handler
om da vi blei nektet å spille på
Lysthuset (pønkklubb i Oslo)
pga. at vi ikke var atten år . Det
var ølservering der, derfor kunne ikke vakta som er ansatt av
eieren slippe oss inn. Vi hadde
brukt timer på og rigge opp utstyret og greier. Etter en lang
Ro6ER..T
krangel, fikk vi lov å spil)e i
fem minutter, men vi lar oss
ikke tråkke på. Derfor fortsatte vi bare å spille her også. Vi
blei stoppet etter 8 låter. Det
ser ut som det blir en tradisjon
for oss å spille helt til vi blir
ToA.
stoppet.

, De Sjenerte og Slip1 - det andre pønkbandet fra dl1trlktet.

jeg kunne aldri tenke meg å
bli med ~ noe narti. Det synger
vi om også foresten : ,Det
kunne aldri vært meg).
MANGE
PØNKERE GÅR
~ED ANARKIST MERKE
Ja, det gjør dem bare fordi
Sex Pistols sang låta : :.Anarki in UK,. Pga den blei
en del anarkister pønkere, og
en <!el av pønkeme begynte
og kalle seg anarkister. Hadde Sid Vicious gltt med grønne langstøvler , så hadde de også gjort det. Hadde han vært
arbeiderpartimenn, så hadde de
også vært det.

ER DET NOE SÆRLIG AKTI\ ~TET, ELLER MUSIKKMILJØ HER OPPE?

Nei, det er lite tilbud for ungdommen. På Kløfta er det
fritidsklubb, men ingen andre
steder.
På Kløfta snr det et tomt bedehus med fin sal og scene. Der
vanket det bare gamlinger og ·
nå har alle daua ut. Derfor
står det tomt. Vi har slAtt
oss sammen med ei motorgruppe for å få stedet. Det vi
har gjort, er ~ skrive brev til
Blåkors og kommunen . Vi har
ikke fått svar enda. Før så
var det en aksjon som kalte
seg Ungdommens Fritidsakjson
i Ullensaker her, men dem gjør-lite nå .
Til slutt vil De sjenert bare
si en ting : -Det sto om os.
Nye Takter, men det som sto
der skjønte vi ingen ting av !
Sylfest (som forøvrig skriver
plateanmeldelser i Klassekampen) vil også ha sagt noe .
De sjenert er jævli bra fordi
de kjører helt sitt eget opplegg.
Kopierer ingen. Sin egen musikk, sine egne tekster og sin
egen immiage.
RuneM

HVILKE ANDRE TING SYNGER DERE OM?
Vi synger våre egne meninger .
»Jeg er medlem av Unge Høyre
fordi alle andre er det. Jeg er
medlem fordi jeg ikke veit bedre». Dette er nok et eksempel.
HV A MENER
DISCO EN?
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D~t eneste som er fint med discoen er damene , sier Bjørn AsRUTE 80
le. Disco er nedsløvende . KapiAbenner nå!
tealismens musikk. De fleste
som liker disco . gjør vel det
Ja, jeg "slår til" og tegner et abonnement
di dette er det eneste tilbudet
l so!1l
finnes for mange. Vi er
På RUTE 80 •
Kr 35 '•. ikke mot folkene som liker
disco .
Nei, je~ er en drittsekk. Derfo.t: vil jeg
1 TN Det er mange greie typer
ikke abonnere.Ikke send aviser til
l her i Norge ..... .

adr~ssen

nedenfer.
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KOPI FRA

byene menere vi at det er
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RUTE 80

Politiet
våren trakassert og banket Oslo·
ungdommen. Kjelleren på Bekkegata politistasjon er
et forhatt sted hvor ungdom bUr banket med aviser og
våte Jdqter. l parker o.l. er ungdommen blitt lovlig vilt
for politiet.
Ungdommens akøjonsk,omite mot politivold bUr øtif~
tet, og flere demonstrasjoner blir avholdt. En Uten og
fredelig demonstrasjon J Slottsparken på ettermidda·
gen før 1. mat utvikler seg, etter at pollttet går·til an·
grep, tll et kjempeslag.• Flere ungdommer strømmer
til, og utov&r kvelden blir mer eller mindre uskyldige
trukket med. Folk som skal på kino o•l· blir automatisk
med på grunn av sympati for ungdommen, mot poll·
tietø voldeltge framferd.
Kampene pågår til langt ut på natta, og klokka o~.oo
må pUrken Vekke seg tilbake. De greide ikke A jage
'ungdommen som var godt organisert, og opptrådte mi·
litant. VI bringer her utdrag fra lederen·i Røde G&l'de
(nå. Rute 80) som kom med ekstranummer ettel' hen·
deisene:
- Oslo-ungdommen har gjennomført et stort og vik·
tlg opprør. Kvelden og natta før 1. mal sto oppimot
2000 ungdommer mot 80 politifolk med hester, bikkJer,
langkøller, hjelmer, visir og skJold. Politiet måtte gi
opp forsøkene på med vold. å drive ungdommen fra
samlingsstedet sitt l Slottsparken. Ungdommens ak·
sjon var riktig og rettferdig. Rød Ungdom støtter den
fuUtut.
'
Under krigen gjorde nazistene det til.,en forbrytelse å~
opptre mer enn tre og tre samlet på gata. l dag gjør
kommunepampene og purken det til en forbrytelse når
ungdommen sitter fredelig i klynger på gresset i en of·
fentllg park eller slentrer nedover Karl Johan. Rød
Ungdom er mot stoftbruket som foregår blant en del av
ungdommen i Slottsparken, men vi vil være med på å
slåss innbitt for a€ de skal få være i fred for purken.
Kampen for at Oslo-ungdommen får beholde Slottsparken som et tilholdssted midt i asfaltjungelen, er en del
av kampen ungdom over hele landet fører for et sted å
være.
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1980

opptøyer 1 år også. Politiet tar l bruk tåregass.
som erstatning for køllene fra i fjor. Noen mente dette
var positivt. og et tegn på en «mjukere» linje fra poli·
tlet. Vl som fikk smake av gassen. erfarte at det slett
Ikke var noe mjukere enn køller. Gassen sved som et
helvete overalt.
- Et svært bål brenner øverst i Karl Johan. Ei rute
bUr knust, og 10-20 kasser med øl bUr lempet ut In.
Oluf Lorentt~ns kolonial (for øvrig den dyreste forret·
Ringen i OsJo). Det formelig regner med sjokolade over
Karl Johan. Tenk, så herlig ... •Herlig for dem som kun
var her for å demonstrere forakt, ja. Og for å gjøre
personlig opprør. Men vi som hele tiden har ment noe
seriøst med kampen mot politivold, og som har jobbet
for at ungdommen skal stå samlet mot overgrep fra
politiet, må ta avstand fra hærverket. Vi vet at skaJ vi ·
oppnå noe, må ungdommen stå samlet og være organi·
sert.
l år foregikk slaget belt sporadisk. Ingen ledelse. For
noen var det tydtrugvis parolen ((Direkte aksjon>> som
ridet ensidig. Aksjon for aksjonens skyld uten noe
mål, uten den hensikt å oppnå noe. Selvsagt var det
mange folk der som kom for å sliss en riktig kamp mot
politivold - kanskje de aUer fleste. Men uten noen le·
deise og oppleg~J- fOr aksjonen, hadde de ingen nubb·
sjans mot politiet.
l motsetning til i fjor tapte ungdommen, dessverre.
Ved hjelp av tåregass klarte politiet lett å spre ung·
dommen. I år ventet politiet til mye lengre utpå kv~l·
den før de slo til. Under overskriften «Politi og anarki»
oppsummerte Røde Garde at i motsetning til dem som
bar' formå.let <tdirekte aksjon~~. er MÅLET alltid det
viktigste for oss kommunister. Vi spør oss alltid: Hva
kan vi oppnå't Hva-er hensikten med å aksjonere'?
Til tross •or dette synet på denne ene aksjonen, støt·
ter vl i Rød Ungdom all kamp mot overgrep fra poli·
tietø side. Vi siterer Røde Garde videre: - Kommu·
nene i Oslo og Trondheim kan. takke seg sjøl for hva
som hendte. Det er byer med stor konsentrasjon av
ungdom. Fritidstilbudene er dårlige, og arbeidsløshe·
ten er omfattende. Når ungdom så reiser seg til kamp
for å bedre sin situasjon, blir de møtt med køller og
slag fra politiet. Som man reder, så ligger man.

1980
Denne avl$8. vil bli lest både tør og etter 1. mai. I skri·
vende stund er det umulig å si noe om natta til l. mai
1980. Vi skal ikke begi oss ut på noen spådom. Men alle·
rede 1 månedsskiftet janaur/februar hadde Aftenposten et oppslag om at politiet holdt på å forberede seg. I
et intervju sa en av politifolka at de hadde lært t!V fjorårets feil. De hadde ventet for lenge med å slå til, slik
at flere ungdommer strømmet til. Denne «mjuke» linja
. ville ikke gjenta seg. Videre p.iskuterte han med seg
selv om det kunne bli en løsning å sperre av hele Slottsparken- og Karl J ohan-om.rådet helt fra ettermiddagen
erklære det for midlertidig unntakstilstand.
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Boring i nord>~, En ny Altasak7
;

Den viktigste konsekvensen av oljekatastl'Ofen ~;Nordsjøen,
set da plattformen kantret. Ved Bravo-utblåsingen~ måtte en
må være at Stortinget opphever sitt vedtak av 13. mars om å
vente til dagslyset kom før en kunne gjøre noe. Ingen hevder
starte boring i nord fra sommeren. Def er nå opp til bpinio- at dette er problemer som ikke kan løses, men de er ikke løst
nen å presse fram dette. Etter Bravo-ulykken ble regjerln- i dag.. Dessuten er dybdeforholdene ved Tromsøflaket -helt
gen tvunget til å utsette prøveboring i nord til sommeren annerledes enn iNordsjøen. Det betyr at en er henvisftil ba1980.
.
•
å bruke flytende rigger.
l dag prøver politikerne å dekk~ over forsk
Dette er et v:anskelig spørsmål, men det er ting som tyder
nord for- 62°. For så vidt er dette ·:riktig at. det et'
samme på at Statfjord-konstruksjonen er sikrere, Slike rigger' vil ikoljevirksomheten, og de samme problemene. Spesielt uten- kebliaktue1le1Nord-Norge.
for Trøndelagskysten og Haltenbanken, er ikke forskjellene
Men det viktigste er fiskeriinteressene i Nord-Norge. Detfra Nordsjøen så store. Men poenget er at dette betyt: en u tvi- te gjør at parallellen til Alta-utbyggingen er ganske slående.
delse, og det betyr at sannsynligheten for ulykker, fued den Heller ikke fiskeriinteressene i Nord-Norge er spurt om bosikkerheten som i dag er dokumentert, vil øke 1tierligere. ring. På Tromaøt'laket og Fugløybanken har folk fisket i hunEn utvidelse kan heller ikke forsvares ut !ra e~,~tglsituasjo* drer av år, og det er det eneste næringsgrunnlaget for man.
nen. Norge produserer allerede i dag langt over det vi selv ge steder i Nord-Norge. Spesielt Vannøya, en øy et stykke
har behov for.
.',• ·
nord for Tromsø, vil bli rammet hardt. Her sies det at 400
Men i tillegg er det spesielle forhold i Nord.Jlerge. Olje- mennesker vil miste sitt næringsgrunnlag. Sikkerhetssonene
vernutstyret, antallet lenser og beredskapen øl- ikke utbygd i
rundt plattformene er så store at det ikke kan bli snakk om å
Nord-Norge. Man er tkke en gang enig om hvilken by som fiske rundt plattformene. Perspektivene ved en oljeutblåskal være redningssentraL Været splller også en . viktig rolle~ , sing er gru~mme. Jrlskefeltene på Tromsøflaket og FugløyDeterdokumentertatvindenerhårdereutenforTromsenni banken vil være tapt for alltid. Det foregår mye i Nord·
Nordsjøen, dvs. at en
årsa.kene'tU «Alexander Inelland»- Norge med hensyn til oljeboring for tida. Det som nå ser ut
ulykken vil øke. Det er også atskillig kaldere. og det vll si at til å skje, er at Vannøya-fiskerne vil bli på feltet når riggene
et kjent problem fra flsket vil bli nytt; Ising. Båtene tår en }tommer for å starte prøveboring. Dette vil virkelig bety
stor tyngde p.g.a, iSing. Dette vil ramme oljeinstallasjonene.
mye i kampen mot oljeboring i Nord. Det kan se ut som kamDisse ~~blemene f!t ikke vurde;
st. Mørk
lller og-,, ,~. pen om oljeboring kan bli en ny .Alta-sak, med nædngslnteså en stør rolle. ! 'Nord-Norge e .
mørkt .
vinteren. t<resser i fokus,
Hvilk~n rolle vil det ~pille. På «Alennder Kielland>> gikk ly-

re

.,v

bære ansvaret, innebærer
slike episoder en alvorlig
fare for at rasister som
Erik BlOcher og Vivi
Krogh skal -få vann på
mølla.
Videre heter det at krav
om å ta hevn el. vil bare
gjøre sakene som er oppstått enda verre. Det som
har skjedd må oppklares,
men likevel må norsk og
vietnamesisk ungdom gå
sammen om å hindre økt
_ras!sme og rasemotsetninger.
· Rød Ungdom mener at
Norge må fortsette å ta
inn vietnamesiske flyktninger. En episode som
denne endrer ingenting
på at vi må ta ansvar for
å hjelpe ofrene fra de
vietnamesiske myndigheters brutale politikk.

NYE
UREDDE.
TALSMENN
Ungdom har l det sloffentliggjort en del
enn på forskjellige
saksområder.

DAUD
Milo Miles, leiar for JamaiCas revolusjonære organisasjon YFNL, døydde i ei
bilulykke i november i fjor.
Bernard Thomas, medlem av
YFNL, blei også drept då bilen dei to sat i kræsja med
eit tog. Kameratane Miles og
Thomas var på veg til eit
møte med folk frå rastafarianer - rørsla då ulykka
skjedde.

Johnson, som sit fengsla i
Patuxent Institution i Maryla~d, USA. Terrence er
svart, 17 år ,og i 1978 skøyt
han og drepte to kvite politimenn i sjølvforsvar.
Ifjor blei han dømt til 25
års fengsel for mord.
Ei sint rørsle har voksi
fram. Ho går mot rasisme, politivald og det råtne systemet og krev Ter- .
rence satt på frifot. Systerorganlsasjonen
vår,
CYO, slåss aktivt med i
ho.
I R-80s helsing helter
det m.a. : «lkkje gje opp
- fortsett kampen! »

JENTER
sen gjorde et langt vedtak ,
om feil i demokratiet, og
forslag til tiltak. Det ble
kritisert at medlemmene
ikke i stor nok grad hadde
innvirkning på Rød ungdoms politiske linje.

.VI HELSAR
TERRENCE
JOHNSON
april sendte R-80redaksjonen ein solidaritetshelsing til Terrence

IKKE LA
RASISTENE FA
VANN PA MØLLA

Natur/Miljø-ansvarlig er
Harald Nilssen

I en uttalelse fra Rød
Ungdom beklages sterkt
volds.episodene mellom
vietnamesisk og norsk
ungdom i Kristiansand.
Uansett hva som har
skjedd, og hvem som må

Konferanse·
om demokratiet
i Rød Ungdom
Rød Ungdom har avholdt
demokra tikonferanse .
Konferansen hadde deltagere fra hele landet. Bakgrunnen for konferansen
var en diskusjonsbevegelse som har pågått i Rød
Ungdom siden sommerleirene i fjor. Konferan-

Landsmøte i
Mål.ungdommeq

Landsmøtet i Raud Ungdom
vedtok at det skulle haldast jentekonferansar i alle
distrikt. Søkjelyset skulle
rettast mot jentearbeidet og
jentene si stilling innafor
RU. Dei første konferansane
: hår blitt haldne. I Oslo har
: ein bestemt A kalle inn til
nytt møte, for A samle enda
fleir til denne viktige diskusjonen.

11.

Ansvarlig for
musikk/kultur
Arild Rønsen

dinga, og seier m.a. at debatten «like gjerne kunne
ha vore ført i Bagdad i
1927 som i Frankfurt og
Køln 1980. Ein aner meir
av partileiarane sin 'midlife crisis' enn nokon marxismens krise.»
Raud Ungdom har aldri
hatt offisielle samband
med KJVD, men har hatt
uformell kontakt og utveksla synspunkt.

KJvlr
LAGT NED
Kommunistisches ·
Jugendverband
Deutschland blei lagt ned 9. mars
i år på moderpartiet
KPD sitt 3. landsmøte,
· som også opp løyste seg
sjølv og studentforbundet
KSV. Årsaker til nedleggjingane er frustrasjonar, isolering, attendegang og politisk «krise».
«Gnistan»s påskenummer kommenterer hen-
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Norsk
Målungdom
(NMU) har avholdt landsmøte på Ås. Dialektarbeid, arbeidet med norskopplæringa og nynorske
læremiddel, målarbeid i
arbeidsliv og fagbevegel. se og arbeidet for å få elever i ungdomsskolen og
den videregående skolen
til å holde på eller gå over
til nynorsk som hovedmål, blir viktigste oppgavene for NMU i kommende år.
Landsmøtet ble avholdt
21. og 23. mars og nær 100
utsendinger pluss observatører deltok.
Thomas Skålnes fra
Voss, 23 år, ble valgt til ny
leder.

O·
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. hadde nesten misunt foreldrene sine som var
unge under krigen. Da var det greit; for eller
imot. Svart eller hvitt. Nå var alt så infløkt.
Han ville være lykkelig. Ville at alle skulle
være lykkelige. Han visste godt at noe måtte
forandres, men hvor skulle ha·n begynne?
Lenge hadde han gått og tenkt uten å komme
noen vei. Han hadde til og med ligget våken
om natta og tenkt - Hvis jeg bare visste hva
som var riktig, så skulle jeg gjøre det. Men
han fant det ikke ut av å tenke .
. Så blei han med, og gjorde noe . Tok sjansen på at det kunne være feil, men gjorde i
· hvert fall noe! Han tenkte at det var mye
· som måtte rettes på før vi kan bli lykkelige.
· Og ute i verden er det mange som må slåss,
· hver dag for å overleve. Det var nesteJ:} luk. sus å tenke på lykke da. Sånn hadde han
blitt. Men han hadde kanskje vært lykkelig
også? Hvis en kan bruke et sånt ord. Han
tenkte - Da jeg ble kjent med de andre, og
• . vi hadde de første festene, gikk barbeint i
snøen midt på vinteren, dro på sykkeltur i
sommerferien, og ikke kom lenger enn til
· Bogstad Camping. Og da han traff Marit· Du er pen, du, sa hun. Det hadde ingen sagt
· før . Ikke mora hans en gang. Var det lykke?
· Og alle gangene de hadde klistret plakater.
Nesten blitt tatt av purken. Ja, det var velik. ke akkurat lykke. Men det var liv. Det var in. tenst og spennende . og da det blei nei til
. EEC, det var kanskje lykke? Etter all den
jobbinga! At det gikk an å glemme så fort .
. Det som var bra også. Lykke, det var luksustenking. Filosofi og tankespinn. Men hva var
· det han egentlig mente? Sosialisme, hva er
det? Er ikke den nettopp en forutsetning for
· lykke? Han gikk for å hente partiprogrammet «Vedtatt på 2. landsmøte 1976» Litt gam. melt. Nå ja. Hva sto det om sosialisme og
lykken? side 158:
- Skapa trygge kår for alle, gje høve til eit
rikt og spanande liv for alle som arbeidar,
byrja å utvikla det nye, sosialistiske menne·
sket. Det så jo lovende ut. Han bladde videre. Punkt f : - Skapa eit nytt sosialistisk

menneske:
Det var en gang ei jente som ville ut og søke
lykken. Hun tagg og ba mor si om lov dag ut
og dag inn, og til slutt visste ikke mora annen
råd enn å føye henne. Men da jenta ba om niste på veien, sa mora: «Mat kan du smøre
sjøl, for jeg holder på med middagen. Men
ett råd kan jeg gi deg på veien: - Gift deg
aldri .. . » Den har jeg hørt før, sa jenta og
gikk. Hu hadde ikke før kommet ut i oppgangen før hu fikk øye på en mann som sto med
halvflaska på innerlomma og skjegget i postkassa.
«Å, kjære, vakre, vene jenta mi, bi litt,» sa
han, for det var far hennes, må vite. «Hjelp
meg å få skjegget ut av postkassa.» «Ja, nå
er jeg vakker og nå er jeg ven,» sa jenta, «i
går fikk jeg ikke se detektimen en gang.»
Men hun hadde vondt av far sin, og siden hun
var praktisk anlagt, tok hun ei saks opp fra
skreppa og klippet skjegget tvert av. «Tvi
vøre deg,;> sa far hennes og ble klinkende
edru, ikke kan jeg gå til mor di nå. Jeg har jo
tapt ansiktet. «Tvert imot,» sa jenta, «nå begynner du å ligne deg sjøl igjen.»
Mor hennes kom i døra, og tok i mot ham,
og hu så ham som han var den gangen han
ffidde til henne. Hun tok ham ved hånden og
ledet ham til sovekammerset.
- Gift deg aldri, tenkte jenta, men høyt sa
hun: «Middagen svir seg,» og gikk ut med
skreppa på ryggen.

ke, for de skal arve jorden!» Men jenta var
ikke så lett å målbinde. «Jaså,» sa hun og
fortsatte «Samle ikke skatter på jorden der
møll og rust tærer,» og tilføyde «Det er vanskeligere for en rik mann å komme inn i himmelen enn for en kamel å komme gjennom
nåløyet.» Hun stirret stivt på den nye skinnlua Elder Jones hadde kjøpt for å gå i ett
med massen. Dermed gikk hun og satte seg
for å gruble over hvordan hun skulle bære
seg at for å finne lykken. Hun satt både lenge
og vel, og til slutt kom hun til endeholdeplassen, og måtte gå av banen, og lengre enn .
langt opp rulletrappene, forbi kiosken og opp
enda en trapp, og til slutt var hun oppe ved
torget.

