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UORDME:NN DR.AR PÅ VIKINGFERD
En gruppe no r ske demon strant~r s k al dra på vikingferd til
EEC-landene og Englar.d i slutten nV j~ni~ snare s t mulig efter
Sankt Hans. Hens i k ten m.2:d f erden er å (1) pr o-t estere mot forurensningen fra diss e indu6triland en ~v som ødelegger norsk luft,
jord og fiske 9 ( 2 ) prote st e1--€ mot EEC es bleikkspr u t-poli tikk,
og ( 3) bli venner me d mr.nma ske r i di.sse land som er interessert
i å oppre t te et nytt sa.111.fun.n . Vi vil h a en bedre .form for
europeisk felleskap -·- u ten de dårlige og faktisk farlige
prinsipper som EEC bygger på.
Hi ttil er 31 interesGert o Vi tar .3 i kt e på - å sam,le
100 deltagere 9 men det er ikke an tallet som er viktigst. En
liten gruppe med nye ideer og en ny f r emgangsmåte kan ofte
få gjort mer enn en s t or gruppe.

,.

De byen e h-v-o r vi.kingene bør prot gs t e.re er London, Brussel,
Paris, Ams terda.m 1 Bonn , Hamburg, Ki el, og København. Turen
kommer til å vare 6 ell er 7 uke r 9 men de som ikke har fri hele
skoleferi en kan rei s e hjem ti dligere, efter å ha d.f~monstrert
i London, Bruss el og Pari s o
Man må regne med å være .c ød t til selv å betale de få hundre
kroner man t renger , men vi skal prøve å få støtte og organisere
en innsamlingsaksj on i juni , l ike f ør avskjeden. Det finnes
enda noen fattige student er i Norge t og disse vil vi hjelpe så
mye som mulig, også de arbe i dsløse som ønsker å delta.
Vi er int. ere s s e rt i å komme i forbindelse med mennesker som
eier seilbåter, men de fl e s te v i k i nger må nok reise med
Fred. Olsen og Danskebåt en.
Forurensningen og maktgalskapet vil ikke forsvinne efter
bare en liten pro te s t fra noen få Yik i nger. Vi tar sikte på
å organisere ett eller fl ere vtking~og hvert år. Vi er først
og fremst interes sert i å d.3.r..r..e nye kollektiYsamfunn, men det
nytter ikke når b nie j o!:"den og s uvereni t eten blir ødelagt.
Selv om vi i Fri Ve r de t: som or gani 8erer denne vikingferden
har våre egne poli t iske i deer, er det underforstått at alle
deltagere er fri til å o est e:mme selv hva de vil si i utlandet.
Fri Verdens ideer kan fr ~mmes av dem som er enige, men vikinger
med andre poli ti ske synspunkt er er velkommen til å delta og
fremme sine egne i deer ~
Organiseringsmøte ho l des fredag 7. mai, klokken 20.00,
i konferanserom nr. 1 9 Urbygningen, Universitetet i Sentrum.
(Inngang fra Universitetsgt . ~ og så første dør på venstre side
av korridoren.) Al l e interesserte bes komme. Alle nysgjerrige
er velkommen .
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FRI VERDENS HOVEDPRINSIPPER
Grunnlag for en ny verdenssivilisasjon

