
'Vcdskontoret i Oslo vil gjerne inspirere Ul oppror
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Det fortelles at Fr edskontoret i Oslo er et radikalt re ir som inspirerer ungdom til oppr ør og revolusjon. E
det så at det er dere som står bak radikaliserin gs-tendensene i dagens norske samfunn , Sonja Lid?

Sonja Lid, da glig leder av Fredskon-
toret i Kristia n Auguats gate , ler:

— Betegnelsen « retr » forekommer rneg
roe odiøs. Men hvia De bikte r til at vi
har altfor liten kontor plass , sk al J eg
«Je rne ga med på den. For øvrig ser J eg
Ingen grunn til å legge skjul på at vi be-
trakte r oss som radikale og at vi ønsker
A inspir ere ungdom om Ikke nødvendig-
vis til revod usjon , sa 1 hvert fall til pro-
test , oppr ør der hvor det er på sin plass.
"VI ønskor a vekke de unges kritiske
saris over for det samfunn vi lever 1. For-
utsetn ingen må da være at de kjenner
samfu nn et , noe som igjen forutsetter in-
teres se for det som rører seg 1 tiden. VI
mener at mye av det bestående 1 vart
samfu nn er galt , noe som også avN ptller
seg 1 vår utenrikspolitikk og derved fAr
et lang t videre perspektiv enn det rent
lnicn li¬

men var nå kommet dithen at de syn tes
de matte foreta et vale utfra den be-
traktnin g at såvel fredsarbeid wm teater
kre ver sin helhjertede innsats. Og valge t
falt på fredsarbeid .

— VI tror på engasje ment , på. betyd-
ningen av å få vekket den enkeltes re-
aksjon sevne , sier Lars Andre as Larsen.

— Dessverre lar det seg Ikke nekte at
folk flest er skeptiske og har en uan-
svarli g holdning overfor politikk. De ser
Ikke sammenhengen mellom sin egen
hverdag og politikken. For mang e er po-
liti kk noe man tar stilling til en høstda g
hvert annet år De ser Ikke at politikk er
noe kontinuerlig noe som omgir oss til
da glig og at mennesket gjen nom politik-
ken har en v iss råderett over sin egen
MlvnBrel n f»

lemmer aom hver støtter opp om virk -
somhete n med minimum 10 kroner må-
neden.

Sonja L i d :  — De spurte om det er vi
som står bak radklaliserlngs - tendensene
1 dagens samfunn. La meg få lov til å
komme med en tilføyelse til mitt svar :
La det være slått fast at det Ikke er vi
som kaster atener på ambassader. Slikt
vi rker på oss formålsl øst og plumt. Det
eneste som eventuelt kan rettferdiggj øre
silke handlinger er at de er handlinger
og at de som sådann e vekker en visa
oppmerksomhet.

fj) f f r e d s k o n t o r e -
n e s  regi arran geres det
hvert halvår en 50-60 o f f en t -
lige diskusj onsmøter rundt
om i landet . Videre arrange-
rer man utstillinger og de-
monstrasjoner og sender ut
orotjyrer og skriv. På hoved-
kontoret i Oslo er rushet på
telef onene stort : Fra venstre
Sverre Røed Larsen . Sonja
Lid oo Lars Andrea * Larsen.

våkne og se at moral er noe mer enn
seksualmoral .

Lar s Andreas L a r s e n :  — La oss
også ta med en tredje fakto r som har
for sømt seg, nemlig skolen. Skolens ho-
vedmål 1 dag synes & være å få de unge
til å tilpasse seg det bestående samfunn .
Ist edenfor a gl de unge forståel sen av at
det er menneskene som bestem mer h vor-
dan samfu nnet skal være , fork ynner
skole n: Det er samfunnet som bestem-
mer hvordan v 1 skal være.

Summen med leg I det daglige ar-
beide t på Fredskontoret hur ekteparet
Lid . 'Larsen den unge statavit enska p-stu-
denteh Sverre Røed Lar aen. Som leserne
vil husk e ble Røed Laraen I sin tid idømt
fengselsstraff for militærnekting.

— Je g er pasifist , men 1 den nye be-
tydning av ordet , sier Sverre Røed Lar-
sen. — Nypa slfismen forutsetter en aktiv
og vå ken holdnin g til tilværelsen og kre-
ver aktive bestrebelser for å rette på
tin g 1 samfunnnet som er skjeve Nypa -
slflsmen er en positiv form for lkke-vol d
som man går Inn for å Innføre her og nå
og Ikke 1 et fremtidig tusenårsr ike . Mena
de gamle pasifistene hadde let t for å se
selve det A nekte militærtjeneste som sin
store bragd 1 livet , aer nypaslfl su-ne nek-
tinge n bareJ som en del av helhe ten og
som en opptakt Ul positivt fredsarbeid .