«Å huttetu,» tenkte jenta, og gikk bort til
plakaten. Der sto en gutt som var like bleik
som plastposene han dro på. «Kjøp Rute Åtti,» sa han. «Jeg leter etter lykken,» svarte
jenta, «står det noe om lykken?» «Ha,» sa
gutten og blei litt flau, for han syntes liksom
han burde ha et svar på alt der han sto, og
sant å si så visste han ikke hva som sto i bladet, for han hadde kommet for seint. «Den
tredje verdenskrig er i anmarsj,» sa han for
liksom å komme i gang, «Og her står du og
spør etter lykken! Det er ikke tider for å
spørre etter lykken nå. Vi må forberede oss
på Sovjets invasjon, må vite.» «Nei, det vet
jeg sannelig ikke,» sa jenta og så like stivt på
ham som hun hadde gjort på mormoneren.
«Og hvis den krigen kom hit, ville jeg gjerne
vite hva lykken er. Hva skal vi ellers slåss
for?»
· «Mennesket kan ikke bli lykkelig før under
sosialismen,» svarte gutten, og begynte å
flakke med blikket. Jenta fikk vondt av ham
og sa «Hvor mye koster bladet ditt?» «Fem
shilling,» svarte gutten og fikk igjen noe av
sjøltilliten. Jenta betalte og løp av gårde.
«Jeg har så mye å gjøre og så mye å føre,»
sa hun. «Jeg skal over ferske vann, salte
vann, berg og dype daler, og jeg stanser ikke
før jeg har funnet lykken.» Dermed forsvant
hun, og blei en liten prikk øverst i Karl Johans gate -og med henne forsvant eventyret.

Hun gikk strake .veien til T-banen. Billettøren lente seg ut av vinduet og sa: «Hvor skal
:Men gutten blei stående igjen på Egertorget
du som har slik hast. Banen går ikke før om
og tenke på jenta - for hun lignet en han
10 minutter.» «Jeg skal ut og søke lykken,»
hadde kjent en gang. Men han kunne ikke husvarte jenta. «Ja, da veit jeg sannelig ikke
ske hvem. Og da han tok banen hjem, grunhvor du skal dra,» sa billettøren, «men prøv ..
net han på det hun hadde sagt. Om lykken.
å dra til sentrum, de gjør de fleste som er ute
Han gikk av på Kaldbakken, og ned forbi bii det ærendet.» «Takk og takk igjen,» sa jenblioteket og butikken, inn i huset sitt, tok heita, men kjøpte overgangsbillett likevel. Hun
sen opp og løste døra. Alt mens han grunnet
var som sagt praktisk anlagt.
'
og grunnet. Men da han kom inn i gangen og
Men billettøren blei sittende lenge og tenke
fikk se seg selv i speilet, gikk det opp for ham
på jenta, og grunnet lenge og vel på hvorfor
at det var ham selv hun liknet på. Sånn som
ikke han hadde funnet lykken.
han hadde sett ut før. Hun hadde de samme
Jenta gikk ut av døra, ned trappa og inn på
øynene og de samme spørsmålene. Det var
T-banen. Der gikk hun rett i armene på to
visst lenge siden han hadde tenkt på lykken.
mormoner som prøvde å gå i ett med massen. «Kan dere si meg hvor jeg finner lyk- Der var det mye folk fordi det var lørdag, Men var det ikke derfor han hadde begynt å
ken?» spurte jenta. «Lykken er å tjene Her- må vite. Jenta blei glad og tenkte at av alle tenke på framtida og den tredje verdenskriren,» sa Elder Jones og smilte breiere enn disse menneskene, måtte det finnes en som gen, og derfor han hadde truffet de andre
han pleier, for dette hadde han lært på mor- visste hva lykken var, og hvor hun kunne fin- som dro rundt på plastposer? Han hadde
monerskolen, må vite. «Jeg er min egen her- ne den. Hun hadde ikke før tenkt tanken før tenkt mye på lykken. Han hadde tenkt re,» sa jenta. Da fikk Elder Jones en rykning hun så en plakat der det sto - Den tredje Hvorfor er alt så vanskelig, hvorfor klarer
, jeg ikke å se hva som er riktig og galt. Han
i venstre munnvik og sa «Salig er de ydmy- verdenskrig er i anmarsj .»

Formålet med å auka produksjonen og
betring av kåra for arbeidarklassen og folket
er ikkje å gjera alle i Norge ~<rike", Det er å
frigjere dei beste eigenskapane og den rike
skaparkrafta i arbeidarklassen i Norge, som
kapitalismen har bunde og revolusjonen ut·
løyst, og leggja grunnen for ein ny, sosiali·
stisk mennesketype som er fri for snevre
egoistiske krefter og arbeider til felles beste
for det folket eig i fellesskap.

Han leste det en gang til. Ja, ja dette hørtes vel og bra, var det lykke? Han husket Pål
Steigans artikkel om Datateknikken. Forde· len var bl.a. at det blei så mye fritid, mente
Steigan. Var det lykke? Hva skal vi egentlig
drive med når den tida kommer? Se i taket
.. . Ålreit, klart det hadde vært fint med kortere arbeidsdag, men lykken er vel å skape
· noe, er det ikke? Blir vi lykkelige, hvis vi ikke trenger å jobbe? Jaja , den tid den sorgeller lykke - tenkte han. Det kan bli etter
min tid. Jeg får se å skaffe meg litt lykke underveis. Eller er det egoistisk, kanskje? Det
er ikke bra å tenke for mye på seg sjøl, heller
visst. Kan nesten bli gæærn av det. På den ·
andre siden er det jo fint for andre at jeg er
. lykkelig, tenkte han. Det er ikke noe ålreit å
. ha ulykkelige mennesker rundt seg. Jeg får
nok passe på og bli lykkelig. Men hvordan?
Kanskje jeg ikke kan bli det, hvis jeg går og
· tenker på det hele tida. Blir bare stress ut av
· det. Herregud - det er visst vanskeligere
enn jeg tror- Hva er lykke?
1
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Maja Kulldorf i krige
lMaja

Kulldorf er Rød
Ungdommer.
Hun
har reist med den
svenske
reisende
folkehøyskolen gjen-

- Vil ikke boikott av Moskva-OL føre til en ny kald
krig?
- Vil ikke konsekvensen bli et enda mer uforsonlig
Sovjet og øke faren for ny aggresjon i stedet for å minske den?
-Kan det være riktig å støtte Carter, når han ber om
OL-boikott? Er ikke det det samme som å støtte USAimperialismen?
- Se på hvem vi havner i selskap med i Norge!
Dette er noen av motforestillingene som har dukket
opp i ungdomsaksjonen for boikott av Moskva-Ols underskriftsaksjon.
Arbeidet i ungdomsaksjonen mot Moskva-OL har
gitt oss verdifulle erfaringer i å jobbe for aktiv motstand mot Sovjet. At det er
stor motstand mot MoskvaOL erfarte vi blant annet
under aksjonsdagene i Oslo
etter påske . På stand tre
ettermiddager pluss noen
husbesøk ble det samlet inn
ca. 1500 underskrifter. Dette er selvfølgelig ikke så
mange vi kunne ønske, men
vi fikk til en god markering
i byen og det hadde ikke
vært noe problem å samle
tusener av underskrifter
om vi bare var flere som
gjorde noe med saken.
dDRETTSFOLKENE
SKAL IKKE LIDE FOR
STORPOLITIKKEN>>

forskjeiiige varianter ble
dette argumentet viktigst
for tilhengerne av OLdeltakelse. Det er forståelig at det føles tungt å måtte bli hjemme for en aktiv
idrettsmann som har bygd
opp karrieren sin mot OLdeltakelse. Men det burde
føles hundre ganger tyngre
å være med og kaste glans
over Bresjnevs propagandatilstelning, mens sovjetiske soldater myrder for fote i Afghanistan.
Arbeiderbladet, Dagbladet, SV m.fl. har ført en
kampanje for norsk OLdeltakelse med mer «radikale» og liberale argumenter. Det burde mane til ettertanke for dem at dersom
de får det som de vil, så er
det først og fremst fordi
hensynet til norske idrettsutøvere har fått veie tyngre
enn solidariteten med et okkupert folk.
I

MOTSTAND MOT SOVJET
- ET SKJEBNESPØRSMÅL FOR VENSTRESIDA

En god del av initiativet i
kampen for OL-boikott har
ligget hos borgerlige partier og aviser på den tradisjonelle høyresida. Rød
Ungdom har også vært aktive, men ikke med så stor
tyngde som jeg mener vi
burde hatt. Det mener jeg
kommer av at det er politiske uenigheter og uklarheter i ganske stor grad blant
radikale, både i og utafor
Rød Ungdom, om hvordan
vi skal se på og forholde oss
til Sovjet:
- Vil ikke OL-boikott, som
SV sier, føre til en ny kald
krig?
- Vil det ikke bare gjøre
Sovjet endå mer uforsonlig
og øke faren for ny aggresjon i stedet for å minske

nom det okkuperte
Afghanistan. -Geril- '
jaen trodde vi var russere. Derfor skjøt de
på oss. Siden ble vi
·fanget. Da de skjønte
' vi ikke var russere,
fikk vi te, flatbrød og
karameller, sier hun.
Rute 80 trykker her
hennes historie.

den?
- Kan det være riktig å
støtte Carter når han ber
om OL-boikott? Er ikke det
å støtte USA-imperialismen?
-Se på hvem vi havner i
selskap med iN orge!
NY KALD KRIG? ETTER·
GIVENHET ELLER MOTSTAND?

SKAL VI STØTTE
CARTER?

Vel er det sånn at kraftige
amerikanske advarsler om
Tja, det kommer an på.
at nå er grensa nådd, kan
Dersom Carter gjør ting bidra til at Bresjnev tenker
som er til fordel for folkeseg om to ganger før han
nes interesser, er det velgår videre. Men det er ikke
dig tåpelig å gå imot det sikkert at folkene i disse
fordi han er president i landa har noe ønske om å
USA. Carter er ute etter å
bli forsvart av amerikanermele sin egen og USAne -jamfør Carters popuimperialismens kake. Det laritet 1 Iran. Dessuten er
er det ingen grunn til å bedet grunn til å frykte at
stride. Men det er konse- . USA på grunn av de miUtækvensene av ulike tiltak
re styrkeforholdene i områsom må vurderes når vi
det, vil ty til taktiske atOmskal ta stilling. OL-boikott våpen for å forsvare sine
ville være et viktig internainteresser. De har nemlig
sjonalt prestisjenederlag
ikke tanks og soldater nok
for sovjetlederne, som ville
til å stille opp mot russergjøre det politisk vanskeline. Jeg er skeptisk til at
gere for dem å utvide eksnoe folk er tjent med å bli
pansjonen sin ytterligere
(,forsvart» av USA ved å få
og samtidig stå fram som atomvåpen i hue.
progressive fredsvenner.
Dessuten ville en massiv HVA NÅ? SKAL RADIKAL
OL-boikott kunne være det NORSK UNGDOM KUN·
beste signalet fra verdens- NE SAMLES I KAMPEN
opinionen til folket i Sovjet MOT SOVJET?
om hva vi synes om inva- Diskusjonen om uenighetesjonen i Afghanistan.
ne som har vist seg i kamFor øvrig er det feil å se pen mot Moskva-OL må
på OL-boikott bare som fortsette . Det vil komme
Carters forslag. Det er i linye Afghanistan og verre
ke høy grad forslaget til ting kan skje. Spørsmålet
Charta 77 i Tsjekkoslova- om ettergivenhet eller motkia, til sovjetiske opposi- stand vil bare bli viktigere.
sjonelle og til motstandere Vi må diskutere videre
av invasjonen i Afghani- nettopp for å kunne samle
stan rundt om i hele veross i kamp mot imperialisden.
men, og særlig mot Sovjets
Men SVs politikk stemekspansjonspolitikk
som
mer ikke med virkeligheENIGHET MED CARTER
bringer
verden
stadig
nærten. Problemet er ikke at
I EN SAK BETYR SLETT
mere randen av en ny
det er fare for kald krig,
IKKE ENIGHET OM ALT!
storkrig.
Målet må være at
men at Sovjet driver med
Noen av Carters konkrete progressiv norsk ungdom
svært varm krig - erobtiltak tror jeg fungerer poved neste korsvei kommer
ringskrig - stadig flere
sitivt og kan bidra til å
mye sterkere igjen, enn det
steder. På få år er blant anbremse Sovjet. F.eks. tror arbeidet vi gjorde i Ungnet Eritrea, Kampuchea og
jeg at eksporten av teknolodomsaksjonen
mot
Afghanistan blitt ofre for
gi i hvert fall indirekte tjeMoskva-O L.
enten Sovjet sjøl eller tropner Sovjets opprustning, og
P. E .
per som tjener Sovjets sak. · derfor har jeg ikke noe
Enhver som ikke med vilje
imot at den stoppes. Men en
lukker øya, må se at vi er
annen sak jeg er atskillig
vitne til et mønster med
mindre begeistret for, er
stadig opptrapping av agden
såkalte
Cartergresjonen. Den systematidoktrinen, som ble lansert
ske oppbygginga av mili- . med tydelig adresse til
tær styrkeo*erlegenhet i · Kreml om olje-landa i
konvensjonelle våpen i EuMidt-Østen.
ropa føyer seg pent inn i det
Denne går ut på at USA
samme ekspansjonsmønvil se på sovjetisk aggresteret. Historia burde ha
sjon mot slike land som anlært oss at sterke makter
grep på sine egne strategisom er ute etter ekspanske interesser og derfor vil
sjon, ikke lar seg stoppe
svare militært. Dette er en
med godprat. Får fanden
typisk imperialistisk doktlillefingeren, tar han som
rine- USA har ingen eienkjent hele hånda.
domsrett til disse landa. EUROPA-

Argumentet til SV er at
mottiltak av typen OLboikott vil føre til at Sovjet
svarer med andre tiltak.
Kontakten og forståelsen
mellom øst og vest vil bryte
sammen, og vi vil få en ny
kald krig med økt fare for
storkrig. Tankegangen er
uhyre farlig. Den blir logisk bare hvis du ser på
Sovjet som en forfulgt
uskyldighet. En del SV'ere
og liberalere har forestillingen om at Sovjet opptrer
aggressivt fordi landet er
blitt ydmyket gang på gang
og lider av mindreverdighetskomplekser. Når de
har den trua, er det jo bare
rimelig at de tror at bjørnen blir mindre farlig hvis
vi bare stryker den med håra. Dette er en politikk for
ettergivenhet.

Halv seks på morgenen den
20. februar satte vi oss i
bussen vår, «Abel», for å
kjøre til busstasjonen i Kabul. Derfra hadde vi tenkt
oss til Kandahar.
Etter to timers venting,
uten å se noe tegn til militære kjøretøyer, bestemte
vi oss for å legge i vei mot
Kandahar sammen med en
annen buss. Veien var jevn
og fin, så det var bare å
kjøre på. I Gazini som ligger 13 mil sør for Kabul, ble
vi stoppet av en politimann. Han gjorde ulike
tegn mot oss . Vi forsto at
her var det samling for siden å reise videre i konvoi.
Etter drøyt en time var det
tid for å fortsette. I teten lå
det 20 lastebiler, deretter
fulgte en panservogn og ti
busser hvorav «Abel» lå
. nest sist. Til slutt kjørte
panservogn nr. 744. En av
lastebilene punkterte , slik
at den bakerste panserbilen ble igjen for å overvåke .

Vi ristet på hodet. Bjørn
Ove viste fram passet sitt

OVERFALL

en stund stoppet enda
en buss. En passasjer hoppet av. Plutselig hørtes et
skudd, og på et øyeblikk
krydde det av bevæpnede,
turbankledde menn i veien.
Folk strømmet ut av bussene foran og løp inn mot byen. Vi var i tvil om hva vi
skulle gjøre, men så kom
en mann fram til bussen og
viftet med geværet. Da forsto vi at det var best å løpe
med de andre. Vi slengte på
oss sko og yttertøy.
- Passene! Ta med passene! var det en som ropte.
Etter en kort løpetur ble
vi innkvartert i en av de
festninglignende leirhusene. Der satt det allerede
fullt med folk på gulvet. I
min hjerne dukket plutselig
opp et bilde av alle folkene
fullpeprede av kuler. Vi viste våre pass og ble kroppsvisitert.
-Hva vil skje, og hvem
er disse mennene? lurte vi.
Vi forsøkte å roe hverandre
ned.
E~ter

«RUSSIAN?»

Det var ingen tendenser til
panikk i rommet, men
mange stirret urolig på de
turbankledde, som etter
hvert hadde roet seg ned.
En mann som kunne litt engelsk, pekte på oss og spurte :
- Russian?
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Vi lurte p4 om vi skulle bli Igjen i
brttsen eller Ikke, men da skuddet
rmallt, løp vi.

og sa:
-Swedish.
Oppbruddet og tilbaketuren kom like plutselig, men
ikke like brutalt som overfallet . Vi løp sammen med
alle de andre opp mot veien, langs en mur, og da vi
nådde veien, fikk jeg se
panserbil 744 nærme seg.
Hjertet banket.
Da vi alle hadde kommet
i bussen, begynte den russiske panserbilen å beskyte
byen. Janne slengte seg på
rattet, og vi skyndte oss
vekk. Vi var lettet, men
fremdeles litt forskremte.
Nå var vi aleine på veien.
Jeg lå bak i bussen med
frakk og støvler. Forsøkte
å samle opp tankene. Da
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fghanistan:

stoppet Janne plutselig
nen mann som var i ferd
bussen, og vi hørte nye
med å brette et tøystykke
ut foran seg. Han knelte. Vi
skudd. Et par menn løp
forklarte at vi ikke var
mot oss. Geværene holdt de
. muslimer, og det virket ikrettet mot bussen. Vi nølte.
ke som han tok seg nær av
Skulle vi løpe ut av bussen
det.
eller forsøke å ta oss fram
I det huset vi satt, bodde
videre? Mens vi funderte,
en geriljasoldat, hans famismalt et skudd og kula slo i
lie og foreldre. På kvelden
stålet rett over Jannes hofyltes rommet med geriljade. Ikke før han fikk sumsoldater flere ganger. De
met seg, var geværet rettet
var alle bevæpnet. De
mot ham på tre meters
brukte ei lampe og lyste
hold. Det klikket idet geover ansiktene våre for å
værmannen tok nytt ladekunne kjenne oss igjen. Algrep.
le kom de fra forskjellige
Vi løp ut av bussen. Her
gjaldt det å løpe for livet.
byer i området rundt. Et
par av rebellene kjente vi
Over oss kretset russiske
helikopter som bombet . igjen fra det første overfaloppe i fjellet.
Denne gangen ble det en
lengre løpetur. Da vi vist-e
tegn til å stanse, ble vi slått
med geværkolbene. Vi løp
ca. to kilometer før vi kom
til hus hvor vi fikk hvile.

fram sitt russiske automatgevær, som de hadde klart
å erobre. Vi bodde hos geriljaen helt fram til fredag
morgen. Vi gikk på smale
opptråkkede stier i snøen
og besøkte forskjellige byer.
På lengre hold så byene
ut som festninger med en
mur rundt og en svær port.
Husene var bygget av leire,
og små luker var vinduer.
Alle satt og sov på gulvet,
vi også. Varmen kom nedenfra gjennom kanaler under gulvet, som røyken
gikk gjennom.
ET HARDT FOLK

HOS GERILJAEN

Siden viste det seg at mennene, som tilhørte den muslimske geriljaen, hadde
trodd vi var russere. Idet
de fikk vite at vi var svensker, forandret de inntilling til oss totalt. Vi fikk
te, flatbrød og karameller.
Et av passene våre ble
fraktet til deres lokale ledelse.
Senere på kvelden kom
en mørkskjegget rebell
som kunne litt engelsk.
- You are our friends, sa
han.
- We will help you.
Så lurte han på om vi ville be. Han pekte på en an-

· Gerllja1oldater l trening bak et av lelrehusene

let. De virket bekymret
over Lotte som virkelig var
dårlig. Men at hun var syk
på grunn av redsel, forsto
de ikke.
Alle virket så totalt uredde for sine egne liv. De fleste hadde enkle gevær som
så ut som de kom fra 1800tallet. Men det fantes også
en og annen som stolt viste

Religionen betydde mye for
dem, og mange lurte på
hvorfor vi ikke var muslimer. I en ·by spyttet en
mann mot oss, men ellers
1møtte vi bare vennlighet.
så ingen tendenser til
lVi
underdanighet, som vi så
så mye av hos den indiske
befolkningen. Dette var et
hardt og besluttsomt folk.

Russerne kommer ikke til å
få det lett.
Onsdag morgen før sola
sto opp, forlot vi en av byene med en bunt ris og et
kort med geriljaens stempel. På baksiden sto det på
deres språk at vi var ven~
ner og svensker. Det var
meningen at vi skulle vise
fram kortet hvis vi traff på
andre geriljasoldater.
Vi kom til Kabul søndag
ettermiddag. Der dro vi

rett til den tyske ambassaden og kontaktet tre svenske FN -arbeidere som tok
hånd om oss. En av dem
fortalte at 5000 afghanere
hadde demonstrert, og russerne hadde kjørt rett i demonstrasjonstoget
med
stridsvogner. De hadde
skutt ned og drept nærmere
200 stykker.
Vi snakket med hverandre om hva som hadde
skjedd.
Geriljasoldatene

•

hadde gjort et sterkt inntrykk på oss. Visstnok virket deres religion fanatisk.
Men den var også uttrykk
for en felles natur, for en
identitet som de slåss for å
beholde. At deres kamp
mot russerne var riktig,
var vi alle overbevist om.

