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Til alle lagsstyrer og distriktsstyrer! 

Vi sender med dette ut en politisk begrunnelse for hvorfor Rød Ungdom 

i dag studer e r politisk økonomi. Vi håper den kan være til hjelp i 

arqeidet med å mobilisere alle medlemmer i Rød Ungdom til å gjennom

føre studiekampanja. Vi håper at forberedelsene til studiene nå 

er i full gang - hvis ikke begynner timeglasset nå å renne ut. 

Vi tar i dette brevet opp noen saker i tilknytning til studiekampanja 

so~ ble diskut e rt på Rød Ungdoms distriktslederkonferanse. 

POLITISK MOBLIS ER I NG 
Studiene kan vær e vanskelige å gjennomføre. Spesi elt for nye og uer

farne medlemmer. Derfor er den politiske mobiliseringa viktig. Vi 

oppfordrer derfor styrene til å l egg e stor vekt på begrunnelsen for 

hvorfor vi i Rød Ungdom i dag stu derer politisk økonomi. Den ved

lagte artikkelen kan bruk es til dette. Vi ~Aper styr ene bruker dette 

i innledminger og i starten av studi ekampanja. Vi tror den helhet

lige forståelsen av Rød Ungdoms situasjon og plan er nødvendig for 

å gjennomføre studi ekampanja skikkelig. Når medlemm e r har problem e r 

me d heftet og studien e kan en slik forstå else være de t som bringer 

folk videre. Det hold e r ikk e å si : "d e t er viktig å studere marxis

men-leninismen". 

POLITISK LEDELSE 

Distriktsstyr ene og lagsstyrene må l e de studien e politisk. Dvs. at 

de må diskuter e all e møtene i h e ft e t sjøl. De må lese annen litt e

ratur slik at de kan være på høyden und e r hele studi ekampanja. Dere 

må ikk e regne me d at heftet og studi eopplegget e r nok i s e g sjøl for 
å gjennomføre studiene. 

KOr~TH!UERLIG LEDELSE 

Det holder heller ikk e å sette i gang studiekampanja, men ikke følg e 

den opp. Styren e må følg e studi ene og drive dem vi dere hvis de stopper 

opp. Styrene må diskutere om medl emm ene har forstått emn et, hvordan 

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



... 2 -

kampanje bør drives videre, trenger man et ekstra møte etc. Vi mener 

denn kontinuerlige ledelsen er viktig. Vi kan ikke nøye oss med 

A gjennomføre studiene formelt. Vi må sikre at de virkelig er gjennom

ført også kvalitativt. Da kan det også være aktuelt å legge inn nye 

møter på nyåret. 

S TYREKON FERA~JSER 

I de distriktene der er aktuelt må det avholdes styrekonferanser. 

Styrene må der skoleres i emnet. Disse konferansene kan også holdes 

sælv om studiene har kommet i gang, Uansett må en "kjerne" i distrik

tet få særskilt hjelp og oppfølging slik at de kan "drive studiekamp

anja11. Forbundsskolen er et forsøk på å hjelpe distriktene med dette, 

men det alene er ikke nok. 

IrJ ~J L EmJ I~l GER 

Som hovedregel bør vi holde innledningene selv, og ikke ty til partiet. 

Det er for å fostre flest mulig i Rød Ungdom til også å tackle sånne 

oppgaver. Men partiet bør hjel~ til i skoleringa av innledere til 

laga. Vi sender ikke ut noen ferdig innledning. Vi mener at heftet 

i seg sjøl gir et godt grunnlag for innledninger. Men distriktsstyrene 

bør ta opp dette probl emet med laga. Som tidligere nevnt er det viktig 

å legge vekt på sen politiske begrunnelsen også i innledninga- Det 

bør også tas opp som et eget spørsmål i begynnelsen av studiene. 

Hvorfor studerer Rød Ungdom politisk økonomi? 

3 f~ØTER- ALLE LAG f'I Å KDr1lr-1E TIL fllØTE 3 

Det er litt uklart i årsplanen om det skal være to eller tre møter. 

