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Norges eneste
landsomfattende

avis for ungdomsskoleelever!
LES BLADET NØYE SEND INN ARTIKTA KONTAKT MED LER OG KOMMEN
OSS, OG SELG BLA- TARER.
DET PÅ SKOLEN
DIN.

-

Abonner
på UREDD

AMTMANDENS Otre

I dei siste åra har kvinnekulturen vore i
stor framgang. Jenteloven er gitt ut på
plate. Snart kjem Amtmannens døtre og
med ei plate.I Bergen driv Kjerringrokk
det bra.
Amtmannens døtre vart skipa på Kvinnefronten sitt første årsmøte.Gruppa er
samansett av sju jenter .Gruppa tykkjer
ikkje om tradisjonelle tragiske viser, men
dei har vel enno ikkje funne sin eigen stil.
Folk som spelar litt gitar og syng, er
ofte redde for å spele for andre, men det
er ikkje Amtmannens dptre.Dei ureinar at
alle som kan synge og spele, skal gjere dette,
utan å tenkje på at alt skal vere så perfekt
og fint.
2

Gruppa har spele på Kvinnefrontmpter,
skolar, streikemøte for STK-arbeidarar,
på julebord for arbeidararane på Nyland,
fleire gonger i Chateau Neuf.Dei var og med
på den alternative musikkfestivalen i
Sverige (mot Melodi Grand Prix).
Amtmannens døtre tek sikte på å byrje
på heiltid til hausten-dei skal dra omkring
i landet. Musikken deira har fungert som
grunnlag for fleire diskusjonar, difor er
det og viktig at det er eit godt politisk
innhald i songane. Det viktigaste kravet for
kvinnene, meiner Amtmannens døtre, er
rett til arbeid.
A/S Duplotrykk
Oslo 1975
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ukebladeneI) 4

Younz make-1

Deres :verden er
ikke var

I ukeblad står det ingenting om livet
hennes. Men hva gjør det ? Hun kjøper ukeblad for å høre om andres liv

.11

De fleste "ungdomsbladene er såkalte jenteblader. De er i første rekke
retta mot jentene, og det er flest jenter som leser dem. Det er bare å titte inn i en vanlig bladforhandler og du
finner dem alle sammen; Det Nye,
Romantikk, Hjerterevyen,Det Sanne
osv. Felles for dem alle er at stoffet
er fullstendig verdiløst,oversvømt med
reklame ,bunnfalske informasjoner og
virkelighetsfjerne noveller.

NOVELLENE
Det meste av denne ungdomslitteraturen er fortrinnsvis via til romaner
og noveller. Fortellinger som, for det
Første er fullstendig virkelighetsfjerne,
og for det andre så til Forveksling like:
Ung JENTE Finner/velger rett mann.
Kanskje er et forhold på vei til å bli
ødelagt av en ny mann ,men HUN sanser
seg i tide,og kommer tilbake til den
første. Det hele ender ofte opp med
hvite bryllupsslør og problemfrie drømmer om framtida. Alt går med ekspressfart. Ofte kan en ny leppestift eller nye
klær løse problemet. Her er aldri økonomiske problemer, aldri ei jente med
uønska barn, aldri problemer med stoff
eller alkohol. Ei heller finner du vanlige industriarbeidere ,bønder ,fiskere
eller lignende i fortellingene. Nei,leger
og kontorsjefer skal det være. Jentene
gjerne deres underordnede sykepleiere
eller sekretærer. Vakre kvinner som
blir vanvittig forelska i rike menn.
Når var sist du leste om en vanlig arbeiderfamilie ,utslitt av jobben,med dårlig helse og økonomiproblemer.Gjerne
ei kone som ikke får jobb,men må være
hjemme hos unga som ikke får plass på
daghjem. Bare tanken virker rar.
Slike problemer lages til bagateller
bladene,mens mindre problemer blåses
opp til det vesentlige i livet - Men selv-
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- Liv like langt vekk fra hennes som
jorda er fra månen
Dag Solstad: 25. septemberplassen.
41/

ME

sagt med en happy-ending.
* * *
"Lag din egen drømmegarderobe" ,
"Sommerens mote" ,"mennene i Brigitte
Bardots liv" ,"Donny Osmond på topp",
er overskrifter du ofte kan finne i slike
blader. Sminke,moter er stikkord.
Først Forteller bladene deg hvor stygg,
og mislykka du er. Mens du i samme omgang kan lese (ved siden av et bilde av
drømmepiken) at bare du bruker det »k
og det blir du som ny. Litt øyensverte
og leppestift,nye klær må til
MEN ,dessverre, alt koster jo penger..
Pengekultur,popartister som ikke
spiller sjøl ,melodier lagd på samlebånd
i svære plateselskaper, gull glitter og
pene artister kjøres fram. James Bond,
4,"
Morgen Kane,Donny Osmond og prinsesse
Sonja får svær spalteplass i bladene.Hve nleste om f. eks. filmen "Streik" ,om Vørnmøl,eller intervju med skiftarbeideren på
a
Hydro i ungdomsbladene. Eller for den .11`
saks skyld,hvem har noensinne lee: et
slikt blad på nynorsk!
Dette er ikke tilfeldig ,ukebladindustrien vet hva den gjør. Den gjør oppgava si,
gjør hva den kan for 5 Tsjule verden".
2) 11
Høyrevrien er åpenlys; både kjønnspolitislab
språkpolitisk og allment politisk. Rundt
1
EEC-kampen kunne vi finne JA TIL EFstoff i ukebladene. Vi leser om en vidunderlig ferie i det vidunderlige Spania
osv. osv.
I dag kan ukebladenes opplagstall måle
seg med avisenes. Men det skal ikke gå
lenge før salgskurven synker. Det blir
Flere som spør seg : FOR HVEM.