-Vil de ha kvinneselskap til natten?
re. Rommene var nesten lig selskap om natta. I ett
som suitene på Grand eller varehus hvor vi kjøpte film
SAS i Oslo. På ett av disko- spurte ekspeditøren om vi
tekene i kjelleren veltet hadde noe «drugs». På
folk seg i kaviar og cham- grensa mellom Mongolia
pagne. Som kostet 2 til tre og Sovjet (på vei til Kina)
dagers arbeid for en vanlig var det streng sjekk av baarbeider. Kvalmende var gasjen, og vi fikk spørsmål
det å se på. I Moskva var vi om vi hadde bøker om Maomed på omtrent det samme ismen og Hitlernazsismen.
opplegget. Vi fikk bl.a. se Det er helt tydelig at MonOL-anlegget. I hele Russ- golia er en bufferstat for
land (den europeiske delen Sovjet mot Kina. Selv om vi
av Sovjetunionen er store var i landet bare 24 timer
propagandaaksjoner igang så vi åt det var flere soldaforan OL. En eventuell boi- ter enn sivile (lett overdreFørste føling med det tota- · kott vil den vanlige russer vet bare).
litære Sovjet var ved den godt merke.
I Peking fik vi vårt første
russisk/finske grensa. Kukultursjokk. Horder av
SV ARTE BØRS OG
peene våre ble endevendt
syklister og helt anarkisPROSTITUSJON
og flere bøker ble beslagtisk trafikk. Til tross for at
lagt. Deriblant bøker som I Leningrad var svartebør- det ikke er privatbilisme i
ikke inneholder noe anti- sen plagsom. Vi blei stop- Kina, er trafikken støyende
sovjetisk materiale. Vi ble pet et titalls ganger og til- slitsom. Sjåførene står på
innlosjert i Leningrads be- budt alt fra russiske mili- · hornet som gale, og de kjøste hotell. Vestibylen var tærutstyr til gullklokker og rer jævlig fort.
en orgie i marmor og pali- smykker. På hotellet i LeFor første gang har vi
sander og ABBA dundret ningrad fikk vi pr. telefon spist oss mette for 60 øre
mot oss fra skjulte høytale- tilbud om vi ville ha kvinne- hver.

Rute 80 lul.r mottatt ett
lengre reisebrev fra Den
reisende folkehøyskole,
India,
Kina-gruppen,
. sørøst-Asia-kurset (Fra
Øystein).
Dessverre var det for
langt til at alt kunne
komme med, men her
følger ett lite utsnitt fra
turen. Vi ble lovet flere
brev, så om de kommer
vll vi ta de inn etterhvert.
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~VE US KIDS ALONE!

Gutten i midten viste V-tegn til læreren. Da var det gjort.

-Læreren: ccleg skal sørge for å knekke deg
både fysisk og psykisk.))
-Elevene: ccHey teacher,leave us kids
a/one!))
500 ungdomsskoleelever i Bergen streiker
mot fysisk overgrep fra en lærer. Rute BO
varder.
- Noen få, uansvarlige
bøller av noen 9. klassinger, terroriserte r.esten
av skolen til å streike,
var
Bergens-avisenes
kommentar. I motsetning til Rute 80 hadde de
ikke vært på skolen i det
hele tatt.

mente - dra til helvete, eller noe sånt.
-Kom her!!!
Læreren roper, men gutten ville jo selvsagt ikke
det. Læreren springer over
steinuren, og griper gutten
i nakken (de aller nederste
hårene som er så deilig å
Stedet er Sandgotna Ung- bli nappet i) .
- Det er greit nok at du
domsskole i Loddefjord,
utenfor Bergen. På en haug kjefter, men du har faan ikke lov til å slå! Søstera,
bortenfor skolen treffer vi
som går i niende var rasennoen av de «uansvarlige».
de. Læreren tok tak i henne
De forteller at læreren kom
forbi her da noen sto og også. Han ble stående med
en stor hårdott i neven da
røykte. Gutten som hele sahun klarte og rive seg løs.
ken gjelder, gjorde V-tegn
- Vil du ha den som soutil læreren (fritt etter
Churchill) for å vise at han . venir? Hun var rasende.
Jenta var rød og hoven i
ikke røykte. Han misforsto,
nakken lenge etterpå.
og trodde tydeligvis at han

JEG SKAL
KNEKKE DEG
- Hva skjedde så?
-Elevrådet avholdt ekstramøte med både eleven
og læreren. De vedtok med
13 mot 2 stemmer å gå til
streik. Læreren var i mellomtiden blitt Guds beste
barn, tok gutten i handa og
sa det aldri skulle gjenta
seg.
- Men holdt ikke det,
da?
- Dette er ikke første
gangen slikt skjer. Læreren er gymlærer. Han er
alltid ute etter de som ikke
er store og sterke eller store i kjeften. Han har også
sagt til gutten: «Jeg skal
nok sørge for å knekke deg
både fysisk og psykisk» .
Hvis det var en annen, hadde det vært OK med en unnskyldning, men nå har vi
fått nok av han der.
- Vil dere bli kvitt ham?
-Ja, det var derfor vi
streiket. Han skal ut av
. skolen.
- Fortell hva som skjedde dagen dere streiket. ·
- Vi stilte opp om morgenen som vanlig.

HVORDAN OPPNÅ
KOMMUNISMEN?
Anarkister har spredd mye
bra om hvordan et nytt
kommunistisk
samfunn
skal se ut. Et samfunn fritt
Anarkistene forakter slikt
for tvang og autoriteter, et
arbeid og i praksis jobber
samfunn der privateiende mot organisering og for . dommen er opphevd osv.
desorganisering. Dette er
Men anarkistene vil ikke ta
det samme som å ikke ville·· konsekvensene av et slikt
diskutere hvilke redskaper
mål. Marxister har prøvd å
vi trenger for å styrte kapi- · vurdere det kapitalistiske
talismen og gjøre revolusamfunnet og diskutere
sjon. Å preke fri sex og fri
hvilke redskaper som må
hasj og individuell frigjøtil for å bygge et kommuniring i Hjelms gate fører ikstisk samfunn. Marxister
ke den norske arbeiderhar utifra en slik diskusjon
klassen en millimeter nærhevdet at etter en revolumere en revolusjon.
, sjon trenger folket og ar-

-LÆREREN PÅ
REITGJERDET!
Så streiket vi. Vi gikk i ring
rundt skolegården, ropte
slagord og sang - «læreren
på Reitgjerdet» og så sang
vi Pink Floyd: - We don't
need no education, no contrade. Hey teacher, lea ve us
kids alone» og «freedom».
- Kom dere på ideen
med streik etter å ha sett
Peters Baby på TV? Rektor framstiller det nær~est
som et motepåfunn.
- Nei det gjorde vi ikke
(sinte fjes). Vi' vil ikke
sammenliknes med svenskene! De hadde plakater,
det hadde ikke vi.
- Vi så i en avis, elevrådsformannen arm i arm ·
med rektor ...
- Ja, elevrådet trakk
seg.
- Men terroren da?
- Der er terroristene!
En av dem peker på noen
9.klasse-jenter.
Ei mørk jente som går i 7.
sier:
- Det er løgn og bedrag
det som avisene skrev. De
som ville, gikk inn. Vi ble
ikke tvunget til å streike.
Likevel streiket nesten hele
skolen. Ca. 500 av 550. Dessuten er det bare synspunktene til ·rektor, lærerne og
elevrådet som er kommet
fram.
- Hva sa foreldrene deres? Dere gikk jo hjem etter storefri:
- De synes det var idiotisk å streike.
En lærer kommer bort og
spør hva vi gjør. Han sier
vi ikke har lov til å stå her
fordi ungdommene kaster
ting på bilistene. Vi forklarer hva vi bedrev, og han
sa at det var OK.
- Vil dere få straff?
- Vi _har fått med brev
hjem.
Vi fikk se brevet. Det var
en oppsummering av hva
som hadde skjedd bl.a. at
«læreren kunne vanskelig
unnlate å reagere på denne
provokasjonen». Rektors

underskrift var der, samt
plass til foreldrenes.
- Hva gjør dere nå?
- Nei, det veit vi ikke .. .
Vi streiker ikke lenger.
Hvis lærerne gjør noe dumt
får vi se. De skal ha lærerråd idag.
- Kan andre skoler gjø-

ALT ER EN OVERGANG.......................... .
• Her fra ride 19

HVORDAN STYRTE
KAPITALISMEN?
Marxister hevder at arbeiderklassen må vinnes for
kommunismen. Å drive
faglig kamp og streiker er
ikke nok. Gjennom langvarig og tålmodig arbeid må
vi spre av!!løringer av kapitalismen og ideer om kommunismen blant arbeidsfolk i Norge. Et parti er en
viktig forutsetning fOr det.

·
·
·
·

:

re noe for å støtte dere?
- Tror ikke de vil. Men
hvis de vil, er det jo bra.
Skoleklokka ringer og røy.
kegjengen, «terroristene»,
«de uansvarlige» elevene
som «kaster ting på bilistene» løper inn.

CB

•
i

'

'
beiderklassen en stat for å
. opprettholde makten og
bygge det kommunistiske
samfunnet. Et kinesisk
ordtak sier: .Du skreller en
løk lag for lag, men du klip-

per ikke en tiger klo for
klo! Anarkistene vil klippe

·borgerskapet klo for klo, og
er dømt til å mislyktes!
Borgerskapet har hundreårs erfaring i å herske, og
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vil disse herskerteknikkene
forsvinne etter anarkistenes generalstreik??
Neppe!
Bjarne Brorson
p.t. i AA -kollektiv
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Søkelys på legalisering av hasj
Hva mener du
om legalisering
av hasj

EIVIND :
Jeg veit ikke så mye om det,
etter det jeg veit, er jeg mot.
Det er jo skadelig, så jeg
synes ikke det er noe vits
i å legalisere det .

Marie t .~:
Mårijuåna ikke så
farlig som alkohol!
~·

. ..
.
Rute 80 vil forsøke å få en
diskusjon på hva som er riktig - skal vi skjerpe inn vedtektene eller skal Rød Ungdom gå inn for legalisering?
For å få best mulig argumenter spør vi dem som har
en politikk for legalisering.
Gateavisa og deres Syphilia
Morgenstierne:
- Min politikk vil jeg føre
i Gateavisa, var svaret, og
detvardet.

Vi har i stedet intervjuet Marie
T. som av forskjellige årsaker,
ønsker å være anonym
-Det sies at hasj og mari·
huana kan sammenlignes
med alkohol, er det riktig?

LINDA:
Nei, det bør ikke legaliletea. Da godtar vi jo barf
enda flere skadelige rus·
midler. Det blir bare enda
mer å kjempe mot, jeg
tror nemlig det vil øke
forbruket.

- Jeg er ikke vitenskapskvinne, må bare holde meg
til det andre finner ut, og det
jeg har sett av sammenligninger, er faktisk til knarkens fordel.
Alkohol (og nikotin) er stimuli som folk blir fysisk og
psykisk avhengige av. Det er
ikke tilfelle med f.eks . marihuana. Narkotika har enkelte andre fordeler også som
alkoholen ikke har.

Rusen er kortere, mer
tidsbestemt (vanligvis borttil fire timer), du må ikke
stadig røyke mer for å få
samme virkning, men den
viktigste fordelen i fo.r hold
til alkohol er jo at du ikke
,blir avhengig.
At hasj og marihuana kan
.sammenlignes med alkohol,
er allikevel ikke den viktigste grunnen til legalisering.
- Og den viktigste grun·
nen er?

- Slik vi som røyker har
det nå, er at vi stort sett er
underlagt større importører
(også kalt smuglere). Vi få
jo tatt med oss noe sjøl, men
det er ikke nok til å dekke behovet. Vi er mye avhengige
av dårlig stoff, blanda stoff.
De som står bak storimporten driver det som big business og vil ha størst mulig
profitt. Siden det er få som
importerer kan de tillate seg
å blande opp med andre ting.
Når markedet er så hardt
som det er, drivesmange ut
på andre billigere rusmidler
som tiptoplim og lynol. Som
kjøpere blir vi tvunget ut til

de «illegale» gruppene - de
som driver med hardere
stoff. For meg og enkelte andre er ikke det noen risiko
lenger, for vi har gått sammen om en innendørs «have»
hvor vi dyrker det vi trenger. Men for andre kan det
rett og slett være spørsmål
om liv eller død. Det skal ikke så store overtalelsen til
når du er rusa til å prøve noe
nytt og sterkere.
Om hasj og marihuana ble
lettere tilgjengelig (og billigere), vil vi helt sikkert merke det på andre stofftyper at
de blir mindre brukt. For ikke å snakke om at folk som
vil ha seg et blås, ikke blei
tvunget ned til de harde
stoffmiljøene.
Dette skulle være det viktigste. Det er flere grunner
også som sosiale, internasjonal økonomi, og folk har de
forskjelligste
personlige
grunner til legalisering.
Fredrick Boye.

at det må
Jeg:alis,eres. Da vil det bli
miljøer .Hasjrøykbehøver ikke henge
på Egertorget. Da
de nemlig ikke så lett
med i junkemiljøet.
Symbolet til den danske folkebevegelsen mot barde stoffer. Er
det mulig å få bort heroinen hvis hasj legaliseres?

American Canabis Federation

KARE:
der er jeg i mot. Det
jo vist seg i f.eks.
at forbruket bare

Det er «krefter» i gang for
internasjonal anerkjennelse
av cannabis. En av disse
kreftene er en mann ved
navn Bob, han er amerikaner og marihuana-røyker.
Dette er hans metode for reklame :
I Statene er det en fore•ning til bekjempelse av
kreft. Denne hadde slagordet «Thank you for NOT
SMOKING» som et landskjent merke. Den hurtigtenkende BOB forandret det
til «Thank you for POT SMOKING». Kreftforeningen regnet ikke med dolkestøt i

ryggen, og hadde ikke tatt
patent på slagordet. Det
gjorde Bob. Sporenstreks
gikk han opp på kontoret,
forlangte at de skulle slutte å
bruke det - og det merket
de hadde blitt landskjent for .
Kan en kalle dette å gå
over lik for å få fram seg
sjøl?

. U-hjelp?
Ja, det er ikke spøk. På en
konferanse som Gateavisa
refererer til i et nummer,

var det argument for legalisering av cannabis på Jamaica. Der i landet er hasj
forbudt, samtidig som det
·dyrkes planter av god kvalitet. Forslaget var enkelt
nok:
Legaliser hasj og marihuana internasjonalt, la det bli
en offentlig handelsvare, la
Jamaica nyte godt av det de
virkelig kan dyrke . På den
måten skulle de altså komme på høyden økonomisk.
Kanskje en tanke ·n å som de
ikke lenger får støtte fra
Verdensbanken ...

-NE/TIL
Kristin Halvors·en va
stoffmisbruker i 7 å
...... Hadde det ikke vært e•
skjønnhetsproblem, ville det ikke
gjort myndighetene noe l ha nar·
komane.
...... Hasjen vil rekruttere til hardere stoHer selv om den legali.seres.
...... Ideologien rundt hasjen er
l melde seg. ut av Samfunnet,
framfor l gjøre noe aktivt mot
det.
...... Enhver person som i en eller
annen form røyker hasj, har et
indirekte ansvar for at folk gir til
grunne.
...... Jeg er glad for paragrafen
mot hasj i Rød ungdom.
. ..... Det er dlrlig at Hassela-kollektivet trekker fram tvang som
det essensielle i den høye helbredelsesprosenten.
. . . . . . Sjukehus med gruppeterapi
som behandling, er mislykket for
avhengige stoHbrukere.
Dette er noen av Kristins standpunkter i hasj/narkotika-debatten. Hun har sjøl opplevd helvetet
- sl hun veit hva hun snakker
om.
Kristin, tror du at legalisering av hasj vil føre til at
miljøet rundt hasjen trekkes vekk fra de sterkere
stoffene? ·
- Folk flest ser en sammenheng mellom hasj og
sterkere stoffer. Dessuten,
alle jeg kjenner som bruker sterkere stoffer, begynte med hasj. Så jeg tror ikke det. Hasjen er i stor
grad blitt desentralisert allerede. Dvs. at det er reine
hasjmiljøer uten «knark» i
mange drabantbyer f.eks.
Men det er likevel i disse
miljøene at potensielle
stoffbrukere finnes.
Det er store profittforetakender, narko-ligaer o.l.,
som kontrollerer verdensomsetningen. De vil aldri
godta lovlig innførsel av
hasj til Norge. Da vil prisene gå ned, og de tape penger. Dette vil disse haiene
kunne stoppe. De har nemlig kontrollen over bøndene
som dyrker hasjen. Dette
er ikke snakk om smågutter.
Fjern og mystisk filosofi
For mange er hasjen knyt-
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tet til en fjern, mystisk filosofi. Dette gjør det spesielt
spennende . Om hasjen blei
legalisert, ville det likevel
ha med en fjern kultur å
gjøre. Jeg tror rett og slett
ikke at hasjen kan innarbeides i vår kultur, på lik
linje med alkoholen for eksempel.
Veit du hvordan det fungerer der hasjen allerede er
legalisert?
- De stedene jeg veit om
er Nederland og Danmark.
I Danmark kan du bli tatt
med inntil 5 gram uten at
noe skjer. Danmark har et
prosentvis større narkotikaproblem enn oss. De har
iallfall ikke løst det.
I Christiania drives aktive kampanjer mot knark
(hardere stoffer), for å holde stedet fritt for dette.
Dette er jo positivt for dem ·
sjøl, etablerte hasjrøykere
som har tatt skarp avstand
fra knarken. Men knarkerne havner jo bare andre
steder i København. Så helhetlig sett er problemene
der fortsatt.
Narkotika er et samfunnsproblem. Uansett om
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Søkelys på legalisering av hasj

LEGALISERING!
jeg tar feil i alle mine
standpunkter, så vil legalisering ikke føre til at det
blir noe mindre problem.
Det er samfunnet sjøl som
skaper potensielle stoffbrukere uansett. Hadde det ikke vært et skjønnhetsproblem, ville det ikke gjort
myndighetene noe å ha
stoffmisbrukere.
Mange hasjbrukere mener
at alkoholproblemet er
større i Norge, og at det
derfor er viktigere å prioritere arbeid mot det.
- Så lenge det finnes alkohol, vil det dukke opp alkoholikere. Jeg ser det på
samme måte med hasj. Hasjen vil rekruttere til narkomiljøet uansett. Det er
mer en glidende overgang
fra hasj til hardere stoffer,
uansett. Hasjen i seg sjøl
vil bidra til at skrittet over
til hardere stoffer blir lettere å ta .
Et press å si nei
Hva mener du om hasj i
Rød Ungdom?
-Jeg er glad for paragrafen mot hasj i RU. Jeg vil
at RU skal være et alternativ til miljøer hvor hasj finnes. Jeg veit positivt at enkelte folk føler det som et
press å si nei til hasj. Dessuten er det et profittforetakende med utbytting av
småbrukere i U -land som
folk på venstresida burde
ta avstand fra. Jeg ønsker
at det aldri skal bli et press
å starte røyking av hasj i
Rød Ungdom . Dessuten er
det mange som begynner
kun fordi de blir presentert
for tilbudet. Hasj er forbudt i samfunnet. I en sak
som dette mener jeg det er
riktig å holde seg på lovens
side.
Hvorfor er det negativt å
røyke hasj?
- Hvis vi hopper over legevitenskapelige argumenter
som det klart er uenighet
om (konsekvenser som
hjerneskade, f.eks. ), sitter
vi likevel igjen med at folk
blir sløve av det. Jeg mener
at folk som røyker ofte får
en egen mentalitet. En sløvende mentalitet som kommer klart fram i Gateavisa: Meld deg ut av samfunnet i stedet for å gjøre noe
med det som er gæernt.
Hva med folk som ikke fyrer ofte, men en gang i
blant?
-Jeg 'mener. at enhver
person som i en eller annen
form røyker hasj, har et indirekte ansvar for at folk
går til grunne. Så lenge hasjen finnes, vil det være lettere å komme borti sterkere stoffer.
Hva mener du det er som
får folk til å røyke hasj?
- Det er stor forskjell på
hva som er årsaken for de
forskjellige. Det starter i
skolen allerede, med et
enormt press. Noen blir
«tapere» og noen blir presset fram som «enere)>. Begge ting kan være årsak til
at folk sklir ut av miljøene.

Klasseskille avgjørende?
- Familier som bor i en
boks i en drabantby, og har
naboen en halv meter
unna, har ofte mindre kapasitet til å hjelpe unga sine når de kommer ut for
noe.
Er det mange som får hjelp
til å slutte?
- Etter hvert som en blir.
så nedkjørt at stoffet ikke
har rusvirkning, men at du
må ha stoff for å overleve,
blir en så ødelagt både fysisk og psykisk at det blir
likegyldig om en lever eller
ikke. Da er det ofte tilfeldighet.e r som avgjør hvor
mye stoff du får i deg.
Jeg tror ikke at alle som
dør av overdose, gjør dette
på grunn av et bevisst ønske om å ta livet av seg.
Det er på dette stadiet de
fleste må ha hjelp. Men
dessverre gjør ikke alle
det. Da går det galt før eller siden.
Hva slags behandlingstil-

bud vil du trekke fram som
positive?
- Hassela-kollektivet har
jo en høy helbredelsesprosent. · Derfor må det sees
som et positivt tiltak.
Samtidig er dette kollektivet skapt av sosialdemokratiet i Sverige. Det som
gjøres er at stoffmisbrukerne oppdras til å bli gode
sosialdemokrater. Det er
jeg ikke glad for.
Deres behandlingsmønster er et alternativ, men
det finnes folk som ikke
passer til å følge opplegget.
Det som er dårlig, er at de
har trukket fram . tvang
som det essensielle i de
høye helbredelsesprosen- .
ten. Den eneste form for
tvang jeg vil forsvare, er at
folk kan holdes på når de
vil rømme og hentes når de
har gjort det.
Sjukehus - elendig
behandlingstilbud
-Jeg var på Dikemark.