Det skal være tre møter. Det beste er å ta en del av studiene f.eks. 

som en hyttetur. Vi vil understrek e at det er viktig at laga "kommer 

seg til møte 3". De to første møtene er vanskelige og teoretiske. 

Mens det siste møtet om kriser kan gjøres mer aktuelt. Man vil da 

se hvorfor det var nødvendig å slite seg gjennom de to første møtene. 

Dette er spesielt viktig for de laga som har problemer med å gjennom

føre studiene. 

PROBLEMER MED Å LESE 

Heftet kan være vanskelig for noen som ikke er vant til å lese teori. 

Det er derfor viktig å motivere medlemmene til "å kjempe seg gjennom 

heftet 11
• r'l en det kan også være fornuftig at første kvelden på en 

eventuell hyttetur går med til å lese i fellesskap. Vi ber styrene 

ta alvorlig på dette problemet og finne løsninger underveis. 

O P PS U~1 fil ER Ir\! G E R 

Som tidligere nevnt er det viktig at styrene følger studiekampanja 11 på 
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pulsen:r. 

vikles. 

Derfor rnA den jevnlig oppsummer es, slik at den kan videreut

Sentralstyret skal ogsA ha rapport om hvordan kampanja går. 

Seinere kommer vi med endelig frist for den helhetlige oppsummeringa 

av ' studiekampanja. 

STUDIEr'JE I FORHOLD TIL MJDRE OPPGAVER 

Rød Ungdom ønsker i høst å prioritere kampen mot nedskjæringene. 

Vi .har ingen fasit for hvordan dotte problemet skal løses i forhold 

til stwdien e . Vi tror det alment sett er viktig "å verne om studiene"• 

For noen lag og distrikter kan det sjølsagt være omvendt. Men ettersom 

stydiene er vanskelige og for noen kan oppfattes som kjedelige, blir 

det viktig å kjempe for studienes plass i høst. 

STYRENE f•iÅ ENGASJERE SEG 

Som vi skriver i artikk elen som er vedlagt er det av strategisk be~ 

tydning for Rød Ungdom at vi greier å gjennomføre denne studiekamp

anja. Løser vi denne oppgaven står vi bedre rustet til å utvikle 

en helhetlig krisepolitikk og vi kan skape en felles plattform for 

sosialismedebatton. Det er derfor viktig at styrene engasjerer seg 

i ~tudicne og i debatter knytta til studiene. Det gjelder ikke minst 

sosialismedebatten som bl.a. går i medlemsbladet. 

L I TTERATUR 

Derfor er det også viktig at styrene leser litteratur utover heftet. 

Vi anbefaler partiets sirkel 11 1<apitalisrne-sosialisme 19 , Engels~ "Sos-

ialismen fra utopi til vil!:lcnskap 11 , 11 Poli tisk økonomi - lærebok". 

Ellers kan annen litteratur, også fra folk som ikke støtter ml-bev

egelsen være fornuftig lesestoff- Ellers foregår det det viktige 

debatter i Materialisten og Røde Fane. 

LYKKE TIL OG STA PA! 

SENTRALSTYRETS ARBEIDSUTVALG 
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HVORFOR STUDERE POLITIS!< ØKOI\!Ofi! I? 
--r--------------------------------------------------------------

ML~BEVEGELSEN HAR EN HISTORIE ••••• 

ML-bevegelsen oppstod som følge av kulturrevolusjonen i Kina og ung

do~sopprøret på 60-tallet. Vi støttet Kina i polemikken mellom Sovjet 

og Kina~ ~L-bevegelsen forsvarte marxismen mot den revisjonistiske 

teorien (og praksisen) til herskerklassen i f<reml. Hovedsakene i 

vår kri tikk var~ 

l. 11 En gnist kan tenne en pr~riebrar;1n 11 • 

:sovjet hadde lansert teorien 11 en gnist kan tenne en præriebrann". 