$9

1111US Sophia Loren
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Rød Ungdom's sommerleire er det beste ferietilbud
du kan få.
Ungdomsskoleelever, gymnasiaster og unge arbeidere har de siste åra vært samla på leire landet
rundt.
Du har kanskje ikke vært på leir før,kjenner kanskje ikke så mange som skal på leir.Her får du vite
litt om hvordan det er på leirene og hva vi skal diskutere.
Ta kontakt med dem som solgte deg dette bladet,
eller skriv til Rød Ungdom og meld deg på til en
revolusjonær sommerferie uke.

På sommerleirene blomstrer veggavisdiskusjonene.
4
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SOMMERLEIR

"Jeg kjenner nesten ingen på leiren og veit ikke nok
til å kunne være med i diskusjonene."
Du som ikke har vært på Rød Ungdom leir
sier ofte ting som dette sjøl om du har
lyst å dra.
Da svarer vi at nettopp slik leirene er
bygd opp gjør at du ikke blir sittende i en
krok for deg sjøl.Alle leirdeltakerne tilhører en gruppe.I gruppa foregår de fleste
diskusjonene, det er her du kan komme
fram med det du mener og lurer på.
Gruppene er små og folk blir godt sammen
sveisa, alle har erfaringer som kommer
til nytte. Du får mange nye kammerater
og kan lære mye av arbeidet på andre
steder enn der du bor sjøl.
Gruppene blir også brukt til andre ting
enn reine politiske diskusjoner..De spiser
sammen, lager viser og sketsjer sammen
og spiller ball, stiller kanskje som eget
lag i volleyballturneringer 9
Om kveldene samles hele leiren til allsang, underholdning og dans .Hvert år blir
mange nye viser til på sommerleirene,
sketsjer og syngespill blir framført av
folk som aldri har vært med på slike ting
før.

Hovedemnene på leirene blir kampen
mot supermaktene USA og Sovjet og kampen
mot reaksjonen i Norge. Verden er prega
av uro og forandring.Den kapitalistiske
verden går mot ei ny økonomisk krise.
Faren for en ny verdenskrig er stadig
større. Folket har seira i Vietnam og
Kambodsja og kasta USA-imperialismen
ut av landa.
I Norge kjører departementet ut skole-•
reformer som forverrer vår situasjon.
Unge Høyre styrker seg på skolene. Tåregassbomber blir kasta mot 1. mai-tog.
Disse sakene blir det holdt innledninger
om på leirene før vi snakker om det i smågruppene.
Synes du det er viktig at ungdomsskoleelever diskuterer og tar opp kampen mot
reaksjonen og imperialismen, aksjonerer
på skolene mot normerte prøver og andre
elevfiendtlige framstøtDa synes vi at du skal melde deg på
Rød Ungdom sommerleir
-så sees vi der'.:
5
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I det siste har de som sitter med mskta
her i landet gått til stadig hardere angrep
på hele den progressive bevegelsen og
særlig på kommunistene.
Gjennom avisene og NRK blir det spedd
løgner og forvregninger om folkets kanlip
i Indo-Kina så vel son i Norge.
Libertas går til angrep på de få demokratiske rettighetene som lærere og
elever har tiNemet seg i skolen.
Unge Høyre med næringslivets økonomiske støtte i ryggen satset stort. De
forsøkte å kuppet til seg flertall i NGS,
men ble slått tilbake. På ungdomsskolen
bygger de seg også opp.
Nasistiske grupper står fOr første
gang fram siden krigen. 1. mai slapp
de tåregassbombe mot folkemøte til
Faglig 1. mai Front i Oslo. På Jessheim
kastet de røykbomber mot demonstrasjonstoget. I Volda kom de også med provol4asj-

Jeg melder meg på / er interessert i nærmere opplysninger om‘.‘
leiren på:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Håøya ved Oslo
Tromøya ved Arendal
Rogaland
Herdla ved Bergen
Hjelle i Sogn og Fjordane
Kyrkseterøra i Trøndelag
Lovund ved Nesna
Kvaløya ved Tromsø
Kirkenes

3. — 10. august
10. — 17. august
20. — 27. juli
20. L 27. juli
3. — 10. august
10. — 17. august
3. — 10. august
3. — 10. august
3.august
27.juli

— I tillegg vil det bli en leir på Østlandet i fellesferien.

Navn
Adresse
Alder
Yrke
Jeg har betalt påmeldingsgebyr kr. 50,— til Rød Ungdom,
boks 610, Sentrum Oslo, postgiro 20 06 15.
Pris for leirene: Kr. 225,—. For folk i Nord-Norge med lang
reise: Kr. 175,— (Restbeløpet betales seinest ved frammøte på
leiren).
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pi sommerleir
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oner. Mot Studentersamfunnet i Oslo
har de to ganger denne våren kommet
med bombetrusler.
I Mo i Rana har borgerskapet med
det "Konglige norske arbeiderparti i
spissen, gått til frenetiske angrep på
ungdomsskoleelever som sloss mot normerte prøver.
På flere bedrifter har arbeidere blitt
sparket fra jobben bare fordi de har hatt
en progressiv innstilling.
Den kapitalistiske verden er rammet
av en økonomisk krise. Det er bare et:
tidsspørsmål før også det norsk e folket
vil møte stengte fabrikksporter og kjemme
arbeidsløsheten på kroppen.
Borgerskapet har alltid gått til hardere
angrep på folket når kriser truer fortjenesten deres. Hva vil skje i Norge?
Rød Ungdom ser denne reaksjonære
offensiven som en trusel mot hele det
norske folkets interesser. Vi vil ikke
sitte med hendene i fanget å se på at de
rettighetene ungdommen tross alt har;
blir tatt fra oss. Derfor vil vi på årets
sommerleir ta opp "Reaksjonen i Norge".