Slike steder som behandler
stoffmisbrukere fungerer
passiviserende. De tilbyr
deg et opplegg som går ut
på at når du har stått opp
kl. 07.00 og spist, går du på
morgenmøte. Deretter går
du til arbeidsterapi. Der
kan du hekle eller kanskje
lage en liten krakk. Samfunnsnyttig arbeid . . . Deretter går du på gruppeterapi der den ene behandler
den andre og alle seg sjøl.
Legen sitter som en altvitende Gud og veit hva som
er gæernt og riktig. Så, nok
en gang arbeidsterapi, og
deretter rapportmøte hvor
fru Hansen forteller hvordan herr Olsen har hatt det.
Den tida du ikke er i arbeidsterapi, er du i vasketerapi. Det betyr at du må
vaske gulvene i sjukehuset.
Dette for å lære å vaske din
egen leilighet. Det må du jo
for å fungere i samfunnet.
Den tiden du trenger til å
bli stoffri, til å restituere

Kristin Halvorsen (24) var stoffmisbruker i 7 år. Det hele begynte med hasjen i 12-13-årsalderen. l flere år var hun sprøytenarkoman. l dag er hun ute av
helvetet.
- Jeg var så langt nede at
stoffet ikke hadde rusvirkning
lenger. Måtte bare ha det fbr å
overleve. jeg orket ikke mer, og
ettersom jeg ikke hadde daua
ennå, var det bare å begynne
klatringen. l to år har jeg grublet
på hvorfor akkurat jeg kom ut
av det mens andre går dukken.
Det var iallfall ikke noe jeg be- .
stemte meg for. Det bare blei
sånn. Jeg måtte slutte fordi jeg
ikke ville dø. Det finnes ingen
annen forklaring på det. Det var
et helvete å komme ut av.
Jeg var innlagt ·på Dikemark
4 ganger, men sjukehus er ikke
noe alternativ for stoffmisbrukere. Derfor nektet jeg til slutt å la
meg «behandle» der. Ikke noe
av det hjalp.
Jeg både ønsket og forsøkte
å få hjelp, men Norge har ikke
altern~tive
behandlingstilbud
utenom Sollia. Derfor fikk jeg
aldri noen hjelp. Jeg måtte hjelpe megg fram siøl hele tida. Jeg
hadde levd på siden av samfunnet i mange år. Ikke fullført ungdomsskolen. Jeg måtte lære å
fungere helt på nytt. Bygge meg
opp sjøltillit. Visste ikke om jeg
kunne klare en hvilken som helst
drittjobb. Bare det å stå opp var
noe jeg måtte lære på nytt. ,··
l dag er Kristin Rød Ungdoms
offisielle talsmann på narkotika/
rusmiddelpolitikk. Hun har vært
på en del skoler og snakket om
stoff. Hun har fast represe~ta
sjon i et panel som 'bl.a. har diskutert stoff med 4. -6.-klasseforeldre. Hun veit hva hun snakker om.

deg, den er kort. Men så
'kommer den perioden hvor
du trenger det som ikke
disse sjukehusene har.
Denne tiden er lang, og du
trenger mye hjelp. Du skal
bygge opp sjøltilliten og føle at det er bruk for deg.
Men det er det jo ikke et
slikt sted. Du skal lære deg
å fungere i samfunnet.
Hvordan bør dette skje etter din mening?
-Den dagen du går ut av
sjukehuset, er det ingen
som tar seg av deg. Du går
til det samme som du kom
fra . Det du trenger er ettervern. Positivt med Hassela
at det er så langt ettervern.
Behandlingstiden varer tre
år. Dette trengs, minst.
Det hele er et økonomisk
spørsmål. Det største hinderet for at ungdom kan få
skikkelig behandling, er
bevilgningene. Jeg synes at
f.eks. arbeidskollektiv i byene og jordbrukskollektiv
på landet er fine saker. Be-
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handlingen må bygges opp
slik at en kan fungere positivt på andre i samme situasjon. Dette kan ikke skje
på et sjukehus hvor en kun
. drikker kaffe og snakker
om narkotika i grupper.
Her fungerer solidariteten
negativt i stedet for positivt. Det blir slik at de narkomane ofte beskytter hverandre når de sprekker.
Tll slutt, Kristin, hvorfor
blei du med i Rød Ungdom?
- Det skjedde flere år etter. Jeg beveget meg usystematisk til venstre hele
tiden, fordi jeg så at det var
noe galt et sted. Jeg ville
sette fingeren på dette. Etter hvert som jeg fikk sta. bilisert meg fant jeg ut
· hvilken politikk jeg synes
· var riktig.
Årsaken var kanskje at
her møtte jeg folk som virkelig ville gjøre noe med
: det de synes var galt.
RuneM
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Filmen som går i Sverige, men ble stoppet i Norge: Filmen om narkot
En kan lure på hvordan myn~ighetene kan reagere så
forskjellig i Norge og Sverige. Landstinget i Ørebro fylke viser filmen som opplysningsfilm for alle fylkets
skolebarn i alderen 13-15 år (12500 elever). l Norge
blir filmen først klippet, siden satt til18 årsgrense.
Dette vil, av forståelige grunner , ikke den svenske
filmregissøren Stefan Jarl anerkjenne. Følgelig blir filmen ikke vist i Norge. Rød Ungdom krevde i høst at
Filmkontrollen ikke skulle klippe filmen, slik at den
kan vises.
Av Eva Bellsand Filmavisa
De som jobber med mis brukere vet at man bør øke
ressursene til den preventive behandlingen - og etterbehandlingen. I et større
perspektiv handler det om
å endre samfunnsforholdene som for en rekke mennesker nå innebærer arbeidsløshet, bollpegrega.ajon og
voksende ldaaaetorøkJell.

DJøøe mJøforbold øker l
takt med besteborgerens
planløse drift mot veflerd
og status. Meningsløsheten
tiltar. Med dette Øker også
ungdommens mistrivsel og
angst.
Et anstendig liv?
Dette er noe av bakgrunnen for den svenske dokumentarfilmregissøren Stefan Jarls filmer. Den ~rste
kom på slutten av sekstitallet, <<Dom kallar oss mods».
Denne beskirver en gjeng
øldrikkende og hasjrøykende ungdommer som møtes
på Sergels Torg i solidaritet og fell~skap mot «medelsvensons» livsform og
verdier. En dårlig artikulert protest, kanskje, en avlegger til flower power- og
hippi-bevegelsen som kommersielle krefter snart
skulle vite å utnytte. Inn
kom morfinbasen, opium
og heroinen. Sergels Torg,
tidligere møteplass for livshungrende og søkende ungdom, er forvandlet til et
helvete der moralske begreper bestemmes av heroinen. Nå dominerer lan-

sier t med ua vløn nede a rbeidsinnsats. Film - og la boratoriekostnader er betalt m ed strøbidr a g fra ulike organisasjoner og personlige lån. Til sa mmen
har filmen kostet ca. 1,7
millioner svenske k roner.
Men <<Ett anstandigt liv»
er blitt en seier for dokum entarfilm en. Stefan Jarl
fikk Svenska Filminstitutets guldbagge for regien
(170 000 svenske korner) .
F ilm en går bra over hele
Sverige. Pressen er full av
lovord og r oser filmens
opplysningskarakter samt
følelsesmessige
engasje ment. Olof Palme va r dypt
rystet etter å ha sett fil men
og talte varmt for den. Folk
som jobber med ungdom og
misbrukere bruker filmen i
opplysningsøyemed. Dokumentet om velferdssamfunnets tapere er paradoksalt nok en suksess.

ging, prostitusjon, mis·
handling, sjukdom og død
- mens «medelsvenson»
fortsatt skynder forbi.
Våren -79 er vi framme
ved Stefan Jarls andre del
(av sin triologi), <<Ett an·
standigt liv». I tre år har
Jarl jobbet med denne fil·
men som i hovedsak doku·
menterer miljøet på Sergels Torg og T-centfalen
( <<plattan» og <<centan») i
Stockholm. De to filmene
vløer utviklingen over en tiirøperlode. Bare ti av de
førti misbrukerne som var
med i <<Dom kallar oss
mods» lever. Under innspillingen av «Ett anstandigt
liv» dør ytterligere to, siden har to til dødd. Etter en
tiårsperiode lever seks av
førti.
En anstendig film
«Ett anstandigt liv» er en
dokumentarfilm. Således
har den ingen spillefilm
struktur , og bærer heller
ikke pr eg a v informerende
TV-reportasje. Det er i første rekke regissørens med·
følende holdning som bærer
filmen fram , et engasjement som vekker tilskueren til samme medfølelse
og ettertanke : Heroinister
er mennesker.
Stefan Jarl bruker en effektiv fortellerteknikk . Og
den er spennende fordi den
ikke på noen måte frir til
konvensjonell dramaturgi.
Det sosiale budskapet er
utvetydig. En av de første
replikkene i filmen gjør
klart at ingen fra Østermalm (beste vestkant ) går

F MK NT OLLEN
GUMENTER
-Filmen tar ikke avstand fra andre narkotiske stoffer, samt
alkohol.
- Filmen virker suggererende og har instruktive scener.
- «Et anstendig tiv» blander sammen to forskjellige filmformer, dokumentarfilm o spillefilm.
- Film n brister når d t gjelder t framstille samfunnets hjel·
peapparat og politiets innstilling.
- Stefan Jarl forrige fjlm «Dom kallar oss mods)) fikk inange
uheldige følger blant ungdom.

Norøk reaksjon - en
uanstendig beslutning
Det er vel kjent at statens
. filmkontroll satte 18 års
grense på filmen, selv etter
klipp, under henvisning til

på <<centan». Det er kulturfattige arbeiderbarn og
barn av samfunnets tapere
· det handler om - uten
trygge sosiale røtter.
En sosial arv
Hovedpersonene i filmen er
to kompiser fra 60-tallet og
<<Dom kallar oss mods»,
Stoffe og Kenta, Stoffe tar
heroin. Kenta røyker fortsatt hasj , men har klart seg
unna farligere stoffer. Kanskje fordi han ikke kan fordra sprøyter eller fordi han
har en viss trygghet i en
slektsbakgrunn på landsbygden. Han har dessuten
et
(beredskaps )-arbeid.
Filmen gir ingen direkte
forklaringer og gir heller
·ingen forsikring om at Kenta er helt ute av infernoet.
Men han holder seg flytende. Kanskje selve filminnspillingen har betydd mye
for ham? Han har utgitt en
plate med egne viser nå.
Stoffe, derimot, dør av heroinen. Ved filmens slutt er
hans kiste på vei inn i krematorieovnen.
Personenes famileiforhold blir belyst i filmen .
Kentas mor er alkoholiker,
ko_mmer i !._e ngsel for å ha !

drept elskeren sin i selv. forsvar . Hun er typisk for
disse ungdommenes foreld. regenerasjon som ikke har
kunnet gi sine barn en
grunntrygghet. De er selv
alkoholiserte - samfunnets tapere . De fleste ungdommene i filmen bærer på
traumatiske minner om
vold i hjemmet. Filmen peker på en klar sosial arv.
Kenta og Stoffe har egne
små barn. Tredje del av
Stefan Jarls triologi kommer kanskje til å handle
om dem. Når Stoffe dør,
må hans venninne på nerveanstalt og deres lille gutt
• blir plassert hos fosterforeldre . Hvilken framtid har
<< centans» barn?

Narkomane· taler
egen sak
Stefan Jarl tilrettelegger
bare til en viss grad filmens budskap. Her er det
de narkomane som først og
fremst får tale egen sak.
De ungdommene som fortsatt lever fra <<Dom kallar
oss mods» forteller direkte
om den virkelighet de nå

ekslsterer i : Heroin, alkohol , innbrudd, prostitusjon,
mishandling. Deres kontakt med ytterverdenen er
begrenset. Verdens midtpunkt er Sergels Torg med
T-centralen en underjordisk verden, et hades. Stefan Jarl dokumenterer dette .
Heroinmisbrukernes
perspektiv er ikke vinklet
mot riksdagshuset på den
andre siden av Sergels
Torg. Han og hun skal ha
dagens dose. Angsten må
dempes med heroin i stedet
for samfunnsoppgaver, utdanning og arbeid. Filmen
handler snevert om en pariakaste som en gang
drømte om et anstendig liv.
Hverken storlangere eller
andre som tjener penger på
heroin er med i <<Ett anstendig liv». R iksdagshusets politikere kommer heller ikke til orde. Men hele
filmen er en oppfordring til
nytenkning og
politisk
handling.
Svensk reaksjon
på filmen
Dokumentarfilm i Sverige
har dårlige vilkår som i ·
Norge. For det meste er
<<Et anstandigt liv» finan-
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-«selvdestruktive krefter i
-miljøet» . Det er klart at slike krefter finnes , men ikke
som filmens budksap. Her
er det tvertimot kapitalistiske destruktive krefter det
handler om. Gjennom en
psykologisering av forholdene har filmkontrollen
valgt å misforstå budskapet. Narkotikamiljøet sees
i filmen som et resultat og
en konsekvens av det usolidariske klassesamfunnet vi
lever i (ganske det samme i
Sverige og Norge ). Filmkontrollens avgjørelse har
naturlig nok vekket skarpe
reaksjoner. Stefan Jarl anerkjenner ikke klippene,
hvilket betyr at filmen ikke
kan vises i Norge. Men
filmkontrollen
kommer
kanskje på bedre tanker?
Hvis ikke kan vi sikkert
vente oss et interessant etterspill. En så hårreisende
beslutning bør ikke gå upåaktet hen.

Det blir sommerleir i år også! Rød
Ungdom avholder landsleir på østlandet utafor Oslo 20. _- 27 juli. Landsleiren har to hovedtemaer: Rød Ungdom i 80-åra og «Kamp IIJ.Ot begge su,permaktene Sovjet og USA» eller
«Enhetsfront mot sosialimperialismen»? I tillegg til disse hovedtemaene og en rekke seminarer, vil leiren gi
tilbud om ulike kultur- og -fritidsaktiviteter. «Vi følger opp de positive erfaringene fra ifjor med flere tilbud å
velge mellom på leiren» sier Bo Brekke, Rød Ungdom.

«Det er mye debatt og uenighet i og rundt Rød Ungdom for tida. Det er bra
med mye debatt, men vt
må samles om noe som vi
kan gjøre noe med, også!
En landsleir tror jeg er en
kjempesjanse til å samle
radikal ungdom fra hele
landet, og diskutere og få
avklart endel brennende
saker for Rød Ungdom og
hele «venstresida» . Derfor
må flest mulig komme på
leir, sier Bo.
RØD UNGDOM
-HVA NÅ?

, Hva er så viktig at ungdom
bør ta ei ferieuke på Rød
Ungdoms landsleir?
- Hva slags Rød Ungdom trenger ungdommen i
_80-åra? Hva er en radikal
ungdomspolitikk nå '! Er
det viktigst å mobilisere
ungdommen mot Sovjets
krigsforberedelser? Åssen
skal Rød Ungdom være en
demokratisk organisasjqn?
Hva med all ungdom som
ikke ønsker å organisere
seg i partipolitiske organisasjoner - trengs ikke et
forum eller organisasjon
som kan samle ungdom på
tvers av slike skiller? Her
er mange spørsmål - nå
trenger vi noen svar, så vi
kan løse disse svære oppgavene. Jo flere som kommer
på leir , jo riktiger e blir
svarene og jo bedre blir r e sultatene.
DE MOKRATISK
SENTRALISME?

- Det høres ut som leiren
bare er for Rød Ungdommedlemmer?

- N ~i , Det kan kanskje
· virke sånn når ett av hovedtemaene er Rød Ungdom i 80-åra. Men leiren er
for all radikal ungdom, og
·jeg tror også temaet om
Rød Ungdom i 80-åra skulle
interessere langt utafor våre egne rekker. Ikke minst
spørsmålet om demokratisk sentralisme er et
spørsmål som opptar mange ungdommer også utafor
Rød Ungdom. Også den nye
ledelsen i Rød Ungdom er
helt enig i at det har vært
viktige mangler ved demokratiet i Rød Ungdom.
Men hva skal vi gjøre for at
medlemmene og lokal-laga
får mer makt og innflytelse? Jeg syns dette er en av
de tingene vi skal bruke leiren til å avklare.
- Men leiren blir ikke bare
politikk. Hva annet har dere på programmet?
Nattkafe hver kveld var
kjempevellykket på kulturleiren ifjor - vi satser på å
gjenta suksessen i år. Vi
har allerede kontakt med
et par band. Og vi kommer
til å ha utstyr på leiren
sånn at man kan lage band
på leiren også. Vi jobber
også med filmer og muligens et teaterverksted. Og
ikke tro at det bare er rock
og punk som er «in» i Rød
Ungdom. Vi liker ska også!
(He,he - reds . kom. ) Så
kom på leiren - vi får ikke
mer moro enn vi lager sjøl.
LANDSLEIR

Leiren vil ha 2 hovedtemaer:
Red Ungdom 180·Ara (omtalt annet sted)
«Kamp mot begge supermakter Sovjet og
USAn eller ccEnhetatront mot Soelallmperl·
alltmenn? Flere og flere bUr mot Sovjeta
agfl'etjon, men det er fortsatt Ikke «radl·
kaltn A alAst mot Sovjet. Mer eller mindre
Sovjetvenner hevder hardnakka at USA
fortaatt er verat, og at scantt·Sovjetll mA fø·
re til cdor USAl), Ja - hva mener vl egent·
om USA?
'
Og NATO og ettergtvenhetapolltlkk'l Og
forholdet mellom USA og SovJet'f
Felgende seminarer er planlagt torelø·
plg:
- Demokratltk sentralltme
- Sotlalltme - hva kan vllere av Kina 'l
- Oljeboring l nord. Natur/milJø.
- Eritrea (Operaajon Dagaverk 1980 gAr
til Eritrea.)
- Sex/aamllv
- Rueglft. .
Pi\ flere av seminarene vil det vere to
Innledere med ulikt syn. Vi jobber med 4
skalle Innledere oaat\ utenfor Reel Unadom.

Il.

r-- - ------ - - - - - - - - - - - - -- -- ----

- Landsleir på østlandet
- hva med ungdom ellers i l
landet ?
- Vi har valgt landsleir i l
år fordi vi trenger en ung. l
domsleir for hele landet.
Ungdomsbrigader
rundt l
om på Rød Front-leirene er 1
et dårlig alternativ.
Vi har ikke mye penger, men l
for dere med lang reise vil vi 1
likevel ha en reiserabatt. Dette
kommer vi tilbake til i Klas- l
sekampen seinere. Jeg vil der· l
for oppfordre langveisfarende
0m å samle en hel gjeng, kom- l
binere ferie sørover med ei uke _
på landsleir
. Det vil be- 1
ty mye a t leiren blir en vir- l
kelig landsleir og ikke bare l
en østlandsleir. Så tromsø- l
væringer, trøndere, bergensere og andre - dere er
herved utfordra!

i

J

Meld deg på leir
Ja, jeg vil melde meg på Rød Ungdoms sommerleir,
20.-27. juli. Påmeldingsgebyr kr. 100,Navn .. ... .. .

Adresse .. .... : ............ . .. .

........... · ........... .

(sendes Rød Ungdom, Bok~

.... . .........

.610. S~~t~~·. ·0~1~· i)....

J?eltakeravgift på sommerleiren er kr 400,-
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var

KJØLOS

så.'frlend
at''ban bUr
fattigere. Og Erlend. må vel
regnes til de la vtløftte som
trenger minst tillegg for å
opprettholde kJøpekraften
,;:::... ' . ·.
.,,,i.•

ved ~rUfoppgjøre~
betyr at vi ikke skal
rikere og ikke fattige·
"men kunne kjøpe de
Gjør smn Erlend, regn u:t
ll&lmtrle som vi kunne ved
hva du trenger: Og vi er lttnoppgjør i mai 197ft
ske sikker på at du vil finne
Erlend arbeider som @ut
a~,LOs prat "om a"opp~tt.

Jko>Dtc)rasulnlilt i ~PostVer

Han bar ~tt LO på
og regnet ut·' hva ))an
ltr•ll!n,,A.. i lønnstillegg. · ·

er overraskenJønnsklasse 5
ha mer enn 8500
20profdr ikke å

holde kjøpekrafta er ljug. Du
!attlger~. Tror du oss
ikke? Regp set~·!
"' 01
Fra 1. mai 1978 har en arbeidstaker J lønnsklasse 5 i
staten tjent (48 830) ca.
49 000. I 1978 yille han pa
igjen å. bruke etter skatt tå.
35 336-.
Sk~l E,rJend få kj~pt det
samme i år må'"han få tillegg
på denne nettolønna med u.
ke mye som prtsene har steget. Det finner vi ut av kon·
sumpri8indek$en fra Statistisk Sentralbyrå. Den sier
prisene hver måned i poeng.
Hva Erlend må ha i nettolønn nå finner vi ved å dele
på
fra 1978 og
vil bli

•
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l

l
l
l
l
l
PLAKATER:

0
0
0

stk.- BoikottMoskva-OL ..............

a kr. l,a kr. 1,-

stk . - Kjemp· mot rasisme og nazisme . . .

a kr.

stk. - Stopp Sovjet før helvete er løs .....

l,-

HEFTER:

0

stk . - Rød Ungdoms m:.tur/ miljø-hefte . .

0
0

stk. - Altamagasinet ............... . . .

a kr. 10, -

stk. -Eritrea -landet ved havet ... ....

a kr.

a kr. 10, 5,-

stk . - RUs studiesirkel- Hvorfor sosialisme .. . ...... . ........... . ....

l
l
l
l
l
l

l
l
l

BØKER:

O

l
l
l
l
l

a kr. 35,-

0

stk. - Tron Øgrim - marxismen vitenskap eller åpenbaringsreligion . ...

a kr. 67,-

0
O
O

stk. - Sosialimperialismen- Sovjet i dag

a kr. 34,50

stk . -

O

Jeg vil bli medlem i Rød Ungdom

Abornement på RUTE 80 ... . ...... kr. 35,-

Jeg vil ha opplysninger om Rød Ungdom

1

l

1
l
l
1
l

Navn .................... ... .. ......... . ... ... .. . .. .

l

Adresse ........... .. . ........................ .... . .