:Dette henspilte på at frigjøringskamp og lokale konflikter i den 

tredje verden kunne føre til en verdenskrig. Russerne oppfordret 

derfor frigjøringsbevegelsene til 11 å gå forsiktig fram". r:; L-bev

egelsen kritiserte denne teorien skarpt og støtta kampen i den 

tredje verden for nasjonal uavhengighet og sosial frigjøring. 

ML-bevegelsen fulgte dette opp med internasjonal solidaritet, 

f.eks. i den voksende Vietnam-bevegelsen. 

2. Fredelig kappestrid. 

Sovjet gikk inn for den "fredelige kappestriden". f1l ed dette mente 

de at det sosialistiske og kapitalistiske systemet skulle konkurrere 

på fredelig vis. Sosialismen ville til slutt vise seg overlegen. 

Sovjet endra da marxismens syn på staten som et redskap for den her

skende klasse og gikk imot at det var nødvendig med en revolusjo

nær samfunnsomveltning - væpnet revolusjon. ML-bevegelsen gikk 

imot teorien om den "fredelige kappestriden" og holdt fast på 

marxismens syn på staten og revolusjonen. 

3. "Hele folkets stat 11 • 

Sovjetlederne mente at Sovjet var blitt "hele folkets stat", og at 

det ikke fantes klassemotsetninger lenger. Opp mot dette holdt 

ml-bevegelsen fram at klassekampen fortsetter under sosialismen. 

Vi mente at Sovjet var blitt kapitalistisk og at det foregår en 

kamp på liv og død om hvilken vei samfunnet skal gå. Vi viste til 

kulturrevolusjonen og sa at dette var metoden som løste problemet 

med at sosialistiske samfunn gikk tilbake til kapitalismen. 

VI HOLDER FAST PA KRITIKKEN •••• 

Denne kritikken av Sovjetrevisjonismen var riktig og den holder vi 

fast på. I tillegg har ml-bevegelsen vokst i innflytelse og erfaring. 

Vi har vært en viktig kraft i den norske klassekampen og i internasjo-
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nale spørsmål/kampen mot krig står ml-bevegelsens linje i direkte mot

setning til andre partier som kaller seg sosialistiske og kommunistiske. 

70~TALL BLE BO•TALL 

Men etterhvert som 50-tall ble 70-tall og 70-tall ble 80-tall har nye 

problemer oppstått. Kina fordømmer idag kulturrevolusjonen, faren 

fot krig øker og verdenskapitalismen er inne i en dyptgående og lang

var,ig krise. 

MA GA GRUND IG ERE TIL VERKS •••• 

ML-bevegelsens dagspolitikk var utforma for en oppgangsperiode. Men 

denne oppgangen er i dag snudd til sin motsetning. Skal vi utforme 

en helhetlig politikk i dagens internasjonale og nasjonale situasjon 

har vi behov for å f å et grun digere,mer inngåen de kjennskap til kapi

talismen. I 70-åra hadde vi en tendens til å avfeie vanskelige prob

lemer med lettvitne løsninge r og slagord. Og nå viser det seg at vår 

forståelse av marxismen, og spesielt marxismens politiske økonomi 

har vært altfor overfladisk og dårlig. Altså~ Vi kan ikke bli et 

skikkelig alternativ for den norske arbeiderklassen hvis vi ikke har 

et bedre kjennskap til marxismen og utviklingslovene i dagens verdens

kapitalisme. Bare da kan vi utforme en handlingslingslinje som er i 

samsvar med virkeligheten. 

MARXISMEN HAR IKKE VÆR T BRUKT PA KAPITALISMEN •••• 

Og innenfor den kommunistiske bevegelsen og den kommunistiske tradi

sjonen har det vært en tendens til å redusere marxismen til påstand

er, slagord og dommedagsprofetier. Helt siden Lenin skrev ''Imperial

ismen" i 1916 har marxismen i veldig liten grad vært brukt til å ana

lysere kapitalismen i den utvikla delen av verden. At sosialistiske 

revolusjoner bare har vært gjennomført i tilbakeliggende jordbruks

land som Sovjet og Kina har forsterka dette problemet. 