Vi vil skolere oss sånn at vi blir i stand
til å gå i spissen for kampen mot de
reaksjonære og for folkets interesser,

Ville det ikke være en fordel å vite meir
om reaksjonens historie her i landet?
Vi vet det ville være en fordel. De for
vil vi oppfordre flest mulig til å dra p
leir. Jo fler ungdomsskoleelever som
kommer, jo sterkere vil vi stå i kamplen
mot borgerskapets Løpegutter på skolen
i tida som kommer.
Eller hva sier du?
På de aller fleste ungdomsskoler finnes de Unge Høyre folk. Ville detikke
være lettere å bekjempe dem og isolere
dem hvis du hadde mer kunnskap om
Unge Høyres historie, deres taktikk og
politikk.
Og hva når pressa går til angrep på
vår rettferdige kamp? Ville det ikke da
være en fordel å være skolert i de reaksjonæres metoder, hvem de forsøker
å mobiliserer til støtte for sin politikk?

I dag ruster de to imperialistiske super-

På skolen leser vi om den 1. og 2. verdenskrigen. VI vet alle at krigene var forferdelige.
Bare den siste døde det 40 millioner mennesker. Og mange fler ble ødelagt for livet.
Men på skolen lærer vi også at det ikke lenger
er fare for noen nye verdenskrig. Menneskeheten har lært, sier skolebøkene, avisene og
radioen.
Men imperialistene har ikke lært. De skyr
ingen midler for å oppnå profitt, for å tilrane seg penger. Så lenge kapitalismen og
imperialismen består vil det alltid være fare
for ny verdenskrig.

maktene opp i en hastighet som stiller
Hitler-Tyskland i skyggen. Og på samme
måte som før blir dette våpenkappløpet skult
med snakk om "fred og avspenning i vår tid"
og den ene avtalen etter den andre forsøker
å få verdens folk til å glemme at uss. og
Sovjet forbereder verdenskrig, at de
forbereder seg til en kamp om verdensherredømme.
Det er Sentral-Europa som er det viktigste
området for kappstriden mellom de to
supermaktene. Men det betyr ikke at Norden
med Norge står utenfor. Tvertom har super
maktene stor interesse av å ha økonomisk
og spesielt militær kontroll over Norge.
Folkets strålende seire i Indo-Kina feide
verdens største krigsmakt på sjøen. Land
etter land frigjør seg fra imperialistisk
undertrykking og utbytting. Detter gjør supermaktene albuerom mindre. Motsetningene
mellom dem øker.
Utfra dette må vi slå fast at vi lever i en
førkrigstid og ikke I en etterkrigstidi hvor
alt snakk om nedrustning, samarbeid og
fred er glatte ord på overflata av en virkelighet hvor faren for verdenskrig øker lor
hver dag.
Kom på sommerleir, bli med å diskuter
situasjonen i verden i dag og hvordan vi
unge kan være med i kampen mot supermaktene og deres streving etter mer
makt.

7
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Sommerjobb

Skoleungdom skaffer seg gjerne en sommerjobb i
ferien. De fleste får slitsomme jobber og dårlig
lønn. Blir kort sagt grovt utnytta. UREDD har bedt
to jenter fortelle om sine erfaringer med slike
jobber. Når du sjøl tar deg jobb, så undersøk med
fagforeninga eller klubben på plassen om hvilke
rettigheter og minstelønnsatser som gjelder.

jobbene
harde,
16nna lav
I fjor sommer fikk jeg jobb på et av
Samsons bakeri i Oslo. Vi var fem i arbeid,
fire litt eldre som var fast annsatt og jeg.
Fordi jeg var ekstrahjelp, måtte jeg gjøre
alt arbeidet de andre ikke ville ta.Jeg sto
på et rom som ikke var større enn ca. to
kvadratmeter stort og vasket og tørket
stentøy. Det fantes ingen form for ventilasjon i rommet, og stentøyet som måtte
kokes,gjorde at det ble en forferdelig hete
der..Dampen steg opp i ansiktet på meg.noe
som er fælt i lengden.I dette rommet sto
jeg fra kl. 09.00 til 17.00 , utenom en pause som skulle være på en halv-time. Pausen
ble som regel kortet ned pga. arbeidspresset og stress. Arbeidskameratene var
livende redde for at sjefspersonalet skulle
se at vi satte oss ned i pausen, for•det var
forbudt. Vi måtte stå, for det så ikke pent
ut at vi satt.
Alle disse tingene, dampen på rommet,
ståinga i pausen og arbeidsforholdene
ellers førte til at jeg besvimte en dag.
Arbeidskontrakten var på 4 uker, men jeg
maktet bare å jobbe i 5 dager. Arbeidslønna var kr.6.75 i timen for jobben, og
det er ikke mye. De som var fast annsatt
hadde en lønn som lå mellom 12 og 15 kr.
timen. Og disse hadde jobbet der i alle år.
Grunnen til at de jobbet på dette stedet, var
at de ikke hadde mulighet til å få seg noen
annen jobb.

