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F O R O R D

Rapporten er ikke rettet mot lærerstanden i sin alminnelighet fordi
Libertas mener at de aller fleste lærere utfører sin gjerning i full
overensstemmelse med de oppgaver og plikter de er pålagt.
Den retter søkelyset mot det aktive venstreradikale mindretall san
misbruker skolen politisk for å fremme klart formulerte målsettinger.
I rapporten blir det dokumentert at venstreradikale krefter ønsker å
misbruke skolene politisk, også ved ulovlige midler om nødvendig.
Det legges frem eksempler som viser at misbruk skjer.
Vi har begrenset oss til å legge frem eksempler som viser hvilke midler
som hovedsakelig tas i bruk.
Mange av de eksempler vi har mottatt er således ikke benyttet.
Vi er dertil ofte anmodet om å utelate materiale av hensyn til den
enkeltes integritet.
Vi ønsker å vekke myndigheter, lærere, elever og foreldre, fordi
mange ikke tar de venstreradikale tilstrekkelig alvorlig ikke minst
av den grunn at deres form og metoder virker fremmed og livsfjern.
Men venstreradikalerne er meget målbevisste i sitt revolusjonære
arbeid og vil kunne representere en fare for demokratiet dersom de
ikke i tide blir imøtegått.
Politikk er et naturlig element i skolen, men skolen må ikke bli et
politisk instrument i den klassekampen som et mindretall i den norske
befolkning gjør seg til talsmenn for.
Vi ønsker å skape grunnlag for en verdifull debatt om politikk i undervisningen. Det initiativ Libertas har tatt har allerede skapt betydelig opµnerksomhet og ført til verdifulle diskusjoner.

Oslo, 11. mars 1974
Libertas
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Jblenpolfen

28._n<iTember 19'73

. Fylkesordfører synger ut:

"Ensidig radikal virksomhet
i skolen kan ikke aksepteres"
Aftenpostens medarbeider ODDMUND SYVERSEN
Tønsberg, 28. november.
- Jeg vil rette en advarende pekefinger mot det som krefter i vårt samfunn kan vi nå ikke lenger akseptere.
skjer i vårt skoleverk, den ensidige politiske ·virksomhet Jeg går ut fra at andre politi,kere har observert det fenosniker seg inn. Jeg har · ikke noe imot· at det blir gitt men som selvsa.gt også foreldrene har lagt merke til, sa
politisk ·orientering på et likevektig grunnlag under full ordfører Einar Aksdal under generaldebatten i Vestfold
kontroll, men en ensidig indok~rinering fra radikale fylkesting. ·
Han bad fylkes.skolestyret og lokale skolestyrer være oppmerksomme på dette forhold, så langt
de maktet og hadde vllje -til det.
Han ke.lte det «en forurensninJ l
vårt skolesystem, et .tilta.it som
har til mål a. bryte ned et samfunnssystem som det overveiende
flertall ønsker».

distriktshøyskolen at Vestfold fyl,ke har søkt om å. få bygge med tre
linjer - og en administrativ overbygning - og han antydet flere
alternative molesteder. Man har
imldlertili ikke fått svar fra departementet som har sittet på Faken i ett og et halvt å.r - boru;ett
fra at man har fått en kvittering
for at saken er mottatt.
Det er hel~r ikke snakk om en
Distriktshøyskole
. stor institllSjon i første omgang,
Fylkesmann Olav Grove opplY'.5bare med plass til 200---300 studenter I tillegg til ae studieplasser
te i forbindelse med debatten om

man har idag. Det foregår forøvrig forhandlinger med Sandefjord
kommune om provisoriske lokaler
for distriktshøyskoleundervisning.
Før debatt(!n var kommr.t så
langt, spurte ordfører Ragnar
Heitun, Horten:
- Hvorfor kan vi ikke fA. dette
skoleslag uten i første omgang å.
bygge en ny stor skole? Man får
det inntryitjc at man har planer
om tre studieretninger I første
omgang. Man har Eik lærerskole,
som kan blJ endel av· dtstriktshØY· .
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skolen. og man har Horten tekniske skole til den tekniske linje.
Og ett eller annet sted i fylket må.
det dø. være mulig å leie lokaler
tll den tredje?

1.

INNLEDNING

1.1; Hvorfor denne aksjonen
I de senere år har avisene i stadig Økende grad bragt meldinger om
venstresosialistisk misbruk av skolene.
Libertas sendte på denne bakgrunn et åpent brev til medlemmer og
interesserte og som også ble offentliggjort i avisene, hvor det heter at
Libertas vil nedsette arbeidsgrupper med tanke på å legge frem en offentlig rapport.
(Se vedlegg).
Libertas skal ifØlge sin formålsparagraf arbeide for næringsfrihet,
politisk frihet og åndsfrihet som grunnlag for en fullverdig livsstandard
for alle. Formålet er i klart samsvar med de grunnverdier vårt demokratiske samfunn er basert på. Det er derfor naturlig for organisasjonen å
reagere når venstreradikale krefter misbruker den frihet vårt samfunn gir
den enkelte.
Denne frihet gjelder ikke ubegrenset.
I skolen er forholdet mellom lærer
og elev spesielt. Lærerautoriteten gir et særlig ansvar fordi man oppdrar
andres barn og har spesielle muligheter til å påvirke dem.
Ifølge gjeldende lover har lærerne ikke adgang til å benytte propaganda i
timene for å pådytte barn og ungdom sitt spesielle politiske syn. Dette
fremgår klart av Grunnskolelovens formålsparagraf og MØnsterplaneno
Med propaganda forstås bevisst og ensidig politisk påvirkning, ofte ved
bruk av virkemidler med sterk følelsesmessig appell.
De venstreradikales interesse for å påvirke barn og ungdom i skolesituasjonen fremgår klart av deres ideologiske målsettinger, programmer og
uttalelser forøvrig. Aktiviteten i skolene må sees i sammenheng med
kampen for proletariatets diktatur. Dette gjør at skoleinfiltrasjonen
ikke kan sees isolert.

1.2. Målsetting
Hensikten med arbeidet som denne rapporten er et ledd i, er å
påvise de venstreradikales målsetting om bevisst å utnytte
skolen for agitasjon for eget politisk syn.
påvise ved eksempler at politisk, propagandistisk materiell
er benyttet bevisst i undervisningssituasjonen.
bidra til at foreldre blir gjort kjent med at skolene i Økende
grad misbrukes fra venstreradikalt hold.
Arbeidet er hovedsakelig konsentrert om grunnskolen.
En har ikke sett det som en oppgave å vurdere lærerbøker godkjent av
Kirke- og Undervisningsdepartementet.
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Skolemyndighetene må reise spørsmålet om
de nåværende regler gir den tilstrekkelige
beskyttelse som foreldre og barn og skole
har krav på. • • •

Skolen må beskyttes mot
n-1. alle ekstremistgrupper
"Z..-'+'l
Langslet: Myndighetene må markere grensene
I dn senere tid bar det vært en rekke eksimpler pl at politiske ekstremistgrupper b&T
misbrukt sine posisjoner i skolen for i\ drive ~rovkornet politisk propaganda. ,Jeg forstår de
sterke reaksjoner blant foreldre og andre mot ,t skolebarn blir utsatt for den slags. Skolemyndighetene har no en sterk foranledning til i\ markere grenser som kan beskytte skole•
miljøet mot slike manipuleringskunster, sa nest'ormannen i Kirke- og undervisningskomiteen
I Stortinget, Lars Roar Langs I et (H) i et foredrag i Kongsberg igår.
Langslet mente det hadde
vært riktig å satse på en mer
liberal linje når det gjelder politisk virksomhet blant elevene,
og han fastslo at lærere selvfølgelig har samme rett som
andre yrkesgrupper til A hevde
sitt politiske syn. Men skolefellesskapet krever allikevel en
særlig tilbakeholdenhet overfor
politisk agitasjon.
Det store
flertall av skoleelever som Ikke
ønsker A bli trukket Inn I slike
konfrontasjoner har et rettmessig krav pA beskyttelse, noe for-

eldrene med god grunn legger
vekt på. Undervisningssituasjonen forutsetter en viss arbeidsro dersom skolen skal kunne
fylle sine oppgaver I samfunnet.
Og selve ld~en om en enhetsskole som foreldre med ulike
politiske syn trygt skal kunne
sende barn til, forutsetter at
skolen holder på avstand alle
forsøk pA ensidig propaganda
for en enkelt politisk strømning.
I dag ser man stadig oftere
grove eksempler på at disse nødvendige grenser blir overtrådt •
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av lærere som Ikke kjenner sitt
anøvar og av mllltante elevgrupper på de høyere klasset~ln.
Skolemyndighetene kan Ikke
I lengden overse dette 1 passiv
toleranse, sa Langslet og konkluderte: - De · må reise spørsmålet om de nuværende regler
gir den tilstrekkelige beskyttelse som foreldre og barn, og skolen selv, har krav på. Hvis det
Ikke er tilstrekkelig grunnlag
for å stoppe den slags uvesen.
bør reglene tas opp til revisjon.

1.3. Arbeidsmåte
For å gjennomføre arbeidet ble det nedsatt et utvalg bestående av
foreldre, elever og skolefolk.
Utvalget har hatt en analyserende funksjon.
Innsamlingen av opplysninger har i det vesentligste foregått ved at
interesserte har henvendt seg til utvalget. Utvalget er forøvrig sammensatt slik at deltakerne selv i mange tilfeller har egne erfaringer på
området. Denne arbeidsmetode har vist seg tilstrekkelig i henhold til
målsettingen.

1.4. Reaksjonene på Libertas initiativ
Libertas' initiativ for å påvise de venstreradikales misbruk av skolene
har vakt betydelig oppmerksomhet og er blitt kommentert så vel positivt
som negativt.
En rekke positive reaksjoner viser at aksjonen har vært en vekker for
mange, både blant foreldre, lærere og elever.
Reaksjonene fra den venstreradikale side har vært unison og massiv negativ.
Lenge før man hadde muligheter for å vite noe om hvordan arbeidet
var lagt opp, stemplet man tiltaket som "overvåking" av lærerne.
Endel har reagert mot tiltaket ut fra en tro om at Libertas skulle etablere . egne grupper i skolene for å drive den slags "overvåking". Det er
selvsagt ikke riktig.
Libertas har ikke og vil ikke opprette slike
grupper i skolene.
Skolens opplæring og oppdragelse av våre barn er lovbestemt og må kunne
gjøres til gjenstand for offentlig debatt. En slik debatt er et naturlig
ledd i den demokratiske opinionsdannelse. Den sterke motstand de venstreradikale har møtt dette arbeidet med viser klarere enn noe annet at de
står fremmede overfor sine motstanderes bruk av ytringsfriheten.

1.5. Libertas i Stortingets spørretime
På spørsmål til Kirke- og Undervisningsminister Bjartmar Gjerde om hvordan
departementet stilte seg til Libertas' aksjon, svarte statsråden bl.a.:
" ••• Vi ønsker i Norge en fri, en åpen og demokratisk skole. Portene skal
være åpne for ulike organisasjoner. Meningene skal fritt kunne brytes
mot hverandre.
Ulike organisasjoner, institusjoner og pressgrupper er
sterkt opptatt av det som skjer i våre utdanningsinstitusjoner. Man ønsker å påvirke både skolens form og innhold. Slik bør det da også være
i et demokrati."
Statsråd Gjerdes svar er i

sin helhet gjengitt som vedlegg til rapporten.

Likeledes vedlegges brev fra skolesjef Helge Sivertsen, Oslo, datert 6.
februar og Libertas svar datert den 15.s.m.
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Et av de første skritt er at disse fattige og
avmektige
arbeide

•

I

ånden, foreldrene, begynner a sam0

• • •
TORSDAG 23. MARS 1!171

Foreldre, foren eder!
Ikke så ofte hører man nu
den ensidige betraktning at
foreldrene alene har 1;1kylden
når barn og ungdom skeier
ut. Der finnes riktignok et
foreldreansvar som aldri kan
eller skal ristea av. Men foreldre er efterhvert blitt ganske emiomme med sine oppgaver. Om de trer frem som
dydens helter eller helgener i
selvgranskende ærlighet, kort
sagt som tapre · pedagogiske
eksempler til efterfølgelse, er
det ikke nødvendigvis nok i
en tid som vår. Konkurransen
om de unge, fra massemedia,
markedsførerne,
gjengene,
motestrømningene,
tidens
dominerende paroler og handlingsmønstre, er mektig. Man
ser da også at eksempelvis
narkotikafaren slår ned i
ungdommen uten miljøanseelse, i «gode» hjem såvel som
i kaotiske.

retning i mennes~ets vekst og
utvikling, hersket det almen
enighet om. En åndelig elite
kunne ha sine egne oppfatninger om dette, og begynte i
stigende utstrekning å utfordre tradiajonens autoriteter siden renessansen. Men i århundre efter århundre levet massene, det store folk, umiddelbart under normer og ha'ndlingsmønatre som var mer eller mindre inspirert av den
kristne lære i vår kulturkrets.
Man kunne trosse dem og forsynde seg mot dem - i lite
og i stort format. Men alment
akseptert var de. De var

Av

Erik Egeland

statsadministrasjonens,
kirForeldrene
er
blitt kens, rettslivets, skolens, forensomme før st og fremst for- eldrenes autoritære grunnlag.
En far og en mor hadde sådi kulturtradisjonene er slått
i stykker. Det er neppe grunn ledes hele samfunnet ideolotil å tro at menneskene var _ gisk med seg i oppdragelsens
bedre i gamle dager, og hadde faser. Nu har man, nær sagt,
en sterkere moralsk bevisst- samfunnet mot seg i denne
het opparbeidet i seg. Men samme
prosess.
Intet
oppdragelses-oppgaven
var ungdomsopprør kunne før vår
langt enklere. · Ungdomspro- tid finne støtte noe sted. Viblemet som et voksende og ste poden seg allikevel trassig
uhåndterlig
samfunnsonde,
eksisterte ikke. Det er så inntil det uhelbredelige, var
det å sende ham til sjøs, til
mange grunner til det at
Conga eller et annet sted hvor
ingen ord i en avis kan dekke
dem alle. Men ett hovedtrekk virkeligheten ble den siste
hårde lærer.
kan berøres.
I vårt land ble disse
I de gamle kulturtradikulturtradisjoner som ikke
sjoner var det innlagt en vis- minst var familiens basis, for
dom som mennesker og sam- alfor utfordret av Bohemens
funnslag mer eller mindre revolusjon i åttiårene. I bitter
ureflektert bøyet seg for. Alle konsekvens reflekterte den de
samfunnsinstitusjoner bekjen- materialistisk tjenende - og
te seg til dem, om de enn ikke frigjørende
åndsmakter
fulgte idealene i praksis. Det som skulle komme til å rasere
grunnleggende gode og onde, all ureflektert tillit til autorisanne og falske, den ønskelige tetene, all «barnetro>. J:t'ørst
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gjorde borgerskapet opprør,
så arbeiderne, kvinnene og nu
ungdommen.
Ingen moralske løsninger
eller autoritetsforhold er selvfølgelige lenger. Unge og eldre har krevet frihet, og er
dermed blitt kastet tilbake på
seg selv. Av barnetroens
ruiner må da en voksen tjenende tro skapes i den enkeite
og i miljøene. Ingen ferdigl~gede svar er til å stole på. Alt
må oppdages og erkjennes på
ny, og under denne prosess vil
det ventelig tilføres verqier
som tiden neglisjerer og trenger.
For foreldre er det bl.a.
viktig å finne utveier til å
bryte ut av den isolasjon de
er havnet i. Et mer realistisk
samarbeide med skolen er
nærliggende. Men statsskolesystemets anonyme autoritet
er ikke innbydende. Ganske
anderledes fruktbar kan situasjonen bli i privatskoler
hvor partene erkjenner at de
konkret trenger hverandre på
mange måter. Men enhver lærer, også i statsdrevne skoler,
har et ansvar og vel også tilsvarende muligheter, som rekker ut over undervisningsplikten for den oppvoksende
slekt på skolen. Likeledes alle
prester, kuratorer, ungdomsledere og foreldre som øyner
et initiativ til hjelp for flere.
Skal man i våre samfunnsforhold få has på ungdomsproblemet i all dets mangfoldighet, må foreldrene trekkes
frem. Et av de første skritt er
at disse fattige og avmektige
i ånden, foreldrene, begynner
å .samarbeide og danne levende miljøer. Av ærlig søkende
gruppevirksomhet
oppstår
fornyelsen i det sosiale i våre
dager.
Altså, foreldre i alle hjem,
foren eder!

1.6. Borgerlig "indoktrinering"
Et moment som er kommet mer og mer frem i debatten i den senere tid, er
påstanden om at venstreradikal agitasjon i skolen bare utgjør en liten
motvekt mot den formidable "borgerlige indoktrinering" som har skjedd via
lærerbØker, konservative lærere og hele skolesystemet i alle år.
Vi aksepterer ikke bruken av ordet indoktrinering i denne sammenheng.
Indoktrinering bØr reserveres for meningsdressur slik vi ser det i
totalitære stater.
Vi benekter ikke at våre barn blir "påvirket" i skolen. Det fremgår av
skolens formålsparagraf at så skal skje. I Grunnskolelovens§ 1 heter
det at grunnskolen skal gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse og
sørge for at de blir "gagnlege" og selvstendige mennesker. Og når det
heter at skolen skal fremme åndsfrihet og toleranse, er dette uten tvil
målsettinger for en bevisst påvirkning. Det samme er tilfelle når.• det
i Gymnaslovens§ 2 heter at gymnaset skal bidra til å utvide kjennskapet
til og forståelsen av de kristne grunnverdier, vår nasjonale kulturarv,
de demokratiske ideer og vitenskapelig tenkemåte, samt fremme menneskelig
likeverd og likestilling, •åndsfrihet og toleranse.
Men dette har Stortinget besluttet på vegne av det norske folk at skolen
skal gjøre og beslutningen er fattet på demokratisk vis. Det innebærer
bl.a. at den som undergraver respekten for vår kristne kulturarv og for
det demokratiske styresett, ikke handler i overensstemmelse med norsk lov.
De som Ønsker at skolen skal gå inn for andre verdier, har full anledning
til å kjempe for sitt syn i den alminnelige debatt og i våre parlamentariske organer, men de må ikke bruke klasseværelset som forum for den
politiske innsats.
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2. KONKLUSJONEN

På bakgrunn av rapporten kan det slås fast:

-

1.

Venstreradikal ideologi gir klart uttrykk for at klassekampen
føres på alle plan, også i skolen, og med alle midler, også
illegale.

2.

Metoden er å forene lærere og elever i en felles front, og
skolekampen underordnes den totale klassekamp.
Enhetsfronten bygges opp på "dagskrav", d.v.s. populære
saker som de fleste kan enes om og som ofte er partipolitisk
nøytrale.

3.

Det er en klar tendens til at enkelte lærere tøyer Mønsterplanens ramme til også å omfatte bruk av propagandistisk
tilleggsmateriell og tendensiøst redigerte prøver etc. i undervisningen, under henvisning til såkalt pedagogisk frihet.

4.

Det ser ut til å være generell enighet blant venstresosialistiske
partigrupperinger om at skolen bevisst skal brukes i den samfunnsomveltning som er deres langsiktige mål.

5.

Utviklingen varsler en tendens i retning av stadig større politisering innen skolesektoren. Det er grunn til å bekjempe
venstreradikale fremstøt og verne om skolens verdibevarende
og skapende oppgav~. Det er et klart flertall i Norge for at
barna skal utvikle seg i et demokrati bygget på rettsstaten
og de kristne verdier.

13
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lære. Debatten i avisene hadde
vært hektisk, og man merket ty delig en ·viss spenning i salen .
Men debatten her ble rolig og
grundig. Den viste nok at
planens stikkordsform var uhel d ig . Og man var uenig om hvorvidt den likevel var tilstrekkelig
klar til å danne grunnlag for
undervisning i dette fagområdet.
Vi var av dem som ønsket en av klaring og presisering, spesielt i
den etiske målsetti ng og i ramme
for undervisningen . Nå
ble
planen vedtatt uten end ri nger.
Og mange fra samarbeidsutval gene rundt på skolene, som har
lagt arbeid i sine uttalelser til
skolestyret, undres på hva det
betyr. Har man lekt skoledemo krati , eller vil det bli tatt noe hen syn til ønsker fra elever, foreldre
og lærere i denne saken?
Ellers er vi stad ig spesielt opp tatt av å finne fram til årsakene til
det høye kostnadsnivået i Osloskolen , og finne fram ti l et slags
kvalitativt mål for hvor vi står.
Det er lett å se smått på alt vi har
oppnådd, mens det som står igjen
blir stort og ruvende. Faktum er i
alle foll at vi i Oslo har et gjen nomsnitt på 19 elever pr. lærer i
grunnskolen, og det er ikke noe
dårlig tall. Skoleåret 70 / 71 lå det.
tilsvarende tall for barnetrinnet i
USA på 29,4 og Storbritannia
28,5. Kunne vi så greie å bygge
skolene litt rimeligere, og få paviljonger som både er bill ige å
sette opp og å flytte, ville vi være
kommet langt. Elevpresset i de
nye boligene er en stad ig hodepine.
Ragnhild Soll i.

•

En skole
for sosialismen
Bjørn H. Ruud, Venstresosialistisk
enhetsliste i Oslo

Skolen er et produkt av det
samfunn den fungerer i, samtidig
som den er en produsent av «nyttige » samfunnsborgere forbruksmessig, ideologisk og yrkes messig . Både i sin struktur og i sin
pedagogiske
virksomhet
vil
skolen i et kapitalistisk samfunn
være dominert av vareproduksjonsideologien !«Mest og størst
utbytte, på kortest mul ig tid , med
et minimum av investeringer»).
I et sosialistisk samfunn hvor
skolen , yrkeslivet, kulturlivet osv .
opptrer som ·et stort koodinert
hele, vil skolens almendannende
og oppdragende rolle få en mye
større betydning. Å skape det totale mennesket blir mer vesentlig
ennå innpode detaljfakta .
Imidlertid setter selvfølgelig
det kapitalistiske samfunn en rekke absolutte barrierer for en sosial istisk skolepol it ikk . På grunn
av den sosiale detaljplanleggingen · vil ikke minst de økonomiske rommene sette ganske
klore grenser. For fler og fler
mennesker blir etter hvert ·dette
stadig mer paradoksalt i et sam funn hvor den offentl ige fattig dom står i stadig tydeligere motsetning ti l en privatkapitalistisk
overflod og sløsing .
Men en tota l revolusjonær ·
omveltning av vårt samfunn krever innsats på alle fronter. Ikke
minst vil innsatsen på skole - og
kultursektoren her være vesentl ig,
. hvor den anskue Ises- og illustra sjonsmessige siden ved kampen
er åpenbar.
Det er i lys av en slik a l men erkjennelse at Venstresosialistisk
skolegruppes politikk må sees .

- Vi er imot en reduksjon av
uketimetallet. Dette v il nemlig
medføre en økt vekt på den rent
fakta-lærende siden ved skolens
virksomhet. Det som vil lide, er
alle de sosiale og pedagogiske
hjelpeti ltak, ·den utdypende forståelse av stoffet, samarbeidsformene i skolesamfunnet osv.
Vi er for en bedre undervisning i seksualkunnskap, idet dette
i høy grad er praktiske kunn skaper for det enkelte menneske i
dets hverdag .
· Vi er for et reelt og meningsfylt demokrat i i den enkelte
skole, med økt mynd ighet til
samarbeidsutvalgene, og deres
representasjonsrett i skolestyret.
V i er for en skole hvor
læreren og eleven inngår en likeverdig, demokratisk dialog om
den felles sak: å oppdra og 6
lære av hverandre .

Gslo
VR1

•
5'kot..~ ,V

/?

3

Frå SF's gruppe
Vi visste det frå før, men to års
erfaring i Oslo Skolestyre hor
g jort vissa sterkere; ein · kommunalpolitikor, sjøl i · ei.n mektig
storby som Oslo, blir knøttende
liten i spelet og dansen om makta.
Maktlaus er ordet, maktlaus
overfor avgjerder som blir tekne
heilt andre stader enn i Bystyresalen i Oslo Rådhus. Kyrkje - og
undervisningsminister Gjerde li- ·
kar å mystifisere avgjerdsprosessen og seier t: d . at «5-dagers
uken tvinger seg from ». Men slikt
skoddeprat dekkjer berre over det
både vi og vonaleg Gjerde veit,
at i eit kapitaistisk samfunn er det
kapitalkreftene som d irigerer utvikl inga, også i skolen . Vi kon
meine og forlange og ønskje. Vi
kon skrike og trygle det vi vil frå
talarstolen . Det hjelper berre så
lite.
Sl ik i dei sakene vi kollar store,
dvs. i dei som i store drag besteminnhold
i
mer struktur og
skoleverket. Men i ein del saker
som ofte synest små, er det lit~t
annleis. Der kon v i vero heldig
og få viljen vår g jennom . Til kvart
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3. HVA BYGGER KONKLUSJONENE PA
3.1. Venstrekreftenes ideologiske bakgrunn og metoder
3.1.1. De venstreradikales mål - proletariatets diktatur
Innen de marxistiske partier er det uenighet om mål og midler, men marxismen er i sin karakter klart revolusjonær, og det gjelder for alle
grupperinger.
Utvalget har ikke sett det som sin oppgave å analysere de forskjellige
marxist-leninistiske ideologier. Vi vil dog slå fast at det felles mål
er proletariatets diktatur.