1

(sendes Rød Ungdom, Boks 610 Sentrum , Oslo l )

1

-...
1

gange

Denne tabellen viser disponibel
inntekt (etter skatt) for
lønnstagere med bruttoinntekt fra 40 000 til
100 000 i året.

~980 . •

Erlend har r~gnet
prispoengene fra mai
;142,.2,,

og

æars +-~980(;)\

som er de siste kjente
ne.
Nødvendig
nettblønn:
(35 336 X 160,9); 14.2 ,2

l.

=39 98

l,l.

'"
Av skattetabellen
han hva han må
!'.(or fl til &et; ca~ 57
- Det blir et tillegg
"'"'~~00 i å
. k~geQ J:1
lØnn fin
i ved å dele
2080 timer: Jtr. 4t09. I
blir tilleggeH 7 ,a'r
, Prisene vil stige i april og
mai også, .§å. i virkelighetep
vil Erlend trenge et
·
tillegg. 20 prosent er sann.
iynligvis det som må til.
Selv om alle tariffkravene
går igjennom, vil jeg bli fa!·
tigere, sier Erlend. Og enda
er jeg en av dem som trenger minst tillegg for å opp.
rettholde kjøpekraften.

a

Petter
Hva mener de sosialistiske
ungdomsorganisasjonene
om at vi blir fattigere? For
å finne ut det har Erlend
stilt 3 spørsmål til AUF
(Arbeidernes Ungdomsfylking), SU
(Sosialistisk
Ungdom) og Rød ungdom:
l. Er det noen som helst
mulighet for at jeg får opprettholdt kjøpekraften min
ved tariffoppgjøret? (Er
regnestykket mitt brukbart
- hva er eventueltfeil)
2. Synes dere et lønnsoppgjør som betyr at store
lavtlønnsgrupper blir fattigere er akseptabelt i dag?
Er Norge så kriserammet
og fattig at det er nødvendig? Bør jeg stemme ja eller nei utifra dette?
3. Det er sannsynlig at enkelte grupper vil gå til
«ulovlig» streik i protest
mot nedsatt kjøpekraft. Er
det bra eller forkastelig?

-AUF svarer
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KONSUMPRISINDEKSEN

Oslo-Dep . , Oslo l
Tlf. ~(02) 41 38 20
Ar
1978
1979
1980

Jan.
139,2
147;2
lSb.'1

Febr.

Mars

139.9
14 7,6

141,3
148,2

68.5

16~. r.r

April
141, 9
148,8

bli gitt et betydelig lavtlønnstilegg.
Oppgjoret for stats- og
kommuneansatte er ikke
klart (i det avisa lages,
reds. kommentar) Trolig vil
oppgjoret i den offentlige
sektor folge det mønsteret
som nå er godkjent. Av·
hengig av dette forhold ,
samt prisutviklingen gjor det
umulig pr. i dag å si eksakt
om en statsansatt i lonnstrinn 5, vil få opprettholdt
sin kjøpekraft.

Om streikevåpenet bør tas
i bruk i forbindelse med
oppgjørets utfall, er det ennå for tidlig å si noe om .
AUF vil nøye følge de videre forhandlinger, og legge
de endelige resultater og
konsek--venser til grunn for
en slik vurdering.
AUF, som LOs ungdomsorganisasjon vil i tillegg
legge avgjørende vekt på
avstemningsresultatet blant
LOs medlemmer.
Solveig Torsvik.

-SU svarer
·Regnestykket er sikkert
OK. Sosialøkonomer i SV
som har regnet på det samme, har stort sett kommet
fram til tall mellom 15 og 20
prosent (varierer etter
AUFs primære krav til opp~
hvilket
lønnstrinn man begjoret 1980, måtte være at
finner seg på). Vi vil imiddette fikk en klar lavtlonnslertid påpeke at det lønnprofil. Vi oppfatter meklstillegget som gis ved oppingsforslaget som er godtatt
gjøret også skal dekke prisav LO og NAF som et vikstigninga i kommende tatig skritt i riktig retning, og
riffperiode, og den ser ut til
vil . derfor si oss forelopig
å bli ganske høy. For ei
tilfreds med dette. Lavtopprettholdelse av reallønlonnsgarantien er et reelt
na i perioden måtte nok
bidrag til å sik~ de lavt- - derfor tillegget ha ligget
lonte
nærmere 20 prosent. LOs
Konkret innebærer lavtkrav om opprettholdelse av
lønnsprofilen at 55 000 av
){jøpekraften fra -78 holder
LOs 250 000 medlemmer
derfor ikke mål. Dette er
i det private næringsliv vil
sjølsagt ikke akseptabelt.

1974 •

100

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

De s .

142 ,2
149,6

143, l
150.4

144,6
!Sl.<-.

145 ,O
151.4

146,9
152,0

147,0
153,2

147.2
153 , 9

154.3

Med de kravene LO har
stilt er det der!or i utgangspunktet klart at resultatet
(som alltid blir dårligere
enn kravene) må stemmes
ned. Ettersom resultatet
nå på det nærmeste er
kjent, og det går mot inn- ·

skrenkning av den lokale
forhandlingsretten, blir det
sjølsagt under ingen omstendighet snakk om å akseptere det.
Hvorvidt det er «nødvendig å senke kjøpekrafta»
avhenger av hvilken side
du ser det fra. Som sosialister mener vi sjølsagt at
kampen for reallønna og
opprettholdelse av levestandarden er svært viktig
- ikke minst i krisetider.
Vi tar også avtstand fra at
arbeiderne skal bære byrdene av kapitalens krise .
Det blir i tida framover
viktigere enn noen gang å
gå til lokale aksjoner som
stort sett vil bli dømt «ulovlige» - for å hindre reallønnsnedslag. Dette er sjølsagt «samfunnsskadelig»
for det borgerlige samfunn,
men det bidrar til å styrke
arbeiderklassen.
Sosialistisk Ungdom vil sjølsagt
støtte opp om slike aksjoner/streiker gjennom aktivt str~ikestøttearbeid .

-RU svarer
Regnestykekt virker
greit. Du har i hvert fall ikke tatt for hardt i. LOs krav
ligger godt under dette.
Forhandlerne
reduserer
det ytterligere. De kommer
alltid ut med mye mindre
enn kravet. Dette veit alle ,
i hvert fall NAF. Og de utnytter det. Du må regne
med, som alle andre , at
LOs forhandlere går med
på å sette ned kjøpekrafta
di.
2. Det er ikke vi som er
~kyld i om Norge er krise-

· 1.

------------------~
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

147,~

Gj .

sni tt
143 . 8
150,7

rammet. Vi skal heller ikke
betale for det. Likevel, penga finnes: Eksporten har
økt kraftig, storkonserner
og bedrifter melder stadig
om rekordoverskudd, staten overraskes med inntekt
i oljeindustrien på 10 milliarder mer enn ventet. Noen
bedrifter går på ræva fordi
de blir konkurrert ut. Det
vil alltid skje så lenge det
er konkurranse . Men for tiden går det utmerket for
«Bedriften Norge». Det er
.ikke nødvendig å senke kjøpekraften til noen av dem
som dette tariffoppgjøret
gjelder. De lavtlønte burde
få skikkelig øking i kjøpek~afta. Du bør stemme nei.

3. Rød Ungdom tar det ikke
så alvorlig om streikene
kalles «ulovlige». Vi mener
det er bra at folk kjemper
for lønna si.
Morten Lysø, faglig utvalg,
Rød Ungdom
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Yrkesskoleelevene aksjonerer:

2AV18HAR
PA FAGBREV
.

.

-Pl gymnaset har 9 av 10 elever mulig
het ti/l fu/Høre tre lrs utdanning, menJ
pl yrkesskolen har kun 3 av 10 den Sam
me muligheten.
·
- Pl tradisjonelle jentelinjer som teks.
husstell, har kun 3 av 100 muligheten til c1
fullføre tre lrs utdanning.
-Alt dette pga. for fl videreglende p/as
ser.
-For l dekke behovet for fagarbeidere i
Irene framover, regner staten med at de
trengs 13000 nye lærlingeplasser hvert lill
uten l gjøre noe med det.
-1 dag eksisterer kun 4000 ledige læt
lingeplasser hvert Ir.
Dette er noe av bakgrunnen for at yrkesskoleelever over hele landet sluttet opp om Yrkesskoleelevenes og Lærlingenes
Interesseorganisasjon,
YLis aksjonsdag 26.
mars. Mottoet for dagen
var - Gi oss en opplæring som er verdt noe 1
Det har lenge vært misnøye
med utbyggingen av yrkesskolen. Mens gymnasene har vært prioritert fra
myndighetenes side, har
yrkesskolen sakket etter.
Ikke før i det siste har
Kirke- og undervisningsdepartementet (KUD) så vidt
kastet blikket mot yrkesskolen. Man når de har gjort
·det, har de prioritert arbeid med den nye lærlingeloven og liknende innstillinger for å forandre innholdet og opplegget for opplæringen.De få nye skoleplassene som er opprettet på
yrkesskolen, er i de fleste
tilfeller grunnkurs på billige linjer som f.eks. hus. stell. Mens det er videregå. ende plasser det først og
. fremst er manko på.
YLI har utfra myndighetenes egne tall kommet
· fram til følgende :
- Av 18 elever som be-

-Alle enig med YL/!
om hun er fornøyd med aksjonsdagen og om noe er
oppnådd.

Ellen Borg er leder i Yr\kesskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon. Vi har spurt henne

- Gjennom denne saken har
aktiviteten på yrkesskolene
steget enormt. Så og si alle er
enig i YLI når det gjelder kravet om flere skole- og læreplasser. Til og med skoler som har
hatt flertallsvedtak mot YLImedlemskap, har deltatt for
fullt i denne saken. Faglærerlaget har også støttet oss. Pressedekningen har vært god, slik
at mange har fått sympati for
kravene .
- Konkrete resultater? .
- Som et direkte resultat av ~
demonstrasjonen i Oslo, hvor
en delegasjon gikk opp til
kirke- og undervisningsminister Førdes kontor, har vi fått
et møte med toppledelsen i departementet. På møtet la vi
fram konkrete tall som viste at
det er for få plasser. Og at det
nå er opp tll myndighetene og
bevllge, slik at fylkene kan
bygge ut skoletilbudet.

Videre presenterte vi vårt
forslag tll ordning som går ut
på å presse de ·store bedriftene
til å ta inn lærlinger. Departementet var forsåvidt positivt
innstilt til en slik ordning, men
likevel mente de at dette måtte
være en frivillig sak for
bedriftene.
- Ga. departementet positive tegn tU større bevilgninger?
- Nei, de sa tvert om at «fylkene dessverre ikke priroiterte
dette». Å legge skylden på dem
er jo tullete så lenge bevilgningene fra myndighetene tll fylkene ikke strekker tll. Vi veit
at fylker som f.eks. Oslo pluss
flere er omtrent blakke. I Oslo
må 14 klasser legges ned tll høsten pga. dette. Det er direkte
frekt av deptet å beklage at fylkene ikke prioriterer utbygging så lenge det ikke bevllges
til dem.
- Vil det bli flere aksjoner
framover?
- Nei, vi vll fortsette å jobbe
med saken lokalt. De skoler
som har tatt opp saken skal
jobbe for flere plasser på sin
skole. Men vi skal opprettholde/
kontakten med KUD for det.

i

gynner på grunnkurs, eller
det første året, kommer
. kun 6 videre til det andre
året. Av disse seks kommer
kun 2 inn i det tredje året
·av utdanningen, og fullfø. rer. Altså kun to av atten
·har muligheten til å ta fag. brev. Dette er vanvidd så
·lenge en veit at det i flere
·fag (bl.a. innen byggebran.sjen) er stor manko på fag.arbeidere. Mange yrkes. skoleelever blir «lurt» ved
.at de kun får gå et år på
skolen, uten å få bruk for
det til videre utdanning.
.I stortingsmelding 22 leg. ger departementet stor
vekt på utbygging av den
videregående skolen, spesielt de yrkesfaglige studieretningene. Dette er jo bra,
·men når det kommer så
langt som til den praktiske
.gjennomføringen , viser det
seg at det er fylkene som er
ansvarlige for utbyggingen. De økonomiske bevilg. ningene er som regel så
·små at det er umulig å følge opp departementets
· «velvilje» i stortingsmel. dinga . Dette altså årsaken
· til at det ikke bygges ut fle. re videregående plasser på
: yrkesskolen og igjen bak' grunnen for YLis aksjons· dag.

Sit-in pl Sogn
På aksjonsdagen hadde de
fleste undervisningsboikott
eller gikk i demonstrasjonstog. Elevene på maskinog verktøymakerlinja ved
Sogn videregående skole
tjuvstartet aksjonen med
en «sit-in» aksjon 25. mars,
dvs. de utvidet skoledagen
en time. Vi spurte noen av
gutta hvorfor de aksjonerte
på akkurat denne måten:
- Vi vil vise at vi er villige
til å satse litt, ikke bare sitte på ræva å kreve. På denne linja kan du ta fagbrev,
men når du skal ut i arbeidslivet viser det seg at
opplæringa du har fått på
skolen ligger på et lavere
nivå enn i industrien. Vi vil
ha bedre kvalifiserte lærere, skikkelige lærebøker og
et fagbrev som tilsvarer
det faglige nivået i indu-

strien. Ved å aksjonere på . skoleungdom kan ta saken i
denne måten kan vi vise . egne hender, og gjøre noe
. positivt utav den.
dette best.
AH
- Jeg tror at folk flest vil
oppfatte dette som en positiv aksjon, som viser at
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·Skolen Fremskrittspartiet vil gjøre til aldershjem:

Utenfor hovedinngangen til Buskerud Folkehøyskole
står en merkelig gjenstand. -Solfanger, fikk vi vitealternativ energi-gruppa lagde den under miljø og
ressurs-prosjektet.
Gjennom tverrfaglige prosjekter, kollektiv ledelse og
elevdemokrati, er Heimtun, som skolen kalles, en øy i
et hav av autoritære skoler. Både emnene og arbeids. ~""-'\ måtene er tydeligvis for mye for de erkekonservative.
~"" Buskerud Fremskrittsparti åpnet 80-åra med å foreslå
Heimtun gjort om til aldershjem.
\ \'-~
"-:\·
::..:.:\_'\.

Vårt første møte med skolen var gjennom Heimtunkoret som en fredag i april
~- ~satte andre kor fra fylket
· ::\ ,
stevne. Fine sangerpresta,\_ ·
sjoner og varmt vennskap
.-~
- \,, . .·
mellom de forskjellige ko''
rene gjorde det et lite øyeblikk uforståelig at nettopp
"
denne skolen har blitt ut~ satt for knusende kritikk og
· , motarbeidet fra så mange
hold.

I hardt vær
Flere ganger har det blåst
hardt rundt skolen. Etter at
deler av internatet brant
ned natt til l. april i fjor, og
spesielt etter at tolv elever
ble utvist p.g.a. hasj i høst,
har det vanket sensasjonsoppslag til og med i de største avisene i Oslo og Bergen.
Politisk hets
Tidligere formann i høgskolelaget gikk i høst, etter
ikke å ha blitt gjenvalgt, ut
med påstand om at skolen
var en «utklekkingsanstalt
for venstreekstremister»
og uten styring. Han karakteriserer skolen på følgende intelligente måte: «Med
allmøtet ble skolen omgjort
til et venstreradikalt miljø.
De diskuterer de samme
tingene som samfunnets
superradikalere ( ... ) Med
temaundervisningen som
er
kan elevene set-

te seg ned å studere en hønseflokk.»
Aldershjem?
Lærere og elever har tilbakevist denne hetsen ved
å forklare hensikten med
en demokratisk og pro. blemorientert skole. De
blir støttet aktivt av rektorkollegiet på skolen, en tidligere rektor foruten statens
representant i skolens pedagogiske utvalg.
Lengst i korstoget mot
Buskerud
Folkehøyskole
har likevel Fremskrittspartiet i Buskerud gått. Sin
store frykt for demokrati
demonstrerer de ved å foreslå at landets eneste skole
med kollektiv ledelse skal
gjøres om til aldershjem.
Hva er det som får dem til
å miste hodet?
Prosjektarbeid
I stedet for fag jobber elevene på Heimtun med prosjekter.
- Vi kan lære mer om
samfunnsproblemer
på
denne måten.

Delprosjektene velges utfra elevenes interesser og
egne erfaringer. Andre
krav er at prosjektet skal
være samfunnstilknyttet og
ha et konkret arbeidsm ål.
- Erfa r inger og kunnskap skal b ringes videre .
Skoleåret som er i ferd
med å avsluttes nå har tatt
for seg fire tema. Ungdomskultur i 60- og 70·
årene, arbeidsløshet - årsak og virkning, miljø og .
ressurs og psykisk og fysisk helse. Delprosjektene

bestemmer gruppene
allmøtet.

og

seg her. Jeg fikk høre om
skolen gjennom en jeg
kjenner. Jeg så ting som
skjedde med ham, - denne
utviklingen ønsket jeg også
åfåmedmeg.
Grethe: - Mye er jo sosial utvikling. Medmenneskelighet. Her må du lære
deg til å tåle og gi kritikk.
Det er beinhardt for de fleste.
Torgeir: -Alt dette er
bra og viktig, fordi det du
lærer har føler du deg forpliktet til å følge opp.
Bente: - På andre skoler er det lærererne som bestemmer
kritikk, her

er det vi som er skolen.
le.
Torgeir: - Vi kommer jo
- Blir det ikke mye par
hit til et fastsa tt opplegg, - ' av det' a? lurer vi.
så vi ordner ikke skoleåret
- Par! - Det har vi da
sjøl i den forstand Men all- ikke tid til!
møte har mulighet til å
Grete: - Man kommer
foreta forandringer.
ganske fort vekk fra det
som er «grovt» og «spenBente: - Prosjektarbei- nende». Det er mye det addet fenget meg, - at det ik- skilte som gjør internatlike var tradisjonelt læresy- vet uutholdelig. Sjekking,
stem. Jeg visste at jeg kom snike seg inn på rommene.
til å lære meg å jobbe sjøl- Nei, det fungerer bra her.
stendig her.
- Hva med rusgifter?
Julio: -Andre ting som Det blir vel en del av det
gjør skolen spesiell er at vi med så mye folk på en
ikke har noen stengte dø- plass?
rer, - alle ting er felles.
Torgeir: -Vi hadde en
Som f.eks. felles dusj for al- del tilløp til alko/narko pro-

sosiale spørsmål, miljø og
ressurs, menneskerettighe·
ter og solidaritet. Deretter

følger oppsummering og
arbeid med produktene.
Etter at hvert av temaene
er avsluttet, reiser gruppene på turne og presenterer
produktene som f.eks. kan
være et teaterstykke eller
foredrag med lysbilder.
«Vis hensyn!»
Skolen har brukt flere år på
å utvikle et skikkelig elevdemokrati. Derfor er allmøte høyeste organ innen
skolen. Det finnes ingen
«ansvarlig» rektor, med all
makt, men et kollegium av
tre rektorer. Skolen har felles internat for jenter og

l Lyst

-Her lærer du å være kritiSk
- Hvorfor har dere · søkt
dere hit, og hva er det som
gjør denne skolen så spesiell?
·
Grete: Personlig søkte jeg
på grunnlag av at jeg har
gått et år på en annen folkehøgskole, og hadde lyst
til å gå et år til med mer
kritiske øyne. Da jeg i tillegg hadde lyst til å skolere
meg mer politisk, var denne skolen midt i blinken.
Dessuten hørtes det innmari bra ut med kollektiv ledelse. Også er det jo elev. demokrati- her, med allmøte som høyeste organ.
- Ja, sier Torgeir, Buskerud peker seg . ut fordi
den går inn for å utvikle din
holdning overfor samfunnet. Jeg fQ~.nt ut at jeg
·manglet masse kunnskaper, bladde gjennom oversikten over folkehøgskoler
og Buskerud vant valget.
Julio: -Det er også veldig bra at folk som ikke har
vært så engasjerte i politikk/samfunn fra før får
mer peiling og flere inntrykk. Slik at når de drar .
herfra er de interesserte.
Jeg havnet her pga. flyt- ·
ting og er glad for det.
Bente: -Ja, det er vir, kelig s~mt at folk utvikler

«Det nytter ikke å gjøre
noe?»
På bakgrunn av erfaringene fra i år vil man neste år
lære seg bl.a. foto, drama
og journalistikk, foruten å
studere undertrykkingens
historie og samfunnsøkonomi før man går løs på prosjektene. Dette _e r for å gi
produktene høyere kvalitet.
Først vil man bruke syv
uker på tema: Verden er
delt i to, fattig og rik. Dette
er den største trusselen
mot verdensfreden, mener
skolen.
Neste hovedtema er mer
omfattende og vårer i elleve uker. Skolen skal gjøre
sitt beste for å gjøre tesen
om at "Det nytter ikke å
gjøre noe» til skamme.
I fire av de ell~ve ukene vil
man arbeide på heltid i or- _
ganisasjoner som passer til
arbeidsområdene, som er

blemer tidlig i skoleåret.
Allmøtet tok det opp og
fjernet det problemet.
Bente: - Vi har ikke alkoholforbud, jeg tror faktisk det er grunn til at vi
har eksepsjonelt lite drikking.
Torgeir: -Dessuten lærer vi her å tolerere en
masse vi ikke før har tolerert. Du lærer masse om di- ·
ne medmennesker.
Grete: - Så har vi jo muligheten til annetårskurs
her. Jeg veit at jeg vil føle
meg mye mer moden til å
jobbe politisk etter enda et
år her. Neste år skal 2årskullet reise til Zimbabwe for å se på forholdene ·
der i to måneder, og til VTyskland i en måned - for
å se de store forskjellene.
Vi tror også at den 3. verden vil overta ganske mye
etter hvert.
Torgeir: - Det burde nesten være obligatorisk med
2-å rskurs. Det er først etter
et år du har lært deg å gå
på folkehøyskole. Da har
du vært gjennom de sosiale
prosessene ...
Vi ønsker lykke til med
prosjektene, og takker for
pra ten.
June
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Skolen er åpen for all ungdom over 18 år. Narkotika
er forbudt. Det siste året

og
Folkehøgskolenes Interesseorganisasjon (F.E .l.)
ble startet i 1973. Elevene
organiseres gjennom personlig medlemskap og
gjennom basisgrupper på
skolen. Til nå har de jobbet mye med elevenes rettigheter til å få lån. Dessuten har de for dypet seg
grundig i stor tingsmeldinga om folkehøgskoler.
F.E.I. gir ut Feisan, en
avis om F.E.I.s a r b eid.
De har også engasjert en
advokat som tar seg av
saker som utvisninger og .
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gi.ttter, felles dusj, og felles
aiisvar for renhold og matlaging. Kombinert med
streng deltakerplikt skaper
dette et miljø der elevene
utvikler ansvarsfølelse og·
respekt. - Det tar opptil et
halvt år før elevene venner
seg til livet på en folkehøyskole. Ved skoleårets slutt
føler vi ofte at det var nå vi
skulle begynne, betror en
· av rektore.ne seg til oss.
Derfor har skolen utviklet
et annet-års kurs fop dem
som har lyst til å fortsette. ·
Rute 80 var til stede på et
morgenmøte, hvor hele
skolen var samlet. Her løser man personlige og skolemessige problemer i fellesskap. På vanlige folkehøyskoler går kritikken fra
lærer til elev, her lærer alle
seg til å ta og gi kritikk, og
alle står på lik linje. Den
overordnete regelen er «vis
hensyn».
Et bra tilbud
Mye av kritikken mot Buskerud folkehøyskole går
på organisasjonsformen og
det «liberale» reglementet.
Elever og lærere vi snakket
med mener det er nettopp
dette som gjør skolen bra.
- Dette er den beste måten
å lære ansvar og lære om
samfunnsproblemer
på,
sier de.

sjonshotellet Ansgar, for opphold fra og med 24. februar
Dvs. si fra dagen før landsmøtet. Dette går fram av
faktura nummer 1314 fra
hotellet . Unge Høyre anser
tydelig vis NGS som sin egen
butikk siden de på denne
måten lar NGS sine midler
betale hotellopphold for flere av Unge Høyres medlemmer ..
FEST

nemlig avden 20. mars i
\ler· 5705 _ til mibn

Elevtilgangen har vært
\\ten i år. Dette skyldes
bl.a. at mange trodde skolen var ute av funksjon
p.g.a. brannen for et år siden, dessuten den dårlige
presseomtalen de har fått.
Det ville være synd om et
så flott tilbud til ungdom
skulle bli borte, bare fordi
den går sine egne veier!
Kristoffer

prøve?