f
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Da jeg fikk meg sommerjobb på et av
Samvirkelagene i Oslo. var jeg bare 13 år
gammel. Jobben besto i å rydde ut og inn
av hyllene, stemple priser på varene og
bære kasser og flasker. Ellers løp jeg
ærender. Vi hadde krav på en halv times
pause, men den ble aldri lenger enn et
kvarter. Dessuten måtte vi komme en halv
time før om morgenen og vi kunne aldri gå
derfra før en halv time etter stengetid.
9 timer hver dag gikk jeg, løp jeg og sto
jeg for 7 kr. timen. Jeg følte at jeg rett
og slett ble utnytta. Noe som jeg allikevel
synes er verre, er at jeg vet om butikker
der folk får 4 kr. timen. Samvirkelaget gir
også forskjellige timebetalinger på de
forskjellige stedene. En venninne av meg
som sluttet skolen,,hadde ingen annen
mulighet enn å begynne på et Samvirkelag.
Hun fikk ikke annen jobb. Som 18-åring og
fast annsatt har hun nå en timelønn på ikke
mer enn 10 kr. timen
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novelle

hadde dei ikkje hatt.Jau,ein time leste
dei i ei bok kvar for seg om korleis et
barn vart til ,men dei hadde ikkje lært
noko om korleis ein skulle hindre å få
barn.l fleire timar hadde dei lært om
magesekken ,bein ,tarmar ,tenner og
nase.Dei hadde lært grundig om kordan
desse delane av kroppen var bygd opp.
Men kjønnsorgana og underlivet hoppa

TON
15 Å
Tone 15 år small
døra hardt igjen,
og gjekk opp på
rommet. Ho sette
seg på den grøne
sofaen, trekte beina
opp under seg og
tente ein røyk.Så
vart det krangel
i dag og. Det heile
byrja med at ho fekk
LG på engelskprøva.Tone
forklarte at ho ikkje
hadde anlegg for
engelsk ,men det
ville ikkje Foreldra
høyre på.Om du
ikkje hadde flydd så mykje med dei
derre gutane hadde du hatt tid til å
lese,sa faren.Så foreldra hadde enno
ikkje gløymd det som skjedde for ein
månad sidan.
Tone hadde sagt at ho låg hos venninna Lise,men i røynda hadde ho sove
hos Jens.Og dette hadde Foreldra fått
greie på. Tone og Jens hadde vore
saman i eitt år.Jens var 17 år ,og gjekk
på yrkesskulen. Ho tenkte på det som
hadde skjedd då Jens var åleine heime.
Det var nokre tankar som plaga henne.
Ho skulle ha hatt menstruasjon no.
Var det berre forsinka?Eller var ho
med barn?Dei hadde jo nytta prevenliver ,kondom.Jens kjøpte dei på ein
automat i byen.Ingen av dei hadde trudd
at kondomen kunne vere gammal.Dei
hadde snakka om andre preventiver,
så som pessar ,spiral og p-piller. Men
ingen av dei visste noko om desse.Og
Tone turde ikkje gå til lege.Dessutan
var ho og under den seksuelle lågalder (16 år).
Noko seksualundervisning på skulen

lærarane enkelt over,akkurat som om
dei ikkje hadde noko kjønn i det heile.
Ein av gutane i klassa hennar hadde
spurt. om kvifor dei ikkje fekk grundig
seksualundervisning og preventivundervisning i skulen. Læraren sa surt:
Er du så oppteken av det du da? Og
heile klassa hadde byrja le.Sidan den
gongen var det ingen som snakka meir
om det.
Tone kvakk til då mora sto inne i
rommet. Du sat visst i dine eigna tankar
'Jau ,jo,svara Tone litt forvirra.Eg
kom for å seie at Lise er her. Tone
stumpa røYken,kledde på seg og gjekk
ut til Lise.Ho ville freiste gløyme dei
tankane som plaga ho.

P5. Det er ikkje berre Tone og Jens
som er komen i denne stoda,at dei
ikkje veit noko om preventiver.
Skulda ligg på ein elendig opplysning
i grunnskulen.Vi må kjempe for at
seksualundervisninga vert obligatorisk,
sånn som norsk og matte.

9
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"Skal dere oppnå resultater
må dere ta saka i egne hender",
sier Sigurd Allern, formann i
Arbeiderenes Kommunistparti
(marxist-leninistene)

-

AKP (ml)

P.R"
RØD
WILGaLLI4
av AKP(m-I) og uavhen

Rød Valgallianse -RV - vil ved høstens
valg stille lister i endel fylker og kommuner. Der RV ikke stiller er oppfarciringa boikott av alle andre partier, bl. a
DNA og SV. UREDD har stilt Sigurd Allern
noen spørsmål for å få vite mer om hva
RV står for.
- Først av alt: Rød Valgallinse består
ikke bare av AKP (m-1). Partiets ungdomsorganisasjon Rød Ungdom og Norges Kommunistiske Studentforbund er sjølsagt også
med. Men i tillegg deltar et stort antall
uavheningie, partiløse, revolusjonære
sosialister. RV' s valgkampgrupper vil derfor være en samling av kommunister og
andre revolusjonære for felles diskusjoner
og handling. Alle som sympatiserer med
vårt program kan bli med her.
- Kan du si litt om RV's syn på valget?
- Straks vi nærmer oss et valg blir folk
tutet ørene fulle av historier om hvor viktig valget er: Det skjer både i presse, kringkasting og i skolene. Gjennom valgene skal
liksom arbeiderene, kvinnene og ungdommen
få løst sine problemer og tilfredstilt sine
behov. Dette er en propaganda-offensiv fra
den herskende klassens side, et valgsirkus