3.1.2. Innsatsen på skole- og kultursektoren vil være vesentlig for den totale revolusjonære omveltning
I "Oslo-skolen" utgitt av Oslo skolestyre, nr. 1/73 uttaler Bjørn H.
Ruud, venstresosialistisk enhetsliste i Oslo:
"Men en total revolusjonær omveltning av vårt samfunn krever
innsats på alle fronter.
Ikke minst vil innsatsen på skoleog kultursektoren her være vesentlig hvor den anskuelses- og
illustrasjonsmessige siden ved kampen er åpenbar."
I artikkelen "Langvarig kamp må til" fra "Klassekampen" nr. 4/70 om
studentenes og elevenes kamp : fremheves følgende som en nøkkeloppgave:
"Militant kamp - "moderasjon" - og vakre bønner til staten har
vært gjennomført lenge nok uten resultat. Framgangen nå er
skapt gjennom militant massekamp. Denne kamp må fortsette og
nye kampformer utvikles."
Tove Nagel Syvertsen, lærer ved Lutvann skole i Oslo, nr. 17 på RØd Valgallianses liste i Oslo, (Rød Valgallianse består av AKP (m-1) og uavhengige sosialister), uttaler i Valgavisen for ungdom juni 1973 bl.a.:
"Mange lærere og elever sier oppgitt at politikk nei det orker
de ikke å drive med. Men det er politikk når for eksempel
sentraliseringa av skolen skyter fart, når nynorske lærebøker
diskrimineres. Å slåss mot dette er vår måte å drive politikk
på. Men det betyr også at vi må slåss for retten til å drive
politisk virksomhet i skolen, både for elever og lærere. Blant
annet dette bør vi bruke valgkampen til."
En av forfatterne av "Den lille røde bok for skoleelever" Pax Forlag,
sier i et intervju i Dagbladet 25. oktober 1969:
"Vi kan ikke endre samfunnet radikalt uten at skolen endres
radikalt. Vi må oppdra barna til å stille krav om forandring i
samfunnet når de kommer ut av skolen.'.'
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FULL STØTTE TIL ELEVENES
RETTFERDIGE KAMP!
HELGE (/)GRIM

I dag går både den internasjon a le og den
nasjonale kapitalismen inn i ei ny og alvorlig
krise. Som en logisk konsekvens av dette, strammer de herskende klasser sitt grep om samfunnet,
statsapparatene styrkes og imperialistene går
til stadig grusommere overfall på verdens folk.
Samtidig blir alle utplyndrernes løgner gjennomskua, de arbeidende masser lar seg ikke
lenger narre av borgelig-demokratiske fiksfakserier. I stedet fylker de seg om de revolusjonære partier og organisasjonene, og under
deres ledelse masjerer de fram til en verdensomspennende seier.
Også her i landet ser vi denne utviklinga.
Den økonomiske krisa som er i emning, er ikke
bare en trussel mot arbeidsfolk, vi opplever
samtidig at monopolkapitalistene ser profitten truet. For å redde skinne ~, er de nødt til
å intensivere og auke utpryndringa av det
arbeidende folket. Tidsstudier og rasjonalisering, innføring av moms, dette er eksempler på
økonomiske maktmidler som den herskende
klasse tar i bruk. Samtidig auker den politiske
undertrykk.inga.
For borgerskapet er det
ikke bare av viktighet
å kunne slå ned på det kommende opprøret med
STATEN, det voldelige undertrykkingsapparatet,
det vil sjølsagt også gjøre alt for å "hindre"
(i virkeligheten utsette) at folket reiser seg
og tar makta. Derfor innskrenker de folkets
borgerlig-demokratiske rettigheter, slår ned
på alle progressive og revolusjonære organisasjoner og søker gjennom løgner og Teakajonær
propaganda å føre massene bak lyset, å svekke
massenes kampvilje.
Skolen er borgerskapets framste middel til å
påvirke arbeiderklassens ungdom. med reaksjonær
løgnpropaganda og rigide disiplinregler søker
herskerklassen å underminere de framtidige arbeideres klassefølelse, innpode en idealistisk
erkjennelsesmåte, lære dem opp til blind lydighet overfor borgerlige "autoriteter", og så
mistru til folkets revolusjonære organisasjoner. Betyr ikke dette at borgerskapet sitter
med "bukta og begge endene", at kampen for
sosialismen er · tapt på forhånd fordi de åra de
går på skolen har · gjort arbeiderne "borgerlige"?
Nei, slett ikke. ~Det · sosialistiske system vil
en gang tre i stedet for det kapitalistiske
system. Dette er en objektiv lov, uavhengig av
menneskets vilje. Hvor sterkt de reaksjonære
enn prøver å stanse historias hjul, vil revolusjonen før eller seinere komme og uunngåelig seire." (mao) Uansett hvilke intriger den
døende herskerklassen setter i verk, uansett
hvilke fortvilte krumspring de foretar seg og
uansett hvor mange hatske angrep de setter inn

mot de revolusjonære, vil massene avsløre dem
og kullkaste deres planer. Dette er det som
skjer på alle kl a ssekampens fronter i dag. Og
sjølsagt blir ikke det viktige frontavsnittet
som skolene er; stående uberørt. Også på skolene raser kampen mellom den herskende og de
undertrykte klasser. På skolene over hele
landet reiser elevene seg til kamp mot det
borgerlige diktaturet. Hoveddelen av elevmassen . er sønner og døtre av arbeider~; de
har en proletær familieb~kgrunn. Samtidig
vil de i regelen etter utdannelsen gå inn i
klassen av lønnsarbeidere, de har derfor objsktiv interesse av sosialismens seier. Ved
sida av gruppa av bevisste, ~roletære elementer fins det ei gruppe (stor eller liten)
elever som inntar ei vinglete holdning. De
kan ha sin bakgrunn i småborgerskapet eller de
kan rett og slett være forvirra p.g.a. borgerlig propaganda. Ettersom kampen utvikler
seg, vil denne gruppa bli stadig mindre, og
hoveddelen vii stille seg på arbeiderklassens
side. Det har vi allerde sett flere konkrete
eksempler på.
mellom hovedtyngden av elevmassene og et lite
mindretall som har familiebakgrunn i overklassen, eksisterer det en klar antagonisme,
som er en gjenspeiling av forholdet mellom
folket og kapitalen. Disse elevene er i regelen forutbestemt til gjennom arv å overta
råderetten til produk s jcinsmidlene. Derfor har
de objekti~ interesse av å bevare kapitalismen, og de stller seg såleis på reaksjons side.
Enkelte "kloke hoder" har undra seg på hvorfor kampen ofte er mer framskreden på ungdomsskolen enn på gymnas, og er kommet til det
"svaret" at det er fordi ungdomsskoleelvene .
er mer "umodne". Dette· er åpenbart feil. ,År-'
saken ligger ikke i en slags "gen~rasjonsmotsetning". Den ligger i det faktum at leksepresset og karakterjaget er hardere enn
den obligatoriske ungdomsskolen, og at inn
podinga av borqeriiq ideologi har kommet lenger. Elevene i gymnaset er i større grad
blitt lært opp til en "ansvarsholdning".
("Vis at dere er voksne, ikke oppfør dere
som førsteklassinger".) Dette ved sida av
at elevene med proletær bakgrunn ut~jør en
prosentvis mindre andel av elevmassene i
gymnaset enn i ungdomsskolen, er det som
gjør at bevegelsen kan komme noe seinere i
gang blant gymnasiastene.
For et par år sia så situasjonen på skolene
ganske annerledes ut enn den gjør i dag. Den
gangen dominerte de småborgerlige og de ·direkte reaksjonære, som i fred og fordragelighet dreiv med parlamentariske spillfektinger.
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3.1.3. Alle kampformer må beherskes - legale og illegale

I heftet "skoleeleven og den sosialistiske revolusjon" utgitt av SUF
(m-L), (nå RØd Ungdom) heter det:
"Partiet må beherske alle kampformer:
Massenes, den parlamentariske, den legale og illegale."
Om "Skolekampen" sier Pål Steigan i Ungsosialisten nr. 3/68:
"I kampen for elevenes interesser vil vi komme til å måtte
benytte oss av virkemidler både utafor og innafor de grensene
som de gjeldende lover og regler tillater •• "
Videre:
" ••• Kort kan det sies om virkemidlene at en må vise en viss
fantasi og ikke være redd for å gå utafor . den "legale" ramme
når det måtte være påkrevd."
Om virkemidlene i skolen sier Morten Falck i en artikkel i Ungsosialisten
nr. 4/1968 med overskriften "Om det revolusjonære skolearbeidet" som bl.a.
omhandler en "fagforening for skoleelever":
"Hvilke virkemidler kan en slik organisasjon benytte seg av?
Alle som er tjenelige og g 'jennomfØrbare.
Man må ikke binde seg
til bare å benytte de aksepterte "virkemidler" - vennlige henstillinger til skolens ledelse-. Der det er nødvendig og
mulig bØr man også benytte virkemidler som elev- eller klassestreik, sit-down-aksjoner, demonstrasjoner, veggaviser osv~
Flaggheising og slagordmaling i skolegården er også virkemidler
som har vært forsøkt med hell, men dette er aksjonsformer som
er temmelig avhengig av det private initiativ."
SUF (m-1) (nå RØd Ungdom) gir klart uttrykk for en total mangel på
respekt for gjeldende lover. Demokratiets spilleregler og ofte hårfine
balanse gjelder ikke for dem.
I kraft av sin ideologi setter de seg suverent utover alle lover når situasjonen krever det. Målet helliger øyensynlig alle midler.

3.1.4. Kampen på skolene ledes utenfra
Helge Øgrim, formann i Rød Ungdom, gir uttrykk for at "skoleelevenes
revolusjonære kamp" må ledes utenfra.
I Ungsosialisten nr. 2/69 uttaler
han:
"Det er de revolusjonæres oppgave ålede og utvikle elevenes
kamp i riktig retning. · De må forklare med-elevene at bevegelsen
på skolene er en del av den almenne klassekampen, og at elevene
derfor verken kan vinne seier aleine eller være de ledende i
klassekampen, at elever og studenter er de første t i l å gjøre
opprør, betyr ikke at de utgjør en egen klasse eller at de kan
være arbeiderklassens avantgarde. ---
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1

Til tider har man følelsen av å stå midt
oppe i en historisk prossess, et viktig tidspunkt i utviklingen. Dette karakteriseres
ved følelsen av at må må noe gjøres», ~det
går ikke an å la tingene skure å gå lengen.
Etter min oppfatning er en slik følelse
utbredt i vår tid på mange samfunnsområder. Også innenfor skoleverket, særlig i
ungdomsskolen. Mange skolefolk står
daglig overfor dillemmaet, skal en
aksjonere straks, eller resignere? Som
oftest blir resignasjonen den eneste utveg.
Det er resignasjonen og tilpasningslinjen
som har preget progressive lærere i ungdomsskolen til nå. Bevisste aksjoner har
nok forekommet, men bare som små
krusninger på en speilblank flate.
Skolesystemet har en egen evne til å
korrumpere. En lærer som tenker annerledes, alternativt, står daglig overfor en
mur av motstand i det nære miljø. Alle
ledd i skolesystemet, elever, foreldre, lærere, skoleadministrasjon og skolepolitikere er resultat av og bærere av den etablerte praksis i skolen.
Å forandre skolen kan derfor aldri bli
et verk av spredte, enkeltstående læreres
kamp. Reformene vil heller ikke komme
hurtig. Men en begynnelse må skje, og
den må skje innenfor den offentlige skolen, med de lærere som har sitt virke der
og ut fra de planer og instrukser som
gjelder. Mange progressive lærere ønsker
seg en alternativ skole utenfor den offentlige skolens ramme. Men dette vil etter
min mening ikke løse de grunnleggende
problemene i den offentlige skolen.

Og reformene må komme nedenfra,
som et resultat av en bevisstgjøring blant
dem som har sitt daglige virke i skolen.
Skal en makte dette, må en samordning
av de progressive kreftene finne sted. Det
må aksjoneres, og handles bevisst ut fra
bestemte målsetninger og en gjennom- ·
tenkt strategi. Noen vil kalle dette
. mndergravning», ~illojalitet» og det som
verre er. Jeg vil gjerne kalle det pedago·
gisk geriljavirksomhet, d.v.s. fremstøt på
skolefronten gjennomført av større eller
mindre grupper av lærere, med et bevisst
felles mål og en klart skissert strategi.
Men er ikke dette i strid med de demokratiske prinsipper? Vil ikke dette føre til
pedagogisk diktatur, der en militant
minoritet tvinger gjennom sine løsninger
mot flertallets vilje?
Forutsetningen må være at viljen til å
forandre uheldige sider ved skolen, vinner alminnelig tilslutning blant skolefolk . .
Dette kan skje gjennom en grundig diskusjon av skolens målsetninger, slik de
bl.a. kommer til uttrykk i Mønsterplanen.
Jeg tar ikke dette som utgangspunkt
for å lansere en dovlydighetspedagogikk». Troskap mot bokstavene i lærerplanene er ikke noe mål i seg selv. Imidlertid er det min ærlige overbevisning at
vi ville ha hatt en bedre og mer menneskevennlig skole om det var læreplanenes ideer og ikke samfunnets effektivitetskrav som dannet grunnlaget for skolen. Det har i våre læreplaner vært en
konflikt mellom målsetningene og virkemidlene. I denne konflikt har skolen havnet på den gale siden av gjerdet. Vi har
prioritert de faglige krav på bekostning
av den menneskelige trivsel. Vi har innført kursplansystemet og normerte prøver, men negilsjert menneskeverdet.
Lærerplanenes innledningskapitler sier
en del om trivsel, enkeltelevens krav på
selvrealisering, demokratiske holdninger
og toleranse, elementer som skulle danne
de menneskelige kvaliteter i skolen. I
ungdomsskolen derimot er det konkurransen, karakterjaget, mangel på respekt
for teoretisk svake, autoritære lærerholdninger og intoleranse overfor ulike avvik
som råder.

1 tillegg til lavstatusgruppenes manglende tilpasning, er en generell mangel på
trivsel et iøynefallende trekk ved dagens
ungdomsskole. Her er det ikke bare
snakk om en håpløs og «pøbelaktig»
minoritet, som ødelegger for de andre.
Store elevgrupper på tvers av intelligensnivå gir tydelig uttrykk for manglende
trivsel. Man går på skolen fordi det er et
nødvendig onde, ikke fordi man liker det.
Men også mange lærere vantrives.
Flukten fra ungdomsskolen _til barneskolen har vært et kjent fenomen i flere
år. Etter hvert har nok bemanningssitua-
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sjonen stabilisert seg. Det er de tøffeste
som er blitt igjen i ungdomsskolen.
Hva er. så årsaken til at ungdomsskolen
er blitt en skole der vantrivsel ser ut til å
være det. mest dominerende trekk, en
skole som på grunnleggende områder avviker fra læreplanenes intensjoner? Det
er vanskelig å gi noe uttømmende svar.
Noen viktige momenter bør likevel nevnes.

lærerutdanningen
Lærerskoler flest er autoritære. De
makter ikke å gjøre lærerstudentene til
selvstendige mennesker.
Lærerskolen klarer heller ikke å forberede studentene på den virkelighet som
vil møte dem i det praktiske liv. I pedagogikkundervisningen doseres . verdifulle
tanker, som ville føre til omfattende forandringer av grunnskolen, dersom de ble
satt ut i livet. Men lærerstudenten lærer
lite om maktforholdene i skolen, om de
begrensninger det rådende system setter
og om hvilke virkemidler som kan nyttes
for å endre systemet.

Karakterene
Mange foreldre venter av dagens skole
at den skal fylle den samme funksjon som
foreldregenerasjonens skole fylte. Skolen
skal gi og kontrollere kunnskaper og
dessuten holde ~god disiplin». En god
lærer etter dette er en som gir mye lekser
og som får elevene til å sitte stille i timene.
Elevenes sosiale utvikling, samarbeids. evne og holdninger er det få som spør etter.
Læreren blir altså et offer for de forventninger som foreldrene stiller.
Men samfunnet stiller også krav. Gjennom karaktersystemet, eksamen og
normerte prøver har offentligheten sikret
seg kontroll over skoleverket. Karakterene bestemmer i stor grad innholdet i
·
skolen.
Men et karaktersystem kan håndheves
på forskjellige måter. Det er mye opp til
hver enkelt skole og lærer å bestemme
hvor mye karakterene skal få spille med i
undervisningen.
De fleste lærere ser i karakterene sin
eneste mulighet til å motivere elevene,
faglig som disiplinært. Karaktersystemet
er blitt lærerstandens siste skanse mot
fullstendig kaos i undervisningssituasjonen.
Uten tvil gikk det an å forvalte karaktersystemet på en langt mer diskret måte
enn det som etter hvert har blitt vanlig i
ungdomsskolen. Med en mer bevisst
holdning fra lærernes side ville karakterene kunne reduseres til et minimum.
1 steden er lærerne blitt samfunnets
lydige tjenere i kampen for å oppnå best
mulig utskilling av de ulike intelligensnivå.

Derfor må skoleelevenes revolusjonære kamp koordineres med den
almenne klassekampen og legges under de revolusjonære arbeideres ledelse."
I "Kveldsforum" 23. januar 1974 uttalte Helge Øgrim at han fremdeles sto
for 99% av innholdet i det ovenfor siterte. Han uttalte at kampen selvsagt også måtte føres i timene.
For å forstå dirigeringen utenfra, kan det være grunn til å studere SUF
(m-1) 's (RØd Ungdoms) vedtekter. Det omhandler bl.a. demokratisk sentralisme som er et fundamentalt begrep i kommunistisk tenkning.
(Se
avsnitt 5).
Det fremgår der at kravet om å underordne seg partiet og partiets linje
er absolutt. Fraksjonsdannelse og uenighet etter avgjørelser er fattet,
er grunnlag for eksklusjon. En lærer som er medlem av AKP (m-1) (Arbeidernes Kommunistparti marxist-leninistene), og som arbeider i norsk
skole må fØlgelig bryte enten norsk lov eller partiets vedtekter.

3.1.5. Strategi for venstreradikale lærere
Om lærernes arbeid på skolen
målsetting og strategi - sier Arvid Fragell i Praxis nr. 7 (nr. 6/73) (et skoletidsskrift for sosialistiske
lærere, elever og foreldre):
" ••• Og reformene må komme nedenfra som et resultat av en bevisstgjøring blant dem som har sitt daglige virke i skolen.
Skal en makte dette, må en samordning av de progressive kreftene finne sted. Det må aksjoneres, og handles bevisst ut fra
bestemte målsettinger og en gjennomtenkt strategi. Noen vil
kalle dette "undergravning", "illojalitet" og det som verre er.
Jeg vil kalle det pedagogisk geriljavirksomhet, dvs. fremstøt
på skolefronten gjennomført av større eller mindre grupper av
lærere, med et bevisst felles mål og en klart skissert strategi."

Blant de saker det skal arbeides med er alternative tolkninger av Mønsterplanen, en utbygging av forholdet elev/lærer og full politisk frihet for
skoleelevene. Det påpekes videre i Fragells artikkel at lærerne i større
grad må ta i bruk støttelitteratur der dette gir større "pedagogisk
frihet".
Fragell benytter betegnelser som reformvennlige og progressive
lærere og pedagogisk frihet, - en bevisst positiv ladet språkdrakt.
I
realiteten dreier det seg om venstresosialistiske lærere som organisert
skal utnytte de muligheter skolesystemet gir til å drive ideologisk propaganda. Elevenes holdningsdannelse skal ledes i venstresosialistisk
retning uten hensyn til f.eks. hva fcireldr.e :måtte. mene , .artl . det.
1

3.1.6. Enhetsfront lærer - elev
Strategien "Klassekampen" gjør seg til talsmann for er å danne enhetsfronter på alle plan, også i skolesituasjonen. Følgende er fra "Klassekampen" nr. 1/70:
"I 1969 begynte studiet av marxismen-leninismen-Mao Tse-Tungs
tenkning for alvor blant norske elever og lærere i alle skoleslag.
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•

Vi håper at stadig fler elever og lærere i 1970 vil studere
denne teorien og anvende den i kampen på skolen. Den vil være
avgjørende for at kampen skal gå i riktig retning og utvikle
seg i bredden og dybden.
På den måten vil kreftene kunne konsen~reres og enhet oppnås mellom alle som har felles interesser. ·
i kampen mot monopolkapitalen."
Det fremgår således klart at enhetslinjen mellom lærer og elev er et bevisst og viktig ledd i kampen mot den bestående demokratiske skole og det
bestående samfunn.
I Praxis nr. 3/73 heter det i en artikkel med overskriften "Råd til ein
ung lærar".

,

"Foreldra får høre det meste dei veit om deg frå borna sine.
_Born er ofte meir objektive enn mange vaksne, men dei kan vera
nådelause dersom . dei har vorte stygt behandla. Ver fast og
bestemt i timane den fyrste tida. La deg ikkje lure til å innføre d~tt private "elevdemokrati". Vis etter kvart at du er
deira beste forbundsfelle mot det undertrykkande skolesystem,
og dei vil bli dine mest trufast støtter om du kjem ut i hardt

ver."
Elever og lærere skal samles under enkle, populære paroler, som i seg
selv nødvendigvis ikke er kommunistiske, men som trekker med personer som
ikke er direkte politisk engasjert. Følgende paroler er hentet fra Rød
Ungdoms hefte, "Om interessekamp i gymnaset":
"Vi må ' bekjempe reaksjonær ideologi i

lærebøkene."

"Kjemp mot snikinnføring av det nye gymnas."
"Fri tale-, trykke- og organisasjonsrett."
"Avvis samarbeidsideologier."
Det fremgår klart at en viktig del av strategien også i "skolekampen" er
åta utgangspunkt -i "dagskrava". Klassekampen uttrykker det slik i nr.
8/69:
"Marxist-leninistene har aldri lagt skjul på at det de vil er
å reise stadig større deler av elevmassen til kamp mot monopolkapitalen og dens statsapparat. Kampen må ta utgangspunkt i
elevenes dagskrav.
Den er en del av hele folkets kamp mot
monopolkapitalens diktatur ••. "
" ... Men i dag er det bare en liten del av elevene som godtar en
slik målsetting.
Mange av dem som ikke gjør det, innser likevel nødvendigheten av å forsvare elevenes interesser på en rekke
konkrete felter der klassefienden gjør framstøt.
Dette gjelder
ikke minst kampen mot de nye reglementsordningene og bruken av
dem.
Den nye praksisen i håndhevelsen av reglementet fratar
elevene ytrings- og organisasjonsfrihet. Disse elevene er altså enige med SUF i en del konkrete saker, og i at det er behov
for å føre kamp for elevenes dagsaktuelle interesser~ På bakgrunn av dette oppretter vi en _!1:_ont med disse elevene på
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disse sakene. Det betyr ikke at vi "skjuler våre hensikter"
eller er "uærlige". Vi mener ærlig at det er påkrevd at flest
mulig elever, uansett politisk standpunkt, kommer med i kampen
her og nå. Det ville svekke elevenes sak hvis bare de som allerede er marxist-leninister fikk delta i kampen. Vi mener også
ærlig at elevenes kamp vil vise nødvendigheten av den sosialistiske revolusjonen. Bare gjennom revolusjonen, der arbeiderklassen knuser kapitålstaten og oppretter sitt eget herredømme,
proletariatets diktatur, kan elevene oppnå sin rett.
Elever og arbeidere. Foren dere!"

3.1. 7. SF følger samme strategi
Følgende fremgår av SF's studiehefte nr. 6 i serien "Marxistisk teori
og sosialistisk strategi", arbeidsområder og aksjonsformer.
"Når sosialister snakker skolepolitikk, har de hittil ofte
forsømt et svært viktig prinsipp: Skolekampen må også, og
kanskje fremfor alt, drives blant dem det angår - av og blant
elevene og lærerne sjøl. Skolepolitikk er ikke bare luftige
programmer og ønskelister, det er også daglig interessekamp.
Det er denne interessekamp vi skal konsentrere oss mest om ••• "
SF kjører også på "dagskrava" og hensikten er helt klar:
hefte)

(fra samme

"-A. De reformene som er nevnt ovenfor er en viktig side ved
skolen idag, og de er ikke i elevenes og lærernes interesse.
-B. Kampen mot tiltakene har faktisk mobilisert en stor del
av elevmassen og mange lærere i en kamp som fungerer antikapitalistisk.

-c.

Den har virket bevisstgjørende om skolens rolle i samfunnet.

-D. Kampen rammer st?ten (og storkapitalen) på dens mest sårbare punkt, fordi den bl.a. har Økonomiske konsekvenser ••• "
Videre:
" ••• Ett hovedprinsipp må under alle omstendigheter være at de
virkelig aktive ikke isolerer seg, men evner å få massene med
seg. Hvis de har respekt på skolen, kan de opptre som ledere,
men ikke som pamper."

3.1.8. De venstreradikale tar avstand fra konstruktivt samarbeid i skolen
En av parolene hentet fra "Interessekamp i gymnaset", er:
"Avvis samarbeidsideologien".
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-12

TVERS

LOV

ke hadde fått dem forelagt og dermed ikke
hadde hatt den minste mulighet til å Innvirke på avgj~relsen, Dette vedtaket sammen
med hendingene på Foss skole og en delepisoder på andre skoler fikk skolestyret
til å ta affære. Arbeiderpartiets Seim og
Hvorfor gikk skolestyret til et slikt skritt?
Høyres .Kaltenborn konfronterte till ltsmenn
Er Elevutvalget blitt en r.evolusjonær klasi EU med fØlgende ultimatum: Enten arbeisekamporganisasjon? For å få en klarere
der Elevutvalget for at reglement og retforståelse av årsakene til og omfanget av
denne konflikten, er det ncpdvendig å analyningslinjer fra skolemyndighetene respekteres• ellers også blir bevilgningene trukket
sere EU's . utvikling og finne ut hvilke opptilbake og Elevutvalget blir kasta ut av de
gaver EU kan ivareta i dag.
lokalene som kommunen stilte til råd ighet
Fra gammelt av var EU som de andre senden gang EU 's forhold til myndighetene var
trale elevorganisasjonene (NORSAR,NGS)
"bedre",
el sandkasse for vordende byråkrater og
Dette var tross alt for dr,PYt. Skolestyret
strebere som ville skaffe seg et bein innakrevde i praksis at elevutvalget skulle
for i styringsverk og næringsliv. Og til det- v-cere skolemyndighetenes vaktbikkje overfor
te formålet var også EU utmerket. Det opp- elevene og verne om kapitalens interesssto da sjølsagt et misforhold mellom elever. Om ikke elevutvalget blei borgerskaene rundt om på skolene og det organet som
pets lydtge redskap mot elevene, ville koaskulle representere dem.
lisjonen Høyre/DNA bruke det grepet klassestaten hadde på Elevutvalget ved at man
Elevene begynte etterhvert å yte effektiv
var avhengig av bevilgninger og kontorer
motstand ' mot den stadig hardere tilstramtH å knuse EU. Representantskapet avvisminga av meinings- ytrings- og organisate sjcplvsagt dette "tilbudet" fra skolestyret,
og dermed brØYt byråkratene i departesjonsfriheten. Elevutvalget blei etterhvert
tvunget til å omvurdere sitt standpunkt og
mentet og -skolestyret ·over tvert med EU.
hjelpe til med å f~e fram elevenes krav
Deres forhåpninger om å få knust Elevutoverfor skolemyndighetene• ikke som ftf,r
valget vil imidlertid bli gjort til skamme •
skolemyndighetenes krav til elevene.
Elevutvalgets styre planlegger nå å finans\ere en del av drifta gjennom innsamlinger
Så når skolestyrets "regler for ungdomspå skolene. Et møte _i Studentersamfunnet i
organisasjonenes virke" blei vedtatt, og da
Oslo vedtok med stort flertall å bevilge
disse reglene åpent innskrenka elevenes
10 000 kr. til EU, men Økonomistyret satborgerlig-demokratiske rettigheter til et en- te seg på bakbeina og ville ikke ut med penda klarere minimum, var det bare naturlig
gene. Det kan ta litt tid fØr studentene får
at elevene reagerte kraft{g på dette nye ovhamla opp med det reaksjonære Økonomis tyergrepet. Det blei fatta et vedtak av Elevut- ret, men de 10 000 vil ganske visst bli
valgets representantskap (representantskap- oversendt:
et utgjøres av 4 representanter fra hver
Hva er så grunnen til at skolestyret pr,pver
rr. <,dlemsskole) som sa at man ikke ville b,pye å knekke Elevutvalget? Har Elevutvalget
seg for disse reglene, bl.a. fordi man iktatt noe s kritt i i-e volusjonær r ,~tning? På

Oslo skolestyre har br.udt metl Elevutvalget
for Oslo og omegn, trukket tilbake bevilgninge ne og tatt fra dem kontoret. Dette skje-•
dde på skolestyremtf,tet 12/3.

Til

SEIER

ingen måte. Det eneste EU har gjordt er å
Når borgerskapet er så hatske i sine angrep
nekte å la seg korrumpere ved å ta imot til- på elevutvalget, tyder· ikke det på at EU
budet om skolestyrets 30 stf,lvpenger. Elev- er et brukbart redskap for elevene i deres
u.t valget er nå et serviceorgan som må yte
kamp?
teknisk hjelp til de 'elevrådene som er medlemmer, uten å kunne t~'-i'iensyn til om disse Elevutvalget er skapt av borgere og etter
bryter reglementet e1ler ikke. Likeledes
borgerskapets behov• så det er like utopisk
er det naturlig for representantskapet å
å tru at elevutvalget skal kunne omdannes
vedta støtte-resolusjoner til skoler der eletil en kamporganisasjon for skoleelevene•
vene samla har manifestert motstand mot
som det er å tru at proletariatet kan overskoleledelsen. For eksempel har represen- . ta borgerstatens maktmidler og bruke disse
tantskapet så å si enstemmig vedtatt støttil egne formål. Hvis Elevutvalget skal v.:ere
teresolusjoner til elevene på" Sandaker og
"representativt" kan det aldri ligge et hesFoss.
tehode foran massene• noe som er n9'>dvendig for å kunne lede kampen og stadig ftf,re
Under sin hetspropaganda mot EU bruker
den framover. Det er likeledes umulig å
de reaksjorære pampene i statsapparatet
kople elevenes kamp sammen med arbeiderdet "argumentet" at "Elevul;\,'alget ikke lenklassens kamp om en skal unngå å miste for
ger er representativt for Oslo_-elevenes
mange medlemsskoler. Elevutvalget er bra
meninger ". Tidligere• da knapt halvparten
å ha når det vedtar støtteresolusjoner til
av elevene visste hva bokstavene E-U sto
elevkampen på de skolene der de progresfor, reiste de aldri tvil om at det var repsive er i flertall, men på skoler der kamper
resentativt, men nå, når EU har brei oppikke ennå er kommet så langt, og hvor de
slutning i elevmassene, reiser skolebyråreaksjorære har et midlertidig overtak•
kratene tvil om representativiteten t
kan EU ikke delta i arbeidet for å snu stemninga. Et parlamentarisk organ som EU
De tte var et ynkelig knep for å rettferd igvil• dersom det kommer ei ebbe i den regj</)re overfallet på EU. Skolestyret, depar- vo lusjol"la!re bevegelsen på skolene. igjen
tementet, Gymnasrådet, rektorkollegiet og
omdannes til en reaksjonær organisasjon.
alle de politiske partiene, som i denne saka
har avsl9'>rt seg som elevenes fiender ennå
Derfor er det ncpdvendig å opprette Inteen gang, blir nå mer og mer isolert og taressegrupper som er ubundne av kravet til
per ansikt både blandt elever, stwdenter og
at de må være "representative" , som er
arbeidsfolk , De fors9'>ker å redde situasjosterke og sammensveisa og som kan f,:,re
nen ved å hevde at SUF "infiltrerer" skoen kompromissløs kamp for elevenes intelene og skoleorganisasjonene. Men elevene
resser. For at kampen skal kunne gi resj</)l, som nå har tatt kampen opp for sine
sultater, er det ncpdvendig at elevene forinteresser• gjennomskuer l<Pgnene om at de
~ner seg med arbeiderklassen under de re-,.
er manipulert av SUF. Ltf,gnene og bakvasvolusjoræres ledelse_, og Før e r kampe n frarn
kelsene som skolemyndig_hetene kjører opp
til et avgj9'>rende slag mot kapitalens diktai pressa, kan bare bidra til at borgerskatur, både på skolene og arbeidsplassene.
pet taper .ytterligere terreng blandt elevene.
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Om samarbeidspolitikken heter det i en artikkel med overskriften

"Tvers igjennom lov til seier" i klassekampen:
"Derfor er det nødvendig å opprette interessegrupper som er
ubundne av kravet til at de må være "representative", som er
sterke og sammensveisa og som kan føre en kompromissløs kamp
for elevenes interesser. For at kampen skal kunne gi resultater, er det nødvendig at elevene forener · seg med arbeiderklassen
under de revolusjonæres ledelse, og fører kampen fram til et
avgjørende slag mot kapitålens diktatur, både på skolene og
arbeidsplassene."
I "RØde Garde" nr. 3/70 heter det i en artikkel med overskrift "Klassearbeid i skolen":
"Samarbeidsframstøta i skolen kan ved første Øyekast se svært
så uskyldige og idylliske ut. De skal innebære diskusjoner
av arbeidsformene o.l. mellom elever og lærere og tilsynelatende fremme demokratiet. Det dypere siktemål er imidlertid å
fremme forståelse av klassesamarbeidet blant elever før de
kommer ut i arbeidslivet. Samarbeidsforsøka tar sikte på å gi
inntrykk av at samfunnet består av likestilte individer som
bare har interesse av å samarbeide, og av at det ikke er riktig
at samfunnet er delt i klasser med motsatte interesser ••• "
"Elevene og lærerne må - og vil utvilsomt - tilbakevise denne
nye utgava av sosialdemokratiets forræderiske klassesamarbeidspolitikk. Arbeidernes stadig mer aktive bekjempelse av LOledelsens samarbeidslinje har lagt grunnlaget for dette. Sammen med - og bare sammen med arbeiderklassen - og under arbeiderklassens ledelse - kan elevene og lærerne slå monopolkapitalens framstøt tilbake."