Hårreisende holdning
Lars Andreas L a r s e n :  — Dette

rned stenkastnlng og ruteknu slng er de-
taljer. Personlig synes J eg den offisielle
norske holdnin g f . eks . til det som har
skjedd og skjer i Hellas er langt mer
hårreise nde enn lokale detal j er aom ru-
teknu slng Oodtfolks reaksjon mot disse
detaljene star for meg som tydelige tegn
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på at vi har mistet perspektivet. Her må
bl. a. pressen ta skyld en. Mens pres sens
førete og slate oppgav e burde vnre å
orientere publikum om den virkelighet vi
lever 1, har den fremelsket en klkkert-
mentallet ved å konsentrere seg om per-
soner Istedenfor om saker . Eksem pelvis
blir våre lokale mord alått stort opp 1
den samlede norske presse; men — rundt
om 1 verden dør det da glig tusener av
mennesker tom følge av voldshandlin-
ger. Dette siste registreres knapt , det er
ikke .godt » avls stoff. Det er det deri mot
tydelig vis hvis en gruppe mer eller
mindre lan ghArede 1 protest kaster sten
mot en amba ssadebygnln g.

Hun Jr Lid : — En annen menln gidan-
nende fakto r «un har forfeilet «In opp-
gava , er Kirken , liv!» Kirken tok opp
aktuelle problemer og begynt e å legge en
moralsk vurderin g pA ting aom «kj er ,
ville man nok merka reaka jon. Folk ville

Lunkne politikere
Fredskontoret aer det aom en av alna

oppgaver å pr øve å forandre hva ekte-
paret karakteriserer aom våre folkevalg-
tes og myndighetenes lunk ne holdning
til ting aom Ikke Hkk < " > reit utenfor deres
egen atuedør o( engasj ere politikerne til
å aka pe ha ndlln gspregede program mer.
Men førat og slit «r del ungdommen de-
rea appell er er rettet mot utfra erkjen-
nelsen om at når mennesker er kommet
over en vlaa alder , aå er de mer eller
mindre atlvnet I en form og lar seg van-
akell f påvirke .

- VI forsøker å kn ytte til o«s mennes-
ker aom kan ga løs på forsk je llige opp-
gaver , aler La rs Andrea * Laraen. — De
fleste 1 kretsen rundt Fredsko ntoret her
1 Oslo er stude nter , ug de aller fleste Ul
liører nok dei) radikale fl øy. Men vi har
ognå kjennskap til at det ved enkelte av
lokalko ntorene har engasjert seg folk
med en mer konservativ Innstilling til
det polit iske liv Dette er helt 1 tråd med
vart ønake: å akape en tverrp olitisk
opinion hevet over pai Ugi eiia er.

I begynnelse n var fredakontorenea
virksomhet tielt og holdent avhengi g av
økonomlake bidrag fra priva tpersoner .
Senere har num oppnådd en vlaa offent -
lig støtte , såvel fra stat som komm uner.
Man har også fått en v laa atøtt e fra
UNESCO og fra det dam ake Columbus -
fondet. Videre har man run dt om I lan-
det knyttet Ul seg lO vu 20«« atøttemed-

19 kontorer
Sonja Lid , tobarnsmor med teat orbak-

grunn , har 7 års f reda -arbeld pft helda g
bak seg Den 8. mal 1062 tta hun og hen-
nes ekte mann , sk uespilleren Lar» An-
dreas Laraen , opp si ne stilli nger ved Ro-
galand Teate r og etablerte samme n Nor-
ge» første fredskontor. Siden dengtin g er
u>t vokst opp fredskontorer 1 en rekk e
nors ke byer . I 1965 flyttet ektepakt fra
Stav anger til Oslo og etablerte sitt kon-
tor lier . I dag er Fredskontoret 1 Oslo
hoved kontor for 10 fredskontorer landet
run dt.

— VI er kanskje revolu sjonære , men
Ik ke voULsrevolu sJ onwre , «ler Sonja Lid.

Etterh ånden som vi und er gitte om-
sten dighete r har måttet anerk j enne vol-
delige oppgj ør 1 andre land . kan vi kan-
skje betrakte » aom «ner revolusjonære
enn vi var opprinnelig.

Lar s Andre as L a r a e n : -- Ikke- vold
**r en nå Ikke helt ut pr øvK Før man går
Inn for vold må man forsø ke lkke- volds
mang e muligheter.

Utvidet voSdsbegrep
Sonja L i d  : — I våre dager er voJda -

begrepet blitt utvidet. Det er blitt et
t lei lydig begrep «on» også omfatter Indre
vold. Lik e Innfl økt er lkke-vol d begrepe t ,
ko nferer det som skjer 1 .den t red j e ver-
de n * . Her forekommer de nor ske myn-
dighete rs holdnin g oss avsky 1 lg, spe.
stelt nar man tenker på hvilke pilvlll-
gerte stillinger de foi«k j o lll«e .sitter 1
og forfeloter alne synspunkter .

Sverr « Røed L a r s e n  : - I d«t hele
tatt kan man Ikke nok få understreket
våre myndigheter s negllsj erende hold-
ning til ak tiv* fredstlltak Myndighetene
mener at freden trygges ved å satse
enormt pA et mtllU ort forsvar og for-
sømmer dei konstruktive fredsarbeid
som burde gå parallelt. På bakgr unn av
de dyst re fremtidsperspektive r er dette
Intet anne t enn rystende. Fre dsarbeid er
1 dan noe som angå r ohm alle Hvor vi
enn lever «r utfordringen Ilke stur .

Man må vekkes
Bakgru nnen for at ekteparet Lid I-ar-

•on I 1B«X brøt over tvert med teater mil-
jøet , var atomaprengnln gene. Ile li»«ld«
tidli gere drevet en vis* fredaa p»«llerendc
v irk aomhet ved akten «v tea terarbe idet ,
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