10

som blir organisert for å lure folket til å
tro at det er demokrati, folkestyre i Norge.
Rød Valgallianse bryter med dette skuespillet.Vi peker på at det er monopolene og deres
statsapparat som har makta. Denne herskerklassen bestemmer hvor arbeidsplassene
skal bygges, hvor folk skal bo, de ansetter
og avsetter. Alle vedtak i kommuner, fylkesting og storting må ta hensyn til dette: Det
er monopolkapitalens som dikterer utviklinga.
Derfor sier vi at Norge er et borgerlig,
kapitalistisk kalssediktatur.
- Hvorfor stiller RV lister '?
- Storparten av norske arbeidsfolk har idag
en viss tro at valgene betyr et demokrati, sjøl
om mange er rasende på partipampene. Der
vi stiller gjør vi det for å komme folk i møte,
tilby et virkelig revolusjonært alternativ.
Og det gjør vi for å få inn folk som kan
bruke sånne forsamlinger som en talerstol.
Vi vil f.eks bruke dem til å avsløre at
kommunestyrene og fylkestingene ikke
har noe virkelig makt, og konsekvent
forsvare og støtte krav og aksjoner som
arbeidsfolk reiser. Representanter for
RV vil heller ikke akseptere noen taushetsplikt og munnkurv i noen saker, slik
som det f. eks. er vanlig når kommunestyrene informerer om planlagte bedriftsnedleggelser.
Men først og fremst vil vi i valgkampen
stå for linja med å støtte og delta i klassekampen. For arbeiderene oppnår bare noe
hvis de tar saka i egne hender og aksjonerer
f. eks. streiker for sine krav. Kvinnene må
sjøl reise kampen mot undertrykking, for
sjølbestemt abort o.l. Og ungdommen kan
heller ikke stole på byråkrater og borgerlige partipamper. Skal dere oppnå noe, må
dere ta saka egne hender, organisere for
kamp, enten det gjelder kravet om et sted
å være, for større demokratiske rettigheter
o.l.
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MSE

HVOR FINNER DU
RØD VALGALLIANSE?
Ønsker du å vite mer om
Rød Valgallianse? Bli med i
arbeidet? Vite hvor du får tak
i Rød Valgallianse lokalt?
Kontakt Rød Valgallianse,
foreløpig adresse c/o AKP
(m-1) boks 211, Sentrum,
Oslo.

ge sosialistef
- Hva er RV's syn på ungdomsskoleelever?
- Staten har innført en ny mønsterplan for
grunnskolen. Bak disse vakre målsettingene
skjuler det seg en beinhard rasjonalisering.
Rammetimetallet skjæres ned, klassene blir
større, statens bevilgninger blir mindre.
Dette rammer først og fremst arbeiderklassens ungdom. Ungdomsskoleelevene mangler
de mest elementære demokratiske rettighetene.
De er undertrykt i ly av den borgerlige idelogien om at de er for unge til å ha politiske
meninger og til å bestemme over sin egen
hverdag. RV vil aktivt støtte ungdomsskoleelevenes kamp mot stat og regjering, alle
reaksjonære framstøt fra Libertas.

ARBEIDERKLASSEN
G VALGENE 1975
AKP.rnl's LINJE FOR KOMMUNEVALGET

OG FYLKESTINGSVALGET

I

\

Forlaget Oktober, Postboks 6875.
St.Olavsplass, Oslo 1.
4
kroner

I

- Hva skiller Rød Valgallianse fra SV?
- I alle store, viktige saker representerer
Sv og RV to ulike linjer. Noen eksempler:
Spørsmålet om veien til sosial ismen. RV står for linja med revolusjon,
vi hevder at borgerskapet sin stat må styrtes
og erstattes med proletariats diktatur. Bare
sånn kan det bli demokratisk for folk flestbare sånn kan alle klasseskiller viskes vekk.

SV står både praktisk og teoretisk for den
reformistiske linja. De hevder at sosialismen
kan nås gjennom: vinne flertall i Stortinget,
og lage den borgerlige staten mer demokratisk
og nasjonalisere økonomien. Deres politikk
er stats-monopolkapitalisme, ikke sosiali isme.
Kampen mot imperialismen og
supermaktene. RV bekjemper begge
de imperialistiske supermaktene, USA og
Sovjet, og all annen imperialisme.
SV omtaler Sovjet som et sosialistisk
land og saboterer støttearbeidet til Tjekkoslovakias okkuperte, undertrykte folk. Og
SV har i mange tilfeller ikke sluttet seg
til demonstrasjoner mot USA-imperialismen's
aggresjon i Indo-Kina. fordi de var redde
for å komme i konflikt med DNA-pampene.
Kampen for dagskrava. Sv la ned sin
kamp mot momsen fordi det ikke var flertall mot i Stortinget. SV's Otto Hauglin
saboterte lovvedtaket om sjølbestemt
abort. Streikestøttearbeidet for Heismontørene og Telefonsentralmontørene ble
også motarbeidet av SV-ledelsen.
Alt dette viser at SV ikke er noe revolusjonært klassekampparti, men et borgerlig
"arbeiderparti", et va lgparti. Dette så vi
også 1. mai i år. SV- ledelsen gikk sammen
med Bratteli, Steen og Aspengren, sammen
med de borgerlige pampene i DNA/LO-toppen.
Dette klassesamarbeidet er ei linje fra SV's
side.
Derfor er vår konklusjon: Bare Rød Valgallianse representerer klassekamplinja i valget,
bare RV kjemper for revolusjon og sosialisme.
Der vi ikke vil eller kan stille lister må SV boikotte*, akkurat som DNA-toppen. All
revolusjonær ungdom- også dere i ungdomsskolen som ikke har stemmerett - er velkommen til å delta i dette arbeidet. Hvorfor ikke
ta sikte på å få organisert et "prøvevalg" i
klassen - avslutter Sigurd Allem
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Elevene på Mo ungdomsskole har gjennomført en seierrik kamp
mot normerte prøver . Mellom 370 og 400 elever og ca.40 foreldre (på kort tid) skrev under et opprop mot de normerte prøvene. Da prøvene kom til 9.klassene boikottet ca. 55% prøven.
Det har vært en hard kamp elevene har ført. Mot Rana skolestyre - med DNA i spissen , og mot skoleledelsen på Mo ungdomsskole har de sloss. Med klart udemokratiske midler, med løgn
og hets sloss fienden - og TAPTE!