3.2. Bestemmelsene som regulerer undervisningen
3.2.1. Lærernes adgang til politisk påvirkning i undervisningen er begrenset

Fra venstresosialistisk hold har det vært fulgt en bestemt linje når
det gjelder hvordan regler og lovverk skal tolkes. Det synes som om de
egentlige intensjoner bak f.eks. MØnsterplanen er uinteressante. Det
som er vesentlig er hvor langt de kan tøye bestemmelsene uten formelt å
begå overtramp.
I Praxis nr. 1 (des.72) heter det i en artikkel med overskriften "Kamp
nytter":
"Det finnes ikke grunnlag i noen lov eller noe reglement idag
for å kneble politisk aktive lærere som vil trekke inn stoff
i undervisninga som foreldre eller skoleautoriteter ikke setter
pris på.
La det også være en påminnelse om hvor viktig det er for lærerne å kjenne både lov og reglement og Mønsterplan grundig, sl_ik
at en kan argumentere med sitater fra disse kildene og samtidig
påpeke hver gang ens motstandere i lokalmiljøet tramper i
klaveret med brudd på klare bestemmelser."
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Utklipp fra:

V.ÅR'&LLAND
OSLO

Pol. tendens: Uavhengig kr.
(Se baksiden!)

28. Jt,N. 1974

Advarsel mot marxistiske lærere og indoktrinering: ·

<Fdr3eldrene må snakke
med barna om .det som
skjer i norsk .skole>
- Kravene til foreldrene i dag er at de må være våkne
- ikke overdrevet mistenksomme, men våkne, og de må
snakke med sine barn om hva som skjer i skolen. Ulempen ved dette er at det kan bli for meget av det gode.
Elever slutter seg sammen lojalt overfor en lærer de liker
og de kan bli fullstendig tause om de merker noe er på
ferde. - Jeg tror derfor at enda viktigere enn å være
Ifølge Vardens referat svarte
Wenche Lowzow nei på spørsmålet om det ble drevet indoktrinering ut fra de tradisjonelle opplæringsretningslinjer i skolen,
men et utvetydig ja på at det i
de senere år var dukket opp forholdsvis mange forsøk på en poli tlsk ensidig påvirkning av elevene fra lærere som selv var å
finne på den politiske ytre venstre-fløy. Kanskje oftere og mer
enn skolen og foreldrene selv _var
klar over.
Lowzow mente dette skyldes
den nye Mønsterplanen, som gir
læreren utstrakt .frihet i undervisningen.

Hva enkeltindivider utsetter seg
frivillig for i sin fritid av hjernevask og politisk indoktrinering,
er deres egen sak, men den politiske indoktrinering i skolen
som søkelyset nå rettes mot, er
Ingen privatsak.
Lærerne er rekruttert fra alle
samfunnslag og med alle politiske
avskygninger, men lærernes hederlige holdning har hittil alltid
vært at særstandpunkt ikke skal
prege undervisnmgen, - sa foredragsholderen, som dermed også
sa at slik er det ikke for alle
lærere lenger.

våken, er at vi bevisst samler ()SS om å finne igjen de
verdier vi . mente samfunnet var bygget på, men som vi_
har glemt å snakke om, .glemt å formulere i ord som kan
fenge på ny hos de unge, - sa skolestyrer Wenche Lowzow fra Oslo i et møte i Kirkelig Foruni i Menighetshuset
i Gjerpen fredag kveld.
Wenche Lowzow påpekte at det ' Wenche Lowzow pekte også på
i alle fag smugles inn sosialistat mange som fikk opplæring i
iske tanker. I ly av allsidighet i
marxisti-sk tro og lære i SUF,
undervisningen og toleransebenå er begynt som lærere. De er
grepet dryppes det daglig små
hellig overbevist om at de har
drypp - hjernevaskingens superplikt til å omvende elevene til
metode. De små dryppene blir
«den rette tro>. Det er nesten
som en kreftcelle i elevenes unuhyggel-lg fanatisme I deres overderbevissthet. Elevenes tankebevisning, og de arbeider like
gang og språkbruk vil snart ta
iherdig blant sine kolleger som
farge. Alle som har litt med reblant elevene.
klame å gjøre kjenner Ul nytten
av små.drypp. De er der for å
lage motsetninger i samfunnet
isteden for å samarbeide, og de
går ut på å ødelegge sansen . for
de verdier og normer vi i vårt
samfµnn setter høyt.
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Artikkelforfatteren gjør seg skyldig i en misforståelse - som synes
utbredt - når det gjelder det lov- og regelverk som foreligger og som
setter grenser for lærernes adgang til å drive politisk påvirkning i
undervisningen.
Mønsterplanen gir lærerne utstrakt anledning til å forme undervisningen,
bl.a. ved å trekke inn undervisningsmateriale utover godkjente lærebØker.
Det må anses som riktig og hensiktsmessig at lærerne på denne måten kan
gjØre undervisningen mer levende og aktuell.
Men det er helt på det rene at denne friheten som Mønsterplanen innebærer
for lærerne er begrenset.
Den legitinerer ikke politisk agitasjon og
propaganda i undervisningen.
Sitatet viser dessuten at det dreier seg om tilleggsstoff som står i strid
med både skoleledelsens og foreldrenes syn.

3.2.2. Grunnskoleloven setter grenser
Grunnskolelovens formålsparagraf representerer en avgjørende begrensning
i lærerens anledning til selv å utforme undervisningen.
j

i

i

I formålsparagrafen heter det:
"Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe
til med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle
deira evner, andleg og kroppsleg, og gje dei god almennkunnskap
så dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og
samfunn.
Skolen skal fremje åndsfridom og toleranse, og leggje vinn på
å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og
mellom skole og heim."
" ••• I forståing og samarbeid med heimen ••• " innebærer at
undervisningen ikke kan gå på tvers av foreldrenes syn.

3.2.3. Mønsterplanen setter grenser
I forbindelse med grunnskolens formålsparagraf slås det i Mønsterplanen
fast at det er hjemmet som i prinsippet blir hovedansvarlig for barnas
oppdragelse og opplæring.
Dette må etter vår oppfatning innebære at
hjemmene også får avgjørende innflytelse på undervisningen i skolen.
Mønst e rplanen har et eget punkt om "begrenset frihet", hvor de~ heter:
"En utvelging kan ikke gjøres ut fra vurderinger som står i
strid med den som er lagt til grunn for Mønsterplanen".
(Mpl. s. 25).
Dette understreker det i og for seg selvsagte at utvelgelse av stoff i
henhold til Mønsterplanen ikke kan gå på tvers av eksempelvis Grunnskoleloven.
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Radikal indoktrinering

i skolen må nå stoppes

Det er ikke til å komme forbi at mange lærere er dårlig kvalifisert til å finne fl'.am til objektivt tilleggsstoff i undervis. ningen. Når emner som berører politiske spørsmål skal tas
opp, er det tydel~is vanskelig for mange å holde sine per•
sonlige meninger ut.enfor i valg av tilleggsstoff. Enkelte . øn•
sker jo direkte å bruke skolen til politisk holdningsdannelse
på h 1ers av lov og reglement. Det er derfor nødvendig at
vi går tilbake _til .det prinsipp at lærestoffet samles i bøker.
som er offentlig godkjent, sier stortingsrepresentant Per Aas,
Kr.F., Troms, til Folkets Framtid.

Per Aas.
Aas sier innlednings.vis at
de van9ker som i dag eksisterer i sklolen ved at venstreradikalere forsøker seg på å beny;::te undervisningen til politiS:t meningsdanning på tvers
av skolens m.ilsetrt:ing og læreplaaer, har poliitikerne og skoleverket selv delvis vært med
på å legge opp til. Det har
skjedd ved a,t lærerne har få,tt
frihet til selv å velge tiMeggsstoff i undervisningen. Dette
innebæ1-er a,t den enkelte lærer får muligheter til å t,rekke
~nn stoff etter eget ønske, og
1 ni.ange tilfeller kommer lærerens eget subjektive syn i
overvekt.
PRINSIPP
Han ,minner om at det er et
~r!:1Si.pp · i skolen at partipohtL:ken · skal . holdes utenfor
untlervisnmgen. Når den Hkevel draa. !inn, gjør man det
gjerne i furbindelse- med samfur. nslumnskapen og h•i stori€un<lerriønmgen. · Når slike
OVtrtr.amp blir på.ta.It forsvarer man seg med at man ønskt t å · rette opp politiske
skjevheoor som man mener
fin,1ieS !i lærebøkene.
INGEN SLAGSIDE
- Pei,sonllg, kan jeg ikke
s~ at dft finnes noen slik polt•
tisk slapide t norske hererbøke1·. Dt'J ser alle ut tu · å være
slu evet under . de sterkeste
k~ ~~· til ob~vitet og fram•
stil ,mgen skjer l referats- eller
for tellerform. Dersom manuslu iptene· hadde vært politisk
beto?It, . ville de ha blitt stoppet • pdkjenningsfasen sier
Per Aas.

REALITETEN
På spør,små} om hva han
mener er reali.te~ i de mange pt\a4)an,~er om·, politisk iilldol :tri&erin,g i skolen og følelsesladede tilbakevisnmger av
dis.re, svarer Aas at det etter
h3:1 .s skjønn ikke er grunn for
,t vil om at det dreier seg om en
alt ~el<ig politiseringsprosess 1 slrolen fra vens,treradika: t hold. Denne har i virke1ig.1eten ingen annen årsak
e?u .at man etter det sosialist!~ .e system ønsker å indoktr1ae~. medmell!lesker på et
så tidlig · UJtvi;klingsstadium
som mulig. Og her er skolen
e~ vel-egnet sted idet elevene
gJerne 'har hLUit ,t il sin lærer
og det han eller hun mener
er riktig.
.
, -:- Er lærerne kvalirisert til
a velge egnet tilleggsst.off?
- ~ lærere er nok ikke kvalifisert til å; . foreta en
eetrygpnde . utvelgelse . a.v
w.~l~ff~ Og · langt
1l1ll . dP&· en~ ellers i tilfeLler
der ~t ~er seg om et sterkt
pal tlppili.tisk engasjement, dad:t jo ,er ,lettere enn elLers, å
fa et- · su~jektt;ivt syn på hva
som er.: rett · eller galt.
. - Bit. lærerutdaaningen av
• dag! · god nok på dette feltetr :

. -;- Den

lærerutdanningen

v~ 1_ dag ha.r, <ir bra. Men vå
vil ~ -a il:tid ba med mennesker
å gJØl'I&-, og .å få. disse fullkomnei gu_ ikke; I)M; blir. særlig
va1:Blclelig ~rsom en lærer gir
en god <lag 1 lov og reglement.
Det 1mm. klart til utt-ry.lek i
Kveldllllbl'lltn i TV · da denne
,saken bies debeittert der at enkelt& iltke. har.. til . h ~ å
bøytS seg.·for den almi.nnelig,e
b e s ~ ...om at man ikke
skulle· drive politikk i skOll.en.
Det er derfor ikke spørsmål
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om en god eller dårlig lærerutdanning, men om vilje til
objektivitet i undervisningen .
MA STOPPES
Aas legger til at det kom
klart til uttrykk i K veldsforum da spørsmålet om venstreradikal indoktrinering ble behandlet der, at enkelte ikke
har til hensikt å bøye seg for
de alminnelige bestemmelser
om at man ikke skal drive politikk i skolen.
Slike tenden~r må
stoppes før lærekrefter med annet
politisk syn finner det nødvendig • å gA. tll politisk motangrep. Skolen vil da i så fall
bli en politisk slagmark, og
det ønsker vi ikke. ·

I Stortingsmelding nr. 46, Om MØnsterplan for grunnskolen, blir det henvist til Kirke- og Undervisningskomiteens uttalelse om at "grunnskolen
som helhet må bygge på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen.
Mønsterplanens krav om objektivitet representerer også en begrensning for
den politiske aktive lærer:
" ••• Når det gjelder verdioppfatninger og vurderingsspørsmål, må
kravet om objektivitet imøtekommes så langt det er mulig ••• "
(s. 25).
Hva som er objektivt må vurderes utfra rådende oppfatninger i samfunnet.
Typiske mindretallsoppfatninger kan derfor ikke presenteres i undervisningen som om de er alment aksepterte syn eller "objektive sannheter".

3.2.4. · Lovverket forøvrig setter grenser
Lærernes adgang til fritt å forme undervisningen begrenses også .ved vårt
øvrige lovverk. En lærer kan eksempelvis selvsagt ikke oppfordre elevene
til å bryte norsk lov ved f.eks. oppfordring til sivil ulydighet,
(streik etc.).

3.2.5. Mønsterplanen og politisk påvirkning
Den generelle del av MØnsterplanen omhandler de grunnleggende prinsipper
for skolens virksomhet. Det er først og fremst formuleringene her som
gir lærerne muligheter til politisk pregede undervisningsopplegg. Men
det er klart at også MØnsterplanens andre hoveddel, "fag og emner" gir
slike muligheter.
I den generelle del av MØnsterplanen peker formuleringer i fØlgende områder seg ut når det gjelder andre muligheter for politisk påvirkning
"ihnen skolens ramme".
-"Lærestoff"
-"Læremidler"
-"Skolen og samfunnet"
I det følgende vil vi gå nærmere inn på en del av formuleringene i disse
tre avsnitt.

3.2.6. Lærestoff
Når avsnittet "lærestoff" her tas opp først og gis en så vidt inngående
omtale, er det fordi det i dette avsnitt til fulle understrekes det man
ofte hører når Mønsterplanen omtales, nemlig at læreren etter Mønsterplanen står langt friere enn fØr visa vis undervisningsstoffet. Man
kan gå lenger enn det. - Den enkelte lærer er faktisk, ut fra dette avsnittet i Mønsterplanen, en nøkkelperson i utformingen av undervisningsopplegget.
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Utklipp fra:

Politisk tendens: Høyre
(Se baksiden!)

18. D:S. 197 3

11E\'f

,;1

iønsb,rgs Jtø}

Røde student-aktivister
infiltrerer våre skoler.!
Av Ole B. Hovengen

Ønsker dere, ærede foreldre
med barn og ungdom i skolen, at
politisk forskrudde røde student•
aktiviteter skal benytte seg av
■in• lærer-vikariater til å forkvakle og forvirre deres barn?
3er ■ kulle tro nei, - men hvis de
samme foreldre fortsetter å sitte
med hendene I fanget og tro at det
l~e er så galt med denne form for
lærer-vikar-virksomhet, og at
våre myndigheter også fortsetter
med å være stær-blinde for den
overhåndtagende politiske propapnda I skolene, - ja, da tør jeg
antyde vi kommer til å bil tem•
mell!J rystet snart!
1 J.0 Ar har disse røde studentmarionetter danset I de røde tråder fra sentral-ledelsen, og deres
utstrakte misbruk av våre skoler
aom politiske fora har visselig
blret «frukter», derom hersker
ln1en tvil. Deres samfunnsundergravning trer tydeligere og tydeligere frem, m·ens myndighetene&
tunge øye-lokk hindrer synet av
den pågående politiske røde
aktivitet I Rkolene.
Det dypt tragiske I dette notoriske misbruk av skolene, er at de
'.A som har moralsk mot til A
synge ut om de uverdige forhold•
ene-, hvor mAlet er å vinne elevene for ekstrem, venstrevridd poll-

tikk, - bare får unnvikende og
tåkete svar. Da stortings-representanten Berte Rognerud Inter•
pellerte I Stortinget 16. januar lå1 ,
ble det hele avfeiet med: Kun
enkeltstående Ulfelle, - elevene
må få vite at det kan være flere
syn på en sak, - læreren (les stu•
dent-vikaren) må ha sine pedago•
giske friheter(H etc. Samme ulne
unnlatelses-syn fra dem som skul•
le verne våre skoler fra notorisk
misbruk av skolene, fikk Wenche
Lowzow erfare for en stund siden.
Man·kan bli redd av mindre, har
man hørt maken til lettvint unna•
sluntring hva ansvar angår, og
frynsete lefling med udiskutabel
politisk propaganda og påvirkning i våre skoler. Her er det såvisst Ikke snakk om «enkeltståen•
deø t!lfe11e, men en kompakt fremmarsj av røde aktivister som har
et makabert lett spill for sin røde
virksomhet. Må det I denne anledning være tillatt å sitel'e fra en
stensil i et såkalt klassesett en slik
student-vikar på høyst eget Initiativ fordelte til elevene ved en ungdomsskole i Østfold: •Dette landet er ikke mitt, sa president Nix•
on, men jeg måtte føre krig her,
for da kunne vi bruke og prøve
noen av de våpnene vi lager I
Amerika.. - ■itat slutt. Dette
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«klassesettet• var trykket på sliett.
papir I ØstTyskland, og «opp1avenu gikk ut på å finne pronomen I
det siterte skitne angrep på USA.
Kommentarer skulle være overflødige.
Det er en rikelig tilgang på
marxistisk undervlsnlngsøtoff ved
ungdomsskolene. Våre akk eå bil·
øyde skole-myndigheter ser deø•
verre ut til å slumre I ■in Tornerose-søvn hva en smule kontroHUl·
tak mot dette politiske misbruk I
skolene angår. «Man stoler pl
lærernes. yrkes-etiske 11amvttt11·
het! " Jo, den kan man nok stole pl
når det gjelder samvlttlghetafulle
lærere, men faren truer da lkh
fra disse, men fra nevnte røde atu•
dent-aktivister.
Det er Ikke bare I våre barne• 01
ungdomsskoler virksomheten tLl•
tar, men også I førskole-alderen.
Intet er som kjent lettere å forme
til godt eller ondt enn ubefeatede
barne-sinn. De røde ekstremister
kjenner sin besøkelsestid, og man
skal vite at de benytter seg av
den!
Hvor dypt skal disse infiltrerende røde aktlviater få sage I den
grenen vårt dumsnllde demokrati
sitter på?

Mønsterplanen er en retningsgivende rammeplan uten et obligatorisk
minimum som alle må gjennomgå.
Innen rammen av oppsatte fagplaner for
de forskjellige trinn må det foretas et stoffutvalg - av den enkelte
lærer.
(s. 24).
Det gis anledning til åta med annet stoff som er viktig i det pedagogiske arbeid. - Igjen er lærerens vurderinger avgjørende. (s. 24).
På bakgrunn av lærerens vurderinger kan det trekkes inn lokalt stoff og
stoff om mer fremmedartede forhold. (s. 24).
Lærestoff i vår tid "foreldes" raskt, nye vurderinger og innsikt gjør
seg gjeldende. Ajourføring av lærestoffet skjer gjennom læreplaner,
lærebøker og - den enkelte lærers undervisning.
"På grunn av det tidsrom det tar før f.eks. nye lærebøker er utarbeidet og foreligger på
trykk, vil kanskje mye av ajourføringen først og fremst skje gjennom
undervisningen."
(s. 24).
Den enkelte lærer velger ikke bare ut stoff innenfor rammen av fagplanene,
men selvsagt også arbeidsmåter og hjelpemidler (særlig aktuelt ved emneundervisning). Læreren kan også supplere med annet stoff.
(s. 24).

Om man velger stoff innenfor fagplanene, eller supplerer disse, er resultatet avhengig av den enkelte lærers fantasi, interesse og hans faglige og almenne orientering.
(s. 25).
Eleve ne skal i større grad vennes til å være med i planlegging og stoffvalg. Læreren oppdrar dem til hvordan og hva som skal velges. (s. 25).
Eleve n e har vekslende forutsetninger og arbeidsevner. Læreren må ut
fra dette tilrettelegge og velge ut stoff, bestemme hva man skal legge
v e kt på og hva man eventuelt skjærer ned på. (s. 25).
Man skal i hØy grad prioritere stoffelementer som er forholdsvis grunnlegge nde og uforanderlige, (vår kultur), men hvordan elevene skal lære
å b e trakte denne kulturarven, er det opp til den enkelte lærer å avg jør e , og det påpekes dessuten at elevene må få se kulturarven i et
mer globalt perspektiv enn det som var vanlig fØr.
Igjen er læreren
formidleren.
(s. 26).
Mønsterplanen påpeker at visse grunnleggende verdier skal være kriterier
for det stoff man velger, verdier som kristen tro og moral, de demokratiske ideene og vitenskapelig kritisk vurdering. !midlertid skal elevene
også få utvikle evnen til selvstendig kritisk vurdering, derfor har stoff
som øver kritikk mot, eller står i strid med disse grunnverdiene, også
sin berettigelse i skolen. (s. 26 og s. 27).
Det e r således den enkel t e lærers oppfatning av Mønsterplanens r amme og
inte nsjoner det i første rekke står og faller med, både når d e gjelder
hva barn skal få presentert av lærestoff og hvilke hold n i nger l!_; e vene
skal møte samfunnet med.
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9

Grunnskolens oppgave

I lov om grunnskolen av 13. juni 1969 har formålsparagrafen fått slik
utforming:
«Grunnskolen skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til
med å gje elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle deira evner,
åndeleg og kroppsleg, og gje dei god allmennkunnskap så dei kan bli
gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.
Skolen skal fremja åndsfridom og toleranse, og leggje vinn på å skape
. gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole og
heim.»
Skolens mål.

Individ, hjem og
samfunn.

Forholdet mellom
hjem og skoie.

Skolen og kontakteh
med hjemmet.

Lov om grunnskolen sier at mønsterplanen skal gi en nærmere ut•·
forming av de mål som er satt for skolen, For de enkelte fag og faggrupper
er det derfor i fagplanene angitt hvilke mål, arbeidet skal sikte mot.
For skolen som helhet vil visse overordnede mål gjelde. Slike mål vil til
dels peke ut over arbeidet med de enkelte fag.Skolen har på denne måten
fått en total oppgave som er bestemt både av visse grunnleggende synspunkter på oppdragelse og undervisning og av den funksjon og plass
en ønsker at skolen skal ha i den sammenheng.
Grunnskolen står sentralt i forholdet mellom individ, hjem og samfunn.
Skolen skal fremme individets vekst og utfoldelse, den skal være hjemmets støtte i oppdragelsen av en ny generasjon, og den skal tjene samfunnets interesser ved å dyktiggjøre den oppvoksende slekt til aktivt,
sosialt ansvar både lokalt, nasjonalt og globalt.
Etter formålsparagrafen er det hjemmet som i prinsippet blir hovedansvarlig for barnas oppdragelse og opplæring. Når barna begynner på
skolen, er grunnleggende trekk i deres karakter og personlighet alt utviklet under hjemmets påvirkning, og også etter at barna er blitt elever
i grunnskolen, er hjemmet av avgjørende betydning for deres vekst og
1æring. Hjemmet er likevel ikke alene om ansvaret. O,runnskolen skal
hjelpe til, og det skal den gjøre i forståelse og samarbeid med hjemmet.
Skole og hjem må derfor stå i kontakt med hverandre. Begge parter må
være villige til dette, og begge parter må gjøre noe for at det skal
skje.
Det er viktig at skolen r.å snart som mulig får kontakt med hjemmet til
elevene. At en lærer får personlig kontakt med foreldrene eller foresatte
til en elev, kan i mange tilfeller være helt nødvendig om han skal kunne
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3.2. 7. Læremidler
Av dette avsnittet går det frem at ved planlegging av såvel individuelt
arbeid som gruppearbeid, og ved utarbeidelse av emneområder, kan lærerne
selv i større eller mindre grad supplere med undervisningsmateriell,
avhengig av de stoff- og emnevalg som er foretatt, _elevenes evner, kunnskaper og ferdigheter, og den enkelte skoles utstyr av læremidler.
(s. 54 - 57).

3.2.8. Skolen og samfunnet
To sitater fra dette avsnittet viser at Mønsterplanen gir vide perspektiver som det kan være fristende for "politisk aktive lærere" å utnytte
til ensidig påvirkning.
"Skolen kan ikke være isolert fra samfunnet. Arbeidet i skolen
må derfor ikke bare innrettes etter den enkelte elev, men det
må også tas hensyn til samfunnets utvikling, og elevene må forberedes til å møte nye forhold og krav. Skolens oppgaver må
derfor stadig omvurderes og fornyes. Samspillet mellom skoler
og samfunn må være slik at skolen ikke bare tar hensyn til samfunnets aktuelle behov, men også på lengre sikt blir en skapende kraft i samfunnsutviklingen. Hvis det skal lykkes å fremme elevenes utvikling til selvstendige samfunnsmennesker, må
elevene få kunnskap om samfunnet, og forholdene må legges slik
til rette at elevenes samhørighet med fellesskapet blir styrket."
(s. 21).
"Skolen skal gi alle elever grunnleggende utdanning. Den skal
omfatte ferdigheter og kunnskaper, vaner, innstillinger og
verdier som er av betydning for deres personlige utvikling og
for deres muligheter til å leve i
og påvirke dagens og morgendagens samfunn. Dette forutsetter at elevene også blir opptatt av problemer og oppgaver som ligger utenfor hjemmets og
skolens område."
(s. 22).
·
Ovenstående formuleringer gir muligheter for ,god og interessant undervisning, men stiller åpenbart store krav til lærernes faglige og etiske
niva. Det kreves en sikker vurderingsevne fra lærerens side slik at man
ikke kommer i konflikt med de begrensninger som er pålagt læreren i undervisningssituasjonen.
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3.3. EKSEMPLER FRA UNDERVISNINGEN

-

Som understreket flere ganger har Libertas ikke villet eller ønsket å
etablere et apparat som fullt ut kunne fastslå omfanget av den systemati$ke
virksomhet som venstreradikale driver i skolen.
De mange henvendelser vi har. fått fra lærere, elever og foreldre i forbindelse med vårt initiativ har dog styrket vår oppfatning om at dette er
forhold som må tas alvorlig.
Vi har begrenset oss til å legge frem eksempler som viser hvilke midler
som hovedsakelig tas i bruk.
Mange av de eksempler vi har mottatt er således ikke benyttet.
Vi er dertil ofte anmodet om ikke å benytte materiale av hensyn til den
enkeltes integritet.
Endelig skal det understrekes at Libertas ikke har villet gå aktivt ut på
skolene for å undersøke forholdene, selv i de tilfelle der interesserte
har bedt oss gjøre det på grunnlag av konkrete opplysninger.
Eksemplene i det følgende er valgt ut for å belyse de metoder som hovedsakelig benyttes. Det dreier seg om:
Misbruk av hefter og bøker - av oppgaver og prøver - av artikler - og av
sanger.
Ved utvelgelsen av materialet har vi latt den politiske tendens i eksemplene være avgjørende og samtidig lagt stor vekt på om det enkelte
eksempel gir grunnlag for å oppmuntre til motforestillinger eller inngår
i et balansert opplegg.
Vi har også tatt inn i dette avsnitt en artikkel som viser det snevre
ensrettende miljø som hersker på enkelte lærerskoler og et eksempel på
politisk demonstrasjon ved elev- og lærerstreik.
Eksemplene bekrefter at misbruk av lærerstillingen finner sted etter de
retningslinjer som rapporten redegjør for i avsnittet "Venstrekreftenes
ideologiske bakgrunn og metoder . "

)

I
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Sak 1.

HISTORIEBOKEN
Utgitt av Ordfront -("Ett sosialistisk tryckeri och forlag")

Boken har bl.a. vært brukt på Smestad ungdomsskole i Oslo.
Praxis anbefaler boken til bruk i skolen:
"Som skolebok er dette en perle, hele veien gis fremstillingen i
form av tegninger og tegneserier. Herved er boka anbefalt på det
varmeste som lærebok og som oppslagsbok for læreren."
Boken, som er trykt på svensk, er en innføring i historie fra år 1400 og
frem til idag.
Fremstillingen er preget av ensidighet og utformingen er klart propagandistisk.
Illustrasjonen på motstående side er et eksempel på hvor tendensiøst og
direkte uriktig vårt samfunn er fremstilt.
Boken er i sin helhet bygget opp omkring klassekampen, og enhver historisk
hendelse er forenklet og forvrengt slik at den skal passe inn i et på forhånd opptrukket marxistisk mønster.
Kapitalen fremstilles som den store, stygge fiende, og sosialismen forherliges.
"Når kapitalistene trenger noe i andre land, sendes soldater ut
i krig for . å skaffe det--."
"Og kapitalistene ser at deres nederlag er nær. De unndrar seg
ikke for å begå folkemord. De oppfinner atombomber og H-bomber.
Men de skremmer ikke de mennesker som har bestemt seg for å dø
for friheten."
"Sovjet ble angrepet på nytt av imperialistene under den 2. verdenskrig, men heller ikke denne gang lyktes det kapitalistene å
erobre landet. I stedet befridde den russiske armeen flere land
i Øst-Europa fra nasister og kapitalister."
Nærmere presentasjon skulle være unødvendig!
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Historien hor avsagt sin
dom over imperialismen. Nå er det
opp til folkene selv å eksekvere dommen
De anklagene mot imperialismen som er reist her, er ugjendrivelige, tross
lagt from i full bredde.

at de ikke er

Et samfunn som stadig avler slike forbrytelser, er et sykt, utlevd samfunn, som er blitt fordømt av historien og som må forsvinne.
Det er folkenes sak å eksekvere historiens dom. De hor alle muligheter til å virkeliggjøre
denne historiske misjon for ikke å tillate imperialismen å begå sin siste og forferdeligste
forbrytelse.
Den tiden er forbi do imperialismen hersket over hele verden . Nå er den stilt overfor:

e
e
e

de arbeidende folks makt i de landene hvor sosialismen er blitt en realitet;
det arbeidende folk i de kapitalistiske land, som omfatter en stadig større del av befolkningen og som stadig konsoliderer sine organisasjoner og kampevne;
den anti-imperialistiske nasjonale frigjøringsbevegelsen, som blir stadig sterkere og
mer og mer bevisst når det gjelder målene for sin komp .