VI MA KJENNE MARXISMENS POLITISK E ØKO NOMI ••••••• 

Og hvis den norske ml-bevegelsen skal gå løs på oppgaven med å ana

lysere den nåværende kapitalismen må vi få et bedre kjennskap til 

marxismen. r,1 arx skrev 11 Kapitalen 11 som en helhetlig vitenskaplig ana

lyse av kapitalismen. De lovene som han der trekker fram i lyset 

gj e lder fremdeles. Hvis vi ikke kjenner dette grunnlaget vil vi 

stå hjelpeløse når vi skal analysere dagens kapitalisme og dagens int-

ernasjonale krise. 

politiske økonomi. 
Derfor må ml-bevegelsen i Norge studere marxismens 

Neste oppgave blir å analysere kapitalismen slik 

den har utvikla seg til monopolkapitalisme, imperialisme og statsmon
opolkapitalisme. 
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I f\IORGE RASER DEBATT EN 0~1 "SOSIALISME PÅ ~JORSK"•••• 

Sovjet har blitt kapitalistisk og Kina fordømmer kulturrevolusjonen. 

I Norge raser debatten om "Sosialisme på norsk 11
• Denne utviklinga 

har også stilt høyere krav til oss. Den har stilt større krav til 
> 

vå~ analyse av hva sosialismen er, hvilke lover som fungerer der og 

hvqrdan vi skal bygge sosialismen i Norge. Vår svar fra 60- og 70-

ta~l strekker ikke til~ Hvordan kunne Sovjet bli kapitalistisk? 

Fungerer de samm e økonomiske !muene under sosialismen som under kap

itqlismen? Hvordan kan en ny herskerklasse vokse fram under prole

ta~iatets diktatur? Er det verdiloven som i virkeligheten bestemmer 

den sosialistiske planen eller er det arbeiderklassens behov? Hvor

dan kan man hindre at skillet mellom arbeidere og planleggere fort

setter å utdypes som under kapitalismen? Slike og mange andre spørs

mål reiser seg når vi diskuterer sosialismen. 

STUDIER I POLITISK ØKONOMI GIR GRUN NLAG FOR SOSIALISMEDE BATTEN ••• 
Skal ml-bevegelsen svare godt på disse problemene må vi studere 

marxismens politiske økonomi og kapitalismen. Bare da kan vi bli 

bevisst hvilke lover som eksisterer og dermed oppheve dem. Vår kon

klusjon e r at ml-b e vegelsen ikke løser problemene knytta til kommu

nismen og sosialism en uten å studere politisk økonomi. 

KO MMER IKKE UTENOM, FI NN ES I NGEN SNARVEI ••• 
Vi mener altså at en forutsetning for å løse ml-bevegelsens problemer 

er å studere marxismen og marxismens politiske økonomi. På dette 

grunnlaget må vi studere kapitalismen i dag og skaffe oss et 

grundigere kjennskap til hvordan den fungerer. Dette er en forut-

setning for å utvikle en handlingslinje for arbeiderklassen i dag, og 

det er en forutsetning forutsetning for å løse problemen e knytta til 

sosialismen. 

GREI ER RØD UNGDOM DETTE ALENE •••• ? 

Som en kommunistisk bevegelse er vi nødt til å gå løs på denne opp gaven. 

Vi mener at vi rett og slett vil få problemer med å overleve som polit~ 

isk bevegelse hvis vi ikke går løs på disse oppgavene. AKP(m-1) må ta 

de tyngste taka for å løse disse problemene, men de t er ikke uvesentlig 

hva vi i Rød Ungdom gjør. Vi er en viktig del av ml-bev egelsen og 

våre medlemmer i dag vil i f ramtida utgjøre viktige deler av partiet. 

Svikter vi i dag vil framtida forton e seg mørk. 

MANGE HAR VÆRT ME D I RØD UNGDOM ••• 
Rød Ungdom er i 1983 20 år. Fra 1967 ha r vi vært et kommunistisk ung-
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do~sforbund. I denne tiden har mange vært medlemmer i Rød Ungdom. 