Seier i Mo i Rana:Norm
DETTE HAR SKJEDD
Uten å kontakte elevrådet bestilte lærerrådet de normerte prøvene til Mo ungdomsskole.Elevrådet krevde sa' <sbehandlingen
utsatt slik at elevene skulle få uttalt seg.
Men skoleledelsen ga blaffen i eleVrådets
krav, og prøvene ble allikevel bestilt.
Elevrådet fulgte opp - en stensil med argumenter for og imot prøvene ble delt ut.
Diskusjoner og avstemninger ble holdt
klassene. Elevrådsformannen skulle gå
rundt å informere om prøvene i noen klasser, men ble nekta av skolestyreren fordi

e

levaks ion i «genljas
d Mo ungdomsskole

12

informasjonen ville bli for ensidig mot.

Men han sjøl ga ut et skriv som oppfordret alle til å ta prøvene
Resultatet ble i alle fall klart nok,: Bare
i 2 av 21 klasser var det flertall for prøvene, resten var mot og av dem var 6
enstemmige
.

AKSJONSKOMITEEN - KJERNA I
KAMPEN.
På bakgrunn av dette resultatet ble aksjonskomiteen mot normerte prøver dannet på et elevrådsmøte, men den skulle
arbeide uavhengig av elevrådet.
Komiteen har drevet et effektivt arbeid;
elevene ble gjennom løpesedler informert
om hva sok skjedde, svar på løgn og hetsinnlegg i lokalpressa var daglig arbeid.
Saka har med tida fått svære dimensjoner
- det finnes vel knapt et menneske i Mo
som ikke veit hva som har skjedd på Moungdomsskole.
Underskriftskampanjen sto aksjonskomiteen bak... - i det hele tatt, aktiviteten
har vært høy og allsidig, med parolen:
'Boikott de normerte prøvene' " som en
rød tråd gjennom hele arbeidet.
Skoleledelsen ble klart pressa på defensiven - et nytt utspill kom: De normerte prøvene var nå frivillige. Men de som
boikotta ble trua med andre, vanskeligere
prøver.
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KAMP NYTTER PÅ UNGDOMSSKO._,EN:
Tross alle splittingsforsøk klarte elevene
å holde enheten og resultatet ble svært vellykka.7. og 8. klassene har nå gode forutsetninger for å drive kampen videre når
prøvene kommer til dem.
Skoleledelsen på Mo hadde hadde ikke noe
tro på at det var elevene sjøl som hadde
klart å føre denne kampen. Det måtte være

noen "voksne" lærere som sto bak, mente
skoleledelsen, elevene var bare brikker i
spillet.
Påstanden fikk et klart svar fra Mo-elevene:
"skoleledelsen tar beklagelig feil! VI ER
IKKE UVITENDE BARN! "
POLITISKE STRAFFER.
Skoleledelsen innså at den hadde tapt, men
satte igang drastiske tiltak for å hindre slike aksjoner i framtida.Kele aksjonskomiteen fikk nedsatt oppførselskarakter uten noen
begrunnelse, og foreldra til disse elevene
ble innkalt til styreren uten at elevene fikk
være til stede. Skolestyreren har til og med
antydet politianmeldelse mot elevrådsformannen fordi han stensilerte løpesedler på
skolen'.

erte prøver slått tilbake
Mo-elew
«Tvers
igjennom
lov til seier!»
Morten Sæterhaug, Rød Ungdom-medlem og
medlem av Aksjonskomiteen Har du noen gode råd å gi til andre som
skal kjempe mot normerte prøver ?
M.S. Det finnes vel egentlig ingen patentløsning på hvordan amn skal gå imot normerte prøver, vi må stole på vår egen og
elevenes fantasi og initiativ. Vi kan ikke
vente at skoledemokratiet skal fungere, at
elevene får komme til orde i saken gjennom
elevrådet. Det må kamp til . Og man må ikke
la seg bøye av trusler om utvisning og nedsatt oppførsel.

UREDD: Hva har du lært av denne kampen?
M.S.Jeg har lært at skoledemokratiet ikke
er noe virkelig demokrati.I viktige saker
som angår oss elever har vi ingenting
vi skulle ha sagt. Det eneste som nytter er
KAMP! Vi ser jo også hvordan byene og
instruksene er retta mot oss elever i akkurat slike situasjoner. I følge styrerens
eget utsagn har elevrådet brutt dusinvis av
lover, og aksjonskomiteen har antakelig
brutt alt som finnes av instrukser og reglement ved en skole.I slike tilfeller får vi bare huske Rudolf Nilsens ord:"Tvers igjennom
lov til seier."
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....101•1=11.

—

— Vi ser at valgløftene betyr
intet når DNA og SV finner det
for godt å svikte dem. Det skal
de ikke komme stilltiende
ifra! Det er en stor bevegelse
bak kampen for selvbestemt
abort. Det er den vi må bruke
å presse — NA! Vi gir oss
ikke!

kommer hver uke på s. 6 i
- Klassekampen.

AKP(m-I) hilser
det frie Vietnam
AKP(m-l)'s formann, Sigurd
Allern, overrakte 50. april
blomster med gratulaejoner til
direktøren for PRR's informasjonskontor i Oslo. Helge Øgrim,
formann i Red Ungdom, og Tuva
Gry øyen, medlem av sentralkomiteen i Norges Kommunistiske Studentforbund, overrakte
også blometer og hilsener. Hele
dagen den 30. var det en jevn
etrem av gratulanter til PAR . '
hiformu»nskontor i Oslo. (Foto:
Klassekampen)

VANNRE TT.

sommerkryssord
OBS'. Du må lese bladet nøye
gjennom først, hvis du skal
klare kryssordet.

ill

2.Folket seira 30. april.
4. Norges eneste arbeiderparti.
7. Norges Mesterskap.
8. Forræderi
10. Svin
11. Aftenpostens kloakk.
13.Dass
14. Er den forrige "fredsprisvinneren".
16.Gud

LODDRETT.
1. Saboterte abortsaka.
3. Stor revolusjonær.