I,
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-Sak 2.

ANKLAGE . MOT IMPERIALISMEN
Trykt på norsk i Øst-Tyskland, utgitt i Norge av "Ny dag".
Boken er brukt på bl.a. Skøyenåsen ungdomsskole i Oslo og er utarbeidet
på vegne av komiteen som forberedte den internasjonale konferansen mellom
de kommunistiske partier og arbeiderpartier i juni 1969.
Boken er en propagandistisk sammenstilling av ufullstendig statistikk og
sterke bilder.
Hovedinnholdet er viet Vietnam, Nazi-Tyskland og USA.
Det nevnes en rekke kriger og konflikter etter den 2. verdenskrig.
Sovjets imperialistiske ekspansjon med annektering av Baltikum, Karelen,
Bessarabia etc. er ikke nevnt. Overfallene på Ungarn og Tsjekkoslovakia er
•
utelatt. Krigene mellom China og Sovjet synes uinteressante for utgiveren.
USA beskyldes for rasisme . Forfølgelsene av kristne og jøder i Sovjet er
uteglemt, og massehenrettelser i China er bevisst ikke tatt med.
Det står at det i Italia og andre land blir brukt tropper mot de streikende.· Arbeideroppstander som brutalt ble slått ned i Polen, Tsjekkoslovakia
er ikke tatt med.
"I de kapitalistiske land blir arbeidsfolk bundet i
åndelige utvikling---."

sin

Undertrykkelsen av de intellektuelle i Sovjet viser at virkeligheten er
en annen.
Bildet og tekst på venstre side gir klart uttrykk for tendensene i boken.
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Den gode ide oppstår hos den enkelte kvinne eller
mann.»

stående samfunnet kan folket ta makten og lage
lover som er i deres interesse.

Fra historieboka kjenner du det samme igjen.
Det er historien om en lang rekke konger og store
personligheter som vil saker og ting, og så blir
det plutselig slik.

Dette har dikteren Rudolf Nilsen skrevet et dikt
om. Det lyder slik:
Tvers igjennom lov til seier!
ikke går det andre veier
til vårt drømte, frie land.
Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer
er vi treller alle mann.

De store menn i historien har fått sin plass der
fordi de har hatt makt over en stor gruppe underpriviligerte mennesker. Disse menneskene får
vi sjelden· høre noe om. Spørsmål du kan stille er:
Var det Lesseps som bygde Suezkanalen? Han
alene? Var det Eiffel som bygde Eiffeltårnet? Han
alene? Er det Onassis som har bygd opp rederiet?
Han alene?

La dem rase. La dem true.
Ikke vil vi la oss kue,
svarer vi dem koldt og kort.
Om I bjeffer, om I snerrer,
ennu er dog, høie herrer,
våre henders arbeid vårt.

Rødt og grønt lys.
Ennu er en streikebryter
fredløs niding tross han nyter
vern fra selve kongens råd.
En forræder kaller vi ham,
tross medaljen I kan gi ham,
med samt ros for tapper dåd.

«~n v~rden jeg lever i, har etter hvert laget seg
S. 11
et mnviklet mønster av «rødt» og «grønt». Noe 7. sk.år
er forbudt, noe er tillatt.»
( S. 11)
Vi skjønner alle hvor innlysende praktisk det
er med trafikklys, eller for den saks skyld regelen
om å kjøre på høyre side av gata. I andre land, f.
eks. i England, er regelen at bilene skal kjøre på
venstre side av gata. Slike regler er altså ikke noe
naturgitt.
Som boka også sier endres lovene. De er et uttrykk for maktforholdene i samfunnet. Det er slett
ikke bestandig lovene er ordnet slik at flest mulig
trives. Ofte vil lovene i et samfunn bare forsvare
en liten overklasses interesser.
Om lovene skal endres, må de fattige organisere
seg til kamp for sine interesser. Overklassen vil
lage lover for å hindre folket i å organisere seg.
Bare ved å bryte de lovene som beskytter det be22

Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer,
er vi treller alle mann.
Reis all kraft som klassen eier!
Tvers igjennom lov til seier!
Støtt oss, den som kan!

Ja, vi styrer dette landet.
S. 13-25 Avsnittet «samfunnsliv» gir et inngående bilde av
7. sk.år
en sportsklubbs oppbygning og virksomhet. Alt er
(S. 13-27 )så hyggelig og demokratisk riktig. Alle er med på
å avgjøre hvordan klubbens penger skal disponeres.
23
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Sak

PAX KORREKTIV
På motstående side er gjengitt to sider fra Pax korrektiv (1970) til
O. BjØrklund og P. Øisangs "DET NORSKE SAMFUNNET".
Det eksisterer korrektiver til flere lærebøker, og Pax korrektivene er i
bruk ved flere skoler.
Innledningen i korrektivet er en forberedelse tfl marxistisk tenkning og
analyse:
"Karl Marx var den første som så den historiske utviklingen som
et resultat av klassekamp. Følger vi hans tankegang, kan vi bare
kvitte oss med det uverdige kapitalistiske system ved at de som
idag utgjør underklassen, arbeiderne og lønnsmottakerne, gjør
opprør mot utbytterne."
Videre er følgende utsagn satt opp til diskusjon for ungdomsskole-elever:
"Er forutsetningen for en fri skole en revolusjonær omveltning
av samfunnet vårt?"
Fra selve korrektivet kan det trekkes frem en rekke eksempler, her er valgt
side 22 og 23, som omhandler loven.
Det heter i det siste avsnittet på side 22:
"Bare ved å bryte de lovene som beskytter det bestående samfunn
kan folket ta makten og lage lover som er i deres interesse."
Dette er et bevisst forsøk på å bryte ned respekten for det norske rettssamfunn og innstille elevene på en kamplinjetenkning som ligger utenfor
rammen for hva den obligatoriske skolen bør undervise i.
Boken legger klart grunn for en klassetenkning og klasseanalyse på
marxistisk idegrunnlag.
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om produksjonsforhold (uten at det dekker helt), bruker
vi også ordet klasseforhold om produksjonsforholdene i et
samfunn, ( uten at det dekker helt) fordi det er forholdet
mellom hovedklassene i vedkommende samfunnsform som
er det avgjørende produksjonsforhold i vedkommende samfunn.
Summen av alle enkelte produksjonsforhold i et bestemt
samfunnssystem - altså produksjonsforholdene som helhet
- eiendomsforhold, klasseforhold utgjør 1amfunnet1 økomiJke 1truktur, og kalles derfor samfunnets økonomiJke ba1iJ
(mens produktivkreftene er samfunnets materielle og tekniJke
basis. Samfunnets økonomiJke ba1iJ er altså i og for seg det
samme som produksjonsforholdene. Det er den betegnelsen
vi bruker om produksjonsforholdene når vi setter dem i relasjon til samfunnets overbygning (se nedenfor). Vi gjentar:
produksjonsforhold er i alle klassesamfunn forhold mellom
de som eier og de som ikke eier produksjonsmidler, og som
derfor tilhører forskjellige klasser. I kapitalismen er det
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Klasser
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Sak

4.

INNFØRING I POLITISK ØKONOMI
av Harald Holm, Forlaget Ny Dag

Boken er brukt i fordypningsfag på samfunnslinjen i Asker Gymnas, hvor den
er gitt en dominerende plass i undervisningen.
I forordet heter det:
"Denne "innføring i politisk økonomi" er tenkt som en grunnbok i
marxistisk politisk økonomi, og begrenser seg stort sett til
marxismens teori om kapitalismens økonomiske system."
Bokens tittel er således misvisende. Boken gir ikke en generell innføring
i politisk økonomi. Den er en ensidig, sammenhengende propagandistisk kritikk av det forfatteren oppfatter som "det kapitalistiske system".
Boken er ikke godkjent for bruk i undervisningen.
Se forøvrig tekst og bilder gjengitt på motstående side.
Vi gjengir også en prøve gitt i forbindelse med boken.
"Asker Gymnas 3. klasse
Oppgaver 1. februar 1974
1. · Forsøk å bruke noen av Marx's analyser på kjente
utviklingstrekk i den kapitalistiske verden idag.
2.

Ta fram noen kjente problemstillinger f ·. eks. fra norsk
virkelighet og se om dere meningsfylt kan belyse disse
med en eller flere av analysene og begrepsapparatene i
Marx's politiske økonomi.

3.

Forsøk å forklare enkelte utviklingstrekk ut fra en valgt
synsvinkel, ved bruk av Marxistisk metode eller tenkemåte."

Oppgavene ble gitt i forbindelse med boken "Innføring i Politisk Økonomi"
av Harald Holm.
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Solidaritet
(TIDL DEN 3. VERDEN)

ANTI-IMPERIALISTISK TIDSSKRIFT

NR. 4 -1973 -

5. ÅRGANG

")
:~, .,
r.~\

l. ..,. i.

u~

t

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

"· 1 ·.-.· ,,••T

,...., •..,
· , ,.

Kr • 2 • 50

l
Sak

5.

SOLIDARITET
Brukt på Smestad skole i Oslo

I en vanlig forsendelse fra FN-sambandet til Smestad skole var vedlagt
"Solidaritet, anti-imperialistisk tidsskrift" (tidl. Den 3. verden)
nr. 4. 1973.
Heftene ble "smuglet" inn i den vanlige forsendelsen og fjernet fra pakken
av mottakende lærer ved skolen for siden å bli brukt i undervisningen.
Undertittelen på heftet var: "Bangladesh - Kirken og U-landa".
Heftet inneholder artikler om følgende:
1. Kirken i Latin-Amerika en revolusjonær kraft?
2. Misjonen og kulturimperialismen.
3. Katolikkene i Vietnam ikke lenger imperialistenes tjenere.
4. Kirkenes Verdensråd støtter frigjøringsbevegelsene i det sørlige Afrika.
5. Vatikanets eierinteresser.
6 • . Veier til frigjøring.
7. Bangladesh.
Heftet er et angrep og en kritikk mot kirken.
Fra en av artiklene:

"Å betrakte de innfødte som laverestående, barbariske, late og
udugelige har alltid vært et klassisk kristent og vestlig
fenomen."
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Den 26. mars holdt pariserne valg til Kommunens Råd, utskrevet av Nasjonalgardens ·
sentralkomite. Sentralkomiteen la sterk vekt
på at byen skulle ha en strengt demokratisk
valgt lovlig regjering. Hensikten var å unngå borgerkrig , motivert med den kanskje
naive tro at Versaillesregjeringen ville bøye
seg for et valg i Paris.
Hvordan stemningen var i Paris denne valgdagen, har vi autentiske skildringer av. Forfatteren J. Valles, som ble valgt til medlem
av Kommunens Råd, skriver dette i romanen «Opprøreren" : «For en dag! En klar og
vennlig sol forgylte kanonene; blomsterduft, blafrende faner og flagg , revolusjonsbrus - rolig og majestetisk flytende som
en elv. En beven, et strå leskimmer, trompetenes gjal len, skinnende bronse, håp som
flammer, et pust av navnkundig handling,
det er så mangt som fyller en seirende
republikansk hærskare med stolthet og
glede ... Trompeter, blås til angrep! Trommeslager, slå til marsj! ... Omfavn meg,
kamerat! Ditt hår er grått som mitt! Og du
vesle, som leker bak barrikaden - kom skal
du få et kyss! 18. mars har åpnet for en
herlig framtid for deg, mitt barn . Du skal
ikke som vi vokse opp i skyggen, vade i
smuss, vasse i blod, kveles i vanære, lastes
ned av nederdrektighet. Alt dette er slutt! ,.
Valget til Kommunens Råd 26. mars ble
en overveldende seier for Nasjonalgardens
sentralkomite og det arbeidende folk i Paris.
Av i alt 85 medlemmer ble det valgt 21 som
var motstandere av selvstyre for P! ris, de
var forøvrig fra typisk storborgerlige bydeler og trakk seg straks ut da de innså
at slaget var tapt. Resten av Kommunens
Råd . besto av 30 arbeidere og ellers ·av
demokratiske intellektuelle : funksjonærer,
leger, lærere, journalister osv.
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Sak 6.

HIMMELSTORMERNE.
PARISKOMMUNEN 1871
Utgitt av forlaget "Ny dag" (1971)
Heftet er brukt som klassesett ved Skøyenåsen ungdomsskole
i Oslo
Heftet er i sin helhet en revolusjonshyldest.
I teksten heter det bl.a.:
"For en dag! En klar og vennlig sol forgylte kanonene i blomsterduft, blafrende faner og flagg, revolusjonsbrus - rolig og majestetisk flytende som en elv. En beven i et stråleskimmer,
trompetenes gjallen ---."
På motstående side vises en tilfeldig side i heftet.
Revolusjonstendensen forsterkes ytterligere ved at Lenin og Marcus Thrane
har skrevet henholdsvis forordet og etterordet. Begge bygget sitt syn på
den _marxistiske historieoppfatning at all historie er historien om klassekamp.
Pariskommunen bør kunne fremstilles i historieundervisningen uten ensidige,
klare pa:t.tsinnlegg som i dette heftet.

3
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Jfar.; dag, at det er ekstra hyggelig å
on1 Sf>g med dyrt ervervede gjenstander på alle de «dager> som etter
hvert er dukket opp.
Julaften er den dag da orgit>n får sin
utlosniug. Vi bytter presanger med familie og venner, naboer og ~lektninger.
Gir bort ting vi tror andre trenger og
får igjen ting andre tror vi trenger.
Egentlig kunne vi jo bare ha gått ut
og kjøpt nøyaktig de ting vi selv vet at
vi trenger - til oss selv og for våre egne
penger . ..
Men det får vi ille lov til. Forsøk
bare å reise en opinion mot julefeiringeu. Kapitalkreftene mobiliserer sitt beste våpen: Påstanden om at vi må bevare
tradisjonene.
Optimistiske, blåøyde og vennligmenende kristne ungdommer får følge av

~tn,
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skAnsell9st ser juletiden som en lukrativ
melkeku. Sykdommens Arsak er ille I
finne pA overflaten. Den mA man lete
etter dypt ,nede i virt sam.Iwm. Pestbyllen bærer navnet kapitalisme.
- Jamen, sier PR-mennene og salgssjefene og ukebladredaktørene og juggelprodusentene, - jamen vi lever jo i et
forbrukersamfunn, der folk krever I fl
feire en vareflomsjul! De dekker seg bak
flou.ltn-, moteord og behendig oppkonstruert argumentasjon for hvorfor de berisst _forvandler mAnedene før jul til en
-" ~ 1'Pe0r-rie.

.

sagt utbytting: Lopp folk for flest mulig
dyrtidskroner og gi dem minst mulig
igjen!
Det salgssirkus som iimledes tidlig pA
høsten, er en garantert innkomstbringende affære. Ellers ville ikke de profittbegjærlige entre manesjen.
A ansll hvor mange millioner kroner
Ola Nordmann ·i sin feberørske kaster
bort pA totalt verdiløse cjuleobjekter>,
kan ikke jeg. Men tenker en etter, så
skjønner en at det dreier seg om anselige
beløp. Julehandelen representerer jo finalen pA alle de glanmumre handelsstanden og dens medvirkende finansartist.er presenterer gjennom året ut ifra
samme motivering: Flwww.pdf-arkivet.no/
folk til l tro at
-- •
•
•ft.., , .
A ri 1·· ,ur-na -res.anger

(2022)

andre liberalere uår dt> vil la ge alternativ jul. Men den hevE>gel , m l1ur ikke
grepet om seg. Mot PR-apparatene har
idealismen lite å stille opp.
Selv gjør vi vel også lite for å fri oss
fra det onde. Unnskylder våre handlin ger og innkjøp med å si at vi trenger vPl
en fest med øl og dram og mat og gaver
nå midt i nwrketiden . . . Er ikke innstilt på å ta opp noen kamp. V t>lger den
minste motstands vei. Dukker under for
epidemiens konformitetspress. Lar kronene rulle til kapitalens dårlig skjulte
glede.
Men tenker kanskje også plutselig etter: Hvorfor skal en E>gentlig kaste bort
Julebord pA Hotell Viking i Oslo, 1961. Mat•
mengden på julebonlene har ilr/ce minket etter
den tid .

Sak 7.

NÅR JULEFEBEREN ANGRIPER
I OKTOBER
· Artikkel av Per Olav Marcussen, brukt i norsk ved Risenga skole
i Asker
Artikkelen er et gjennomført angrep på næringslivet. Det er norske forhold som beskrives, mens billedmaterialet med ett unntak er · fra Japan og
Brussel.
"Det er kapitalkrefter vi har med å gjøre. Profitthungrende forretningsmenn på alle nivåer som kynisk og skånselsløst ser juletiden som en lukrativ melkeku. Sykdommens årsak er ikke å finne
på overflaten. Den må man lete etter dypt nede i vårt samfunn.
Pestbyllen bærer navnet kapitalisme."
Artikkelen er et ensidig angrep på julefeiringen. Alternativ jul er nevnt
i en bisetning, og om den heter det:
"Den bevegelsen har ikke grepet om seg. Mot PR-apparatet har
idealismen lite å stille opp."
Artikkelen slutter slik:
"Man tenker kanskje også plutselig etter: Hvorfor skal en
egentlig kaste bort tid på åta knekken på sykdommens symptomer
og avarter? Ville det ikke være riktigere årette blikket mot
den egentlige pestbyll, den egentlige årsak til hele sykdommen:
det kapitalistiske samfunn."
Forfatteren utnytter den snev av dårlig samvittighet de fleste av oss føler, fordi julefeiringen på mange måter blir overdrevet. Men voksne mennesker kan reise motforestillinger. Anvendt på barn blir konklusjonen klar:
Barna skal vises nødvendigheten av en radikal samfunnsomveltning. Det skal
plantes ensidige holdninger mot næringsliv og forretningsstand. Dertil er
angrepet rettet mot forhold som har tilknytning til vår sentrale kristne
høytid julen, som har almen tilslutning i folket.
En av følgende oppgaver skal besvares:
A. Hva kan vi gjøre for å få bukt med kjøpegalskapen før jul?
B. Studer et.av bildene. Hvilke tanker gjør du deg om det?
C.
I artikkelen er alternativ jul nevnt. Hvordan mener du en slik
julefeiring burde være?
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Sak 8.

60.000 MARSJERER I TAKT I SPEIDERBEVEGELSEN: DU SKAL LYDE ALLE ORDRE
OG V ÆRE TROFAST MOT SJEFEN·
Norskprøve fra Bjørnegård skole

Prøven består av en redigert utgave av John O. Egelands artikkel om speiderbevegelsen, gjengitt i Orientering nr. 43/73.
DETTE ER EN PRØVE HVOR ELEVENE SKAL TESTES I GRAMMATIKK, OG KUN DET.
Speiderbevegelsen er ikke sosialistisk, derfor er det for venstreradikale
naturlig å angripe den.
Hovedmomentene i angrepet er unifonneringen, førersystemet, konkurransementaliteten og kjønnsrolle~ideologien.
"Ideen til bevegelsen ble unnfanget under "britenes imperialistiske krig mot boerne i Sør-Afrika."
"Dens bærebjelker er tilpasning, disiplin og underordning."
"Kong Olav og prinsesse Astrid fru Ferner er de "høye" beskyttere
for henholdsvis gutte- og jentespeidere i Norge. Kadaverdisiplin
og førerkultus er de mest beklagelige sider ved speiderlivet--."
Teksten er fonnet slik at kongefamilien kommer i et svært uheldig lys.
Det er beklagelig at humanistiske organisasjoner til de grader skal radbrekkes i den obligatoriske skole for at elevene skal finne substantiv,
adjektiv, verb og pronomen. Ikke en eneste positiv side ved speiderbevegelsen er nevnt.
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PENGEJAKT OG ANTI-DEI'TOKRATI I IDRETTEN
Intervj_u med Egil "Drillo" Olsen.
-Er idrettsfolka sjølve med på å avgjere korleis idretten sk al drivast?
-Nei, dei aktive har lite dei skulle ba sagt.
-Kan dunemne eit eksempel på elet?
-Vi kan ta reklame på fotballdraktene. Dei aktive sjølve blir i1dcje
spurcle 01r, dei vil spele r..ied reklame pt't ry[,;gen. Det er leiarane som bef.:ltemmer det, D~i på si side har ofte ikkje :noko val. Dei blir tvinga til eit
:::Jamcæboid med næringslivets folk,
-Kven er leiarane, da?
- · eiarane i Jlornk ; r ·
• Det e:i:' folk som er herra:r
over si eiga l.Ct 1 som kan ta seg fri irå jobben og drive mecl organisasjoi.1sarbeid. På denne måten blir idretten heilt Ed_emokratis!~-- og dette blir
berre meir og rneir tydeleg di høgare opp i organisasjonsapparatet vi kjfa;-i,
Itiillionæren Avery Brwiclage, som var p:::-esitlent i Den internasjonale
olympiske komi t~, bar seg åt som ein dilctator i alle C:ei åra han var presi"
deut. Representantane i ·or clei einskilde la."1d vel _presidenten, men sj0lve
peikar dei ut sin etterfølgjar.
·
Idrettsleiarane har ofte ei direkte tilknyting til det private nroring-s••
liv, om dei ikkje plent er millionæ:r-ar slik som Brumlage. _Det er ikkje
tilfeldig at fleire av clei norsk~ idrettsleiarane har toppstillingar t.d.
som fubrikkeigarar og skipsreiarar.
- Tiei økonomiske interessene som clesse folka representerer, har lett for
å følgje _med over . i idrettsarbeidet. Sjel berre på idre·i;tsleikane som blir
arrangerte av Coca Cola og Vesta-Hygea. Vi har tilmed Donald Duck-renn.
-t!Ien er det ikl::je berre fint at idretten .får økonomisk støtte?
-Jo, men det bør først og fremst vcre stat og koa,--,n;:.ne som gir idretterJ.
del pengane som trengst. Når private firma gir økonomisk støtte, får det
offentlege berre ei orsaking og kan lure seg unna. pliktene sine.
-Pengane er no vel like gode k-vm· dei kjem ifrå?
-1@.L.l?..å d~_l'Pl~_måtsn blir idretten _Qvhengt_g_av det -priyate næ~-!-P._~ sl-.illi1,,.~~_ta:n st;lre idretteri ~tter sine eigne interesser.
-Kva slags interesser?
·
·
-Desse leiarane vil ha stj'erneidrett, dei vil ha ~11, bokstaveleg tal
]~gil Olsen held fran: Og for å få .:.Cre.m idrettsstjern-er, er det talenta
som må få sjansa.ne. Det blir arrangert store stemne, of·i;e for heile landet
for å s1le ut dei som kan vere stjer1\cemne.(Vanle 6 idrett "i det små" til
trivsel oghyggje er det ikkje rom for" Det er berre eit skulkeskjul at
bn._"11,kar og oljeselskap tryld{jer opp gratis dmolom til skolemeisterskap og
klubbstemne.
Eit 2odt eksempel på kvar pengane eigentleg blir sette inn, er den
skei ve fordelinga mellom elite idrett og m8.sseiclrett. Den norske olyrapiakomi t6en disponerer - ca. 1 million krone1: årleg for å sellcle ein li ten eli-c;e~
tropp til OL, r.1edcm Trimaksjonen som gjeld alle norJ.meru.1 L1å greie seg med
ein halv million.
·- ·
-Kvaer føremålet med idretten, ela?
-Både det norske idrettstinget og FN-orga.."'lisasjone:;,1. UNESCO har sendt
ut offentlege fråsegner om at idretten m. a. ølr.a:;L.nø..:~~ dej ul ~lllJ;latlrc..-S.oin..._
~.Q.i..J~Q.9:_(?,_~Ag__:?_~_f-~J.)J:J_t__ fø_:r;:~:i;: ..Ji;t~sl-~-~g___fg_r _1Jt~m?J~~1~9,.. (Dette høyrest f.int ut,
at tienneska i dag treng til fysisk a1;:ti-.ri tet for å få ei motvekt mot
stress og uheldig arbeidsI!l.i.lj ø)
Men idretten må ikkj,3 bli ei t pl2.stei~ som _ .i.l:J.....b.fil"~ l e gg utanpå dcsse
ulempene så dei clir gøymde bort. Vi Hå finne årsa}ce~rn1 Og nettopp det
private næ:ri11gslivet har. · sin store del av skul .a med det harde arbeids7 '-'efarle:ge nrbeidsplc1.ss a ne clei byr aro eidsfolket.
•
Idi' etten må ikkje bli ei , s Gl Ke s ::Ju. som nærings .ivet can
"bak: slik at vi ikkj e 8er denue sEima:nr1. 0~.-1gcn.
li'ra tlclus}:riftet ''Vår 32I:itic1 11 (nr. 7/okt ~ 197
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Sak 9- .

PENGEMAKT OG ANTI
DEMOKRATI I IDRETTEN
81

(Intervju med Egil "Drillo" Olsen i "Vår Samtid"
nr. 7 /oktober. 1973)

s

Brukt som norsk-prøve ved Ski Gymnas
Intervjuet er i sin helhet et angrep på idrettsledelsen og idrettspolitikken og forholdet til det private næringsliv.
"Det er ikke tilfeldig at fleire av dei norske idrettsleiarane har toppstillinger t.d. som fabrikkeigarar og
skipsreiarar."
Det blir hevdet at monopolkapitalen utnytter idretten:

i

"Både det norske idrettstinget og FN-organisasjonen UNESCO har
sendt ut offentlege fråsegner om at idretten m.a. skal bote på
dei ulempene som det moderne samfunnet fører med seg for m~ nneska.
Dette høyres fint ut, at menneska idag treng til fysisk aktivitet
for å få ei motvekt mot stress og uheldig arbeidsmiljø.
Men idretten må ikkje bli eit plaster som ein berre legg utanpå
desse ulempene så dei blir gøymde bort. Vi må finne årsakene. Og
nettopp det private næringslivet har sin store del av skulda med
det harde arbeidspresset og dei helsefarlege arbeidsplassane dei
byr arbeidsfolket."
Under tittelen Kapital og idrett ble bl.a. følgende oppgave gitt:
"l.

Gje med eigne ord eit referat av hovedsynspunkta til
intervjuobjektet, legg m.a. merke til at han nytter ordet
"udemokratisk". Freist ut frå teksten å presisere i
referatet ditt kva han oppfattar som· "demokratisk" i denne
samanhengen."

Elevene skal videre skrive et innlegg for eller imot Egil Olsen, men det
gis ikke motargumenter i oppgaveteksten, som er ensidig og tendensiøs.
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Sak 10.

HJEMMELEKSE I TYSK
,

e

,.

Gitt i 9. klasse på Bjørnegård skole i Bærum
Bl.a. skal følgende periode oversettes til tysk:
"
Vårt norske samfunn er et klassesamfunn, som består av en
eiendomsbesittende, rik og mektig overklasse og en eiendomsløs
o.g forholdsvis fattig og avmektig underklasse. ---".
Setningen er sterkt samfunnskritisk og bygger på marxistisk tankegang.
En slik påstand trenger i det minste en balansert diskusjon.
I en tyskprøve vil et slikt utsagn bli stående uimotsagt og kan oppfattes
som et utilbørlig forsøk på holdningsdannelse fra lærernes side.
Ordforrådet er også irrelevant ifØlge pensum.

55

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

Sak ll.

NORSKPRØVE
Gitt ved Eidsberg Ungdomsskole i Østfold

Teksten er formet som en tale av president Nixon. Ikke noe sted er det henvist til hvor og når talen ble holdt.
Innhold og form viser tydelig at den er et falsum, et ensidig angrep på
USA. Teksten ble gitt som en prøve i grammatikk.
Dette landet er ikke mitt, sa Nixon. Men jeg måtte føre krig her.
Da kunne vi bruke og prøve noen av de våpnene vi lager i Amerika.
Og selv om kommunistene og de fleste andre i sør-Vietnam ikke
liker sin regjering, som vi i Amerika og Europa er de eneste som
liker, så måtte vi støtte den ved å hjelpe den med soldater,
våpen og penger. Ellers kunne vi risikere at flertallet i landet
ville få makten, og da fikk ikke Amerika ha militærbase der for
å forsvare verden mot kommunistene, selv om kommunistene har
større støtte hos folket i sør-Vietnam enn den lille regjeringen
har. En gang lot vi folket få velge en ny regjering, men den gamle regjeringen klarte å fuske så de sitter heldigvis ennå ved
makten.
Finn pronomene og skriv hvilket pronomen det er. De personligeog eiendomspronomene skriver du hvilket tall og person de står i.
Skriv bare det samme pronomenet en gang.
Skriv et kort stykke om hva du mener om innholdet av stykket
ovenfor."
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V I E T N A M S

H I S T O R I E
Fra Geneve--:konferansen til i dag
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
1954

Dette vet vi: To regjeringer gjØr krav på å være landets
rette:
1. Den fransk-vennlige regjeringa. Nettopp slått
ved Dien Bien Phu
2. Ho Chi Minhs regjering (DRV)
sin stilling.