Også i år sikret Unge Høyre
seg formannen og flertallet
i NGS sentralstyret. Det gikk
ikke stille for seg da dette
ble feiret på hotellet tirsdagen landsmøtet bl~ avslut-

'-'dsrnøte 25.-29. fet.u..
pi Berg gymnas, i
M~• I~(ICJI. Qillle

Høyres &aksjonsledelse.
Ansgar. Tirsdag holdt
ingen bil ig fornøyelse.
og hvor
mye spyttet

har ca. en fjerdedel av
elevene vært utlendinger.
Detaljert skoleplan og
mer opplysninger kan du
få ved å skrive til:
Buskerud Folkehøyskole
SS22Darbu
Skolen tror på sannheten i
det kinesiske ordtaket:
-Jeg hører det, og jeg
glemmer det
- Jeg ser det, og jeg husker det
- Jeg gjør det, og jeg forstår det.

Feisan
·kontraktbrudd.
F. E. I. er spesielt opptatt av at folkehøgskolene
skal bestå i den form de
er, en alternativ skole, atskilt fra det tradisjonelle
opplegget i den videregående skolen. Så har du
tenkt deg på folkehøgskole, er dette gjengen for
deg.
Nevnes bør vel at det
også finnes en interesseorganisasjon for de kristne folkehøyskolene , nemligD.K.F.E .
,J&K
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tet. Denne »respektable)
dommen satte ikke mye
pekt i dem som så dem
rundt i fylla. Betalte N
flaskene også?
NGS

UTEN
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P ELLER
Anarkistiske ideer har oppstått i hele menneskehetens
'historie. Fra oldtiden til franskmannen Rabelais i det
18. århundre som skildret sitt idealsamfunn med en
eneste setning: «Gjør hva du har lyst til»; har anarkismen dukket opp med vekslende oppslutning.
Anarkismen ønsker å skape en samfunnsordning
med størst mulig individueli frihet, og minst mulig
øvrighet. Marxister har
oppfattet anarkismen som
småborgerskapets individualistiske radikalisme.
PROUDHONANARKISMENS FAR
Den som virkelig ble anarkismens far var Peter Jo· ·
seph Proudhon (1809-65).
Hans skrift «Hva er eiendommen» betydde begynnelsen for anarkismen som
politisk ideologi. Men i motsetning til det de fleste tror,
er Proudhon en energisk
forsvarer av privateiendommen. I hans idealsamfunn skal ingen lover, ingen
regjering, ingen domstoler
og intet politi eksistere.

De ..fOm tror anarkismen et
dåd, tar fell. Den vil vokle
fram hver gang det oppstår
opprorsk stemning i et land.
I alle oppror vil det finnes
krefter som forkaster ikke
bare borgerskapet, men en
hver form for autoritet og
ledelse. Men som ideologi,
som redskap for å frigfore
noe som helst, er anarkismen dod. Den er provd i
praksis, og viser øeg udugeUg.
"ANARKISTISK KOMMUNISME"

.Cafiero og Malatesta ledet'

c~ 30 bevæpnede anarkister

til angrep på en fjellandsby i
Italia. Der brente de opp de
kommunale arkiver, og fordelte innholdet av skattekassa til de fattige. Deretter
forsokte de å danne en ,anukistisk kommunisme» i :
Jandsbyen. For de ble omringet og tatt til fange av
myndighetene, riktig nok.
I stor grad sprengte .,de oglå reaksjonære statsledere ·
og politikere i lufta. Med
det J;"esultat at de ble nesten
utryddet som folge av ·iloleting.

BAKUNIN - MARX
I 1860-årene vakte Michael
Bakunin nytt liv i anarkis-

men. Bakunin hevder at
staten er all sann frihets
morder. Marx og Bakunin
hadde en stor polemikk gående over flere år, og Marx
kritiserte Bakunin bl.a. for
å forakte teoretisk opplysningsarbeide blant arbeiderne om deres klasseinteresser. Bakunin hevdet at
handlingen i seg selv var
god nok propaganda, og utifra det kan det med en viss
rettferdighet sies at han er
forløperen til deler av
Baader· M einhof·gruppens
ideologi.
·
KRAPOTKINGRAVLAGT MED
ÆRESBEVISNINGER
AV BOLSJEVIKENE

slutten av 1870-årene
trådte Krapotkin fram som
leder i den anarkistiske bevegelsen. Mens Proudhon
var tilhenger av privateiendommen, gikk Krapotkin
inn for felleseie av produksjonsmidlene og forbruksartikler, men han ville
overføre dette felleseie til
små selvstendige grupper.
Etter
Oktober-revolusjonen i1917 dro Krapotkin tilbake til Russland og ble etter sin død i 1921 gravlagt
ved Kreml-muren under
store offisielle æresbevisninger.
I

ANARKISMEN - INGEN
ENHETLIG IDEOLOGI
Å kritisere anarkismen er
ingen lett oppgave, fordi
anarkismen ikke er noen
enhetlig ideologi. Det finnes anarkister av alle avskygninger. Alle fra Jens
Bjørneboe
til
BaaderMeinhof har kalt seg anarkister og det er vanskelig å
finne den røde (og svarte)
tråden i det hele. Anarkister i Norge har f.~ks.
brukt Marx for å argumentere mot kapitalismen.
! ten de

1. MAl INNSTIFTET

Anarkosyndikalistene var en
viktig drivkraft i den store
bevegelsen for 8-timers arbeidsdag, som kuliminerte
l. Mai 1889" med generalstreik og kjempedemonstrasjoner over hele USA. Denne bevegelsen ble starten
for at l. Mai ble arbeiderklassens
internasjonale
kampdag.
I Europa sto anarkistene
sterkt forst og fremJt i
Spania. Delvis ols& i Frankrike o~ Italia. Det spanske
CNT (anarkosyndikalistiske
fagforeninger) hadde allerede i 1918 over l million ·
medlemmer. Men de anarkistiske ideene gjorde den
på mange vis svak. P .eks . .
var det i lang tid motstand
å danne landsomfat-

• ... <. . ~~:

fagforbund etter industrigrener, fordi dette
bare··· ville bety byråkrati.
De lokale foreningene var
alt. Det måtte bli vanskelig
for lokale fagforeninaer og
sloss mot ·en mektig, · sentralisert industri.

OKTOBERREVOLUSJON

STATEN
Anarkistene fornekter enhver autoritet og enhver
stat. De bekjemper staten
prinsipielt og kategorisk.
Marxister bekjemper den
borgerlige staten, og hevder at den må knuses for å
opprette sosialismen. Men
marxister hevder i tillegg
at en ikke kan bygge kom-

munismen uten at proletariatet for et visst tidsrom
oppretter sin egen stat for å
undertrykke det styrtede
borgersk~pet. Etter mitt
ringe skjønn har anarkistene aldri begrunnet hvordan
en skal bygge kommunismen etter at kapitalismen
er styrtet.
. dan f. eks. staten måtte skal.te og valte med oljeressurs.ene og bestemme hvilke fabrikker som skulle ha olje!
Det skulle være opp_til fab- ·
rikkområdene selv· å ordne
seg avtaler. At det var stor
oljemangel, og at det kun
fantes olje til den viktigste
industrien, var ikke noe
problem for dem.

GENERALSTREIKEN
Anarkistene går under kapitalismen imot partipolitisk arbeid. De anerkjenner bare den direkte økonomiske kampen (boikott, sabotasje og generalstreik) . I
motsetning til marxistene
går de imot å bygge et politisk parti og hevder at generalstreiken i seg selv vil
lamme kapitalismen slik at
det anarko-kommunistiske
samfunnet blir opprettet.
DEN NORSKE
ANARKISMEN
FAFSOGRAF
Anarkismen har aldri stått
sterkt i Norge. De variante- '
ne vi har sett har vært den
«flippete» versjonen av anarkismen. Dette i motsetning til den mer seriøse
anarko-syndikalismen vi
kjenner fra Frankrike og
Spania. Den mest kjente
anarkist i Norge er Hans
Jæger fra århundreskiftet.
Ellers fikk jo anarkismen
en oppblomstringstid rundt
mai-opprøret i Frankrike.
Norge fikk en avlegger
gjennom Føderasjonen av
Anarkister/ Frihetlige Sosi·
a lister (F AFS) som ga ut

Folkebladet. Denne organisasjonen ble nedlagt og omorganisert til studieforbund i 1976. Før dette hadde den blitt splittet og det
rådskommunistiske
( !)
borgerskapet. De var helt i
mot en slik bred enhetsfront, og sier at fattigbondene bare blir mobilisert .til
krig mot Franco gjennom
revolusjonen. Reaultatet bfir
store indre kamper. Og
hvem
som
vant
det veit vi jo.

SMABORGERLIG FLIPP

Soldatene, arbeiderne og
bandene i Sovjot -gjorde
oppr<Sr mot en utrolig mektig fiende. De sloss mot
godseierene og kapitalistene
i sitt eget land, og ble straks
etter innvadert av hærer
fra alle de store kapitalistiske landene i vest. På
sin side hadde de revolusjonære, fattige og sultende
arbeidere og bander, som
stort sett var analfabeter, lite erfaring i A styre et land.
Bolsjevikpartiet sloss en desperat kamp for å organisere
,og fA i funksjon dette vel,dige landet, så det kunne
skaffe ·mat til befolkningen
og utstyr til hæren. Anarkistene gjorde sitt beste fot
å hindre oppbyggingen av en
stat. Makten skulle ligge hos
fabrikk- og bondeområdene.
De kunne ikke forstl> hvor-

TERRORISTPERIOOEN

I den spanske borgerkrigen_
mo blliserte k9mmunistpar-.
tiet for å danne en omfa:t-

mot
tende
enhetsfront
Franco, da han rykket inn i
Spania. Der skulle anarkister, kommunister, borgerlige grupper og smlborgerskapet stå sammen mot
fascismen. Anarkistene derimot finner tiden moden
for å starte sin anarkistiske revolusjon. De starter
omfattende bevegelser for
jord- og fabrikkokkupasjoner. De forstår ikke regjeringens parole om bare og
okkupere fascistisk jord. De
anklager kommunistene for
ikke å ville angripe S!flå·
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Etter mai - opproret i
Frankrike og den radikale
bOlgen som skyllet over
Europa i 60 - 70 årene
vokste anarkismen fram
igjen.
Men nå som en i
hovedsak helt småborgerlig
individualistisk og flippete
bevegelse. En bevegelse som
var opptatt av å digge seg
sjæl, ikke av å gjore revolusjon. Den måtte i tilfelle
være sykedelisk. (Her finnes en del unntak i retning
av den gamle anarko syndikalismen) En anarkisme som
ville fått de gamle anarkistiske lederene til å snu
seg i grava av skam.
.,
Petter
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·Khmergøti/jat~n.
~/Ass

tor y

verd.,reden

- SoUdarltetøarbeld for Kampuchea l dag er ~In
smA ~J\. sin r~tt til nasJonalt •Jf!lVStend~.
pette
øværtvik:tigbmp i \l'erda nett no. . .
·, Vletaamø overfaU var Ingen ttrednlnpaksJon)),
men elt siste forsøk l eln J&ng atrl.,t for
over kon·
ttollen t ,l,(ampu!(bea. ~rma.k-.. Jkkle ,.. stand ~m
«revolusJon» i I&Ddet. Derfor måtte del ta skeia t &t.
ga hand og hæl'ta. det. Korhen noko sllkt enn skJer 1
.v erda ~r det v.V forbanna plikt å protester.,.
~p

1•

OLITISK IDEOLOGI?
RAF(a) ble dannet. RAF

var et forsøk på å knytte
anarkismen til den syndikalistiske rådskommunismen fra Spania og Frankrike, og opptaksvillkåret var
ikke mindre enn at en måtte være arbeider for å være
medlem . Denne organisasjonen fikk et kortvarig liv.
Men i tiden før F AFs ble
nedlagt gjorde anarkistene
en meget bra innsats i
streikestøttebevegelsen,
bl.a. for Hammerverket

ANORG, eller Anarkistenes Organisasjon i Norge.
Ved siden av ANORG finnes det noe som heter Nor·
ges

Syndi kalistforbund .

Syndikalistene er de som
har kommet lengst i å ta
avstand fra den individualistiske flippeanarkismen.
ANORG er idag en liten organisasjon, men prøver å
organisere seg mer realistisk enn de tidligere anarkistiske organisasjonene.
ANORG opererer både
med vedtekter og eksklusjonsparagrafer.

ANORG?

tter at FAFS og RAF(a)
nedlagt i 1976 har det
stille omkring anarki. Men i 1977 dukket
en organisert anarkiorganisasjon opp:

GATEAVISA

Gateavisa har aldri vært
noe organ for anarkistene i
Norge. Men avisa gjenspeiler noen av de problemene
anarkistene strir med. I begynnelsen av 70-årene tok
Gateavisa opp mange politiske saker. Idag har avisa
merkbart skiftet profil, har
ensidig utviklet seg til å bli
en propagandablekke for
fri marihuana, hasj og sex.
(uten at jeg tar stilling til
den siste av disse «frihetene»1. Dette viser at anarkistene i Norge ikke har en
samlende plattform, og de
får ikke anarkistsympatisørene til å gjøre en iimsats
for ideene. Det som kalles
«flippeanarkismen», som i
enda større grad enn den
opprinnelige anarkismen
er en småborgerlig ideologi, har bortimot monopol
på anarkismen i Norge.
Jeg tror vi skal være glad
for det!
ANARKISTER OG
MARXISTER ENIG OM
KOMMUNISMEN

Opprettelsen av det kommunistiske
samfunnet
uten stat, et samfunn so~
regulerer seg selv, fordi
mennesket har blitt forandret, fordi menneske ikke
lenger utbytter menneske,
forener i det minste i teo-

Rød Ungd.om e.r ingen perfekt organisasjon. l Rød Ungdom har
~et den s1ste t1de vært en bevegelse som har kritisert mangler
1demokratiet i organisasjonen.
An~rkistene bruker slike feil i en sosialistisk organisasjon til
å gå 1!flOt enhve.r form for ledelse og organisering. Anarkistene
orgamserer seg 1en såkalt flat organisasjon, uten ledelse uten
at flertallet forplikter mindretallet til noe som helst.
'
I utgangspunktet er det
klart at en slik organisasjon sikrer at alle medlemmene får gjøre hva de vil.
Men hovedspørsmålet for
ungdom som organiserer
seg politisk er : Hvordan ,

nisasjon som muliggjør at
Rød Ungdom betyr noe i
klassekampen. Dette betyr
blant anr:tet _at organisasjonen velger en ledelse. På
denne måten tar vi problemet med organisering på
skal vi få gjort noe som tje- · alvor. For anarkistene ser
ner arbeiderklassen og jolslike problemer ut til å væket, og hvordan skal vi oppre uinteressante.
nå sosialisme i Norge'!
Anarkistene ønsker å
Et uforpliktende demok- opprette et rettferdig og
rati der alle kan si hva en klasseløst samfunn, og vi
vil, men der meningene ik- får tro dem på deres ord.
ke får noen konsekvenser Men hovedproblemet er :
for organisasjonen, kan Hvordan skal vi oppnå et
knapt kalles demokrati. slikt samfunn'! DagdrømDerfor går Rød Ungdom mer er fint til sitt bruk,
inn for en organisasjons- men vi som kjemper for å
form som både innebærer få oppslutning om sosialisfullt demokrati, og en orga- men, må også vise at den er

mulig å oppnå. Et århundrelangt kapitalistisk styre
kan ikke oppheves uten
. med makt. Er det virkelig
noen som tror at borgerskapet vil gi fra seg sin
egen makt, og sine egne
privilegier frivillig? Borgerskapet har lang trening
i å undertrykke arbeiderklassen, og arbeiderklassen
har tilsvarende lite trening
i å styre et samfunn. Derfor går Rød Ungdom inn for
at arbeiderklassen og folket oppretter sin egen stat
etter at borgerskapet er

rien kqmmunister og anarkister. Men det er veien dit
striden står om.
TILLIT TIL FOLKET

Marxister kritiserer anarkismen for å være utopisk
og idealistisk, men først en
forutsetning : Tillit til folk et. Jeg oppfatter dette
som et hovedspørsmål der
kommunister og dagens
anarkister skiller lag. Marxismen, spesielt gjennom
Maos bidrag, legger vekt
på at massene er de virkelige heltene, og at vi selv i
forhold er uvitende. Kommunister prøver utifra denne erkjennelsen å trekke
fram de bra sidene ved
folk, selv om alle selvsagt
er påvirket av å leve under
kapitalismen. A ha tillit til
folk, er en forutsetning for
revolusjon i Norge. De
mest innbitte anarkister
mener at folk er bortimot
idioter, rasister, sjåvinister og det som verre er.
Hvis folk derimot deserterer til Hjelms gate (Gateavisas hovedkvarter! ) kan
en muligens prate med
dem, men det er også det
hele. Filmene til Wam og
Vennerød uttrykker forakten for folk i sin mest grelle
og motbydelige skikkelser.

styrtet. En stat som Pariserkommunen i Frankrike i
forrige århundre. Opprettelsen av Sovjetstaten var
· et lignende forsøk .
Men anarkistene er ikke
villige til å gi oss de redskapene vi trenger for å bygge
. sosialismen og oppnå det
klasseløse kommunistiske
samfunnet. Anarkistene er
prinsippielle motstandere
av enhver type stat. Så lett
er det dessverre ikke å oppnå det forgjettede land.
Rød Ungdom kan bare love
· at kampen for sosialismen
og kommunismen blir en
lang, hard og vanskelig
oppgave. Sosialister tjener
ikke på å framstille det å
bygge et rettferdig og klasseløst samfunn som en lett
oppgave.
A gjøre kampen for sosialismen til en personlig flippegimmick tjener bare borgerskapet!