4. Jentenavn.

5.Folket seira 17. april.
6.Pål Martinsen.
8.lkke lenger sosialistisk.
9.Sosialistisk land.
12. Rikelig.
15.Sør-Vietnams provisoriske
revolusjonære regjering.
17. Plateselskap
Denne gangen har vi satt opp en premie for kryssordet. Premien er et eks. av LP-plata:"Fram,
Fram" med Rødt Kor.
Alle riktige løsninger vil bli tatt med i trekningen
av plata - så send inn!
Navn

Adresse

▪
-
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Fin jente

UR

C-- "Fin jente"
311=v
- i før.
Og tenkte øyne, nese,
munn, hake, hår.
Tenkte bryster, hofter
og lange bein. _

UREDD's giftbeger gis denne gangen
til Arbeiderbladet (Oslo) for dets dekning av Faglig 1. Mai Front-toget i
Oslo. Selv Aftenposten måtte innrømme
at det var mellom 8-9000 deltakere i
toget, mens Arbeiderbladet søker å tie
ihjel at Faglig 1. Mai Front-toget var
det største klassekamptoget i Oslo på
mange år på denne måten:
"Faglig 1. Mai Fronts tog var kortere
i år enn tidligere. Mange falt fra i regnværet, og fram på. Younstorget kom aet
neppe særlig mer enn 1000 mennesker

ff "Fin jente,
_-- - sier vi nå.

It

Øtenker
~te er en
som kjemper.-

Sakli0 journalistikk! Bare 1000 folk,
skriver avisa. Javel, etter at regnet hadde
sila ned i timer og facistene hadde kasta
tåregass. Vi skulle likt å sett DNA sitt
torgmøte etter en slik medfart!
Det er et godt tegn at DNA-pressa må
angrepet av fijuge åpenlyst. "g
.nelAn er ikke en dårlig. men en god ti~'

Se som det lyser
- av kvinnefrontmerker i byen

- STIG HOLMÅS_i

❑ Jeg vil abonnere på UREDD. Norges
eneste landsomfattende avis for ungdomsskoleelever. Send meg innbetalingskort. Koster kr . 7, - i året.
C Jeg tegner støtteabonnement på kr,
10, - i året. Send meg innbetalingskort.
❑

Jeg vil gjerne selge UREDD. Send
eks. av hvert nummer.
meg

❑

Jeg vil ha kontakt med Rød Ungdom
Navn
Adresse
Slippen sendes til UREDD, boks 26

Grorud
Oslo 9.
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«INGENTING ER MER VERD

E FRIHET OG
UAVHENGIGHET»
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folket seiret
" Ingenting er mer verdt enn frihet og
uavheninghet" sa marxist-leninisten
Ho Chi Minh i 1966. 17. april 1975, etter
fem års krig er Kambodsja frigjordt. 30.
april vant folket i Vietnam full nasjonal
frigjøring.
Veien som har ført fram til seiersrik
frigjøring har vært folkekrig . Folkekrig
betyr å dra folkemassene sjøl med i kampen,
sjøl om en i førstninga mangler utstyr og
våpen. En må bygge på at folkekrigen er
en langvarig krig, for fienden rår over de
best utrusta styrkene i verden.
OG DENNE VEIEN SLÅR IKKE FEIL.

VIETNAM OG KAMBODSJA

Vietnam har vært angrepet i 30 år av
forskjellige krigsmakter. De har kjempet
mot og beseiret Japan, Frankrike og USA.
I 1954, da Frankrike trakk seg ut, kom det
istand en fredsavtale USA ikke ville godta, og som de allerede da gikk inn for å
bryte. De har sendt milliarder av dollar
og våpenhjelp for å holde liv i de forskjellige militær -juntaer .
I 1960 ble FNL dannet for å lede kampen
mot USA og fasistene i Sagion.
I 1969 ble PRR, den provesoriske re-'
volusjonære regjeringa dannet for å lede
oppbyggingen av de frigjordte områdene.
Nå er hele Vietnam frigjordt og folket
kan begynne for fullt og bygge det frie
Vietnam.

Folket i Vietnam og Kambodsja har gitt verden
et historisk eksempel på at bare folkekrigen
kan slå tilbake en supermakt.
Det er viktig for oss her I Norge å lære av
dette. USA som bomba Vietnams rismarker
kontrollorer Norge økonomisk og politisk.
Sovjet som hærtok Tsjekkoslovakia har
bygd opp verdens største marinebase få
mil fra Finnmarkskysten, og de presser
på for å få kontroll over havområdene
utenfor kysten vår.
Den heltmodlge kampen Indo-Kinas folk
har ført er en seier langt utover disse
landas grenser. Overalt i verden er fattige
og undertrykte folk i stadig hardere kamp
mot supermaktene og all imperialisme.
BARE FOLKETS EGEN KAMP
GIR SEIER:

Kambodsja ble angrepet av USA i 1970.
Den daværende kongen, Sihanouk ble styrtet
og isteden ble Lon Nol president. Kuppet
var gjennomført med sterk støtte av CIA,
den amerikanske spionorganisasjonen.
Sihanouk hadde prøvd å holde Kambodsja
uavhenig av indre land. Dette passet ikke
USA fordi det betød at de ikke fikk kontrol
over Kambodsja's råvarer. Derfor hjalp de
fasisten Lon Nol til makta.
Den nw,,onale forente frigjøringsfronten,
FUNK, bh, dannet for å lede krigen mot
USA og Lon Nol-regimet i Phnom Penh.
Ei regjering som skulle styre de frigjordte
områdene ble også dannet. Den fikk navnet
GRUNK, Kambodsja's Konglige Nasjonale
Enhetsregjering.
Frigjøringsfronten vant raskt store seiere.
Den 17. april var hele Kambodsja frigjordt.
Folket kunne begynne på oppbygningen av det
krigsherjede landet sitt.
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På yrkesskolen etter sommerferten

YLI

EN
ORGANISASJON
I FRAMGANG

UREDD har tatt en prat med formannen i
YLI, Ole Sortevik. Han er 17 år, og jobber
som mekanikerlærling på NEBB i Oslo.
HVA ER YLI?
Ole: YLI er yrkesskoleelevenes og lærlingenes interesseorganisasjon. Flesteparten
av medlemmene er tilslutta gjennom elevrådet på skolen eller gjennom lærlingegruppa på jobben. De aller fleste yrkesskolene er med, men hos lærlingene er
ikke organisasjonsprosenten så høy.
YLI har til formål å kjempe for yrkesskoleelevenes og lærlingenes interesser.
Ta eksempel fra aksjonen vi hadde høsten
74, den resulterte i at noen stipendier ble
hevet og at lånesatsene ble som studentenes.

staten ikke vil betale sin del av kaka.
YLI krever at staten skal skyte inn så
mange penger at leia ikke overstiger borteboerstipendet.
FLERE VIKTIGE SAKER?
En annen ting som vi i YLI synes er viktig, er mulighetene til å få lån og stipend,
Det er vanskelig å få stipend. For å få
maks. behovsprøvd stipend, ca. 2900 kr.,

HVA JOBBER YLI MED?
Omlag 50% av yrkesskoleelevene må flytte hjemmefra når de begynner på skolen.
YLI mener det er statens ansvar å skaffe
hybler som er så billige at vi har råd til
å bo i dem.
Et grelt eksempel på hvordan man ikke
skal legge opp driften av hybelhus, er
hybelbygget på gassverktomta i Oslo. Der
er leia for 1 rom og delt kjøkken og bad
(18 kvadratmeter) kalkulert til 500 kr. i
måneden, fordi staten ikke vil betale mer
enn halvparten av bygget.
Men det er gjort mange "tapre" forsøk
for å senke leia. Man har invitert private
bedrifter til å skyte inn penger, mot at
disse skulle disponere over noen av hyblene. Andre forslag har vært å gjøre
omlag 300 av de 700 hyblene om til helårshotell(forslaget kom fra Ronald Bye, DNA)
og man har planer om å gjøre hybelhuset
til sommerhotell. Man skal altså kaste ut
folk som bor der om sommeren fordi
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må ikke foreldra tjene mer enn 20-21000
kr. tilsammen. Tjener de mer enn 3436 000 får man ingenting.
Det er mange som er avhengig av økonomisk støtte fra staten. Retten til utdanning
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På yrkesskolen etter sommerferien

ECU.TTH
4

P

Bildet viser Læregutthjemmet i Oslo. Det var planlagt revet av Oslo Kommune,

men gjennom aksjoner og demonstrasjoner har lærlingene fått beholde huset.

gjelder derfor ikke for alle. Vi må kjempe
til alle får det. Vi må kjempe for at alle
får den pengestøtta de har behov for.
HVA ER YLI's HOVEDOPPGAVE?
Det viktigste YLI'jobber med, er å bevare
fagutdanninga. Det har kommet en rekke
framstøt fra staten for å gjøre fagutdanninga billigere og derved dårligere. Det er
nedsatt en komite; schønbergicomiteen. som
har kommet med sin første innstilling om
hvordan fagutdanninga skal se ut i framtida.Jeg skal kort prøve å skissere hvordan
de mener den skal være. For det første
skal det være et såkalt felles grunnopplæringsår. De har samlet fag i bransjefamilier,
i f. eks. Jern og Metallfag er det 17 forskjellige fag som ikke har mer tilfelles
enn at alle har med metall å gjøre.
Det andre og tredje året skal være
spesialiseringsår. Da først velger du et
fag. Det første året er bortkasta fordi opplæringa er spredt og overfladisk.

Fagutdanninga blir svekka og vi blir dårligere fagarbeidere. Dette utdanningsmønsteret kommer fordi arbeidsmarkedet er
ustabilt. Kapitalen trenger en arbeidskraft
som lett kan flyttes fra en jobb til en annen
f. eks. fra å være sveiser til å bli mekaniker.Dette er en dårlig ting.Schønbergkomiteen vil rasere fagene og viske ut
skillene mellom dem. Fagskillene er i dag
en beskyttelse for en sikker arbeidsplass
et nogenlunde høyt lønnsnivå,trivsel med
arbeidet osv. Med fagskillene har arbeiderklassen et forsvar mot kapitalen, en ting
Schønberg-komiteen vil fjerne.
Derfor anser YLI at kampen for å bevare
fagutdanninga er det viktigste vi jobber
med.
Tilslutt vil jeg komme med en oppfordring
til alle dere som har tenkt å begynne på
yrkesskolen: BEGYNN IKKE PA FELLESLINJER, OG MELD DEG INN I YLL'.!.
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UREDD
Ungdomsskoleavis utgitt
av RØD UNGDOM
Kommer ut med ca. 6 nummer i aret.
Adresse: Boks 26 Grorud, Oslo 9.
Postgiro 2 21 03 75.
edakt• o ansvarli: ut iver: Te 'e Tvedt.