Styrker stadig

Resultatet av stormaktsmøtet i Geneve ble fØlgende:
1. Alle kamper skal opphØre
2. Den 17.breddegrad blir viktig
DRVs soldater skal trekke seg nord for 17°, Den
franske unions soldater sØr for. 17° skal ikke være
noen varig grense.
3. Folk skal fritt ~å flytte dit de helst vil, til sØr
eller nord.
4. Det skal holdes frie valg i 1956 for å velge en ny
regjering for hele landet
5. Regjeringa i nord går med på avtalen
USA og re jeringa i sØr godtar ikke Geneve-avtalen
ser på 17 som en varig grense.

6

Videre forls6p:
1954

Diem blir statsminister i sØr.
USA stØtter sterkt opp om hans regjering, erklærer at
de vil demme opp for kommunismen (domino-teorien)
Erklærer sør-Vietnam for egen stat (Diem)

1955

Viet-Minh går sterkt inn for frie valg: "Den som prØver
å dele Vietnam er det vietnamesiske folks fiende og kommer
sikkert til å lide neder·lag."

1956
1957

Valgene blir ikke noe av - stadig Økt spenning mellom
de to landa. USA Øker den militære og Økonomiske
hjelpa til sør-Vietnam.
Viet Minh-troppene begynner igjen med motstandskrigen
i sØr, Vinner stadig framgang.

1960

Den nasjonale frigjØringsrØrsla FNL blir grunnlagt.
USA og regjeringa i S.V. påstår at de for det meste er
soldater fra nord.
FNL sier de er de eneste lovlige representanter for
folket i S.V.
Begge parter beskylder hverandre for å drive terror og
tortur.
Krigshandlingene Øker stadig i styrke.
USA sender stadig flere soldater.

1965
1968

USA begynner å bombe N:V
Over 1/2 mill. USA soldater i S.V.
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Sak 12.

VIETNAM-OPPLEGGET FRA ØRLANDET
UNGDOMSSKOLE
(Også behandlet i Praxis nr. 1 i des. 72 som et eksempel
til etterfølgelse)
Vietnam-opplegget gir en ensidig og feilaktig historisk fremstilling av
utviklingen, klart preget av USA-hets.
Det kinesiske og sovjetiske engasjement i Nord-Vietnam er utelatt i opplegget.
Det som preger også dette er den totale mangel på motinformasjon og motforestillinger. Det er riktig nok tatt med noen avis-utklipp, men disse er
ikke valgt ut for å gi en allsidig belysning av problemene.
My-lai saken er tatt med, men FNL og Nord-Vietnams massakrer eksempelvis
i Hue er utelatt.
"Brev fra en Pilothustru" skrevet av Sara Lidman går også inn i opplegget.
Her heter det bl.a.:
"Din regjering har tatt Din fars barn fra Deg og tvunget ham til
å bli krigsforbryter.
Og Din regjerings massemedia lager en reservert, tragisk maske
av disse troskyldige ansikt - som Pentagon kan holde opp foran
sitt morder-ansikt."
Brevet følges opp av et skjema der elevene i
endel spørsmål.

7. klasse skal svare på

Om Vietnam stilles følgende spørsmål:
"Vietnam er nå delt i to stater:
---- Hovedstat: •••.••••••••••
---- Hovedstat: ••••••••••••••
Hva er FNL .••.•••.•.••••••••• "

Andre sider ved Vietnam berøres ikke. Derimot skal elevene svare på hva
rasist er i forbindelse med USA.
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OPPGAVEN ER GITT PÅ STORETVEIT SKOLE

Disse to avsnittene, er to forslag til partiprogram
for et . bestemt parti.
Les nØye gjennom dem.
1.

Den sosialistiske .samfunnsordning bygger på folkeflertallet,
uttrykt gjennom en alminnelig stemmerett for alle voksne kvin
-ner og menn,gjennomfØrt ved en rettferdig valgordning, slik
at folkeflertallet kommer til sin fulle rett i fellesrepresentasjonen . . . . . . . . . . .

kan derfor ikke anerkjenne noe

voldsdiktatur verken for overklassens eller arbeiderklassens
side.
vil selvsagt ikke fraskrive seg retten til å
anvende generalstreik eller revolusjon i kampen mot undertrykkelse av folkeflertallet. Disse midler har nettopp til
hensikt å forhindre overklassens undertrykkelse av folkeviljen.

2.

Som et revolusjonært klassekampparti kan ...........

ikke

anerkjenne de besittende klassers rett til Økonomisk utbytning og undertrykkelse av arbeiderklassen, selv om denne utbytning og undertrykkelse stØtter seg til et flertall

i

folkerepresentasjonen.
må derfor forbeholde seg retten til å anvende
revolusjonær masseaksjon i kampen for arbeiderklassens
Økonomiske frigjØrelse.

SpØrsmål:
1. Hvilket av de to forslagene er det mest radikale?
2. Kan du tenke deg hvilket norsk parti som behandlet disse
forslagene?
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Sak 13.

OPPGAVEN ER GITT PA
STORETVEIT SKOLE

BERGEN

Oppgaven er tendensiøs fordi den gir inntrykk av at sosialismen er en
høyere form for demokrati · (bygger på folkeflertallet, (se oppgaveteksten).
De konkrete spørsmål antyder ikke noen motforestillinger til påstandene
i utsagnene.
Det er gjengitt to alternative programforslag.
I hvilken hensikt skal
elever diskutere iterne programforslag innen AKP (m-1)?
Internasjonalen avsynges også til stadighet, såvel i sangtimer som i andre
timer.
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Sak 14.

PRØVE I O-FAGOPPGAVE MED ORD -PAR
Gitt 12-åringer på Stjørdalhalsen folkeskole
Oppgaven handler om China fra første til siste bokstav.
Det virker søkt at man skal komme frem til ordet "Rødegardist" i en slik
prøve, og man får uvilkårlig inntrykk av hvor lærerens sympatier ligger.

63

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

•

Oppgaver
Oppgave 1.
a) Stemte du ja eller _nei ved lønnsoppgjøret i 1970?
Stemte du ja eller nei ved lønnsoppgjøret i 1972?
b) Hva var lønna di i april 1970?
Hva var lønna di i april 1972? (+ opprykk)
Regn ut lønnsøkninga i kroner og i prosent.
c) Hvor mange prosent steg prisene (konsumprisindeksen), skatter og avgifter i samme tidsrom?
d) Hadde reallønna di gått opp eller ned?
Hvor mange prosent?
e) 1. mai i år ble det gitt et tillegg på 5,6% for å dekke
prisstigninga fram til 1. mai 1973. Hvor mange prosent
har prisene steget siden 1. mai i år?
Hvor mye er det igjen av tillegget som pampene i Norsk
lærerlag påsto de hadde kjempet igjennom?
f) Kontroller svarene på a). Stemte du riktig?
g) Diskusjonstema: Hvorfor tror du et overveldende flertall av lærerne godtok et slikt oppgjør?
Oppgave 2.
a) En kar har 2200 kroner i månedslønn. Han får tillegg
på 12¾ ved lønnsoppgjøret. Hva blir den nye månedslønna?
b) Mannen har kone og to barn å forsørge. Familien betaler 625 kr. måneden i husleie, 250 kr. i renter og av-

c)
d)
e)

f)

g)

drag på et lån de måtte ta opp i en bank for å greie
innskuddet i den nye 4-roms leiligheten. Familiens reiseutgifter er 160 kr. pr. måned. Utgiftene til mat er 975 kr.
Klær koster familien 260 kr. Strøm 80 kr. Hver måned
har de faste utgifter på helt nødvendige ting som de
har vært nødt til å ta på avbetaling (vaskemaskin, møbler, osv.) 275 kr. Utgiftene til lege, tannlege 115' kr
Hvor store er disse utgiftene tilsammen?
Har denne familien det bra økonomisk? Hvor mange
penger mangler de for å_kunne greie utgiftene?
Hvilke muligheter har de til å tjene mere penger?
Når det har gått fire måneder etter at mannen fikk
lønnstillegg har matvarene steget 10¾ og klær har
steget med 8%. Hvor store blir de månedlige utgiftene
for mat og klær nå?
Hvordan kan det lett gå for familier som stadig sliter
med økonomiske vansker?
Hvem er det som oftest sliter med økonomiske vansker,
som har dårlig råd , er det arbeiderne eller de som eier
og styrer bedriftene?

Oppgave 3.
a) En idustriarbeider som har 32 000 kr. i årslønn får 15¾
lønnsøkning. Hva blir den nye årslønna!?
b) En høyere funksjonær i samme bedrift har 55 000 kr. i
årslønn, han får også 15% lønnsøkning. Hva blir den
nye årslønna?
c) Hvor stor var lønnsforskjellen før tillegget? Hvor stor
er lønnsforskjellen etter tillegget? Ble forskjellen større
eller mindre?

13
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Sak 15.

EKSEMPEL PA MATEMATIKK
UNDERVISNING
gjengitt i Praxis nr. 1/72
Eksemplene på motstående side skal vise at matematikk-kunnskaper kan være
et bra middel i klassekampen.
Geir Wiik som har skrevet artikkelen, sier:
"Den første oppgaven er beregnet på lærerne og andre lønnsarbeidere. Oppgave nr. 2 og 3 er brukt i ungdomsskolen med bra
resultat, både faglig og politisk."
Det . sies videre at Mønsterplanen gir full adgang til å bruke slike oppgaver. Det henvises til avsnittet "Hovedmomenter i matematikkundervisning,
praktisk regning", hvor det heter:
"Anvendelse av matematikken på praktiske problemer fra dagligliv,
familieliv og samfunnsliv."
Hensikten med oppgaven kommer frem i følgende sitat:
"Det vil f.eks. ikke bli så lett for pampene i LO og andre yrkesorganisasjoner å få vedtatt slike lønnsoppgjør som vi har sett
de siste periodene."
Det kan umulig være Mønsterplanens intensjoner å forberede elevene i skolen
til skjerpet klassekamp ved å gjøre matematikkundervisningen til et politisk instrument for venstresosialistiske lærere.
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Nord~vietnamesisk "barne-informasjon" spres hemmelig i Norge:

Kommunist-propaganda

F~R~t~MÅB1'~.N
-

JAN ERIK KNARBAKK -

;·

Norske barn skal fores
med
kommunist-propaganda. Dette er tilsynelatende hensikten med et
nord-vietnamesisk barne. --fte: «En historie fra
. •etnam». Heftet spres i
dypeste
hemmelighet
rundt om i landet.
I velkjent kosekrok-stil skal
ungene i småskolen stifte bekjentskap med noe som. neppe
kan kalles annet enn beinhard
kommunistisk indoktrinering. Et
mildt sagt grovt ensidig syn på
Vietnam-krigen presenteres så
åpenlyst, til tross for atskillig
stilistisk sukkerlake, at knapt
noen kan tenkes A. tro på det
som skrives - unntatt nettopp
barn.
«En historie fra Vietnam• er
et hefte på 12 små sider i billig
trykk. Teksten er oversatt av
studenter ved det øst-asiatiske
institutt pil. Universitetet i Oslo.
Ansvarlig for utgivelsen i Norge
er en organisasjon som kaller
seø }'lllmetheus, og som ikke
operer under annen adresse enn
et postboksnummer. I postgirok<ttalogen er bevegelsen oppgitt
men med navnet på en grei....,.· som for tiden lever i eksil
her 1 landet. For øvrig omgis
den av relativt mye mystikk.

Naturligvis
Vedkommende pi.står nemlig at
han ikke )enger bar noe med organisasjonen i gjøre. Hvem som
er den nåværende leder, medlemstallet, hvilke andre grupperinger som eventuelt støtter
opp om bevegelsen og lignende
opplysninger, vil ban imidlertid
ikke ut med uten å ba kontaktet

rikanerne bar fått plass. - For
å lage alt sammen trenger de
noe som beter råstoffer ........ ·-· ... . ·- -

,-:,·-::..::.. De som eier fabrikkene, er
: rike, men de vil gjerne bli enda
! rikere, oø da trenger de enda
I flere råstoffer. Derfor sender de
I folk til andre land for å få tak I
råstoffene der. Da blir de lan1 dene de" henter råstoffene fra
•\ enda fattigere, mens de rike i
USA blir enda rikere. Denne
måten å bli rik på kaller vi imperialisme. Egentli9 bet
det
__det..sl!tmme som~ t el forteller
den anonyme nor -vietnamesiske forfatteren.

Y_

Ingen opplysninger
- På den andre siden av jordkloden, i den verdensdelen som
beter Asia, ligger det ·et lite og
vakkert land som beter Vietnam, fortsetter han. - Der er
det mange verdifulle råstoffer,
og de råstoffene er det mange
land som
~
-·· -or nesten 20 år siden kom

de amerikanske imperialistene
dit, og i nesten 20 år har de
slåss mot vietnameserne og -de
slåss ennå. Det har du sikkert
~En historie fra Vietnam> kalles barneheftet som nd spres~..!h~·rQtwo~m!!.:....:· ....:·c.-,,-------:-~---•
i Nf?rge.
- Men selv om USA er et
stort og rikt land oø har mange
«de nødvendige personer. på
trykkeriet antyder Ukevel at det
fryktelige våpen oø mange unge
rorbånd.
ligger langt høyere enn de 300.
gutter som de kan sende i kriHvor mange eksemplarer av
«En historie fra Vietnam> forgen, har ikke de amerikanske
barneheftet om Vietnam som nå
teller naturlig nok om ameriimperialistene klart il. vinne over
florerer i Norge, er det heller
kanere og vietnamesere. De
vietnameserne.
ikke mulig å få nøyaktig rede
første er naturligvis hjerteløse
- For folle i Vietnam har slått
på. Eksil-grekeren, som i tillegg
og ondskapsfulle individer. De
seg sammen i noe som heter
til alt annet også nekter å stå
Frigjøringsfronten. Frigjøringsandre er selvfølgelig - sil. fremt
fram med navn, hevder at det
fronten har geriljagrupper og
de har den ..rette> innstilling ikke dreier seg om mer enn ca. 2
,ilille og elskelige.
geriljaen har vil.pen og gjemmer
seg i skogen sil. amerikanerne
-300 stykker. Ikke en gang So- I USA er det mange kjemsialistisk Folkepartis trykkeri,
pestore fabrikker som Jager alle
aldri vet hvor de er ... Derfor er
som har tatt seg av selve den·
mulige forskjellige ting som de
amerikanerne redde og tør ikke
bevege seg fritt, beretter kose.
tekniske produksjonen for Proselger til andre land og får
metheus, er villig til il. oppgi noe
mange penger for, beter det i
krok-onkelen fra Nord- Vietnam
eksakt opplagstall. Ansatte 1
heftets første del hvor den gei sin beskrivelse.
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SANG
fra Lysaker skole, Bærum
"Til kampen vi i sorg og vrede går
et enig folk bak våre våpen står.
Når vi ser røyk fra bombefly
da stiger vårt hat mot sky •
.!

e

,r

Refr.:

Vi slår tilbake
vi går mot seier,
vi driver USA ut av vårt land
gjennom farer, død og brann.

Så sverg soldat med disse ord
i våre røde helters navn
å hevne vår forbrennende jord
der fienden f6r fram.
Det kommer tider for oss med
da skal vi få en evig "fred.'.'
Denne sangen ble brukt i en skoletime i 7. klasse.
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Skal vi feire at landet bl[r solgt?
Vi ser ·at Brussd frekt blanda seg dirl'kte inn i EEC-kampen i Norge . Vi ser
ogsa at Norge~ by-og hcrrcdsforbund lar seg bruke i dette riituc spillet av
Europaradet.
.
Furma11nen i Kommisjcmen i Brussl'I uttalte seg nylig om skoleelevenes
stilling i EFC. I Aftenposten 27/4-72 sier han : »EEC rna bli enig om tiltak
som rjor det mulig for skuh:ungdom pil et klassetrinn i el EEC-land å komme
inn pa tilsvarende skoletrinn i l'll skole i en annen stat i Fl'llesskapet. Dette vil
gjore det mer forsta -: lig for skokharn hva EEC står for :» Europaflagg på
skolc11l' er et framstct i samme stil. Vi skoleekver skal få forståelse for
europatanken.
lfrorda11 a1111isr EEC-fram.Hotet?

Vi mener at EEC-motstanJl·rnc pa skolene må ha lokale aksjoner mot
Europad ;1gt:n . Ta det opp i klassen og undersc.>k om flagget skal opp på din
skole . Plankgg f.eks. en appdl i skolegården . Overalt hvor curopadagen blir
forsl.lkl feiret, ma EEC-motsta.ndernes parole: »Nei til salg av Norge - Ja til
norsk sjolradcrett >> bli satt i sentrum . Dette må vi særlig vise 17. mai. Da skal
dagen gjenreises som kampdag for norsk sjølråderett.
Nei til Europadag 5. mai!
Forbered 17. mai!
Forsvar den nasjonale sjølråderetten!

Arbeiderkomiteen mot EEC og Dyrtid
boks 3829 Ullevål
Oslo 8

RØD ARBEIDERFRONT 1. MAI 1972

SANGBOK
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SANGBOK
Rød arbeiderfront 1. mai 1972
Brukt på Risenga skole i Asker

I april/mai 1972 var det endel uro på Risenga skole som hadde sin bakgrunn
i spredning av politisk propaganda i skoletiden.
Elevene hadde med seg hjem bl.a. sangboken og stensiler fra skolen.
Saken ble tatt opp på Foreldrerådsmøte 12.5.1972.
I tillegg til sangboken ble også den pamfletten som er gjengitt på motstående side behandlet.
En av sangene fra heftet er gjengitt nedenfor.
"Skal vår seier vinnes hurtig
gjelder kampen deg og meg.
Faller du din bror i ryggen
går du nederlagets vei.
Refr.:
Maktens høye herrer ønsker
vi skal splittes i vår strid.
For hvis vi står mot hverandre,
hersker de til evig tid.
Proletarer verden over:
Sammen skal vi slå oss fri.
Folkenes forente masser
knuser maktens tyranni.
Refr.:
Fremad, og aldri glemme
å spørre med rene ord
både i nød og velstand:
Hvem eier morgendagen?
Hvem eier denne jord? 11
v/ Brecht (oversatt av Bjørn Nilsen)
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FULL STØTTE TIL
E!;-EVER OG LÆRERE
PA APALLØKKA!
VG og NÅ har .i den siste tida sl~t't stort opp forholdene på
ApallØkka ungdomsskole.De skriver om fysisk eg politisk terrcr ledet
av SUF(m-1) og andre progressive.12-åringer tvinges til~ støtte
RØd Front i Elevrådet i redsel for fysiske overgrep og psykisk terror,
heter det~
HVA HAR S
Onsdag 9 anuar arrangerte elevene en prøveavstemning om EEC på skolen.
Avstemningsresultatet viste et overveldende flertall mot ~EC-medlemskap.
Etter ilt resulta.t et var opfentliggjort,gikk over 200 .v ele·vene i et
yemønstcasjonståg mot EEC epp til Grorud sentrum.Denne demonstrasjonen
var arrangert av en gruppe elever.22 av skolens lærere hii.dde oagen i
forvegen vedtatt å streike under demonstrasjonen,fer å vise sin·
EEC-motstand.Disse deltok d. i demenstrasjonen,men bare 14 av dem
behØvde å utebli fra undervi~ningen.De Øvrige 8 hadde fri den timen.
Blever og lærere som i en tid da regjeringa med alle midler prøver
fl oss inn i EEC,viser sin innbitte motstand ved en demonstrasjon
og en timee streik,blir mØtt av borgerpressa med hets og trussler om·
tviening ·og auapensjoner.Dette ble ,rvriwx også reist av styret i
~xeldru&det-,-men-bJ.a. ™ist .vet stort foreldremøte.
Enhet elever-lærere~fereldre.
"Spirtt og hersk"
en velkjent metode makthaverne i et kapitalistisk
samfunn bruker for å holde folket nede:El~?'ene ·og lærerne har stått
1 så tett sammen at det ikke har nyttet a skille dem.Nå prøver
borgerpressa og ert liten gruppe reaksjonære foreldre å sette alle
· foreldrene opp mot elevene og lærerne.Foreldrene vet hvor vanskelig
det er for deres barn J komme inn på videregående skole·r og få den
utdannelsen de Ønskeroid.gens konkuransesamfunn avgjØr karakterene
hele framtida.De vil derfer at barna skal gjØre det så bra som mulig
på skolen.Dette bruker de reaksjonære bevisst.På foreldremøtet
onsdag 'kveld framstilt~ de situasjonen som om den politiske aktiviteten
på skolen går sterkt utover skolearbeid~t.På møtet fiklt ingen el.ever
eller lærere være tilstede for å tale sin sak!
På denne bakgrunn må vi se foreldremøtets vedtakson1 at all politisk
aktivitet på skolen bØr forbys.

U
1

er

I

AVVIS ,~CISMEN!
r-ien et s kt vedtak må vi &tfirkt avvise.Det vi innebære en kriminaliserin
av elever og læreres kamp mot EEC, en kamp der de ·nar felles intereasar
med ■ fGreldreneoVi må si klart fra at vi vil kjempe met enhver
innskrenlcning av elever eg læreres ytringsfrihet.Dersom vi ikke slår
tilhake angrepet på ApallØJcka,vil det i neste omgang kunne ramme
~EC-kampen eller interessekamp!in på andre skøler"Darfor må vi stØtte
elevene 09 lærerne på ApallØk,ka med underskrifter,reeolusjoner og
aksjonsr.
FULL S'?Ø1f'Ø TIL ELEVER OG LÆRERE PÅ APALLØKKA!
FULL YT!t.IMSFRlHET FOR ELEVER OG LÆRERE!
BNHB'l' EUV!R-LÆREI..E -FORELDRE !

x»-.æ .Mot ne!

SUF(m-1} i Oslo og Akershus.
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Sak lø.

STREIKEN PÅ APALLØKKA SKOLE

I januar 1972 hadde man uroligheter omkring Apalløkka skole med EFdemonstrasjoner. Det var også streik der lærere og elever deltok i skoletiden. Om denne saken gjengis et åpent brev til Kirke- og undervisningsminister Gjerde. Brevet var bl.a. gjengitt i NÅ.

ÅPENT BREV TIL KIRKE- OG
UNDERVISNINGSMINISTER GJERDE
Vedr. politikk i skolen
OsJo, 30. januar 1972.
Det \'ises til den store uro som i de
senere år har preget flt>re av landets ungdomsskoler. Nå sist ved
Apalløkka.
Som De sikkert kjenner til har
det i den sent>rt> tid særlig vært

mye ståhei omkring den forannevnte skole, hvor jeg i parentes
bemerket har en sønn.
På denne skolen har det i løpet
av den siste uken forekommet
EEC-demonstrasjoner i skoletiden med elev- og lærerstreik. Nasjonalsangen er blitt avsunget
med hevede knyttnever.
Ved andre skoler ba.r det forekommet at elever i 8. klasse, som

skal ut i den obligatoriske arbeidsuke i forskjellige bedrifter, dels er
blitt forsøkt lokket eller truet til å
boikotte jobbene eller «go slow»,
da dette er en virksomhet som
kun tjener kapitalistene og er t>n
usømmelig utnyttelse av gratis
arbeidskraft.
Mitt spørsmål til Dem er derfor: Hva akter De som Kirke- og
undervisningsminister å gjøre for
å stoppe slike og lignende utglidninger? Jeg kan forsikre Dem at
det ik.ke er morsomt å få skriv
med hjem fra SUF(m-1) utdelt på
skolen i skoletiden, hvor vi foreldre blir utropt som erkereaksjonære fascister osv. Eller at
elevrådet utgir «Mas!!eavisa»,

hvor det heter: «Men nå vil un•
dertrykkerne snike seg inn på oss
via våre største landsforrædere T.
Bratteli og Co.»
Det kan sikkert også finnes
overgrep fra andre, kanskje høyre-ekstremistgrupper. Dette har
Jeg Ikke kjennskap til, men de•
skyldes kanskje bare den «ensretta norske kapitalist-pressa•.
Disse spørsmål begynner nå å
få en så alvorlig og stor betydning
for foreldre og ikke minst- barna
på skolene i dette landet at Deres
personlige reaksjon og svar -på
dette brev vil interessere alle foreldre i landet.
Med vennlig hilsen
Alf Frisch.

Statsråden har ikke besvart dette brevet, men har gitt uttrykk
for sitt generelle syn i NÅ.
Et skriv fra SUF (m-1) i anledning av Apalløkka-saken er vist på motstående side.
På møtet i Oslo skolestyre 23. februar 1972 uttalte Hans Svelland bl.a.:
"Det er i og for seg alvorlig nok at lærere forlater sin post,
og på den måten markerer ulydighet overfor skoleledelse og at de
derved støtter elevenes ulydighet overfor samme ledelse. Kjernen
i situasjonen på Apalløkka er et skolesamfunn som er gjort til
objekt for en propaganda-offensiv og et politisk engasjement i
slike former at det har skadet skolesamfunnet som sosialt fellesskap, arbeidsplass for elever og lærere og foreldrenes tillit
til dem som har satt dette i gang."
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FRA SAGENE LÆRERSKOLE
«Gi han ei framtid han sjøl rår over»
I den «framtida» er begrepene næringsliv og markedsføring i beste fall
nullbegreper, etter all sansynlighet
sterkt negativt ladet. I hvert fall hvis
det er nyutdannede lærere fra Sagene
Offentlige Lærerskole som skal gjøre
ham «fit for fight» i samfunnet.
«Jeg vil ikke hjælpe reklamen til å
bli flinkere.» Det var morgendagens
lærers svar på dagens spørsmål fra
Markedsføring til representanter for
den indre kjerne på denne ene av

«Jeg vil ikke hjælpe reklamen»
våre lærerskoler. Utgangspunktet var
en henvendelse fra Markedsføring til
lærerskolens Studentråd fordi vi gjeme
ville ha hjelp til å få tak i de riktige
personer til en debatt om lærerskoleelevenes innstilling til markedsføring.
Hva de la i begrepet, hvordan deres
innstilling ville virke inn i undervisningen.
Som man skjønner, vi kom aldri så
langt. Det lengste vi nådde var ti
minutters tillatelse til å legge frem våre
synspunkter for et samlet Studentråd

·«Jeg har sett hvor mye
billigere det blir når reklamen ikke er med»
i et dertil egne lokale, hvor han som
skulle rå over framtida si sjøl skuet
skremt ned på bøssene for SV's stortingsinnsamling.
Det er utgangspunktet, kjære markedsfører, det er disse som imorgen
skal lære dine og våre barn bl.a. samfunnslære. Dette er utgangspunktet:
«Jeg har ingen interesse som lærer
overhodet av reklame og markedsføring, derfor vil jeg ikke la barna
lære noe positivt om det.» Eller: «Reklamen har ikke noe på skolen å
gjørra». · De foran nevnte sitater var
begrunnelsen fra Studentrådets medlemmer for at man ikke ville være med
i en debatt, langt mindre finne representative elever fra skolen. Og hvis

redaktøren forsøkte på egen hånd,
ville Sagene Lærerskoles Studentråds
medlemmer vite å advare på almannamøtet i morra. Mot forsøk på innfiltrering fra Markedsføring.
Norges Markedsforbund og andre
er sterkt opptatt av hvordan· norske
lærebøker i folke- og ungdomsskolen
behandler næringsliv og markedsføring. Gode tanker og initiativ, selvfølgelig. Samtidig går det ut noen hundre
ferdigutdannede lærere hvert år fra

- Får elevene ved Sagene Off. Lærerskole høre ordet markedsføring i de
to årene de utdannes til lærere, rektor
Arthur Gjermundsen?
- De sier det selv: Undervisningstiden er to år. Vi har ikke muligheter
til å presse det inn på timeplanen. Vi
må håpe på at elevene benytter _de
frivillige tilbud som finnes. Hvert år
er det god deltagelse fra oss på de
Elingaard-kurs som holdes, og vi distribuerer da i alle fall det materiell
vi får fra banker, forsikringsselskaper,
fra rederforbundet osv. Men som et
emne i en to-årig undervisning: Det
er komplett umulig.
- Til tross for at lærerne skal undervise om dette i fag som forbrukerlære og andre samfunnsfag?
- Vi går ut fra at våre elever
silter med et grunnlag fra gymnas på
områder som dette. Det er derfor
vi krever artium for opptagelse. I tillegg har hver klasse i løpet av de to
årene et valgfritt emne de arbeider
med, et sosialt emne og et emne fra
samfunnskunnskapen. Der kan markedsføring komme inn, jeg vet i hvert
fall at massemedia, radio og presse
har vært emner som er tatt opp. Men
som sagt: Intet inngår i planene. Vi
må gå ut fra som et utgangspunkt
at alle våre elever har opplevd markedsføring på kroppen, og har lært og
tatt sine standpunkter ut fra det. Noe
annet kan vi ikke tilby de vordende
lærere.