#;Øtt'jtdv ~w-~

Det seier George Hlldebrand, amerikansk sørau.st~Asta
ekspert, i ein .samtale med Rute 80. Han er sikker på: at
Vietnam vU Ude nederlag i Kampuchea, sjølv om kampen
vil bli både vanskeleg, lan~ og hal'd.
- l<ll,n)er·folket-vU aldt! gOdta ~in okkupasjon, held
Hlldebrand fram, - vietnatnesa.rane kan ikkje stole på sine eigne quislingar etngong. Nyleg måtte dei avvæpne ein
heil Heng Sa.mrtn-bataljol\på 500 mann. Det seier litt om
forholda,.
- Berre Sovjet$ hjelp bar gjort hærtakinga mogeleg,
seier .han vidare. E~koet fra 2. verdslu'igen blir klå.rare.
Han starta og med at sterke land gjekk til åtak på svake
land. De:r~or slåss khmergeJ.'iljaen for verdsfreden i dag.
Alt som gJerast mqt aggresjon er bidrag til verdsfreden.
- Kva kau Nol'eg gjere for å hjelpe kbmerane?
- Mykje kan gj.erast: De kan sende mat og medtstnar
til.tlyktningane -og gedljaen, og de kan sende leger og sjukeple1arar.l det heUe alt som kan brukaat og alle øom kan
hjetpe Ul vil kome godt med. Eg hAper den norske regjeringa lkkje vU godkjenne quiallngregimet i Phnom Penh.
At ho lkkje gjev etter for Samrin·atyret sJn utpreaatng.
- Synest du det er eiD cocJ lde ' samle tolldarltetøar·
beldet 101' K.ampucbea, Eritrea og At,...,....taa l eln anti·
aovjetlak trøa•f

. - Ikk)e m.ut.·Vi ·treng spea1e\le orga.nisa.s,onar som
jobbar sjølvstendig med kvart enkelt land. Kvart land
har øtne spesielle forhold. Det er deira nasjonale rett å bli
behandla kvar for seg. Men p4 den andre sida kan vt lkkje
unnr! åleøje mtr~e Ul at noko er 1 gang i verda. Den supermakta søm tr.alla'r seg den a. verdas «na~llge aUler·
te» utgjør nett d.et største trugsmålet mot sn:tå tan"'- sitt
sjiJlvstende. DerfOl' bør vt så langt det er mogeleg sa,.
mordne ØOU.derltetsarbeldet for å pelke på den felles kjel·

datnåtaka. -

'

Nyleg hadde vi eht vellukk.a. demon*trasjonri Calltorril~I
der Kampuchea .Support Committee gjekk saman måd
fleire ullke trontir og grupper. m.a. tran8.11U'. Det el' 1
slikt praltltslt abei<! V! må gåsaman mot Sovjet.
- ErO~;t.olkott;,,.Ugodt,kampmlddel?
•{lå
di~
- Eg velt lkkje om det er det beste. men det vtser 1a:tre
fall noko. Eg tykkjer parallellen tll Berlin-OL i 1936 er
klår. Nåt det var rett A boikotte då, så kvtfor.ikkje no?
<~>'fu.NAr d•!.gjeld
rs :J.!tJS~ør, hat ba,n ikkj~lgåttut få
em mtelllgent m
an sktille ha lufta saka og gjeve an.
dre land sjansen t11 å uttale seg. No har han på ett vts sette
landa under press, OL-boikott har nesten blitt ett spers~1 om
te til USA.
"
...... Her
reg b&.t grupper øom lk.k.Je stør Afgbanlsta.n·
invasjonen gå,tt mot OL·boikott med nett den grunngje•
vinga (t.d. SU) Kva seiel' du tn det'?
·' - Eg tykkltjer ~t det ikkje er nokon god grunn til å del·
ta berretoriU Carter ønskjer eln boikott. D~t er å demonstrere sjølvstende i forholdet til USA, javel, men på kven
sine premlssar?
Det e~ klArt at ~~vjet dri! aggresjon, og at noko må gje.
41
rfost. OJ;;...boikott e,!;;ettt Ultåk, men absolutt ikkj~ det eina·
.~te, - ellel' det beste. Vi må sjå på $pørsmålet uavhengig
a:v kva både Carter og Bresjnev vU, finne ut kven som te.
og ky~~ som ~per på om vt deltar eller bUr belme, og
velje ..'m; . . "
> - sluttar Htldebt;:and, reiaande 1 Kampuch&a-solidarl·
tet og sann tnternasjona.Itst:
-

.
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Norsktopp mani

»TONKRAFT»

For å få en låt på den
over nevnte toppen og
få all den gratisreklame dette er, må den
innspilles på Norsk.

Countryfrelst7
Innrømmes herved:
jeg er mindre frelst nå
enn før.

«Det er lkkje her æ hø- ·
re teh> har en -egen
blanding av vlse-rockfolque-stll med driven- '
de bassrytmer 1 lett
reggae.

TAEN
KJANGS

Nok et
blinkskudd
Gjennom år har jeg
lært F olque å kjenne.
Deres egen «folquerock»-stil sitter støtt 1
hue etter en gangs høring. Gruppa som vel
aldri har stilt med
samme besetning på to ·
plater (tror jeg) utvikler seg musikalskteknisk. De stiller med
en syngedame som har
god stemme, men som ·
av og til virker noe spe
(alene), og de burde
forsøke mer kor.

l

Plata er etter det jeg
kunne høre jamnt god,
uten spesielle svakheter. Men smaken min
oppdaget to spesielle
styrker. (De er også å .
finne på singelen).
«Hjuringstev>i 1 godt
rockedrlv og presist
arbeid mellom instrumentene.
(Noe av
æren for det faller vel
på produsenten).

Får du aldri nok av di
.s å har det i kjeften/ di
så sidde å legge ud/ alt
det di har greia på/
ting så ingen kan forstå/ prøve å ta råttå
p å/ di så gidd'a høra l
på.

En av de etterhvert
mange
«Sjøllagde>>
singler som prøver å
bryte med de store plateselskapenes utgivelesesmakt.
Denne
45'ern er ingenting
spesielt, og det behøver den vel heller ikke
være, den er som de
fleste laga for fansen.
Lett reggae-rytme i
«På vei hjem>> gjør at
låta driver, men ellers
er den ensformig kjedelig. Mangel på forandringer i melodien
gjør at du ikke gidder
å høre etter. Egner seg
sikkert oå full guffe.

Absolutt en skive for
fa nse n , ellers lite å
satse på.

F.B.

•Å være
jævliit,

ung er for

Denne boka handler om
en av de ca. 5000 heroinmisbrukerene i Vest Berlin. Christiane F. forteller med sine egne ord
hvordan hun begynte
med hasj, og var dreven
i l sette heroinsprøyter
allerede da hun var 13.
SprAket er litt stivt . .
Komm~r vel av overset·
telsen. Burde vært lest

Feels
like heaven

internasjonalt
sjølmord

Du leser riktig, det
er stavangersk, på plate, ikke av disse små
med to låter på. En hel
langspillplate
med
dels rolige poplåter åla
Sta vanger-ensemblet,
dels lette reggaerytmer åla de samme.
Sta vanger-ensemblets
sound er sjelden, og
den ligger i den <<røykhese>> stemmen med
nesten stemmeskiftefalsetter. Gruppa skaper en original visepop
som er vanskelig å forklare, det bør høres.

En artig vri på pønk/
ny bølge .
«Holocaust>>
blir
snakka inn. på tysk
(følgefig kan ikke jeg
si hva den handler
om). Rytmen gjør hele
visa,
drivende
og
sterk.
Musikalsk får gutta
det bra til, men de virker lite samkjørte.
Verdt å anskaffe seg,
om ikke annet så for
samledillas skyld.

Ingen vil angre på å
kjøpe dette.

F.B.

FB
Sjølmord:
<<Holocaust/Supertankerne kommer»
MAI 58

<<Ta en kjangs>>
(da vel(
Stavangerensemblet
STENLPOOl

JÆVLIG MESTER VERJ\'"
· THINK YOU'RE IN
HEAVEN, BUTYOU'RE
IN HELL , Bob Marley.

MNW fyller lO år og 100
plater i år, med dunder
g brak. En dobbel LP
med noe av det beste, er
det blitt. Samtidig som
det er en presentasjon av
all den musikken de har
gitt ut. Slik at en side er
folkemusikk osv. Plata er
for samlere, men andre
vil like l ha den hjemme
for å trekke den fram
når de t blir snakk om den
ene eller den andr
svenske gruppa.
FB

The Aller Værs te
«På vei hjem/
Blålys>>
DGHOl

clennom av noen norske
ungdommer for l liøre
det likt deres sprlk:Men
jeg synes boka &U en
bevisende beskrivelse av
hvilke helvete de narkomane ml leve i: Prostitusjon, tjueri1 stadig ,
angst for ikke a ha nok
stoff til neste moma,
for l slippe den forfer· .
delige neaturen, foreldras
maktesløshet osv. I be·
gynnelsen syntes -Christiane at narko- miljøet
var det tryggeste sted
i verden. Alle var venner
og delte alt. Men det var
en illusjon · harde stoffmiljøer er preget av . ag-

Inger Lise Rypdal
Sign Language
TLS4028

MESTER
VERK

Med ørten og tyve musikere stasjonert i
PYE-studlo, London ·
og Inger Lise her i Oslo
har man laget en meget god og hørbar
disco-plate. Ikke bare
erden musikalsk som
en disco skal være,
men Fru Rypdal (unnskyld) KAN bruke
stemmen. Hun synger
med følelse, bruker hele reglsterc·t av innlevelser.
Toten-dama tllhører
sangeliten ikke bare
her hjemme!.. m·e n bør

ganpr .Prøver hun l slutte frivilllg -men etter abstinensen er over, og hun
ressiv krangel, hver ten- skal ut i det •normale»
ker pl seg sjøl. Når ven· samfunnet igjen, har hun
nene dør rundt henne ingen steder l gl. Au·
som fluer, den yngste ba· tematisk trekkes hun til
re 14 år, reagerer de nes- undergrunnsstasjonen
ten ikke.
Zoo der de eneste ven·
nene hennes er • de
Skildringa er et gløden· narkomane. Dette er det
de
nødskrik
mot eneste miljøet de har.
kapitallsmen -mot den Hver gang hun har probkalde drabantbyen, rik· lemer flykter hun med et
inga som tjener pA nar- Jtskud~.
Sjøl lærte jeg mest av
kotikaen, politiet som ser
og
hvorfor
gjennom fingra med mis- hvordan
ungdom glr over fra svabruket. Ilcke minst
manglende behandlings- ke til sterke stoffer, blir
plasser. Det Cristiane fysisk avhengig. Christi·
kommer til er reint hum- ane avviser tanken om at
bug, og hjelper henne de blir lurt av langere.
ikke det spøtt. Flere Hun glr over til stadig

SELECTER

GET

HAPPY

Den tredje av de tre store
ska-band l England har
kommet med LP . I mot.
setning til Speclals og
Madness har denne gruppa flertall av svarte musikere . Musikken bærer også preg av det. Den reine
reggae-rytmen
ligger
mye klarere l dagen enn
for de to tidligere nevnte .

ELVIS
COSTELLO
and the ATTRACTIONS
GETHAPPY!!
Smash slept 7
Get happy, er tittelen
på Elvis Costellos nye
LP. I utgangspunktet
Ilker jeg Costello ganske bra, særlig hans
forrige LP <<Armed
forces>> var herlig.
·Men jeg må innrømme
jeg ble litt skuffet nå.
Oppfordringen
som
ligger 1 tittelen, slo ikke tll for meg.

Den gamle 60-tallska'en
er Ikke så opprocket her.
Selecters musikk er mindre påvirket av pønk og
annen rock. Jeg synes
dette er negativt. fordi

De store ord ml fram.
Warren Zevon hu levert .
en enda bedre countlyrock LP.

Musikken er mer levende
enn noe Jeg har hørt
pl lenge. Hardt og brutalt til tider, rolig og
følsomt der tekstene tr·
enger det. Som vanlig
er Waddy Wachtel gitarist i bandet, som for
anledningen er ytterligere forsterket med bl.a.
Don Heruey og Leland
Sklar fra Eagles. Warren sjøl behandler de
fleste instrumenter, best
pl pianoet.

for fansen

Folque
Fredløs
Ma18001

Countryfest 15
ml bl.a. Lillian Askeland & Vidar Lynn
Andersson (Arnesen)
TLS3060

FB
NjaalHelle
Dlsco-frlken/Magnus
og Marit
Hyper people/ Jenny
TS0915

God teknisk kvalitet,
produsert av Arvid
Esperø (som også splller enkelte av låtene
på bass og har Veslefrlkks 1980 på produksjonssamvlttlgheten
sin. Dette produktet
setter Folque 1 de
fremste rekker (høres
høytidelig ut men ... )
av
musikkgruppene
våre.

Kjedelig, uinteressant
og trøttende.
Eneste lyspunkt: Ett
potpourrl fra NSBs 1215
års jubileum (vist 1 TV
trur jeg).
Om du liker denne typen musikk bør du høre godt etter 1 platebutikken før du kjøper.

Svensk radio har et program de kaller •tonkraft».
det
er et direkte, liveprogram, og det er kjente
og ukjente grupper. De
Derfor har Talent fått
har nå gitt ut en dobbel
oversatt to av Njaal
med noe av musikken fra
Helles låter fra LPen
72 • 74. Det er bl. a.
(som sjølsagt er på enHoola Bandoola, Peps og
gelsk), og de er lagt på
Samla Mammas.... Til
hver sin side av en sinog med et balalaikaork·
gel.
ester med 60 folk har de
skaffet seg. Det er for det
meste blues som blir
Låtene er diivende og · spillt og Peps gjør det
gode, og jeg ville ikke
best.. Men de er ikke
nølt med å kjøpe det,
uerfune de andre heller.
men det er snålt å høre
Det er en verdifull in·
den dla!ekten på plate. · vestering.

så absolutt gjøre seg
andre steder også.
«Sign Language» er
en dlsco(/funky)-plate
for alle oss som nekter
dlscoen å dø ut, men
som Ilker den.
Vel verdt å kjø~

Tekstene er jordmre og
aktuelle. Som tidligere
synpr Warren om taperne i det amerikanslte
samfunnet.
Narkotika,
s.lehnord, d.rømmen om
ldærlighet og ei bedre

det blir Ikke det samme
drivet. Det svinger Ikke
så mye av denne som av
Speclals/ Madness .
Selecters har laget en
ny Innspilling/versjon av
ska'ens første slager «My
boy lolllpop». De har døpt
den om tll «My collie»
(Not a dog) . Collie kommer av marihuana , og .
teksten handler om hvor
«høy» en blir av «collien».
Her har vi det igjen . med
en gang det kommer et
band med mer direkte
. røtter til Jamaica. så dukker marljuanaen opp.
Bortsett fra det. så er My
Collie sammen med Mlsslng Words, de to beste
melodiene
på
LPen.
Gruppas kvinnelige vokalist, Pauline, synger virkelig bra. Hun, aleine gir
gruppa et særpreg.

FB

Asylum SE-509
TOMMYGUN

Musikalsk er plata
så altfor Ilk, nærmest
en kopi a V andre ting
Costello har gjort. Det
dukker stadig opp, enkeltvlse strofer som
fenger. Men jeg får hele tiden den samme følelsen av at dette har
jeg hørt før. H vis enkelte låter skal trekkes
fram m å det bU den rolige
Men stort sett

Fordi jeg har ska-dilla,
og fordi veldig mange Ikke velt hva ska er l det hele tatt. vil jeg anbefale
plata. Men jeg må Innrømme at jeg gir Iallefall
Speclals og Madness ei
stjerne mer. (Så fikk jeg
da sagt det) .
ska 'mpen

tid stlr sentralt. Leiesoldatens dilemma: peng·
er eller
rettferdighet
dungle
lpenbares
i
•- Jackson Brown· korer pl gammal-rock-lita ·
»A Certaln Girb. ~ Og
Linda
Ronstadtsetter
prikken over i~n pl
den meget sterke •Bed
of CoalD.
Ellen vil
jeg framheve deannle
needs a Shooteø, en
westwrn-ballade
cowritten
med
Bruce »Fiendens Musik» er pro·
Sprlngsteen..
duktive, og gir på nytt
ut en LP. Den er heseblesende i stilen, spring·
ende, lett, morsom. De
Er du lei av kammen- som kjenner fienden,
popens
ni-kjedelige le vite hva de går til, men
CA;W
etterlikninger hør godt etter på side to.
var hakk pl min, og
anbefales denne plata Det
det kan ha vært presbetingelsesløst.
singen.

Warren Zevon:
Bad Luck Streak In Dancing School.
·

En Ung er litt spesiell med plata; Tl
spor på hver side! Dette for å tllfredsstllle
frustrerte Hl-Fl-entusiaster, som ikke har
hatt denne muligheten
siden 1967, 1 følge et utsagn. på coverets bakside (forbehold· tas
mht. engelskkunnska- ·
pene).

......,..
Mlrnu lllml• -llmrm

synes jeg det gamle
«drivet» fra hans tidligere LP'er mangler totalt.
Tekstene har jeg
dessverre ikke skjønt
så mye av. (Tror det
er mye -love ute og
går ... )
ska'mpen .

Norges Simon
og Garfunkle

Asbjørn Krogtoft &
Lars Børke (eller omvendt) = LASA = god
musikk . «Released>> er
dere· foreløpig siste
produkt, med noe mer
fart enn vanlig. Lett
blues-rock for det meste .
Jeg kunne si at plata
svinger, at den har stiHl, men med musikere
som Knut Riisnær og
Pete Knutsen skulle
det bare mangle.
Med norske toppmusikere og bra rolig musikk som i «Nordic
Blonde» og «Graveyard Paradise)) er det
verdt å investere i olje
for menig-Oia også .
F. B .

LASA
<<Releasedn
Talent

EN FRUSTRERT
INTELEKTUELLS HISTORIE
'For tiden er det <<populært>> å skille seg. Både
unge par og eldre, mer
etablerte ekteskap rives opp fra en tilsynelatende trygg grunn.
Det er et tegn på en
urolig tid.
<<Drift>> er beskrivelsen av et slikt ekteskap, men den er ikke
bare det. Det er boken
om de frustrerte, usikre, intellektuelle, for
dem (aven?) .
Eirik Øste, den 34årige gymnaslektor,
er det levende bildet
på en som står midt
imellom fornuften og
begynner - sin• intellektuelle
sjelevandring
gjennom seg sjøl.
Bak <<Drift>> ligger
det enda en historie
som også er viktig nå.
Den politiske aktive
som oppdager den brutale virkeligheten, at
drømmene og idealene

sterkere
stoffer
fordi det er •tøffere høyere opp pl dopstigen,
ja - du er ikke ordentlig
med før du setter sprøytaJt. Hasj • folka blir for·
akta. Piller, hasj og LSD
gir ikke ordentlig rus
etter en stund ·hun »mb
prøve heroin • sl er det
gjort. Gjengen lever i en
drømmeverden med fullt
av illusjoner om at »jeg
er ikke avhengig», »Vi
slutter etter denne turem
osv. Hele tida lurer de seg
sJøl. Denne boka støtter
ikke ideen om at en bils
hver lørdag er ufarlig. Fri
hasj, eller ideen om at du
lett kan holde deg unna
hardere stoffer hvis db
bruker hasj. Jeg kan ikke

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016

idealene. Som NKP'er
(og før det Ung Pioner) ble han nærmest
uten motforestillinger
lært opp tV., blind tro og
lojalitet til Sovjet og
sosialismen.
Men etter hendinger
i Øst-Berlin avslutter
han kapitlet <<NKP >>og
ikke er hva man trodde. Den redselen Eirik
Øste fikk etter Berlin,
hadde (og har) mange
ml'ere i dag etter Albania og dels etter Kina.
<<Dirft» er også som
å høre · en gammel
kjenning etter mange
år endelig begynner å
snakke om seg sjøl,
sitt liv som det ER, ikke slik det har sett ut
som.
Fredrick Boye

Espen Haavardsholm
<<DRIFT>>

skjønne at det er sl . anerledes i }Il orge. Utfordrer
de som mener noe annet
l lese boka og ta penfatt. Skriv til Rute·
80. Jeg tar gjeme en de·
batt.
gekå

Christiane F.
»Å være ung er for
jævlb
&
Co.
Aschehoug
Fås i bokklubben Nye
Bøker.

RUTE 80 nr 3/4 1980
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Stjernedryss

** * ·* - ~* ** * ** *
Eg synest det var ein grei
artikkel du hadde om Iran i
forrige
nr.
(Kringsjåspalta) . Eg er heilt einig i at
det er svært viktig og glede'leg at Bani-Sadr går så ope
både mot USA og Sovjet.
'Men eg reagerar på det siste
avsnittet ditt. Det er ingen
tvil om at Deng Xiaoping har
stor makt i Kina, men tilhøyrer han ein høgrefløy? Sjølsagt bør og skal vi stille oss
kritiske til kinesarane sin
politikk, også utanrikspolitikken. Men eg synst det verkar tynt når du framstiller
det slik at Iran viser vegen
fram, medan Deng & Co sporar av. Kven ·har levert den
'beste analysa av stoda iverda i dag? (3verder-teorien)
Er det Iran eller er det Kina?
Dette må du forklare nærare, Tor Hammer!
Mikke

·SVAR
Eg kan vere samd i at det siste avsnittet er tynt slik det
står. Du har rett i a t det
trengst ei nærare forklåring.
På den vesle plassen eg rår
over, kan eg berre vere
knapp og overflatisk, men likevel.. ..

Du spør om Deng tilhøyrer
ein høgrefløy. Ja, eg er
sterkt overtydd om det. I
!leire år tilbake har han vist
dette gjennom politiske liner
og praksis. Han meiner utviklinga av produktivkreftene er det aller viktigaste ved
elt sosialistisk samfunn.
«Same kva farge katta
har ... (obs.)» tykkjer eg er
: ~it reaksjonært slagord.

Deng stør teorien om at ·vudfienden, og den 3. verda .
dei intellektuelle er ein del som hovudkrafta i kampen
av arbeidarklassen, og at mot dei. Men for meg synest
«tida for dei store klasse- det som om Kina ikkje følkampane er forbi». Han har gjer denne teorien no. Diplogått til åtak på m!lssane sin matisk aktivitet for sikring
ytringsfridom ( «dei fire sto- av Kinas eigne nasjonale inre rettane») og kjempa for teresser har kome i forgrunstyrking av -borgarskapet
nen. Eg kan godta det. Lansin rørslefridom . Den einsi- .det må ha lov til å følgje ei
dige svartmålinga hans av slik line, spesielt når verda
kulturrevolusjonen er ikkje er så uroleg som no. Men noberre ein personleg vendet- ka eksempel for landa i den
ta, men heller eit uttrykk for -3. verda kan ikkje ein slik utei borgarleg/byråkratisk li- anrikspolitikk vere; t.d. kan
ikkje eg forstå at nærare
ne.
kontakt med USA er vegen å
No vil eg ikkje avskrive .gå for 3. verda-land.
Deng heilt. Han har sine goDet var i den sammenhende sider, og eg trur at han
kunne ha gjeve eit bidrag til :gen eg drog fram Iran som
ei rett utvikling om nokon 'noka positivt. Ei anna sak er
hadde helde han i øyra. Det det at utviklinga har vist at
som eg synst er farleg, er at am bassadeokkupasj on en
isolerer landet, at Khomeini
han har fått fritt spelerom.
undervurderer
trugsmålet
- Og kva seier han vel
Sovjet, og at Bani-Sadr
sjølv: «l saker som har med frå
klassekamp og indre parti- har mista mykje av støtta til
den uavhengige politikken
kampar å gjere, har eg sta- ·sin.
dig vist høgre-tendensar»
Men slikt kan ein aldri vite
(Dengs sjølvkritikk, 1966) .
Når det gjeld vegvisar i på førehand, materien er i
verda, er eg samd med deg, ·stadig rørsle .... .
Mikke. Eg stør 3verderhelsing tor hammer
teorien. Eg meiner han viser
veg for folka og nasjonane i
den 3. verda. Han peiker ut
dei to supermaktene som ho-

DRONNINGFRISYRE l

SE OG HØRS DRONNINGFRISYRE

«Familiebladet» Se og hør er ikke fornøyd med dronning
Silvias konservative holdning når det gjelder hårfrisyren.
Under mottoet «alt kler den smukke» har de foretatt en
fotomontasje med forskjellige vår- og sommerfrisyrer.