Mange har gått på studiesirkel og mange har vært sympatisører. Endel 

av disse er i dag medlemmer av AKP(m-1). Men mange fler er i dag ikke 

medlemmer i ml-bevegelsen i det hele tatt. 

VAR TOK DOM VAGEN •••• ? 

Endel gikk ut av ml-bevegelsen mot slutten av 70-tallet. Det var da 

mange så at enkle slagord ikke løser vanskelige problemer. Noen ble 

skuffet da framgangen stoppet opp, og atter andre gikk ut og fortalte 

om guden som sviktet. Men den viktigste grunnen til denne utviklinga 

var at de kommunistene vi utdanna, bl.a. i Rød Ungdom, hadde et over

fladisk og dårlig kjennskap til marxismen. ~ ! aen trodde at framgangen 

skulle vokse inn i himmelen og hadde vanskelig for å omstille seg til 

en tid uten ungdomsopprør og politisk oppvåkning, 

FLERE, BEDRE ••••• 

Derfor må Rød Ungdom i dag utdanne kommunister som er bedre skolert, 

som har et grundigere og mer allsidig grep om marxismen, som kjenner 

kapitalismens utvikling og lover på en helt annen og mer vitenskaplig 

måte enn tidligere generasjoner i ungdomsforbundet. 

60- OG 70-ARA SOM IDYLL ••• 

Vi må fostre kommunister som kan tåle motgang og påkjenninger. BO-åra 

kommer til å være pr 9get av krise og krigsfare, økende arbeidsløshet 

og større ungdomsproblemer. 60- og 70-åra vil fortone seg som idylliske 

i forhold. Derfor stiller BO-åra adskillig større krav til den kommu

nistiske bevegelsen og hver enkelt kommunist. 

KREVER IKKE BARE MERE SLIT ••• 

~len det krever ikke bare mer jobbing og flere ofre, det krever ikke minst 

mere lesing og studier. Får vi ikke et bedre grep om den marxistiske 

teorien og en bedre helhetlig forståelse av kapitalismen og sosialismen 

vil hardt arbeid være forgjeves. Som et ledd i denne oppgaven studerer 

Rød Ungdom i dag politisk økonomi. 

SKAL VI BLI INNADVENDTE BOKDYRKERE •••. ? 

Noen vil ha det til at disse studiene vil gjøre Rød Ungdom til en 

kjedelig og innadvendt bokdyrkerklubb. Men sannheten er at disse opp

gavene~ kan løses uten at vi deltar i klassekampen. Bare gjennom 

å delta i kampen mot virkningene av krisa, til forsvar for ungdommens 

interesser, i kampen mot krigsfaren og for nasjonal sjølråderett kan 

vi stille problemene riktig og utvikle teorien og praksisen. Vi mener • 
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at bare gjennom å bygge Rød Ungdom, bygge ml-bevegelsen, og styrke 

denne organiserte kraften kan vi løse den kommunistiske bevegefusens 

problemer. En liten bokdyrkergjeng kan aldri løse oppgaven med å 

bygge sosialismen, hverken teoretisk eller i virkeligheten. 

Nå r Rød Ungdom nå går løs på studiene i politisk økonomi ~å denne 

måten har det aldri vært gjort av noe ungdomsforbund etter krigen. 

Det vil bli en tung og vanskelig oppgave. Men vi ser ingen vei utenom. 

Derfor oppfordrer vi hvert enkelt medlemt hvert eneste lagsstyre 9 alle 

distriktsstyrer og alle tillitsmenn i hele Rød Ungdom til å ta alvorlig 

på studiene i politisk økonomi. Vi kan love dere at belønningen i 

form av større forståelse av kapitalismen vil være verdt strevet. 

Eller som Marx sier : 

"Det finnes ingen kongsvei til kunnskap~ og bare den som 

ikke skyr strevet med å klatre opp de bratte bakkene, har 

håp om å nå dets lyse høyder. 11 

For Rød Ungdoms sentralstyre 

Bjø rgul v Bra an en 
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