Sagene Offentlige Lærerskole i Oslo,
og atter hundre fra resten av våre
lærerskoler. Lærere hvis grunninnstil-

«Reklame har ikke noe i
skolen å gjørra»
ting er: «Jeg vil ikke hjælpe reklamen». Det gjelder å være negativ. I
klassekampens tid.
Hva hjelper hundre fantastiske lærebøker når lærerne svikter fullstendig?
Tre positive linjer i samfunnskunnskapsboken blir som en fis i ørkenen
når den lærer som skal gi ham ei
framtid han sjøl rår over kommer inn
på markedsføringens stilling i vårt
samfunn. Det er: «Jeg har sett hvor
mye billigere det blir når reklamen
ikke er med. Instituttene på Blindern
har fått igang innkjøpssentraler som
finner frem til mange ting som er
billigere fordi det ikke er reklame for
dem. Der ser du hva markedsføring
er.»
Som sagt: Det er her innsatsen må
settes inn. På de hundrevis av lærere
som hvert år går ut i den norske skole
for å lage framtider. Det er her informasjonsoppgaven virkelig ligger, i
smått og stort. Treffer man ikke her,

«Jeg vil ikke hjælpe reklamefolka til å bli lurere.»
kan man skrive seg ihjel på positive
reklameting.
Alle lærere er da ikke slik?
Som man har sett, elevene ved
Sagene Offentlige Lærerskole står ikke
alene, selv om de er mer samlet, mer
bevisstgjort denne spesialinnstilling
enn elevene ved våre andre lærerskoler. Hvis ikke dagens markedsførere
gjør noe, direkte innrettet mot morgendagens lærere, er kampen tapt om en
tid. Dette gjelder faktisk hver enkelt
mann som driver med markedsføring i
dette land. Det gjelder kanskje den
framtida han sjøl skal virke i. I hvert
fall den framtida hans barn skal oppdras i.
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LÆRERSTUDENTENE OG
-MARKEDSFØ.RING
Artikkelen på motstående side er tatt fra "Markedsføring"
nr. 1/74

Artikkelen illustrerer det snevre ensrettede intellektuelle miljø som
hersker på enkelte lærerskoler.
"Markedsføring" ville prøve å få en debatt med lærerskole-elevene om
markedsføring. Argumentene de ble møtt med var:
"Jeg har ingen interesse som lærer overhodet av reklame og
markedsføring, derfor vil jeg ikke la barna lære noe positivt
om det.
- Jeg vil ikke hjelpe reklamen til å bli flinkere.
- Reklamen har ikke noe på skolen å gjørra."
Det ble ingen debatt på Sagene lærerskole.
Dette til tross for at lærerne skal undervise i fag som forbrukerlære og
andre samfunnsfag i henhold til Mønsterplanen.
Så langt om reklame og markedsføring.
En elev ved EIK-lærerskole uttalte i samme anledning til "Markedsføring",
i et intervju som ble trukket tilbake av solidaritetshensyn med Sageneelevene:
"Jeg kunne godt tenke meg å bruke f.eks. Klassekampen i undervisningen, som en motvekt mot den borgerlig indoktrineringa."
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være styreren som avgjør hvordan kampen skar arte seg. Under alt. I vil antagelig
styreren arbeide for å befeste sin stilling i
hierarkiet. Kampen her vil derfor lett
kunne bli en langvarig utmattelseskrig,
der en av partene til slutt må kapitulere.
På den annen side kan en ikke se bort fra
at endret praksis på en skole vil gi nye
impulser også oppover i hierarkiet. Det å
se at ting fungere_r; at endret praksis og
nye holdninger ikke fører til anarki og
kaos, vil kunne skape nye erkjennelser
hos dem som opprinnelig var skeptikere.
Under alt. II vil styrerrollen forandres i
takt med innføringen av reformene. Styreren stiger .frivillig ned fra sin opphøyede
posisjon og blir som likemann blant kolleger. Han vil ikke lenger avtvinge l"espekt i kraft av sin formelle status, bare i
kraft av sin person.
Ved å forandre de rådende maktforhold på den enkelte skole, vil menneskelige ressurser frigjøres, trivselen vil bli
større for alle grupper i skolesamfunnet.
Men de som går inn i denne kampen,
enten de er skoleledere eller vanlige lærere, utsetter seg for en risiko, som på
lenger sikt vil kunne få personlige følger i
forhold til det øvrige skoleverk, som
fremdeles fungerer autoitært og menneskefiendtlig.
Men så lenge en kan forsvare sine
handlinger ut fra skolens målsetning og
dette skaper større trivsel , medmenneskelighet og toleranse i skolen, er
kampen verdt å kjempe.

I

SOSIALISTISKE IÆRERES
FORENING?
Et debattinnlegg.
Rundt om i det ganske land sitter
det sikkert mang en lærer som i
pausene mellom stilbunkene, normalfordeHnga, jafser i seg de pedagogiske godbitene f.eks. PRAXIS
har å by på. Noen har til og med overskudd nok til å fordøye dette og følge
opp med artikler i dagspressa. Trygve
Vegge er en av dem. I en kronikk i
Dagbladet den 6. august d.å. gir han
uttrykk for tanker og ideer som nok
har streifet flere PRAXIS-abonnenter,
men det har gjerne blitt med tankene.
Kjernepunktet i Vegges innlegg er vel
at det ikke lenger er nok (bare) å fortolke skolen: vi må forandre den (for å
vri litt på en ikke ukjent filosofs utsagn). Og han oppfordrer oss lærere
til å organisere oss for i praksis (og
ikke bar i PRAXIS) å kunne arbeide
for dette mål. Om jeg forstår ham rett,
anser han dannelsen av en Sosialis-·
tiske> Læreres Forening (SLF) som ett
skritt i riktig retning. Jeg tror dette

har mye for seg, og det følgende er
ment som et forsøk på å videreføre
denne debatten. PRAXIS bør vel
kunne fungere som noe av en jordmor
i denne sammenheng?
Det første spørsmålet som bør klargjøres. er SLF's SLF's forhold til
lærerorganisasjonene. Disse er lærernes fagorganisasjoner bl.a. derved at
de fører forhandlinger om lønns- og
arbeidsforhold. Dessuten driver de
med en utstrakt pedagogi~k virksomhet. På begge disse områder må også
SLF arbeide. Her kan det bli tale både
om $defensiv• kritikk og ,offensive»
initiativ.
Når jeg nevner noe så generelt, så er
det for å bygge opp til en hovedsats:
SLF må ikke bli noe altemativ til
lærerorganisasjonene som fagforeninger betraktet slik at f.eks. SLF-folk
må melde seg ut av disse. En ting er
det rent praktiske problem å bli anerkjent som forhandlingsberettiget
organisasjon i vårt samfunn (jfr. f.eks.
Lektorlagets forhold til sin Hovedsammenslutning, EL, dvs. Embetsmennenes Landsforbund). Langt viktigere anser jeg imidlertid det rent
prinsipielle å være: at vi må jobbe der
folk er. Ut fra visse kriterier som går
på f.eks. hvor autoritær. hierarkisk,
«hegomonisk, (eller hva det måtte
være) en institusjon er, vil noen muligens komme til at det er fåfengt og
galt å gå inn i åenne innstitusjonen.
Men mange kan det ikke være som vil
hevde at lærerorganisasjonene på
denne måten er immune mot forandting. Og utslagsgivende for meg er det
som sagt at det er her hovedmassen av
lærere er, det er her vi som tillitsmenn
og «menige» må samle opp og stimulere til initiativ - det være seg i
forbindelse med lønns- og arbeidsforhold eller mer pedagogiske forhold.
Det vil således bli mange oppgaver
for SLF i denne sammenheng. En vil
være skolering. Dette vil komme til
nytte både i det daglig arbeid på skolen og på lokallagsmøter i lærerorganisasjonene. Bare det å ha
organisert drøfting på forhånd av
saker som skal opp, er svært nyttig.
Enkelte tilløp til dette i Oslo-området
forrige skoleår ga så pass oppmuntrende resultater at det burde gi mersmak. På lengre sikt bør SLF se det
som sin oppgave å søke å prege fagforeningenes utspill om lønns- og
arbeidsforhold og det pedagogiske utredningsarbeid slik at alt dette så vidt
mulig får karakter av å være rammeoverskridende. Av mer generelle saker
som SLF bør ta opp er f.eks. forholdet
mellom lærerorganisasjonene, Lektorlagets forhold til EL. m.m.

Konklusjon på dette punkt: SLF
bør så avgjort se dagens lys. men det
bør den gjøre innenfra lærerorganisasjonene - som en slags organisert
fagopposisjon.
Det neste hovedpunkt har med mer
offensiv pedagogikk å gjlllre. Mønsterplanen innbyr til mye. SLF bør kvittere med aftematfre undervisningsopplegg. Det vil vel omtrent si opplegg
som er bevisstgjørende og progressivt
perso_nlighetsutviklende gjennom
selve emnet som er valgt ut og/ eller
gjennom arbeidsmetodene det legges
opp til (•polariserende metodikb).
Her er det mange muligheter, og hittil
har vel PRAXIS fungert som «idebanb, for å låne Mons Bjones karakteristikk (nr. I: 73), i så måte. Det bør
tidsskriftet fortsette som .
Uten å gå i detalj må det være tillatt
iallfall å få lufte en kjepphest i denne
sammenht=ng. Alternative undervisningsopplegg anser jeg som offensive
initiativ i den pedagogiskt: hverdag.
De er skolerende i videste forstand for
alle parter, de vil kunne bidra til at
elevene får øynene opp for at skolen er
(det beståendes reklamebyrå» (Ivan
lllich). Denne skolering og de ringvirkninger et slikt opplegg gir, er nødvendig (men ikke tilstrekkelig) for å
skape et kvalitativt bedre samfunn. At
det faktisk også kan være «gøy• å
arbeide på denne måten. behøver ikke
nødvendigvis å virke «tilslørende•>,
som det heter. Det er fristende på en
slik luftetur å ta med noe om Steinereller Bernadotteskole, Summerhill og
Forsøksgymnas og sammenholde
dette med utsagn om «repressiv toleranse•. «blomst-i-kapitalismensknapphull» m.m., men det får være i
denne omgang. Dette sedesprang bare
for å understreke betydningen av
alternativ pedagogikk.
Ut fra dette burde det således være
to hovedoppgaver for SLF: fagligpolitisk arbeid (innenfor lærerorgaisasjonene) og kritisk pedagoggikk såvel innenfor som uavhengig av
lærerorganisasjonene. Fordelene ved å
drive dette arbeidet i en forening er
bl.a. å få koordinert det hele. Distriktskonferanser, seminarer m.m. vil
kunne ha stor verdi i denne sammenheng. Ikke minst den personlige kontakt og samtale en kan ha ved slike
høve, er av uvurderlig betydning. Når
det for øvrig gjelder det mer organisatoriske, føler iallfall jeg det er for tidlig å si noe bestemt. Nå er det vel bastant nok det jeg har uttrykt om for holdet til lærerorganisasjonene. Det er
å håpe at dette og andre forhold vil bli
•
utdypet i den fortsatte debatt.
Olav M. Ellingsen
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3.4. lærerskolemiljøet
Kontakt med adskillige lære rskoler rundt omkring i landet har gitt Libertas
et meget bestemt inntrykk av at miljøet ved svært mange lærerskoler er foruroligende ensidig politisk sett. Debatten lærerstudentene imellom og i
studentorganene domineres av studenter med til dels ytterliggående sosialistisk grunnsyn.
Dette inntrykk er bl.a. blitt bekreftet av flere resolusjoner fra elevlagene ved de enkelte lærerskoler og landsmøter og konferanser arrangert
av Norske lærerskolestudenters forbund under EF-striden og senere.
Det vil ikke være riktig å påstå at denne ensidighet er resultatet av en
bevisst og planmessig agitasjon og indoktrinering f.eks. fra marxistleninistisk hold. Det kan være mange årsaker til det snevre politiske
miljøet ved lærerskolene. Det viktigste er imidlertid at mange av de unge
lærere som efter hvert kommer inn i grunnskolen, har et politisk grunnsyn
som bare har tilslutning fra en liten minoritet blant velgerne og dermed
blant foreldrene til de barn de skal undervise.
Det er et iøynefallende
og i høyeste grad foruroligende misforhold mellom svært mange unge læreres
syn på samfunnet, institusjonene og menneskene, og det syn foreldrene til
deres elever har på de samme ting.
De unge lærere er ofte sterkt overbevist om at de har gjennomskuet det de
kaller "hulheten" i "det bestående samfunn". Da er det også grunn til å
tro at de vil betrakte det som en livsoppgave å få meddelt dette syn til
den oppvoksende slekt. Mange av dem oppfatter seg faktisk ikke bare som
representanter for et bestemt og omtvistet politisk grunnsyn, men som
sannhetens forpaktere. Og desto farligere er de.
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Finnmarksposten 9/12-1971

Elevi-ådsformannen i Vardø:

- De som er uenige
må holde kjeft!
Prosedyren under det omtalte
møte i elevr6det ved Vardø ungdomsskole synes å være · noe
merkelig. Formannen i elevr6det

·_ Hvorfor det7
Det kunne blitt farUge saker
om de gikk _hjem, fo-r. eksempel og
fortalte i>m .hva som foregikk .
Mener du at om en gruppe i
elevrådet ~r uenig med deg, så
skal de forlate møtet 7
--, Ja, ·ellers mener jeg de . skal
holde kjeft, sier elevrådsformannen .
Er det demokratisk 7
Om det er demokratisk 7 Når
det gjelder denne saken visste vi
ikke om det var lovlig eller ikke å
ta den opp. Vi trodde det var ulovlig. Men nå mener jeg at vi var
vå"r fulle rett.
Har dere utelukket planene
om å gå til streik?
.:__ Nei, det arbeider vi fortsatt
aktivt for . Vi legger opp til et stort
folkemøte. Men vi skal heretter
arbeide utenfor sko•len. Vi planlegger en streik i en eller- to timer,
pluss en .demonstrasjon mot statsbudsjettet.
Har elevene peiling på hva
statsbudsjettet egentlig inneholder7
Det er alltid noen som ikke
har det. I den siste uk.en har vi imid
lertid drevet informasjon .
Har det vært informert f.ra
flere sider, eller båre fra Deres
anti-EEC synspunkt 7

*

Holger Halvari sier til Finmarks- Vi spurta om det var noen
posten . at da skrivet , ble lagt . som gjorde det. Hvis a6
tilfrem for elevrådets representan- . føllet ba vi dem om å gå hjem, ·
ter va~ det ingen som tok avsier Halvari.
stand fra· det.
- Det har bare vært fra vår side,
sier Halvari .
I en uttalelse fra elevrådet sier
man at man bekla.ger den måt en
saken er blitt behandlet på og hvordan den ble lagt frem og , videre
behandlet. På al mannamøtet, som
ble holdt på skolen forrige mandag,
tok foreldrene ·og lærerne avstand
fra ·streik mot statsbudsjettet. Begrunne-Isen var at man visste for
lite om budsjettet.
Holger Hatva·ri avviser skolestyrerens holdni·ng i sp&rsmålet, og
han mener at denne saken absolutt .
bør kunne behandles i e-levrådet.
Sammenhengen mellO/Tl EEC og
dette statsbudsjettet er klart. Det
går utover vår: skolepol-itikk og vil
etter hvert gi oss en dårligere
skole.
- Hva er sammenhengen mellom
Kirke- og undervisningsdepartementets budsjett og EEC7
Det forbereder et EEC-medlemskap, svarer- Ha,lvari.
Hvordan vil EEC-medlemskap
influere på vårt skolestell?
Vi kan terike oss at om byråkratiet i Brussel skal legge frem
neste statsbudsjett, vil det bli katastrofalt her oppe. Jeg mener vi får
et dåtligere skoletilbud om v i går
med i EEC, hevder Halvari.
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Skolestyrer Tjeldv-o ll er selv
EEC-motstander, er det ikke da naturlig å arbeide innenfor skolen om
dette spørsmål 7
Han er vel , redd for skinnet
sitt ha•n også . Det er farlig_ å ha
meninger, man bør helst ha de samme som regJeri_n gen. Hvis mån
skal tale den ledende regjering _midt
i mot; og det ~eitler også Vardø
med sitt Ap-styre, så kan det vær-e
fa·r lig for den enkelte. Det er farlig
å ha meninger, sier Halvari.
Halvari er av den oppfatning . at
de fleste lærerne støtter elevenes
kamp . Han viser til at også lærerne
har · sendt en protest mot dette
statsbudsjett et . Han finner ,ikke
noe · galt i det samarbeid som er
kommet i stand mellom elevrådet
og Arbeiderkomiteen. Men han finner det best å fortsette · -arbeidet'
utenfor skolen, slik at ubehageligheter kan unngås.
TORSK FANGET
i Nord-Atlanteren, ilandført og
produsert som sa,ltfisk i Sovjet,
eksportert t il Haparanda i NordSverige, derfra videre til Narvik
hvor husmødrene kan kjøpe den
1 krone billigere pr. kilo enn norskprodusert saltfisk av samme kvalitet. Det er Narvik-avisen Fremover
som bringer denne historier\, som
ifølge avisen er absolutt sann.

3.5. Elevaktiviteter
Denne rapporten er i hovedsak konsentrert om politisk propaganda i undervisningen.
Det tas også med et avsnitt om elevenes aktiviteter - spesielt i gymnaset for å belyse venstreradikalernes arbeidsmetoder.
Det understrekes at politiske elevaktiviteter selvsagt er ønskelig - både
fra høyre- og venstresiden, forutsatt at det foregår innen gjeldende rammer.
Vi gjengir først noen punkter fra et notat utsendt av SUF (m-1), nå Rød Ungdom i Oslo/Akershus, der en rekke kampsaker for elevene ble presentert.
Pamfletten er bl.a. spredt blant elevene på Apalløkka skole.
"- Er det demokrati når: SUF (m-1) blir truet med å bli erklært
ulovlig?
- Når EEC-motstandere blir truet med utvisning fra skolen?
- Når elever og lærere ikke får lov til å dele ut løpesedler som
går imot det staten og monopolkapitalen mener?
- Når elever og lærere ikke har lov til å drive politikk i skolen
mens lærebøkene flommer av borgerlig politikk?
- Når Skolestyreren kan avsette elevråd som elevene har valgt?
- Når Skolestyreren kan sensurere elevenes veggavis?
- Når elevene ikke får lov til å ha veggaviser hvor de kandiskutere forskjellige ting som angår dem?"
Flere av disse påstandene gir næring til elevers ureflekterte motstand mot
autoriteter generelt, og elevene kan lettere vinnes for videre manipulasjoner og aksjoner.
Et annet sitat fra et notat SUF (m-1), Distrikt Øst har utgitt:
- "Elevene motarb~ider alt, som rektor, bestyrer, lærere som er
reaksjonære, og andre reaksjonære elementer i skolen."
De vanligste organisasjonene venstreradikalerne arbeider gjennom når det .
gjelder skolen har vært og er:
-

Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid.
Solidaritetkomiteen for Vietnam.
Norge ut av Nato.
RØd Ungdom.
Palestinakomiteen.
FNL-gruppene i Norge.
Støtteaksjonen for Islands fiskerigrense.

De t har vært en bevisst organisasjonsmessig l i nje å bygge ut elevlag av
yms e slag ved de enkelte skoler for å få størst mulig kontaktflate_.
Blant de oppgaver som pålegges de lokale skolegrupper er utdeling og salg
av radikale brosjyrer og aviser. Det er nesten ikke den skole idag hvor
d et ikke selges "Klassekampen", "RØde Garde", "Bolsjevik", osv., alle
e ksponenter for venstresiden i norsk politikk. De vanligste arbeidsformene
i tillegg til salg og utdeling av materiale er:·
- Skoleaviser: Man overtar eksisterende eller starter nye skoleaviser som talerør overfor medelever·.
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BYGG MANGLERUD/ HØYENHALL SV's UNGDOM
Lokallagene av Kommunistisk Ungdom,SF's Ungdom'og AIKs Ungdom
går nå sammen for å danne et SVU lag her i distriktet,og inviterer
med dette alle sosialister,uavhengige og sympatisQrer mellon
15 og 30 år til å hjelpe oss med dette arbeidet.
Vi trenger en aktiv politikk og interessekamp på skolene,på
arbeidsplasser og ellers i lokalsamfunnet"T;Ll dette trenger vi
hjelp fra alle sosialister.
Innad i organisasjonen vil vi ha møter,drive studiearbeid,men vi
vil også legge vekt på kul tu~"en i laget, sorn å gå på aktuelle
kino- og teaterstykker sammen ha visekvelder o.s.v.
Det første møtet vårt blir. holdt
Fredag 1.februar kl.19.30
Velhuset,Drivhusvn~2.
Dagsorden:
1.Politisk innledning
2~Diskusjon om arbeidet frafilover
3. Valg av styre
Er du .interessert ,men f orhi,ri•1
du nærmere opplysn;i,

··

www.pdf-arkivet.no/ (2022)

- Veggaviser:
Allmannamøter:

- Demonstrasjoner:

Propagandatavler for rød propaganda.
Forberedte møter, hvor målsettingen er å manipulere "massen" frem til på forhånd ferdige
konklusjoner. Massiv oppslutning fra de venstreradikale på møtene gjør det lettere å få "massene"
med seg.
Uthalingstaktikk på møtene gjør at
moderate ofte går trette før avgjørelsene
t;-effes.
Formålet er å vise styrke og trekke andre elever
med seg på grunnlag av populære dagskrav.

Gymnasiaster i SUF (m-1), nå RØd Ungdom, har skrevet heftet "Om interessekamp på gymnasene" i RØd Ungdom-serien. Noen paroler herfra:
-

Til kamp mot borgerlig indoktrinering i skolen.
Boikott normerte prøver.
Nei til folkefiendlig sentralisering.
Boikott samabeidsutvalg!
Avvis samarbeidsideologien!

Man behandler også basisgrupper, arbeidsmetodikk og målsetting i heftet,
samt endel eksempler fra sosialistiske land, "som det er naturlig å sammenligne Norge med", f.eks. Albania.
Det snakkes på side 46 om det revolusjonære triangel:
"Fysisk arbeid, militær trening og studier."
Det er interessant å se hvilken vekt den kommunistiske ideologi legger på
militær trening.

Demonstrasjoner
I en pamflett utdelt på Askerskolene i forbindelse med 1. mai demonstrasjonene i 1972 heter det:
"Det er ikke lærerne, men monopolkapitalen og staten som er skyld
i at skolen er så jævlig. Kamp mot borgerlig indoktrinering i
skolen. Full støtte til lærere og elever på Apalløkka skole."
Støtten det er snakk om refererer seg til saken rundt den politiske skolestreiken på Apalløkka, da lærere og elever deltok i anti EF-demonstrasjoner
i skoletiden. 14 lærere uteble fra sine timer for å delta i streiken.
Uroen i skolen er ikke et nytt fenomen, det går år tilbake i tiden. Det
er typisk hvordan venstreradikale krefter bevisst utnytter "dagskrav", dvs.
partipolitisk nøytrale saker som alle kan samles om.
I Ungsosialisten nr. 5/6 - 68 behandles elevaktivitetene ved skolen:
"Skolestreik på Manglerud
Klassekampen i skolene har kommet inn i ei ny fase, og vi kan trygt
si at denne fasa er et høyere nivå enn tidligere.
Det er igjen den
progressive ungdommen på Manglerud skole som viser veg. Ved månedsskiftet oktober/november streika først en 10. klasse til støtte
for sitt krav om ny faglærerinne.
Elevrådsstyret stensilerte og
delte ut støtteuttalelse~
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li 3

Vikaren brukte niatematikk-timen ·til politikk:

Doserte Vietnøna .· og
flJJflJJl~le ø-.nerihønere
-

Av SIRI HORN -

- Det er vanskelig for foreldrene å gjøre noe med
den politiske virksomhet som foregår i skolene i
dog. En ung lærervikar drev slik aktivitet ved en
ung~omsskole her i Bodø ~ men da jeg gikk til
skolens styrer og beklaget meg, blåste han · bare
av det hele og spurte om det ikke vor bra at
bo rho .ble . politisk bevisste .. ,.
Det er mor til en 9.klasslng som
• sier dette, etter å ha lest Helge
Øgrlms nttalelser i VG nylig.

Stygge amerikanere
- Dette skjedde da barnas faste
lærer var syk. En elev fra lærerskolen i byen skulle vikariere eg
han ·brukte matematikk- og bokførlngstlmf:'ne til politisk propaganda.
. Det er Ikke ofte gutten min forteller noe hjemme, men han fortalte
at denne vikaren hadde sagt til de
unge, at de ble borgerlig indoktrinert hjemme. Videre at amerikanerne var noen fæle folk og at
alt ville bli bra i Vietnam, bare de
trakk seg ut derfra, sier moren.

Hun forteller videre, at da hun
gikk til bestyreren - sa han 'at hu.1
måtte være glad for at · barna ble
samfunnsorienterte - selv om hll.n
ikke syntes det var helt riktig at
C:enne form for undervisning skulle
foregå I matematikk- og bokIØringstimene.
·
~ Det er selvfølgelig bra at ele•
vene blir samfunnsorienterte, men
ikke at de blir ensidig indoktrinert
av unge lærere. Jeg har Inntrykk av
at mange av disse lærerskole-elevene
er helt røde og ikke lar noen anled· r.ihg gå fra seg, når det gjelder å
preke sit.t ,,evangelium», sier damen, som gjerne selv vil ha et ord
med i · laget når det gjelder barn11.s
oppdragelse.

Lavt prosenttall

Følger ~ed

Eva dergmann , Oslo, har for tiden et barn i skolen: Hun Innrømmer åpent at både fjernsynsprogramm,~t om indoktrinering - og
alle skriveriene som siden har fulgt
ha.r forskrekket henne ganske
kraftig.
'
- Jeg tror nok jeg har fulgt mer
med enn mange andre i hva som
har foregått i mine barns klasser,
men kanskje det likevel er grunn til
å være mda mer på vakt. Sikker~
er det i alle fall - at vi foreldre n,t :
altfor lite om dette, sier hm1 selv om hun 'ikke tror at det foregårnoen form for slik politisk propaganda i sin spnns klasse på Ma1ienlyst skole.
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Jeg tror undervisningen her
foregår mer på gammeldags vi~.
Det virker som om det er mest de
helt unge lærerne som driver med
politisk 11ropaganda. Jeg var forresten på et møte i fjor - der seksualundervisning i skolen ble disku~
tert. Slik undervisning kan sikkert
være nødvendig - men den måten
de unge lærerne ville legge deUe
opp pi. - var helt avskrekkende.
Jeg tenkte fri og be,·are meg om ile
skal undervise slik I skolen. Det er
mye som ligger på lur, så foreldrene
bør absolutt passe på, sier fru Bergmann.
Hun tror stort sett at foreldrene
er ganske våkne, og at de kansk.ie
er blitt enda mer på vakt nå.
- Det er neppe flertallet av lærerne som driver med politisk virksomhet i skoletiden. Prosenttallet er
sikkert ikke så stort - det er bare
det at man hører om dem. Dessuten er det sikkert stor forskjell fra
skole til skole.
Men det er fo1·eldrenes oppgave å
følge med her, sier hun.

Utklipp fr11:

~•1 HiM~I
OSLO

Politisk lendens: U11vh.

30. .Ill ~:'4

Dette resulterte i at rektor bortviste elevrådsformannen for en
dag, og med en slik provokasjon på toppen av det hele beslutta
først elevrådets flertall dernest et massemøte som samla 2/3 av
skolens elever og gå til streik og okkupere skolens aula. Noe
over 500 av skolens 1.100 elever deltok i okkupasjonen, som var
en solid manifestasjon av at elevene sto bak de kravene som blei
satt fram om opphev_ing av elevvaktholdet ( fordi det splitter
elevene), adgang til å forlate skolens området i frikvarter, foruten støtte til den nevnte 10. klassen. Seinere stabla den
borgerlige pressa og rektor på Manglerud skole på beina en massiv
foreldre-hets mot elevenes aksjon, men skoleelever over hele landet
har vendt blikket mot Manglerud og gått inn for å gjøre Mangleruds veg til sin. Et eksempel er dette diktet en kamerat i Finnmark nylig sendte oss:
Jeg sitter her opp i Finnmark
og leser om deres kamp.
Med ett er det som lufta
dufter av blodig damp.
Et pust fra den store verden.
Det klirrer i lenker og stål.
Og stemmene suser i vinden:
"Kjemp idag! Vi må ikke gi tål!"
I

Idag skal vi kaste åket.
I morgen er det for seint.
Kjemp for det utbytta folket!
Ikke glem bort ditt mål!
Ikke vent!
For sannheten om diktaturet
i skolen står i Dagbladet nå:
"Umuliggjør liknende forhold!
Umyndiggjør elevene ved lov!"
Manglerud viste oss veien.
På himlen står skriften i brann:
"Skap ett, skap to, skap tusen
Manglerud i vårt land!"
Vi er så få her oppe.
Alene er hver av oss svak.
Men dere ga oss den hånden vi trengte.
Derfor, til Manglerud: Takk!

•.. Og på Hovin
Også på Hovin Ungdomsskole i Oslo har det vært streik, men på
et noe annerledes grunnlag enn på Manglerud. Saka er nemlig den
at timelærere i handarbeid og et par andre fag inntil nå har
vært nødt til å fylle stillingen som samlingsbestyrere ulønna.
Det vil si at de hadde ansvaret for skolens innkjøp av materialer etc. De har henvendt seg til lønnsrådmannen som ikke har
bøyd etter for deres krav. De gikk da til streik, .og resultatet
var at ungdomsskolenes timer i handarbeid gikk istå. Elevene
på Hovin ville vise- sin sympati med lærerencs streik, og nesten
alle de ca. 370 elevene streika i en time. Flere av elevene · uttalte etterpå at de var inspirert av det som hadde skjedd på
Manglerud. Men i motsetning til på Manglerud lyktes det altså
på Hovin å skape et kampfellesskap med lærerene. Det er grunn
til å se på dette med ei gledelig utvikling.
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---Flere eksempler
ll)OJ(en

• • •

11. mal 1911

Fra skolebarns lesning
Av Kjell Hanssen
- I forrige brev hørte vt om
hvordan USA rett og slett prøver
4 cbombe> Vietnam tilbake til stenaleteren.> Hvorfor gjør USA dette?
USA's storfinans har ogs4
plasert penger t Norge. Resultat:
Norge er meet t NATO.
- NATO har flere midler for 4
undertrykke ctet norske folket.
- Sovjets invasjon i Tsjekkoslovakia. . •. .viser ogsd hvor langt
samarbeidet mellom Sovjet og
USA har gdtt : Sovjet-lecteNie
fikk godkjent invasjon av USA pd
forh4nd.
- Vi m4 refse oss ttl kamp mot
alle vercteru folks fiende nummer
1, USA-imperialismen.