SELVSTYRE. Alle individer, alle grupper, og alle geografiske
områder er politisk uavhengige. Hverken et menneske
eller "staten" har rett til åta eiendom uten fullstendig
tillatelse fra eieren selv.
NATURLIG LEDERSKAP. Hvem som helst har rett til å bli en leder,
ved å få mennesker interessert i å gjøre det som er best.
Offisielle stillinger og valgkamper må unngås, av mange
grunner, bl.a. fordi det ikke er stillingen som gjør at
en bestemmelse er fornuftig eller ikke.
FRIVILLIG DELTAGELSE. Alt som gjøres, må gjøres frivillig.
Ingen har rett til å tvinge. Avstemning må unngås,
fordi dette innebærer at flertallet tvinger mindretallet.
RETTFERDIG EIENDOMSRETT. Man eier det man bruker. Den som
bor i en leilighet, eier leiligheten. Hvem som helst
har rett til å bruke uokkupert jord eller fraflyttete
bygninger.
SMÅ.SAMFUNN. Et kollektiv bør ikke vokse så meget at det blir
større en ca. 1000 mennesker høyden. Storbyer skaper
store problemer uten at fordelene blir like store.
FREDELIG ØKONOMISK SYSTEM. Konkurranse er krig. Økonomisk
systemet bør bestå av Produksjon, Samarbeid, og Gaver.
Ekte gavesystem fører til frihet, kjærlighet og rettferdig fordeling av gods. Pengesystemet og bytteprinsippet fører til grådighet, juks, og konkurranse.
OVERTALELSE. For å få ekte medvilje og samarbeid må man forklare, motivere, og inspirere. Det nytter ikke å straffe
mennesker - det bare gjør at de får lyst til å straffe
andre mennesker enda mer. Det er alltid de svakeste og
de fattigste som blir straffet mest, selv om makthaverne
har skyld for noe som er like alvorlig.
SELVBESKYTTELSE. Man har rett til ekte forsvar, men ikke til
angrep eller gjengjeld. Invasjon mot et land som begikk
aggresjon er ikke forsvar - det er bare en annen form for
aggresjon. Aggressivitet avler aggressivitet.
ÆRLIGHET. Hemmelige møter og spionasje innebærer uærlighet, og
at fienden gjør det er ingen unnskyldning. Samfunnet
undergraves av dem som forfalsker, gir misvisende begrunnelser, og ikke innrømmer feiltagelser. Det finnes ingen
situasjon hvor et løgn er bedre enn ekte sannheten.
GOD HELSE. Hvis man bruker cigaretter, alkohol, narkotika,
kjemikalier i matvarer osv., bør man være forsiktig.
PERSONLIG FILOSOFI. Alle individer og alle kollektivsamfunn
må formulere eller velge sine egne prinsipper, og endre
sine ideer dersom det ser ut som de er feilaktige.
TÅLMODIGHET.
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Som kjent opplevde Norge en
stor innsamlingsaksjon nylig,
for " Flyktning 71".
Selvfølgelig må man hjelpe
flyktninger når det er mulig,
men i fremtiden ville det være
fornuftig å bruke mer energi
på aksjoner som gj6r at slike
elendige tilstander ikke
oppst år.
Norge har f.eks. fått besøk
av r epresentanter fra fredelige
f r igjpringsbe vegelser i Afrika,
og di sse aksjone r burde få
l ike mye h jelp s om flyktningene,
om i kke enda me r.
J o me r ma n s t øtte r bare
flyktninger uten å si noe til
d~ le de rne som s to bak opprØrene , j o mer blir andre
frigj Ø~in gslede re f r istet til
å innf pre unødvend i ge kamper
og s å s pke hjelp fra hele
verdeno
Inns amlingsaksjonen kan lære
oss noe annet også. Så lenge vi
har et penge system, burde alle
s kat t e r beta l es på denne måten:
ved fri v i llig innsamling.
Da vi lle ikke Staten sl6se
så mye med pengene våre, og
Staten v i lle ikke få så mange
klager fra fo lket heller.
Man kan bare le av dette
forslage t nå, men det kan være
at man vil ta det alvorlig når
situasjonen i samfunnet har
blitt så ille at ingen orker
det lenger.

I Calley- saken i USA får vi
se skjevhetene i straffesystemet,
Folk protesterte på at Calley
fikk livsvarig feng s el, fordi
han var slett ikke den eneste
som var skyldig, og flere andre
grunner også
gjorde at
straffen virke t ure t tferdig. Aen
ble han ikke s t raffet, ville det
se ut som han ikk e hadde gjort
noe galt.
Re s ultatet: Calley har nå
blitt en h elt som millioner
f orsvarer , endog han har mordet
rnar~ge"

Det er dessverre mulig at en
skipsreder kommer til å få kjøpt
den store gården på fjorden på
Vestlandet som vi var interessert
i og som vi kunne faktisk ha
klart å betale for.
Skipsrederen fikk ikke konsesjon fra jordstyret,
fordi det ikke er jordbruk og
skogbruk som han er interessert i,
men nå pr~ver han å få tillatelse
fra hpyere hold, mens eieren
venter for å se - hvordan det går •••

Blant dem som kom til møtet

16. april var Stein Jarving fra
Sellanrå-Farsund, og Wendy fra
San Diego, California.

En ung mann i Amsterdam har
skrevet til oss og er interessert
i å "strø ideene~ av en fri verden
blant sine venner rundt omkring.
Han hadde lest boken i København.

Fri Verden
Regnskap for mars 10002
Utgifter
Inntektsgaver
Overskudd

451
465
14

kroner
kroner
kroner

STRÅLEN
Fri Verdens lille organ
Opplag: 500
Redaktør: Aami Pisdore
Vi trenger enda flere vikinger:
la andre få Strålen din.
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Bonden i Brussel