SLAPP R EGGAE... Hva har~skjedd ': ?
«Jeg gidder ikke dra på som- ·politisk arbeid som en viktig
merleir i år\» «Lagsmøtene del av livet, blir ungdomser så kjedelige, så jeg hop- forbundet en stor politisk
per over et lagsmøte nå og kraft. Men liberalisme inda !» «Jeg orker ikke drive ternt i Rød Ungdom skader
med politikk hele tiden!» utviklingen av ungdomsfor«Jeg tar meg en blås nå og bundet, og hindrer oss i å gå
da, kan ikke skjønne at det framover. Alt er ikke perskader!»
fekt, men hvis vi ikke går på
Vel, tidene forandres, alt lagsmøter, hvem er det vi da
·er ikke som i 1975. Men vi mener skal ta ansvaret for
som er med i en revolusjo- Rød Ungdom? Vel, vi har alnær organisasjon som Rød le våre svakheter, ingen av
Ungdom, har faktisk en del oss som enkeltpersoner er
forpliktelser. Å kjempe for perfekte, men skal det hin- Jeg synes det er en tendens
forandring og revolusjon er dre oss fra å kjempe for å til at Kvinnefront-jenter legikke noe teselskap. Situasjo- gjøre en bedre innsats for ger mer og mer vekt på å
være «kvinnelige» av utseennen i Rød Ungdom er faktisk ungdomsforbundet?
de. Det er et faktum at manslik at hvert medlem betyr
ge er opptatt av motene, følmye. Hvis alle Rød Ungdoms medlemmer kaster baBjarne Brorson ger dem og dessuten har tatt
ga~jen, og ser på det å drive
p.t. i Pamplona fram sminkepungen igjen.

Brev vi ..fikk
Gratulerer med nytt navn!
No bor RU-arar kutte ut videre klaging ,sutring og diskusjon om navnet. Avisa har
fått eit toft navn, no er oppgåva og selge den.
Det forste som slo meg da
eg vart overaska med det
nye navnet, var Rolling
Stones sin kolosale rockelåt: Route 66, og med det
slo navnet rett inn i hjarterotene mine.
Men -det var slik ein kjedelig og grå lay-out, og for ikkje berre og kritisere så sender eg med eit svært godt
forslag til ansiktslOfting. Eg
skal skaffa minst to abonentar hvis dette blir nytta!
Hald - ru~a!
AS .
Takk for et brev som varma hjarterotene mine, AS.
Det er mange måter og tolke navnet på. Fra andre har
jeg hort : Rute 80 - den rik: tige ruta inn i 80-åren,e. Det
:får være opp til hver enkelt
. og tolke som han/hun vil.

Er dette de samme jentene
som for noen år siden gikk
-rundt i utslitte olabukser og
islender?
Må folk bli sånn når de blir
eldre, eller har det skjedd
noe oppe i hue på folk?
Er det ikke noe viktig lenger å ta avstand fra moteby·steriet og de motene som
:framhever kjønnet hos kvin-nene? Trange skjørt og
vrikk på baken, høye hæler
.og dådyrøyne; er det mindre
viktig å protestere på dette
nå enn for noen år siden?
. Svar 'a, jenter, jeg blir litt
'fortvila når jeg ser pyntedokker.
KF-jente

RE"AKSJONER. ~

Jeg er helt enig at layout'en på headingen var
dårlig. Derfor har vi tatt i
bruk forslaget ditt. Nå venter vi bare på de to abonnentene (eller kanskje de-t
blir flere ?).
red.

Trondheim
- Det går riktige veien
med Rute 80. Her opp~ er
reaksjonene på det nye
nummeret at navnet er
dårlig, men at innholdet i
avisa er blitt bedre enn
tidligere - og det er jo
tross alt det viktigste .
_Haugesund:
Me må slå fast at ungdom i alderen 13-17 ikkje
kjøper my kje blader. Del
har lite pengar. Eg vil
gjerne sjå den 14/15åringen som kjøper Rute
80 til kr. 5. Han finnst utan
tvil, men eg trur at prisen
sett ei barriere mellom
han og bladet.

KGL

STJE RN€ HlA1A1 EL.EN ·
-Vi trykker her en del
reaksjoner og synspunkter på forrige
nummer av Rute 80.
Meningsytringene
kommer fra mer eller
mindre kjente perso1 ner, og reaksjonene er
spontane.
Pål Steigan,
formann i AKP:
-- Lite innbydende. Må
liksom sette av en tid på
timeplanen for å få meg
selv til å lese den .
Hilde Haugsgjerd,
ex-redaktør i Røde Garde:
- For lite politikk .. .!
Abonnent, Førde:
-Hadde du (Rune) vore
her da eg fekk ho i posten,
så hadde du fått deg ein
på trynet. Eg heldt på l le
meg forderva.

Tyst,
layout i Klassekampen:
- Bra. Fortsett med å slå
dere enda mer løs. Jo
mindre tradisjonelt, jo
bedre. Hvis noen kritiserer layouten deres for å
være sær, så tenk mer på
hva dere mener som la- ·
ger avisa.

RUT:t: 80S DRONNINGFRISYRE

George Hildebrand,
Sørøst-Asia-ekspert:
- Hvorfor
så
USApreget? Jeg trodde dere
ville ha dem ut herfra. Ellers en meget eksklusiv
avis sammenliknet med
tilsvarende i USA. Enig i
at dyrking av symboler
som f.eks. hammer og
· sigd, grenser til fetisjisme.

Rute BO-redaksjonen sier seg så hjertens enig i kollegaene
fra Se og hør sin påpeking av konservatisme fra dronningens side. I forrige nummer trykte vi et innlegg som kritiserte ml-bevegelsen for konservatisme, men jammen ser
det ikke ut til at denne stygge basillen, som kan ramme
noen og en hver av oss, også har tatt turen over til Sverige. Hvorfor ikke prøve et par radikale fasonger, Silvia? I
håp om snarlig bedring, bringer vi her et par forslag som
sammen med de to andre sikkert vil hjelpe deg på gli. Tvi,
• tvi, Silvia - hvis du ikke skulle være fornøyd så må du bare kontakte oss. Vi har mange overraskelser på lager,
kan du tro.
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Where have all the

min mening for vag,
for uklar, til å kunne fylle en slik oppave . Likevel
svakhetene til tross
- boka er lesverdig, den.
Anders

young men gone?

Glimt fra «Det store
manneopprøret» :
Terje Hoel:
«Det store manneopprøret»
Gyldendal1979,
121s.
Bokas hovedperson
er mann, i slutten
av 30-åra, gift og
har to barn. Sammen med naboen vil
han ta et oppgjør
med kjønnsrolla si.
De tar halvdagsjobb og danner en
klubb, Løvetannens
Menner. Gjennom
den slåss de for
«manne bevissthet».
Seinere får de· med
seg koner og barn,
og boka ender med
en demonstrasjon i
hovedstaden.
«Det store manneopprøret» er lunt
og ledig skrivi. Men
når det er sagt: Den
innfridde absolutt
ikke forventningene . Jeg hadde venta

Først vil vi takke for de innlegga vi har fått , - bra at
noen r eagerer. Men vi syns
at vi har fått altfor liten respon!j. Vi har f.eks . ikke fått
ett eneste innlegg fra gutta.
Det gjenspeiler jo holdningene innafor Rød Ungdom . Vi
vil ta opp litt av det som Helen skrev i nr. 1-80 og det
Hanne skrev i 2-80.
Helene angriper først og
fremst det at folk prøver å

spille på gamle kjønnsroller
- roller som de ikke innestår for - til å oppnå spesielle ting. Men sjøl har hun ingen skrupler med det. Hun
gjør ingen ting for å bryte
med dette , føre en politisk
kamp på dette området. Hun
benytter seg av metoder
som hun sjøl forkaster og
kaller råtne . Skjønner hun
ikke at nettopp hennes egen
holdning er en god støttespil-

ler for å beholde gamle
kjønnsroller? Det var den
gamle visa om teorien og
praksisen da, veit du .. .
Videre sier hun at løsningen er å ta det beste fra begge roller og legge til litt, og
forkaste det dårlige. Da vil
vi - om det ikke er for mye
forlangt - gjerne vite hva
Helene syns er bra og dårlig.
Dette er en konkret utfordring, Helene!
Så over til Hanne. Vi mener at hun bommer på målet. Vi er uenige i at vår problemstilling er en åvsporing.
Du sier at problemstillinga
vi har stilt er lite viktig i forhold til det du anser som viktist; nemlig jentenes rolle og
deres kamp for frigjøring . Vi
tror ikke jentene kan ha

framgang i kampen for frigjøring uten at også gutta er
med på det. Det er nettopp
dette vi vil slåss for innafor
RU. Til nå har denne debatten blitt underprioritert av
gutta i RU, - det hele har
blitt jentenes bord.
Vi er litt usikre på hvordan
disse tingene kan løses, og
dette synes vi diskusjonen
bør dreie seg om i framtida .
Vis litt respons ! ! !
Gutta må jo vise interesse
for jentenes krav og kamp.
- Lese bøker, delta i diskusjoner, i det hele tatt : Vise
en gang for alle at de er så
framstegsvennlige som de
gaper om.

A!J

Fler og f1er synes l{ute 80 blir bedre, men alt for
få selger avisa. l Oslo har
det bhtt fast rutine å selge hver lordag. Her går
avisa som varmt hvetebrød. Bare vi viser oss på
gata, er avisa dritenkel å
setge.
På et par lordager solgte vi
ca 450 aviser i Oslo sentrum.
Tidligere har salget gått opp og
ned . Men bare vi kom oss ut,
og var en liten gjeng (4- 8 personer hver gang) så gikk salget
som smurt. Dette må flere
gjøre , sørge for at salget blir
en rutine , og at flere er med
hver gang.
De fleste R Uerne som ikke
selger avisa, gjør
dette
kun fordi ingen har spurt dem.
Dette må rettes opp ved at
f.eks. Rute-80 ansvarlig og/
eller lagsformann tar grep om å
organisere faste salgsaksjoner
hver lordag.

TØR IKKE
Jeg kjenner flere som ikke tør
selge avisa fordi de er redd for
å bli )Satt fasb i diskusjoner.

en mer klar og
djuptgående kritikk
av mannsrolla. Hoels oppgjør er svært
lettbeint. Kanskje
av den grunn forsvinner kjønnsrollespørsmålet
etter
hvert og flyter over
·i et allment felttog
mot forbrukersamfunnet å la Fremtiden i våre hender.
Derfor får yi heller
ikke noen forslag til
mulige
løsninger,
alternative mannsroller.
«Kampen vi skal
føre, må gjelde begge kjønn,» sier Hoel
til
Aftenposten
16.10.79. Riktig det ,
men jentene har alt
kommet et stykke i
sin forståelse av
problemet. Vi fra
den andre halvdelen
trenger sårt til en
skikkelig start. Terje Hoels «mannebevisstheb> er etter

- På
romerbadet
ser man manns·
samfunnet helt av·
kledd . Man ser rik·
tignok
damesam·
funnet også, men
det er på andre ukedager, så det vet jeg
ikke noe om.
(s. 35)

- Den offisielle me ·
ning om menn er at
vi bare kan uttryk·
ke følelser ved hjelp
av underlivet. Så
hvis en mann har fø·
lelser for en annen
mann, må det også
være via underlivet,
naturligvis. Det er
akkurat slike hold·
ninger vi v il motar·
beide med Løvetan·
nens M enner. Vi vil
ikke v ære redusert
til
skaf!edyr
og
kjønnsatleter, men
bli godtatt som det
vi er. Hele og sam·
mensatte
menne sker.
(s. 67)

" Jeg er veldig ubesluttsom overfor mine kvinner. I
· det minste overfor mine drømmekvinner.
Min drømmekvinne må være smart nok til å diskutere alt mellom himmel og jord. Men dum nok til
å gjennom skue meg ... Følsom nok til å stelle pent
med meg. Men også så ufølsom at hun ikke lar seg
såre av meg ...
... Vennlig nok til å sympatisere med meg, men såpass uvennlig at hun ikke faller for min trang til
selvmedlidenhet.
. .. Så vakker at jeg blir målløs .. ., ... men også så
stygg at hun virker frastøtende på andre menn.
Hm ... det kan tenkes at min drømmekvinne viser
seg å være TO kvinner. "

WA

Til dette er bare å si at i 99
prosent av tilfellene avgjør du
sjol hva som diskuteres. Desuten, hvis det er flere som
selger, så går det som regel
lettere. Det viktigste er i allefall og komme seg ut en gang
for å prøve. Da finner du helt
sikkert ut at avisa er lett å selge.
Salgskampanja går opp og
ned. Det er samme tendensen
som går igjen per : De stedene
hvor avisa forsøkes solgt, går
saiget utrolig. bra, mens en del
steder skjer det ingen ting. Det
finnes ingen mellomting. Enten
selges avisa inmari bra, eller
den selges ikke i det hele tatt.

G4r Rute 80 til høyre?

ut før sommeren. I fjor ga vi
ut et nummer i juni også, men
dette solgtes enormt dårlig. Vi
fikk kun penger for 380 aviser.
SJELDNERE UTGIVELSER Slå den. Denne sjansen kan vi
Pga økonomien har vi vært ikke ta i år. Derfor må dette
nødt til å skjære ned på antall nummeret selges i hele somutgivelser. Avisas underskudd mer. Innholdsmessig lar det seg
har vært finansiert av RU bud- · fint gjøre. Redaksjonen og
sjettet. Men RU-økonomien er distribusjonen vil oppfordre alnå såpass stram at dette går ik- le RU-lag til å selge avisa i stort
ke lenger. Derfor må avisa
omfang l .Mai, både i toget og
stå seg økonomisk før vi kan gi
på kveldsarrangementer. Vidut flere nummer i året. Dette
ere er det viktig at avisa selstiller igjen større krav til at
ges på festivaler og liknende
avisa selges, og at det verves ab- tilstelninger i hele sommer.
onnenter.
Vi dukker opp igjen med nytt
nummer i August.
SELG
DENNE
AVISA
Dette er siste nummer som gis
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Boring i nord.må ikke gjennomføres
Det er Harald Nilssen (26), Rød Ungdoms
talsmann i miljøspørsmål som sier dette til
RUTE 80. Det vil være en hån mot de omkomne hvis regjeringen, med Bjartmar
Gjerde i spissen, får ture fram som om ingenting har hendt.
ne for livet i havet vil bli,
Likskjending
De b orevennlige avisene og
regjeringen var tidlig ute
og stem plet de som var
blitt m otstandere av borestart utenfor Nord-Norge i
ulykkens kjølvann som likskjendere.
De virkelig likskjenderne
er de som sier at denne
ulykken bare var et uhell
som ikke må få følger for
borestart nord for 62. breddegrad, sier Harald Nilssen.
Åpnet øynene
Den tragiske ka tastrofen
har åpnet øynene på folk
flest. Oljeboring har en altfor høy pris. Dette sees tydeligst på fagbevegelsens
r ea ksjon. Fra tidligere å
være svært så borevennlige
- oljeutvinning trygger arbeidsplassene - har LO
blitt skremt av konsekvensene.
Andre konsekvenser •
Harald Nilssen trekker
fram andre konsekvenser
a v boring i nord. Bravoulykken på Ekofisk-feltet
var en forsmak på hva vi
har i vente. Bare på grunn
av svinaktig hell fikk man
til slutt stoppet denne
ukontrollerte utblåsningen,
uten vesentlige oljeutslipp.
I Mexico-gulfen gikk det
anderledes. Der er tusenvis
av kilometer av kysten tilsvinet av olje, og hva følge-

nei det tør ingen spå.
Hva om en slik ulykke
hadde skjedd på Tromsøflaket, et av verdens r ikeste fiske- og ungelområder,
sier Harald. Stortinget tør
ikke gjette på hvilke konsekvenser en slik ulykke ville
få for det følsom m e økosystemet der.
Kaldt vann
I kaldere vann utvikler alle
kjemiske prosesser seg
langsommere. Hvis det tar
15 år å bryte ned oljesølet i
Mexico-gulfen - ja, da tar
det den mangedobbelte tiden utenfor Nord-Nor ge.
Følgene for verdens allerede manglende matvareressurser, vil være massive.
Olje eller fisk'?
For kystbefolkningen i
Nord-Norge vil oljeutvin ning på kontinentalsokkelen bety en rasering av det
nåværende næringsgrunnlaget. Boring og utvinning
skal foregå på de rikeste fiskefeltene, og vil gi fiskerne store begr ensninger i utøvelsen av yrket sitt.
Det er ikke for ingenting
at gallupp-undersøkerler
viser at om lag 70 prosent
av befolkningen i NordNorge er mot borestart.
Ungdomsaksjon
I dag er mange engasjert i
kampen mot utbygging av
Alta-vassd.raget. Dette er
svært bra. Når det gjelder

kampen mot oljeboring i
Nord-Norge er det derimot
dystrere.
Det er kanskje naturlig
at det ikke er blitt noen
slagkraftig aksjon mot 62.
breddegrad. Det blir ikke
noen motstand før konsekvensene blir brennbare.
«Alexander
Kielland»ulykken må bli en slik tankevekker. Det er for seint å
starte kampen når strendene er tilsvinet av olje, og fisken flyter med buken opp.
Ungdomsorganisasjonene
burde engasjere seg litt
mer aktivt i kampen mot
oljeboring i nord.
«Før sikkerheten er
garantert»
De fleste ungdomsorga nisasjonene går imot boring
nord for 62. breddegrad,
iallfall «før sikkerheten er
garantert». Dette er i virkeligheten selvmotsigende.
Det vil ta mange tiår før
sikkerhetskravene til oljeboring 1 nord kan garanteres. Denne boringen skal
foregå i et av verdens mest
ugjestmilde havstrøk, og
det er jo ikke for ingenting
at Stortinget har vedtatt at
det bare skal være leting i
sommerhalvåret. Alle organisasjoner som mener
noe med å være imot oljeboring nord for 62. breddegrad, må si et klart og utvetydig nei!
Aksjon
Vårens katastrofe i Nordsjøen må bli startskuddet
til en stor massebevegelse
mot oljeboring nord for 62.
breddegrad. I Rød Ungdom
skal vi gjøre så godt vi kan
for å være med å samle
motstanden mot borestart
nord for den 62. breddegrad, avslutter Harald
Nilssen, Rød Ungdoms
talsmann i miljøspørsmål.
KIM

Seinere har det blitt funnet olje og gass på store
deler av den norske kontinentalsokkelen sør for
den 62. breddegrad.
l Det har vært et brutalt
1
oljeeventyr. Den første
: alvorlige ulykken fant
sted på britisk side i 1967,
da en borerigg havarerte
og 13 omkom. I alt har om
1 lag
400 mennesker om. kommet, av disse ca. 240
. på norsk sektor. Dette er
. bekreftede dødsfall, de
virkelige tallene er sann. synligvis høyere. Ulykken
· på «Alexander Kielland» '
· krevde 123 dødsoffer, og
er således den alvorligste
i oljeutvinningens historie.
Nordsjøen er det første
stedet det har blitt benyttet flytende plattformer,
: og hvor det ble boret på
større dyp .
l Mars 1980 ga Stortinget
· endelig klarsignal for
· oppstarting av oljeleting
· utenfor Nord-norge.
1

.Sjefspønkeren - Bjartmar

En mann hører vi lite til om dagen. Det er han som
sa at »risikoen for en o/jeutblåsing i Nordsjøen var like
stor som at et norsk ektepar skulle føde en kinesen>.
Bjartmar Gjerde - daværende industriminister.
ANDRE SITA TER:
»Ulykken har rammet et boligkvarter, der det ikke har
forekommet oljeutvinning. Skal det trekkes sammenlikninger, må det være med forlis, hotellbranner og
liknende ulykker». Rolf Hel/em - stortingsrepresentant.
»Stortinget bør ikke ha værhane som symbol. · A la
seg snurre rundt etter tilfeldige vinder og strømninger.
Stortinget bør vise holdning og ansvar, og gå inn for
undersøkelsesboring i nord fra sommeren». Arvicl
Johannesen -Arbeiderpartiet.
»Dette er like utenkelig som om Rådhuset i Oslo
plutselig en dag skulle falle sammen». Arbeiderbladet på lederplass.
»De 240 000 som har skrevet under kravet om utset ting av oljeboring nord for 62. breddegrad, har
ikke tenkt seg særlig godt om». Rolf Hel/em.

Olje er den viktigste vare
i verdenshandelen. Fram
til midten av 1800-tallet
ble olje bare brukt i begrenset omfang. Marco
Polo forteller at folk som
bodde i det nåværende Kina fikk sort «vann» til å.
brenne.
I midten av 1850-årene
ble det funnet olje i USA
under boring etter salt, og
fra 1857 var det kommersiell boring etter olje på
det amerikanske fastlandet.
Norge
I 1962 ble det startet leting
etter olje på den norske
sektor i Nordsjøen, med
seismiske grunnundersøkelser. Første borehull
ble gjort i 1968 på Ekofiskfeltet, og den første oljen
ble funnet der i 1971. Dette var den første oljeboring i værharde havstrøk.
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