Dette er ikke slagord helltet fra
veggmaling eller plu:ater. Det er

tilfeldige utdrag av cGnmmirkel
om V.1:etnam>, beretltdget Ul offent:::
llg studrestøtte. Dette cstudiearbelde> filmler bl. a. sted t Oslo-lSito•

lene, med deltagere alli!:rede fra
femlløkla.,se, det vil sl 11-12-Arlnger. Andsverlret., utgiver er Soll.daritJetskomiteen for Vietnam.
Studiesirltielen er bygget opp pA.
tre brev, og ert.er endt studium tilbys deltagerne et kursUll for viderekomne. For å kontrollere at stoffet er fordøyet avsluttes hvert
brev med spØrismå.l :
- Tror du FNL-ooldat.enie kunne
gjemme seg hos befolkningen og fA
mat og umen støbte av dfm hvis de
hadde drevet «terror>?
- Hvorfor tror du ait myndighetene (! Norge) spionerer på FNLaktiv!Bller og a.ndre progxeeshe?
Sliudies!rlælen forsøker oget. A utvide deltagernes horisont ved A gjøre døm oppmerksom på annen littera,tur om emnet. Her nevnes bl. a.
en a.rtikkel om NATO med tittelen
c:Til kamp mot Fe.seist-lovene>, artikkelen «USA og Sovjet gA.r sammen mot Syd-øst-Asias folk> og
cFriitt Norge> (cKa.mpe.njen Norge
utav NATO>).
Det sosialistiske studiearbeide P.r
for tiden under granskning erter at
det har vært påpekt Økonomiske
misligheter m . h . t . lærerlønn Oi{
annet. Jeg skal la den side av salten
ligge her.
Et annet og kanskje alvorligere
spørsmål er den innholdsme&iigc
kvalitet av det sto!! ISOIIl passerer
som 6tudieopplegg. «Gnlmlsirkel
om Vietnam» er et ondart.et men
neppe noe enestå.ende tilfelle. Her
dreier det seg om en gjendiktning

a.v virkelighet.en 81D de røte vokskan USA-ledelsen bruke dP.n
ne lett avslører 80IIl falsk, men .som
amerikanske hæren tU 4 sld neet
er va.nskelig A kontrollere for barn
motstancten i Norge. Vt har fullutJen a.ndre forkunnskaper. Og som
stendig mistet vdr nasjonale selvnemt er det studiesirkler Igang for
bestemmelsesrett. Vi kan ikke enskolebarn.
gang best.emme v4r egen utt>ikI et rundskriv til de orga.nlsaling.>
sjon.er som er med i samnemnda
for Studiearbeid ha.r Kirke- og unSelvfølgelig har vi alle lest ligdervisningsdepa.rtementet stilt opp nende tøv før. Og vi kommer til å
elllkelte forutsetninger for at of- se mer til det. Det vil alltid være
fentlig støtte ka.n påregnes. Et av enk·e lte som lever i sin egen innbilte
kravene gjelder «saklig opplysning>. verden. Problemet er at dette serKraviet er av forholdsvis ny dato, veres som studiemateriale, og at det
hvillæt i seg selv forteller at man brukes overfor skolebarn.
nØdig har villet innføre noen form
Endel av tankegangen ba:c den
for konttroll på et omrAde hvor ren offentlige støtte til studievirksom -•
opplysning og politisk .standpunkt- het er at slik aktivi-t.et i seg selv er
ta.gen nødvendigvis mA skjære over verdifull, nær sagt uansett emne.
1 hve1'81Jldre. Også nu er det mer en SpØrsmålet er om det sa.mme gjethenst.llling enn et cllrektiv.
der når den orientering som gis ligJeg vet ikke om forfa.tteme av ger på det plan det her er tale 001.
cOrunI151irkel om Vietnam> ha,· Om man gav støtte til studier av en
kjennskap tiil depe.rbementelll opp- eldre årgang med Knut Gr~hts
fatning. I så fall har den ikke brem- opplevelser ville det a,Illt.agelig lære
aet dem i a.rbeldet. Den diktende deltagerne om-trent like meget om
trang har bl.a. gjort det mull~ 11, Vår egen tid som de kan fA gjenkoostruere en Vletmam-konflikit nom lesnl.ngen av «Grunnsirkel om
hwr det kommunistiske Nord- Vietnam>.
Vlietmam overhodet 1Jtke forekomVietnam-sirkelen kosber delt.1germer, uten i forbin<lelse med ckam- ne kr. 3. For barn .som virke:ig pnspen mot de amerikanske 1nntiren- ker å viote noe om emnet, er det
gerne>. Nord-Vietoam, som har ok- bortka.9tede pengecr. For foreldre er
kupert store deler av Laos og Kam- deot en nyttig investering, som gir
bodsja, og .som ha.r sendt hundre- umblikk i forhold de ikke bØr være
tusener av soldater inn I. Syd- ubekjent med.
Viebnam, en stat som idag bemanner det meslle også av den krigfø- ·
riing som skjer i den syd-vietnamesiske ~ja.s navn, forblir Ukjent
for inteta.neilde lesere av studiematerialet.
Det er en varsom uttryklæmå~ A
111 at de tre brevene er spekket med
usannhetJer, forvreng'!IJ.nger og fortielser - om Viellna.m, om USA, og
om Norge. Brevene skildrer en verden der va.nlige mennesker ikke er
ls1land til A kjenne seg igjen. Et lite
eksempel: Efter å ha «sitert> en
oppdiktet cNATO-pla.n> for Norge,
trekker man lline ·slutninger :
«Her st4r det svart pel hvitt at
hvis etet norske folk gjør motstanet mot USA - imperialismen,
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Vi oppfordrer kamerater som opplever l iknende ting, på arbeidsplass eller skole å sende en rapport om det som har hendt.
Klassekampen skjerpes!
Red."

I statutten for Sosialistisk Valgforbunds Ungdom går det klart frem at
.
lokallaget bør engasjere seg i interesse-arbeidet ungdommen driver og sørge
for at medlemmene driver aktivt arbeid i interesseorganisasjonene og på
progressive fronter.
Målsetningen for AKP (m-1) er den samme, å overta eksisterende organisasjoner og gjøre dem til redskap for partiet i kampen mot monopolkapitalen
og aktivt delta i de forskjellige front- og dekkorganisasjonene.
Innenfor de venstresosialistiske partier er det en klar misjonerende
holdning til det arbeid ungdomsorganisasjonene skal drive innen skolen.
Hovedparolen er:
"Vi krever en mer demokratisk skole - bekjemp kapitalens kontroll
over utdanninga."
På denne bakgrunn er det at "dagskrava" og bruken av disse i elevarbeidet
må sees.
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Nr. 4 1972 Pris kr 2,Hefteserie utgitt av SUF(m-1)
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~HVORFOR
VÆPNA

.REVOLUSJON?
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4. DE VENSTRERADIKALES MÅL
PROLETARIA"fETS DIKTATUR
Vi vil her definere proletariatets diktatur nænnere.
Det er i de marxistiske partier uenighet om overgangen til sosialismen,
men marxismen er i sin karakter klart revolusjonær og har proletariatets
diktatur som mål.
I "Forslag til program" utgitt av MLG (nå AKP m-1)

heter det således:

"KP's (nå AKP) mål er ålede arbeiderklassen og folket i å styrte
monopolkapitalens klassediktatur gjennom en sosialistisk revolusjon, og opprette proletariatets diktatur."
I programforslaget er partiet kalt KP, da det nye navnet for MLG ennå ikke
var fastlagt.
AKP (m-1) 's målsetting kommer klart til uttrykk i følgende sitat fra "Røde
Fane", teoretisk tidsskrift for MLG (nå AKP (m-1)), nr. 1/72:
"Monopolborgerska.[!lets stat må knuses. Den kan ikke på noen måte
tjene folkets interesser. Den borgerlige hær må oppløses. Rettsapparatet må rives ned, høyesterett og dommerne avsettes, politiet
må oppløses. Eiendommene til den borgerlige staten må over på
folkets hender i fonn av sosialistisk statseiendom."
I Klassekampen nr. 5/72 uttrykkes det slik:
"Vi meper at det er nødvendig at proletariatet og folket skaper
seg en hær som det sjøl har kontrollen over.
Proletariatet må
være villig til med våpen i hånd, åta over makta.
Folket må gis
våpen for ikke å bli utsletta i den revolusjonære situasjonen."
RØd Valgallianse kaller "·proletariatets diktatur" ved sitt rette navn. SF
velger å benytte betegnelsen "sosialistisk demokrati".
I "Marixistisk teori
og Sosialistisk strategi - studiekveld nr. 10", utgitt av Sosialistisk
Folkepartis studieforbund heter det således:
"Men proletariatets diktatur blir da det samme som sosialistisk
demokrati.
Og siden det første begrepet er beheftet med så mange
tvetydigheter, bØr sosialister i sin utadrettede propaganda ikke
bruke det - med mindre en har muligheter til selv å forklare hva
en legger i det."
Om overgangen til proletariatets diktatur sier SF i studiehefte nr. 10:
"Dersom selve overgangs-situasjonen er preget av sterk uro og
voldelig pregede konflikter, eller dersom borgerskapet møter
sosialistene med vold, støtter seg til utenlandske krefter o.l.,
kan det bli nødvendig med innskrenkninger av de demokratiske
rettighetene, forbud mot ulike former for politisk virksomhet og
direkte voldelig undertrykkelse av tidligere kapitalister.
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Dette er ikke tiltak som vi ønsker å måtte ty til - men tiltak
som den historiske situasjonen eller borgerskapet kan komme til
å tvinge på oss. Vi bør ha samme holdning til vold og undertrykkelse etter revolusjonen som til spørsmålet om revolusjonens
voldelige karakter: Vi foreskriver ikke vold og undertrykkelse,
men vi avskriver det heller ikke. Det vil bli avgjort av forhold
som vi ikke har noe herredømme over."
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SJUENDE KAPITTEL.
FORHOLDET TIL ANDRE ORGANISASJONER.

SUF(m•l)s

§ 1S. I de tilfeller der dette vil være i samsvar med masselinja og proletariatets
interesser, vil SUF (m-1) delta i andre (ikke-marxist-leninistiske) organisasjoner: anti-imperialistiske enhetsfronter, interessekampgrupper, politiske fora
osv. Medlemsskap i andre organisasjoner skal alltid godkjennes av lagsstyre
eller annet ledende organ. Det samme gjelder deltakelse i andre politiske utvalg, komiteer o. I.

HOVEDOPPGAVER
VEDTAK FRA SUF (m-1)s 6. LANDSMØTE.

SUF (m-1) vil i fronter og masseorganisasjoner alltid framtre i samsvar rtted
masselinja, på en klar måte representere marxist-leninistene i kampen og føre
fram ideene for en riktig ledelse av den.
§ 16. SUF (m-1) s arbeid i andre organisasjoner er organisert i samsvar med den

demokratiske sentralismens prinsipper. Qer flere iaedle!!!J.!!~_llV SUF (m-1} ar..:
beider sammen, skal de danne en fraksjon av SUF (m-1). FrakÆonen skal alltid
opptre samlet og enhetlig utad_. Den skal ha en valgt ledelse. Fr~sj~~e~ skaf
.aibeiae· efter dwe retrungslinjene:
1) Fraksjonen skal studere marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning på
en skapende måte i samband med sitt arbeid, sørge for å bevare sin uavhengighet innafor fronten og ikke miste sin identitet i den, men alltid sette mantismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning i ~deisen for sitt arbeid.
2) Fraksjonene skal arbeide på grunnlag av forbundets linje og direktiver, og
sette disse ut i livet på en best mulig måte. Alle viktige spørsmål skal først diskuteres og avgjøres innad i fraksjonene . Deretter skal den fastsatte linja følges
st engt utad.
3) Fraksjonen er alltid underordnet SUF ·(m-1) som helhet. Fraksjonen skal
underordne seg forbundets organer på sitt eget plan og samvittighetsfullt utføre direktiver fra dem.
-

Det er nødvendig på ny å minne om partidisiplinen:
1. Enkeltpersonen må underordne seg organisasjonen.
2. Mindretallet må underordne seg flertallet.
3. Lavere instanser er underordnet de høyere.
4. Hele partiet er underordnet sentraikomiteen.
·
Den som krenker disse reglene for partidisiplin,
undergraver partiets enhet.
Mao Tsetung.
18

,Arbeidet med sikte på å få et fast grep på den ideologiske fostringa er nekkelleddet nlr det gjelder å få sveiset hele vårt parti sammen til partiets veldip
politiske kamp. Løser ikke partiet denne oppga-ven, vil det heller ikke kunne
løse noen av sine politiske oppgaver,
MaoTsetung
Formann Mao peker her på en allmenn og grunnleggende erfaring
den
kommunistiske arbeiderbevegelses arbeid og kamp. Det er av grunnleggende
betydning for vårt arbeid at vi tilegner oss denne erfaring.
1) SUF(m-l)s hovedoppgave er studier i marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning.
Dette betyr at alle lokalavdelinger/grupper av SUF(m-1) har som oppgave å
organisere studier etter de retning,,linjer forbundet har trukket opp, spesielt
i vedtak om studiene og den ideologiske fostringa.
At SUF(m-1) stiller seg studiene som hovedoppgave betyr at all annen virksomhet sentreres rundt og underordnes studiene, som har første prioritet i
arbeidet til enhver lokalavdeling av SUF(m-1).
2) SUF(m-l)s høgst prioriterte oppgave i det eksterne arbeidet er forbundets propagand~ og agitasjon.
Dette betyr at ved sida av å organisere studier, er det enhver lokalavdelin&
av SUF(m-1) sin plikt å spre forbundets propaganda- og agitasjonsmaterielt
etter de retningslinjer som trekkes opp i vedtaket om propagandå og agita•
sjon og det materialet SUF(m-l)s sentrale organer forøvrig til enhver tid finner
nødvendig å spri:. All annen ekstern aktivitet må underordnes denne oppgaven.

fra

OM STUDIENE I SUF(m-1).
A) SUF(m-l)s GRUNNSIRKEL.
SUF(m-1) ser det som sin hovedoppgave å drive massestudier i marxismenleninismen Mao Tsetungs tenkning i den kommende landsmøteperioden.
Alle medlemmer i SUF(m-1) har rett og plikt til å delta i disse studiene som
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19

".

5. HVA ER DEMOKRATISK SENTRALISME?
Vi vil her beskrive demokratisk sentralisme nærmere.
For å forstå dirigeringen utenfra, kan det være grunn til å se hva som
står i SUF (m-1) (Rød Ungdom) 's vedtekter, som bl.a. omhandler demokratisk
sentralisme som er et fundamentalt begrep i kommunistisk tenkning.
"Prinsippet for forbundets organisering er den demokratiske
sentralisme. De ledende organer på alle plan blir valgt gjennom
demokratisk rådslagning. Hele forbundet må strengt underordne
seg en gjennomført disiplin: Den enkelte er underordnet organisasjonen, mindretallet er underordnet flertallet, lavere organer er
underordnet høyere, og hele forbundet er underordnet sentralkomiteen." Det understrekes videre at "propaganda og agitasjon
er forbundets høyest prioriterte oppgave".
Dette innebærer at part iets ledelse er suveren i alle spørsmål, fraksjonsdannelse og uenighet er uforenlig med de organisatoriske prinsipper man
bygger på. Partimedlemmene skal arbeide etter partiets retningslinjer
ifølge vedtekter for KP gjeng i tt i "Forslag til program" utgitt av MGL (nå
AKP (m-1)) :
"Partimedlemmene skal arbeide etter disse retningslinjene:
1)

Partimedlemmene skal sænmen studere marxismen-leninismen-MaoTse-tungs tenkning på en skapende måte i samband med sitt
arbeid, sørge for å bevare sin uavhengighet og ikke miste den
i fronten, men alltid sette KP's linje i ledelsen for sitt
arbeid.

2)

Partimedlemmene skal arbeide på grunnlag av partiets linje og
direktiver for å sette disse ut i livet på en best mulig måte.
Alle viktige spørsmål skal først diskuteres og avgjøres innad
av partimedlemmene. Deretter skal den fastsatte linja følges
strengt utad.

3)

Partimedlemmene er alltid underordnet partiet som helhet.
skal underordne seg partiets organer på sitt plan og samvittighetsfullt utføre direktiver fra dem.

4)

Partimedlemmene skal alltid huske på at de skal tjene det
store flertallet av massa i organisasjonen, utvikle nære forbindelser med dem, lære av dem, stå frem som representanter
for deres rettferdige krav og arbeide tålmodig for å forene
seg med det store flertallet av dem."

De
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6. KILDEHENVISNINGER
St. meld. nr. 46 c1·971 - 1972) - om Mønsterplanen for grunnskolen.
Lov om Grunnskolen.
MØnsterplanen for grunnskolen, midlertidig utgave 1971.
Marxistisk teori og sosialistisk strategi, utgitt av Sosialistisk
Folkepartis Studieforbund, St. Olavsgt. 27, Oslo 1.
Praxis, Tidsskrift for skole og samfunn, utgitt av Pax Forlag A/S,
Oslo.
Klassekampen (1968 - 1974).
Røde Garde, Avisa til RØd Ungdom (1970 - 1974).
Ungsosialisten, (1968 - 1974).
Osloskolen, utgitt av Oslo Skolestyre.·
Elev 70 (1973 - 1974), Informasjons- og debattavis for gymnasiaster.
Rød Valgallianse (AKP (m~l) og uavhengige sosialister), Valgavis for
Ungdom juni 1973.
Skoleelevene og den sosi alist iske revolusjon, utgitt av Sosialistisk
Ungdomsforbund, (marxist-leninistene ).
Rød Fane, teoretisk tidsskrift for MLG, nr. 1. - 4/1972.
Statutter for sosialistisk Ungdomsforbund (m-1) og andre viktige vedtak fra SUF (m-l's) 6. landsmøte.
Statutter for SV's Ungdom.
MLG's studiesirkel, utgitt av Oktober Forlag, Klassekampen, . Boks 6179,
Etterstad, Oslo 6.
Proletariatets demokratiske diktatur, av Trond Øgrim, Forlaget Oktober.
RØd Ungdom, Hefteserie utgitt av SUF (m-1).
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

4/72.
5/72.
6/72.
7/72.

Hvorfor vepna revolusjon?
Trenger vi sosialisme?
Bekjemp imperialismen.
Om interessekamp på gymnaset.

Gnisten, organ for Kommunistisk Universitetslag.
Kommunistisk Ungdom (1972 - 1973).
Sosialistisk Framtid, Politisk informasjon fra Sosialistisk Folkeparti.
Soldatenes lille røde bok, av Lasse Efskind, Pax Forlag.
Studieopplegg for militærpolitikken, av Militærutvalget i RØd Ungdom.
Arbeidet i det militære, utgitt av Kommunistisk Ungdom.
Da barna tok makten, av Doktor Gormander, Pax Forlag.
Håndbok i barneindoktrinering, av Francis Vestin, Pax Forlag.
Rød Kalender 1974, Pax Forlag.
·
Slik arbeider marxist-leninistene, av Jon Skard og Arne Sl ettebØe ,
Elingaard Forlag (1973).
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Nyttig å vite
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RØD

LENDER
1974

•
PAX FORLAG A/S, OSLO

Arbeidernes Kommunistparti (m-1)
Boks 221 Sentrum, Oslo I
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Arbeidersamfunnets pl. I, Oslo I
Arbeiderbevegelsens
Informasjonskomit4!
(Demokratiske Sosialister)
Hausmannsgt. 31, Oslo I
Kommunistisk Ungdom (KU)
Grønlandsleiret 39, Oslo I
Marxistiske Arbeidsgrupper (MAG)
Postboks 7063, Homannsbyen, Oslo 3
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
Grønlandsleiret 39, Oslo I
Sosialistisk Folkeparti (SF)
St. Olavsgt. 27, Oslo I
Sosialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)
St. Olavsgt. 27 , Oslo 1
Rød Ungdom
Fyrstikkalleen 19, Oslo 6
Fredskontoret
Kristian Augustgt. 19, Oslo 1
Aksjon for politisk militærnekting
Boks 2848, Elgesæter, 7001 Trondheim
Folkereisning Mot Krig
Kristian Augustgt. I 9, Oslo I
Sivilarbeidernes Hovedsekretariat
Kristian Augustgt. ·19, Oslo I

Faglig kornit4! mot helsefarlige arbeidsforhold
St. Olavsgt. 27, Oslo I
Frihetlig sosialister
}ljelmsgt. 3, Oslo 3
KROM (Norsk Forening for kriminalreform)
Fuglehaugsgt. 19, Oslo 3
Kommunistisk Arbeiderforbund
Boks 2863, Kampen, Oslo s
(AIK)
Kontoret for fri rettshjelp
Akersgt. 55, Oslo 1
Kulturfronten
Boks 2, Grorud, Oslo 9
Release
Uranienbrogvn. li, Oslo 3
Sosialistiske Jegers forening's klinikk for seksuell
opplysning
Herslebsgt. 6, Oslo 5
Sosialistisk Opplysningsråd
Observatoriegt. 12, Oslo 2
Sosialistisk Folkepartis Studieforbund (SFSF)
St. Olavsgt. 27, Oslo 1
Samspill
Boks 3380, Sagene, Oslo 4
Oktobergruppe
Boks 92, Kalbakken, Oslo 9
Kommunistisk Arbeidsgruppe (KAG)
Bergen

Det norske Studentersamfund
Uranienborgvn . 11, Oslo 3
Faglig Studentfront
Boks 53, Blindern, Oslo 3

Norges Gymn1111i1Wt:mband (NOS)
Storgt. 41, Oslo I
Yrkesskoleelevenes
og
lærlingenes
organisasjon (YLI)
Hllusmannsgt. 26, Oslo 1

interesse-

Kvinneaktivistene
c/o Nina Karin Monsen, Lillebergvn. 34, Oslo 6
Kvinnefronten
Boks 146, Tåsen, Oslo 6
Nyfeministene
Boks 3851, Ullevål Hageby, Oslo 8
Forlag Ny Dag
Grønlandsleiret 39, Oslo I
Futurum Forlag
Hjelmsgt. 3, Oslo 3
Forlag for flere
c/o Brym, Sofiesgt. 67, Oslo I
Regnbuetrykk
lngiersvei 21, Ljan
Oktober forlag
Boks 8379, Hammersborg, Oslo 1
Pax forlag
Boks 100, Skøyen, Oslo 2
Norsk Forfattersentrum
Rådhusgt, 7, Oslo I
FNL-gruppene i Norge
Boks 1578, Vika, Oslo I
Norsk-Kubansk Forening
Boks 3832, Ullevål Hageby, Oslo 8
Palestinakomiteen
Boks 2830, 7001 Trondheim
Boks 107, Blindern, Oslo 3
c/o Spurkeland, Solbakken 6,- 5031 Laksevåg
Solidaritetskomiteen for Vietnam
Boks 558, Sentrum, Oslo 1
Vennskapssambandet Norge-Kina
Normannsgt. 48 B, Oslo 6
Sambandet Norge-Sovjetunionen
Rådhusgt. 8, Oslo I
RSVN PRR'S i nformasjonsbyrå
Boks 8317, Hammersborg, Oslo I
Norsk-Koreansk Solidaritetskomit4!
v/P. Eggum Mauseth, Boks 6871, St. Olavs,pl.
Oslo 1
Vennskapssambandet Norge-Albania
Boks 8030, Hammersborg, Oslo I
Populistiske Arbeidsgrupper i Bergen (PAG)
Marken 3, 5000 Bergen
(snm)
Boks 8293, Hammersborg, Oslo I
Trafikkaksjonen
Postboks 2643, St. Hanshaugen, Oslo I
Aksjon Kyst-Norge
Postboks 1040, 9001 Tromsø
Arbeidsgrupper mot avfolkning og sentralisering
(AMAS)
Volda, Distriktshøyskole
Gras-gruppa
Christian Kroghsgt. 28. Oslo 1
Arbeiderbevegelsens arKiv
Youngsgt. li, Oslo I
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Nyttig å lese
Kontrast
Miljø-magasinet
Praxis
Klassekampen
Røde Garde
Orientering
Friheten
Røde Fane
Vardøger
Argument
Gateavisa
Folkebladet
Elev 70
Solidaritet
Verden og vi
Dag og Tid
Folkemagasinet
Profil
For-Vietnam
Strømpa
Fritt Palestina
Kvinnefrontens
Blad
Kvinner hjemme og ute
Ungsosialisten
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TIL MEDLEMMER OG INTERESSERTE

"Valgresultatet gjorde det tvingende nØdvendig for Libertas å intensivere
og utvide virksomheten", ble det sagt i vårt brev av 17 . september 1973.
Brevet var ment som en ori~tering, men også som en vekker. Dessverre er
det fremdeles mange som tar den fremgang sosialister, kcmnunister og
ffi3I"'Xist-leninister har hatt i de senere år for lett. I så måte virket
brevet godt, også fordi det ble slått opp i de fleste aviser over hele landet.
Reaksjonene var mange og positive. Vi har nu lagt opp et konkret handlingsprogram san vi skal redegjØre for her.

Intensiveringen av arbeidet begynte angående. For det fØrste vil det stadig
vcæe nØdvendig me::l. appeller, orienteringer og analyser. Formannen, skipsreder Erik F. Lorentzens tale på tillitsmannsmØte den 8. oktober er et
eksempel på denne del av virksomheten. Talen fØlger ve::l.lagt.

Vi vil fØrst og fremst rette søkelyset not de rene sosialister, not kommunister og ffi3I"'Xist-leninister.
Mange kaller seg sosialister, men er i virkelighet~ sosialdemokrater.
De sosialdemokratiske J<:r>efter har i de senere år dominert Arbeiderpartiet,
og vi anser det vesentlig at det også skjer i .fremtiden. Den nye regjering
l:ær'er bud om at Arbeiderpartiet akter å fØlge den sosialdemoJ<:r>atiske linje.

Vi finner det dog viktig å presisere at vi alltid vil gå sterkt i rette
også med et sosialdemokratisk Arbeiderparti hvis dette frermner forsl~ som
realiteten er sosialistiske, eller hvis den politikk det legges opp til av
andre grunner ansees skadelig.

Det syn vi her har gitt uttrykk for realiseres best ve::l. at vi klargjØr
sosialismens og kommunismens innhold og konsekvenser for alle.
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1

- 2 De fleste vil ha sett en annonsekampanje med teksten:
"Sosialisme er ikke demokrati, kommunisme er diktatur, Sosialsitisk Valgforbund ledes av sosialister og kommunister."
Sterk i sin form. Men klar. Den har også vakt motsigelser og debatt, hvilket
var meningen. Dermed har vi allerede vekket interessen. Men vi rnå fØlge opp
både med slagord og saklige utredninger.

Sosialister, korrnnunister, rrarxist-leninister kan bli enda farligere fremover hvis de ikke im;Stegås og stoppes på de områder hvor de kan få helt
utslagsgivende effekt.
Vi sikter til undervisningsvesen og massemedia.
Vi må intensivere vårt engasjement på disse fronter.
Vi vil nedsette:
- arbeidsgrupper for barnehager og grunnskoler.
- arbeidsgrupper for hØyere skoler.
- arbeidsgri.'?Per for universiteter og hØyskoler.
Gruppene skal få hjelp av sekretærer som ansettes på åreID:3.1 slik at
arbeidet kan bli drevet aktivt fremover. Vi regner også med at disse
vil bli interessert i lignende arbeide for fremtiden, med den verdi det
under enhver omstendighet vil ha.
Gruppene skal innhente opplysninger, kartlegge forholdene og gjØre
offentligheten kjent med infiltrasjon, nedbrytende virksomhet og propaganda
fra TIBrxist-leninister, korrnnunister og sosialister.

Myndighetene vil bli kontaktet i de tilfeller hvor det ansees hensiktsmessig og nØdvendig.

Vi appellerer til aile lesere av dette brev om å gi oss opplysninger og
redegjørelse som vil vær-e av verdi for vårt arbeide.
'
Vi sitter allerede nu inne med et godt ffi3.teriale, men det rnå suppl~es,
utvides og holdes ved like. Og fØrst og fremst rnå det utnyttes.
Vi vet at foreldre har vært redde for å redegjØre for forhold som de
har fØlt Ødeleggende for sine barn. En slik frykt må. ikke ta overhånd.
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Dessverre er det fare forvanskelige, og kanskje også opprivende konflikter
på arbeidsplasser fremover.
RØd Valgallianse - m:irxist-leninistene - er stadig interessert i å plasere
sine folk i stillinger hvor de kan få innflytelse. I noen tilfeller lykkes
de. Sosialistisk Valgforbund ser med skepsis på at den aktivitet RØ<l
Valgallianse utfolder på dette omr'åde, fordi de Ønsker å beherske marken
selv. S.V.s stØtte til den ulovlige streiken i Verdal er en klar tilkjennegivelse av hva dette kan fØre til.

Vi har alltid sØkt å holde oss godt orientert hva disse sp;15rsrrål angår.
Vesentlige orienteringer kan da gis, og skadelige aksjoner unngås.
Sosialistisk Valgforbund vil benytte lØnnsoppgjØret til våren og andre
vanskelige situasjoner på arbeidsmarkedet til å gjØre det "hett" for
Arbeiderpartiregjeringen. S.V.s stortingsgruppe vil ikke komne til å fØle
det nØdvendige ansvar. Partiet er tvert i mot interessert i konflikter,
og i den lettkjØpte, kortsiktige gevinst som kan oppnås på den rråten.
Vi vil i skjerpet grad konsentrere oss om disse sp;15rsrrål. Gi orienteringer,
direkte og offentlig.
Vi legger vekt på opplysninger av enhver karakter som kan ha betydning for
de sp;zSrsrrål vi har presisert i dette avsnitt.