-

~

De t var en norsk bonde som hadde lest i en brosjyre at Stortinget
hadde blitt flyttet til Brussel, og derfor reiste han dit for å
snakke med de nye representantene for det norske folk.
Men han fant ut a t det ikke var så lett for en bonde å komme i
kontakt med disse menn som hadde så høye stillinger i Europa.
Han dro tilbake til Norge, meget skuffet, og lurte på hvordan han
kunne få lov til å hilse på den nye regjeringen.
Så gikk det opp for ham. Neste gang han reiste til Brussel,
tok han med seg 1 SUF demonstrant, 1 redaktør fra :Morgenbladet,
og 1 kone. Med s ånne innflydelsesrike forbindelser i norsk politikk
kom han straks i samtale med toppsjefene i EEC.
--Velkommen, sa Mannstolt, som dirigerte jorden fra Brussel. Hva
kan vi gjøre for Dem? '
--Hvis du kan ba re trøste meg, er jeg fornøyd, sa bonden.
-:..Det er vi eksperter -i. Hva er det som bekymrer Dem?
--Folk sier at dere ikke er noe særlig glad i bønder, men dette
er vel bare tøv, ikke sa nnt?
--Jøss, det er bare løgn alt sanmen. Vi elsker bonder!
--Det er jeg gla d for. Men si meg, hvorfor da kom 100.000
bønder til Brussel i år og protesterte så voldsomt at de nesten
rev ned hele byen?
--Alle mennesker blir litt misfornøyd a v og til. Vi kan ikke
tilfredstille alle, men vi gjør det beste vi kan. Vi skal Øke
støtten til jordbruk, og vi skal sørge for a t bØnderne +får hdyere
priser for sine varer. Er det ikke godt å vite?
--Jo, men det blir ikke mange bønder igjen som vil få noe godt av
å vite det. Eller har dere tenkt å 6ke antallet av små gårdsbruk
også?
--Akkurat det ville ikke være så l~nnsomt •••
--Du mener ikke at det er penger som bestemmer?
--Nei, nei, tvertimot! Det er folkets interesser som bestemmer.
Og De ville få hpyere levestanda rd ved å legge ned den gården De
bor på, og ta en jobb i en stor bedrift hvor vi trenger arbeidskraft for å tjene p--for å tjene folket.
--Je g er meget glad for at du er interessert i meg. Det er bare
en ting du glemmer: jeg liker meg på gården. I'.lfen dere gjør det
umulig for meg og mine efterfcilgere å kunne fortsette.
--Vi skal gjøre hva vi kan for å hjelpe Dem, 7-fon nå begynner
jeg å bli litt bekymret selv. Hva er det De har i den pakken De
har med Dem?
--En gave til deg. Vær så god?
--Men hva er det? Vi blir meget mistenksome når fremmede
mennesker kommer med pakker, særlig gaver.
-•Det er ikke min s kyld at verden har blitt slik. Ikke alle
mistenksome pakker er farlige. Du kan· bare åpne den!
Mannstolt åpnet pakken med omhu. --Hva i all verden er dette
for noe rart?
--Det er noe vi har masse av i Norge.
--M:en hva er det?
--Det er en Oppblåsbara Barbara. Ha.r dere greie på sånne ting?
--Vi har greie på a lt, men jeg har aldri kommet bort i noe som
dette før. Hva skal jeg ~jøre med denne her?
--Du har friheten tila gjøre akkurat som du vil. Men hvis du
vil at inflasjonen ikke skal eksplodere i ansiktet ditt, vær
meget forsiktig hva du legger vekt på. God fornefyelse l
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Fri Verden
Program, mai 10002 (1971)
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Hver fredag kveld: diskusjon, klokken 20.00, konferanserom nr. 1,
Urbygningen, Universitetet i Sentrum.
Fredag

7.

Fredag

14.

mai:

VIKINGFERDEN TIL EEC-LANDENE OG ENGLAND.
Opplysninger, sp6rsmål og svar, og organisering.
Dette møte er viktig. Alle som ikke kan komme
bes skrive til oss - vi må få peiling på hvor
mange reisebilletter bør bestilles. Reservasjoner
kan avbestilles inntil ca. 3 døgn før avskjeden .

mai: FORURENSNING OG EEC. Opplysninger om hvilke
fabrikker i England, Tyskland og andre land
forurenser Norge mest. Også diskusjon om
EEC's forhold til industrialisme og forurensning.

Fredag 21. mai: ingen m6te {p.g.a. Kristi himmelfarts dag)
Fredag

28. mai: ingen møte ( p .g.a. pinsen -- de fleste er bortreist)

Andre m~ter blir arrangert efter behov.

I mai-måned begynner vi å arbeide visse dager på kollektivgården i Asker. Si fra hvis du har lyst
til å bli med noen gang.

17.

mai feirer vi på Fredsøya (Hovedoya). Korn til Klosterkroa
klokken 19.00 eller når som helst. Dans.
Båt fra Vippetangen to ganger i timen:
19.00, 19.30, osv. Si~te båt tilbake fra
pya drar-klokken 24.05. Alle er velkommen.
Ingen ingangspenger -- bare det man kjøper
selv. Ta med gitar osv.

Fri Verden
Postboks 908, Sentrum
Oslo 1
Postgiro 20 81
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