De "rØde" har vær1: dyktige og pågående i alle JIB.sse-media De har også medvirket til å presse frem en stoffordeling og en prioritering hvis resultater har hatt en sterk _påvirkningseffekt. Hvorfor har eksempelvis gjennem
mange måneder alle nyhets- og aktueltsendinger blitt startet opp med dårlig
nytt fra USA?
Vi skal gå lØs på dette.
To arbeidsgrupper skal nedsettes. En for TV og en for radio.
Også disse arbeidsgrupper skal hjelpes av arbeidende sekretærer. Vi har
allerede engasjert hjelp som skal fØlge med i de programmer som jevnlig er
belastet eller som vi rrå regne med vil ha den kjente spesielle vri.
Den praktiske J;X)litikk fremover vil bli særlig betydningsfull både generelt

og for spesielle sakers vedkorrmende.
Vi setter samnen et større utvalg til å vurdere og reagere på politiske
sp;15rsrrål. Reaksjonen vil kamne offentlig, overfor politikere, overfor
stortingsmenn og stortingskorrmiteer og overfor politiske partier.
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Det nØd,vendige JIB.teriale vil bli lagt til rette, slik at arbeidet får saklig
bakgrunn. På viktige felter er slikt materiale allerede klart. Det gjelder
den kamp scm nå fØres mot banksosialisering, mot veksten i Statens makt, mot
hØyere bedriftsbeskatning og progresjon, fora nevne et par eksempler fra
sentrale områder.
Vi er godt forberedt. Men det handlingsprogram vi her har gitt et riss av
er krevende.
Skal vi lykkes trenger vi hjelp. I form av medlemskap, orienteringer,
rrateriale, ideer og praktisk arbeide. Dessverre kan vi ikke starte opp med
arbeidsgrupper over hele landet. Vi nå begynne der hvor det er enklest å
komne i gang. Men vi skal jevnlig sØrge for orienteringer og initiativ.
Endelig er det vesentlig at vi kan bygge på en positiv bakgrunn, en klar
erkjennelse av vårt eget syn, hva vi står for og hvilke Ønsker vi har for
det enkelte menneske og for samfunnet. Presiseringer og utredninger på dette
område har vi også klare.
Vil dette nytte? Vi vet fra tidligere perioder at en bred intersinnsats
gir resultater. Og vi vet også at den fryktes av S.V •. Orientering vil forby
aksjeselskaper å være medlemmer i Libertas. I siste nurrnner slutter Finn
Gustavsen og Reiulf Steen opp om dette forslag.
Det er beklagelig at S. V. -presset i den grad har virket på R. Steen. At
Finn Gustavsen og S.V. vil undertrykke opinionsfriheten er ikke merkelig.
Det er bare et bevis på at de som vil utslette nær'ingsfriheten også meget
raskt -går lØs på åndsfrihet og politisk frihet.
Det er åpenbart at private bedrifter rrå kunne forsvare næringsfriheten og
sitt eksistensgrunnlag. Dessuten er det helt på det rene at den standaro
som er oppnådd i vårt land er et resultat av og bygger på privat foretagsanhet og næringsfrihet. Det har vært til gagn for alle, hvilket det store
flertall innser.
Slike angrep på Libertas viser hvor viktig vår virksomhet er.
Oslo 2, den 20. oktober 1973

1~ QVLA....__._......___
Erik F. Lorentzen
formann
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Vedlegg 2
522

1973.

15. -nov. - Spørretime.

Spør smal 2.

RoH Fjeldvær: På vegne av representanten
Liv Aasen tillater jeg meg å stille følgende
spørsmål til kirke- og undervisningsministeren:
«Er Kirke- og undervisningsdepartementet
oppmerksom på. de planer organisasjonen Libertas har når det gjelder overvåking av skolen, og hva vil departementet foreta seg i den
forbindelse?»
Statsråd Bjartmar Gjerde: Jeg har studert
organisasjonen Libertas' plan om å nedsette
arbeidsgrupper for barnehager, grunnskoler,
høyere skoler, universiteter og høyskoler slik
den er beskrevet i brev av 20. oktober 1973
til «medlemmer og interesserte». I brevet heter
det bl.a. :
«Gruppene· skal innhente opplysninger,
kartlegge forholdene og gjøre offentligheten
kjent med infiltrasjon, nedbrytende virksomhet og propaganda fra marxist-leninister, kommunister og sosialister.»
Opplegget fra Libertas er av aviser og andre
blitt oppfattet som en form for privat overvåking av skolen. Bl.a. uttaler formannen i
Norsk Lærerlag, Trond Johannessen, i et intervju med «Rogalands Avis> den 26. oktober:
«Selvbestaltede overvåkingsgrupper, som
Libertas nå bebuder, vil skape mer uro i
skolen enn der noengang har vært. Det vil
skape en kaotisk situasjon, der i siste instans all~ vil overvåke alle. Det gir uhyggelige fremtidsvyer.,,.
På den annen side skriver Libertas i brev til
Kirke- og undervisningsdepartementet , datert
12. november, og etter å ha orientert om sine
planer bl. a. :
«Det er således ikke spørsmål om overvåking, hverken i dette ords rette betydning
eller i den mer odiose betydning ordet efterhvert har fått. »
Departementet vil med oppmerksomhet følge
denne vi.r::ksorr. het. Men så lenge en organisasjon ikke benytter skolen og dens organer
eller elevene som midler til å fremme sine
interesser, kau myndighete:ne ikke gripe inn.
La meg ellers få lov til å. si rent generelt i
tilknytnnig til dette spørsmål : Vi ønsker i
Norge en fri, en å pen og demokratisk skole.
Portene skal være · åpne for ulike organisasjoner. Meningene skal fritt kunne brytes mot
hverandre. Ulike organisasj oner, institusjoner
og pressgrupper er sterkt opptatt av det som
skjer i våre utdanningsinstitusjoner. Man
ønsker å påvirke både skolens form og innhold. Slik bør d_e t da også Yære i et demokrati.
Men et demokrati ødelegges hvis det misbrukes. Det gjelder kanskje særlig f. eks. skole-

demokratiet, som er under utprøving og utvikling. I skolen som i det større samfunn vil
de informasjoner som de enkelte organisasjoner gir, ofte være både ensidige og mangelfulle. Men de ulike organisasJoner bør samlet
gi en mer balansert informasjon, slik at den
enkelte kan forme sin sjølstendige mening.
Lærernes oppgaver i skolen er på forskjellige måter fastlagt av de demokratiske myndigheter. De bor ikke bruke sin stilling til å
fremme spesielle politiske syn, enten det nå
går i den ene eller i den andre retningen.
Spørsmål 3.

Odd With: Jeg tillater meg å stille følgende
spørsmål til kirke- og. undervismtj.gsministeren :
«Er departementet oppmerksom på de uheldige virkninger som kan bli følgen dersom de
funksjonshemmede, spesielt i Nord-Norge, som
følge av opphevelsen åv spesialskoleloven skal
integreres i grunnskole og gymnaset før det
så vel faglig som okonomisk og teknisk er lagt
til rette for dette, og hva kan eventuelt gjøres
for at de funksjonshemmede ikke skal få en
dårligere utgangsposisjon enn de har i dag ?»
Statsråd Bjartmar Gjerde: Kirke- og undervisningsdeparte!!:entet har i Ot.prp. nr. 66 for
1972-73 om lo, om . brigde i lov av 13. juni
1969 nr. 24 om grunnskolen foreslått at kommunene skal overta ~rs r for .all ;s i Påa
ning i grunnskolen. D 11 .ai ?Arr.:zå.amvaret for den undervisni~ ::.en ·ilel kategorier
fuIJ.ksjonshen:r:::ede nå får med hjemmel i lov
av 23. november 1951 om spesialskoler. Denne
proposisjonen n:.å. som kjent legges fram på
nytt for det nån,irende storting. Det vil ikke
bli gjort før Regjeringen har vurdert innholdet
i proposisjonen. J eg antar imidlertid at det
ikke vil bli fore tatt noen endring i de forslag
som gjelder de::e s pørsmålet, dvs. at ansva ret
for all under.is::ilngen i grunnskolen skal bli
lagt på komrr.1.11::.e:ne, at den nå værende lov om
spesialskoler s k al falle bort, og at undervis-·
ning på grunnsk oleniv,å for alle skal gis med
hjemmel i en : elles lov. De samme forhold
gjør seg gjelde::de også for gymnasundervisningen. Det er b er forutsetningen at fylkene
skal få ans.are:: fo r undervisningstilbud til de
funksjonshem.rr.E-<le etter samme mønster s om
er foreslått for grunnskolen, og departementets vic).ere p:a::~egging for spesialundervisning vil bli fc. :-~:att i nært samarbeid med
kommunal /fy i::.:es:;;ommunal ledelse.
Det er etter r::::in oppfatning ingen grunn til
å tro at den fo:-eslåtte lovintegrering CJg opphevelse av lov c,m spesialskoler ska l føre til
noe redusert l.il!dervisningstilbud til de funk-
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Vedlegg 3

Skolesjef Helge Sivertsens brev datert 6. februar 1974 til Libertas og
Libertas' svar datert 15. sm.:
"Libertas Næringspolitiske Opplysningsforening
Inkognitogt. 18
OSLO 2
LIBERTAS' KONTAKTER I SKOLENE I OSLO
I presse og i kringkasting er det opplyst at Libertas har ansatt
personale for å avdekke mulig politisk indoktrinering i skolene.
Jeg går ut fra at de medarbeidere Libertas har i Oslo-skolene
ikke er hemmelige og jeg ber derfor om å få oppgitt hvilke kontakter Libertas har ved de forskjellige Oslo-skolene. Hemmelige
organisasjoner enten de er på elevsiden eller personalsiden er
etter min oppfatning ikke forenlig med vår skoles oppbygning og
virksomhet."
Libertas' svar til skolesjef Sivertsen:
Skolesjef Helge Sivertsen
Oslo Kommune
Strømsveien 102
OSLO 6
Vi har mottatt Deres brev av 6. d.m., hvor De ber om å få oppgitt
hvilke kontakter Libertas har i Oslo-skolen.
I brev datert 20. oktober 1973, sendt til alle aviser i Norge,
redegjorde Libertas offentlig for de aktuelle planer. Dette understreker at vi ønsker å gjennomføre arbeidet under full offentlighet.
Arbeide i hemmelighet er det overhodet ikke tale om.
Våre vurderinger vil bygge på materiale som foreligger om bestemte
gruppers ønsker og _planer om misbruk av skolene til venstreradikal
indoktrinering.
På grunnlag av foreliggende konkret materiale vil vi dernest påvise ved eksempler hvordan politisk, propagandistisk materiell
benyttes bevisst i undervisningssituasjonen.
Så mange er interessert i dette arbeidet at opplysninger tilflyter
oss uten spesielt initiativ.
Vi har ansatt en sekretær for å hjelpe til med arbeidet her ved
kontoret.
Vurderinger og bearbeidelse av materialet foregår i grupper bestående av interesserte. Det vil bli utarbeidet en offentlig rapport
om hva gruppene er kommet frem til.
Rapporten blir ferdig medio mars og blir sendt Storting, departement, skolestyrer og andre interesserte.
De får selvfølgelig et eksemplar.
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Vedlegg 4

HVOR FOREGÅR INFILTRASJONEN?
"Skolekampen" er bare en del av den totale virksomhet som har som siktemål
å erstatte demokrati.et med et totalitært diktatur - proletariatets diktatur. Det .følgende vil -omhandle andre deler av samfunnet som i særlig grad
er utsatt for venstreradikal infiltrasjon.

Når det her er tale om organisasjon, er det ikke ren partiorganisasjon som
menes, men det totale organisasjonsapparat. Det anfatter både front- og
dekkorganisasjoner og forsøkene på å vinne innpass i og dreie eksisterende
organisasjooer, som f.eks. fagbevegelse, husmorlag o.l. i radikal retning.

Eksempler på front- og dekkorganisasjoner:
"Palestinakomiteen"
"Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid"
"Kampanjen Norge ut av Nato"
Av tradisjonelle internasjonale kommunistiske dekkorganisasjoner med norske
avdelinger kan nevnes:
"Verdensfredsrådet" med hovedkontor i Helsinki.
"Kvinnenes Demokratiske Verdensforbund", med hovedkontor i
Øst-Berlin.
"Verdenssambandet for Demokratisk Ungdom", med hovedkvarter
i Budapest.
Det er interessant å legge merke til hvordan "fred" og "demokrati" alltid
benyttes i slike sammenhenger.
Sosialistenes og kommunistenes makt vil være en funksjon av det organisasjonsapparat de til enhver tid behersker og i hvilken grad de makter å
splitte sine motstandere.
En rekke venstreradikale organisasjoner er blitt mer alminnelig akseptert
som en følge av EF-saken, ja endog Norges Kommunistiske Parti har fått en
renessanse i norsk politikk.

Næringslivet
Ut fra marxist-leninistisk teori er det utenkelig med en seier i den revolusjonære kampen uten at fagbevegelsen deltar aktivt .
"Partiet og fagbevegelsens rekker må sluttes tettere sammen."
I kampen om arbeiderne er hovedmålsettingen å svekk e DNA's (Det Norske
Arbeiderparti's) innflytel se over LO og derved s vekke LO's partitro linje .
Arbeiderpartiet er gjennom 60- og 70-årene stadig vekk bl i tt presset fra
venstresiden. Siste eksempel var den kollektive utmeldelsen av Arbeide rpartiet fra Jern og Metall i Oslo og Oslo Typografforening, en kl~r
svekkelse av forholdet mellom Arbeiderpartiet og LO.
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I "Gnisten" - organ for Kommunistisk Universitetslag i Oslo - k9mmer det
frem at streiken ved Holmenkollbanen viser at "hele LO-apparat.e t - fra
topp til bunn - er ubrukbart og må erstattes av arbeiderklassens egne organer i enhver tilspisset konfrontasjon med klassefienden".
Fagbevegelsen er inne i en ny radikal kampfase. Denne gangen står kampen
om arbeiderne sentralt, og kampen føres blant arbeiderne selv. Gjennom
denne kampen vil de venstreorienterte forsøke å svekke den tradisjonelle
arbeiderbevegelse organisasjonsmessig for derved selv å stå sterkere ved
neste valg. Ved en rekke bedrifter har man også såkalte røde klubber.
Disse klubbene er klart revolusjonære, og tar avstand fra såvel Arbeiderpartiet som fra LO. Man forsøker i første rekke å fange opp nye unge
arbeidere før de får kontakt med det etablerte LO-apparatet. For å nå målsettingen, som er en skjerpet klassekamp, kreves det at nye holdninger innarbeides i store deler av den norske befolkningen.
Følgende sitater gir uttrykk for hvilken strategi som fØ.lges:
"På annen plass i Gnisten er det lagt fram tilstrekkelig dokumentasjon for det faktum at LO-apparatet nå er blitt til et integrert
ledd i statsbygningen, og den dermed i seg selv er kanskje den
viktigste faktor i kampen for den korporative stat. For marxister
og leninister burde innstillingen til LO-apparatet dermed være
klar:
at det langsiktige mål er å knuse dette apparatet sammen med det
øvrige kapitalistiske statsapparatet og det at det er like illusorisk å ville gjøre LO til arbeidernes kamporganisasjon som det
er å ville gjøre staten til det."
("Gnisten" nr. 2/73, organ for Kommunistisk Universitetslag i
Oslo).
Kari Heien i "Avantgarden" organ for kommunistisk ungdom nr. 4/73.
"--- Den faglige kampen er ved siden av å kjempe for de nære mål
for de som jobber ute på arbeidsplassene, faktisk en "forskole"
for revolusjonen".
FØlgende er hentet fra Politisk informasjon fra Sosialistisk Folkeparti . 1:
"Kampen for sosialismen kan ikkje førast fram til siger på Stortinget, men kamp innafor og utafor dei folkevalde organ må gå
hand i hand, og folkets eigen innsats er den avgjerande faktor
og det parlamentariske arbeid må innordnast i denne innsatsen."
Tron Øgrim i

"Proletariatets demokratiske diktatur":

"Kapitalistene gir oss aldri sosialismen i Norge bare fordi
Gustavsen og Reidar Larsen får simpelt flertall på tinget. Håper
vi på det så håper vi forgjeves. Og med slike perspektiver er
det sjølsagt ikke rart at vettuge folk mister alt håp om sosialismen i Norge.
Studerer vi derimot norske arbeidsfolk i kamp - som på Sauda så vil vi oppdage en ganske annen kraft og en ganske annen evne
til å forvandle verden. Klarer vi bare å mobilisere de bra egenskapene som bor i folket, så har vi også all grunn til å ha till i t til at også det norske folk vil reise seg og ta sosialismen
fra kapitalistene."
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Forsvaret
I de senere år har det vært en Økende uro i Forsvaret. I 1969 fattet
SUF (m-1) vedtak om å gå inn for politisk militærtjeneste. Samti dig fikk
vi "Aksjon for politisk militærtjeneste", en aksjon som har sitt utspring
i SF-kretser og bl.a. utgir studiehefter om hvordan man skal arbeide innen
Forsvaret.
,
I målsettingen heter det bl.a.:
"Soldatene må anerkjennes som arbeidere. De må organisere seg
som arbeidere for åta opp kampen på en effektiv måte mot Økonomisk og disiplinær utnytting. Samtidig må det bli en kamp mot
den politiske bruk og indoktrinering av soldatene."
I 1970 kom Lasse Efskinds "Soldatens lille røde bok."

Her heter det bl.a.:

"Denne boka prøver å vise at kampen mot den politiske målsettingen
til forsvaret idag er mer begrunnet enn noensinne. Det er viktig
å undergrave den offisielle "forsvarslinje" fordi den undergraver
soldatens og hele arbeiderklassens interesser. Derfor denne kampboka."
Det har vært en kl!ar tendens i utviklingen frem til idag.
uroen har i hovedsak vært og er "dagskrava."

Grunnlaget for

I et brev Kommunistisk Ungdom i 1972 har sendt sine medlemmer heter det:
"Forsøk å få igang aksjoner på såkalte velferdsspørsmål, lørdagsfri, urettferdige vaktfordelinger, overgrep fra befalet etc,
Send rapporter til sentralen, så skal vi få ut stoffet i vår
presse."
v ·i dere heter det:
"Politisk virksomhet i det militære er forbudt og straffbart eller
refsbart. Du må derfor innstille deg på å arbeide konspirativt
og illegalt."
I et studieopplegg utgitt av Militærutvalget i RØd Ungdom, heter det:
"Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å svekke imper i alistene,
for å desentralisere Forsvaret, for å kreve demokratisering på
alle områder i Forsvaret."
E_n bevisst utnyttelse av "dagskrava.li
Eller et annet sted:
"Vår målsetting har aldri vært å Ødelegge e ller skade u skyldige
enkeltpersoner gjennom sabotasje, men å for h indre eller ihvertfall
vansk e liggjøre at det borgerlige milit ærapparat blir t a tt i bruk
mot folket."
I "RØde Garde" nr. 1/74 skriver Helge Øgrim:
"Skal vi ha muligheter for å gj e nnomføre overgangen ti l sos i alismen
i Norge, så må vi all e rede i dag i nnstille os s på å væpne arbe j_derklassen og folket.
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Den forberedelsen er ikke bare noe vi kan sysle med privat at
medlemmer av f.eks. RU og SFU liksom sitter for seg sjøl og skolerer seg på en væpna overgang. Dette er et perspektiv som må
propaganderes aktivt."
Det har også funnet sted en radikalisering av tillitsmannsapparatet med
flere erklærte marxist-leninister sentralt plassert. Fra venstreradikalt
hold har det lenge vært en bevisst politisk linje å gå inn for å bli valgt
til tillitsmann.
Undergravningsvirksomheten i Forsvaret har også gitt seg utslag i en rekke
uoffisielle, venstre-vridde leiraviser som er rettet mot Forsvaret selv.
Den første kom ved årsskiftet 68/69 i Åsegaarden og het "Trefoten", siden
har nesten hver eneste leir av noen størrelse fått sin egen sosialistiske
leiravis. I tillegg gis det ut en rekke soldataviser fra venstreradikale
ungdomsorganisasjoner sentralt.
Fra "Stormklokken - soldatavis for Haakonsvern" har vi hentet denne påstanden:
"Det norske forsvar er satt til å verne kapitaleiernes klasseinteresser."
Såvel innenfor det ordinære forsvar som innen Heimevernet finner det sted
en bevisst infiltrasjon fra venstreradikale i kampen om makt. Blant
organisasjonene som har en målsetting klart rettet mot norsk forsvars- og
sikkerhetspolitikk finner vi også kampanjen "Norge ut av Nato". I friskt
minne er også Reidar Larsen's kraftige hets i Stortinget i år og Johan
Gal~ung's heftige utfall i København ifjor mot den norske offisersstand.

Universitetene
Den nye norske marxist--:len.i!.n.i..;stiske bevegelsen . har sitt · .utspring .' På : •universitetsplan • . Det er studentene som dominerer ledelsen i AKP (m-1) til
tross for at man vil prøve å gi inntrykk av bred oppslutning i arbeidernes
rekker. Med få unntakelser har de kommunistiske lederne hatt sitt utspring
fra studentmiljø som f.eks. Lenin, Stalin og Mao .
Ut fra sosialistisk/kommunistisk tenkning er det vesentlig å styrke
innflytelsen på universitetsplan, for her utformes fremtidens ledere før
de går ut i arbeidslivet, privat eller offentlig.
Venstreradikalerne vil forsøke å oppnå kontroll over studentenes organisasjoner og organer og ved å oppnå medbestemmelsesrett spesielt over saker
vedrørende pensum og tilsetting av lærerpersonale og på den måten å forsøke
å ensrette undervisningen. Man ser idag den store innflytelse og kontroll
de venstreradikale studenter har over f.eks. studentersamfunn og i studentorganisasjoner. Det har ved en rekke fakulteter funnet sted en st9r grad
av radikalisering når det gjelder pensa. Nordisk Sommeruniversitet er
nærmest gjort til en institusjon for videre skolering _i sosialistisk retning.
Det er en bevisst politikk som føres, og dette gjelder såvel universiteter,
høyskoler som lærerskoler etc.
Fra "Klassekampen" nr. 1, 1969:
"Medbestemmelsesrett" i universitetets organ endrer ikke i seg
selv universitetenes rolle som redskap for makthaverne. Kampen
for reell medbestemmelsesrett på universitetene må derfor gjøres
til en kamp mot de krefter som kontrollerer universitetet og m·å
gjennomføres i samarbeid med andre grupper som undertrykkes av
monopolkapitalen."
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Barnehager og skoler
Ut fra en sosialistisk tankegang er det samfunnet/partiet som skal stå for
barnas utvikling og oppdragelse. Barna skal læres opp til:
"Kjærlighet
til arbeiderklassen som de tilhører eller til folket. De skal lære å
respektere arbeidet og hate dem som undertrykker folket."
(Fra Røde Fane,
nr. 3/4 1972). Det er en ren klassetenkning som ligger til grunn for dette
synet, og med hatet som sentral drivkraft.
Fra Røde Fane - teoretisk tidsskrift for MLG (nå AKP (m-1), nr. 1. 1972,
der ungdommen er fremstilt som målgruppe for SUF (m-1) (nå RØd Ungdom):
"UngdoIIllllen fordeler seg på alle klasser og preges av de klasser
de hører til. Men kapitalismen har også skapt spesielle problemer
for folkets ungdom, som gjør at ungdommen trenger å organisere
seg spesielt. SUF (m-1) er idag en kommunistisk organisasjon
for massene."
I Rød Ungdom nr. 1/72 heter det:
"Barn og ungdom skal oppdras for å styrke fellesskapet og for å
bevare folkets makt."
Barnebøker er også i Økende grad blitt politisert.
noen bøker:

Et par .småbiter fra

"Håndbok i barneindoktrinering" er utgitt på Pax forlag. Forfatteren
Frances Vestin mener at selve indoktrineringen skal føre til en elementær
omlegging av verdi-normene. Respekten for hjem og familie må brytes ned,
kjernefamilien tilhører saueflokken som det er vanskelig å bryte ut av
for å være politisk aktiv. Formålet med oppdragelse må være: å lære
barn ikke å være lydige. - "Motarbeid aktivt barns tendens til å finne
trygghet i det nåværende og bestående." Under kapitlet Nedbrytning av
rettsapparatet - Lov og orden, skriver forfatteren:
"Det er ikke viktig å oppdra barn til lovlydige borgere, barn må
oppdras til å mistro lover og til å bryte lover . Inngyd aldri
barn respekt for lov og orden."
Fremgangsmåten er å gi politisk informasjon til og verbal indoktrinering
av småbarn. Denne snikende, effektive pedagogiske praksis er hård og rystende. Boken holder en psykologisk gjennomført stil ti l de siste sider
som er viet arbeidsmoral - oppfordring til å drive dank, nedrakking av
næringslivet, motstand mot politiet og . oppfordring til demonstrasjoner.
Den avsluttende opplæring i sabotasje er bare grusom.
"Da barna tok makten" er en barnebok som handler om l i vet i daghjemmet
"Kanonen" (Pax forlag) •
"I hele verden finnes det mennesker som vil bestemme. De synes
det er fint å bestemme. Men først og fremst tjener de penger på
å bestemme. For pengene kjøper de geværer og så passer soldatene
på at folket ikke gjør opprør.
·soldatene påser også at alle fattige mennesker må betale enda
flere penger til dem som bestemmer så de kan bygge store slott,
kjøpe mye mat og ansette egne tjenere • ."
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Videre fra boken:
"Folkets ledere sier det er ikke nok å gjøre opprør. Det er ikke
nok at vi bare går ut på gaten og sier at nå vil vi ikke være
fattige lenger. Nå må vi gjøre revolusjon. Vi må bli lure. Vi
må sloss i hemmelighet. Vi må lage en folkehær som vet hvordan
den skal drive soldatene og de rike på flukt."

Massemedia
Det vises til Libertas' massemedia-rapport som fåes ved henvendelse til
Elingaard Forlag, Oscarsgt. 53, postboks 7058 - Homansbyen, Oslo 3.
(Pris kr. 6,-), eller i bokhandlere og Narvesens-kiosker.
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Følgende høker kom i NÅ-Debatt i 1973:
Harald Dietrich: USA -- ET STED ELLER ET
BEGREP?
Forfatteren er norskamerikaner, bosatt i San
Francisco, og i boken beskriv.er han typiske trekk
i utviklingen frem til dagens amerikanske samfunn. Han reiser en rekke spørsmål, tar opp kritikk, vurderer og analyserer.
Jon Skard og Arne Slettehøe: SLIK ARBEIDER
MARXIST-LENINISTENE
Boken har undertittel: Venstre-ekstremistenes
strategi for infiltrasjon og revolusjon. Boken vil
være kjent for mange. Den ble i løpet av 1973
trykt i fem opplag, og· diskusjonen om den har
vært omfattende. Mange har anbefalt den som
pensum i skolene, og vi vet at den brukes som instruksjonsmateriale i en rekke forskjellige forbindelser.
·

Sverre Thon (red.): PROGRESJONEN
STRAFFEN FOR Å JOBBE
Her får man en grei og klar innføring i detprogressive skattesystemet, hvordan det virker i samfunnet og ikke minst hvordan det virker inn på
det enkelte individs lyst ·og evne til å arbeide.
Karl-Hermann Flach: NY SJANSE FOR LIBERALISMEN
Forfatteren er generalsekretær i Det V est-tyske
_Fridemokratiske Parti (FDP), og han gir en levende beskrivelse av liberalismens utvikling og men~r at den i dag vil representere et klart og brukbart alternativ til sosialistisk undertrykkelse, indoktrinering og form ynderstyre.

Enkeltvis koster bøkene kr. 10,-, og de kan fås
i de fleste bokhandler, Narvesen-kiosker eller direkte fra Forlaget.
Det er ingenting i veien for at man kan tegne et
årsabonnement også -for 1973 og dermed få alle
disse 4 bøkene som her er nevnt for kr. 20,_;_!
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LIBERTAS MED NY AVIS!
2000 -

NOE NYTT I DEBATTEN

heter den nye avisen Libertas og Elingaard Forlag nå gir ut.
I 1974 som kvartalsavis, senere som månedsavis.
2000 spiller på det raskt kommende århundreskiftet og betyr at
avisen i tillegg til aktuelle politiske, økonomiske og kulturelle
oppslag, jevnlig vil ta for seg perspektiver i utviklingen foran oss.

Ny avis

BESTILL ET 2-ÅRS-ABONNEMENT FOR BARE KR. 30.-

Gode bøker
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Undergraves vi?
Les boken og finn ut selv!

Slik arbeider
Marxist-Leninistene
Jon Sko rd og Arne Slettebøe hor i fl ere å r stu9 ert og
vurdert de ekstremr pol itiske venstrebevegelser i vårt
land . Her legger d e frem en
inngående dokumentasjon
av ideolog i, taktikk og
v irksomhet som bl.a . viser
at det pågår et målbevisst po litisk arbeid rettet bl.a .
mot _
s kolen, Forsvaret, fam ilien og bedriftene. Bo ken kommer i se rien NÅ -Debatt. Derfo r er prisen
ekseps jonelt lov, bore kr. 10 ,-.

Bestill idag!
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Støtt LI _B ERTAS
FOR næringsfrihet . . politisk frihet ... åndsfrihet
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