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Siste møte i Sentralstyrets politisk
tiske komite oppsummerte erfaringene
med Sentralstyrets plan for vårens
arbeid, og diskuterte og vedtok en
plan for Rød Ungdoms arbeid fram
til sommeren-75. Detaljene i planen
blir gjort kjent for distrikts-og lagsstyrene gjennoiph en egen bulletin. •
Her skal vi bare gjengi hovedtrekkene
i oppsummeringa samt vedtakene for
de viktigste arbeidsområdene.

VÅRPLANEN 74
Politisk komite mener at vårplanen
betydde et langt skritt framover for
organisasjonene arbeid. Laga fikk"

elevenes og lærlingenes kamp-etter
landsmøtene i NGS og YLI.Dette
førte til at organisasjonen som helhet og også Sentralstyret hadde for
fastere planer å holde seg til,og
svakt grep om aksjonene utover •
organisasjonen marsjerte mye mer
våren,sjøl om en rekke enkeltmed
i takt enn i perioden Fcpr. Den Faste
planen førte til at vi oppnådde en rek- lemmer gjordet en utmerket innsats.
En annen svakhet i gjennomføringa
ke konkrete framganger. Vi styrket
av våeplanen var at en del lag som
kommunistenes og de progressives
ikke naturlig kunne konsentrere seg
stilling i NGS og YLI, gjennomførte
ensidig om NGS eller YLI-arbeid
et langt bedre 1 .mai-arbeid enn i
1973 og forbedret sommerleirarbeidet fikk alt for lite hjelp og anvisninger,
og at en del lag ennå ikke
Noen lag styrket studiene bl .a. gjennom studier av den nye studiesirkelen. gjennomfører de obligatoriske medSamtidig Fullførte vi en seierrik kam- lemsmøtene til fastsatt tid.
Totalt ser vi vårplanen og gjennompanje for å styrke vår revolusjonære
føringa av den som en stor seier for
konomi, og overcppfyllte målsetden marxist-leninistiske linja i orgtinga som var på 75000 kroner.
anisasj:irien.De resultatene vi oppDen viktigste svakheteb i vårplanen
nådde i vår ,er en forutsetning for
var at det mangla en konkret plan
videre framgang.
for gymnaskampen og yrkesskole -
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HUSTPIANE111
PLAN FOR HØSTEN-74 OG VÅREN -75.
Situasjonen iRg5dUngdom foran høstens
arbeid er god.Vi begynner å få et
grep om noen av de viktigste områdene i massekampen,og den demokrat iske sentralismen er styrket betrakt elig . Flere distriktsstyrer begynner
åfå et ledende grep over lagas arbeid
i sine områder. Politisk komite mener
derfor at Rgbd Ungdom det kommende
året både kan styrke innsatsen i
massekampen og samtidig styrke det
sjcplstendige kommunistiske arbeidet,
spesielt propaganda og rekrutering.
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Gymnaskampen:

valgt et mer kampdugelig SentralMonopolkapitalens stat legger stor
utvalg enn det som sitter i dag.
vekt på å omforme gymnasene slik
at de passer bedre til storindustriens På yrkesskolene kommer fortsatt
kampen mot Schønbergutvalgets innbehov for fleksibel arbeidskraft.
stilling til å stå i brennpunktet.
Staten vil rasere fagutdanninga og
spare inn store beløp. Som på gymnasene er elevrådsarbeidet viktig.
Samtidig prøver ae seg på stadig
Elevrådene må gjøres til organisainnsparinger.Det er all grunn til å
sjoner som kjemper for elevenes
vente nye kraftige angrep på elevers daglige interesser, og trosser depog læreres interesser i året som
artementets og skoleledelsens påkommer.Vi venter at de viktigste an - bud og Forbud.Vi må kjempe for at
grepene kan bli:
LO anerkjenner YLI som yrkes.
- Statsbudsjette hvor bevilgningene
skoleelevenes- og lærlingenes intervil bli forsøkt skåret ned i samsvar esseorganisasjon.Vi må videreføre
med vedtaket om rammetimetall på politikken med å styrke organiseringa
108 -timer.Gymnasiastene må kreve av lærlinger i YLI. Bare medet stort
økt rammetimetall og økte bevilgning - antall kampvillige lærlinger som rygger ,utfra kravet om 35-timers uke, rad, kan YLI fortsette å utvikle seg til
- 30-timers uka_.Seiern gymnasiastengtil en sterkere organisasjon. Alle
vant i for,gjalt bare for et år.Vi kan medlemmer som er lærlinger , må
vente nye forsøk på å innføre 30-tim jobbe for å opprette ei YLI-gruppe
ers uke fra skoleåret 75/76.Grunn- på arbeidsplassen sin, og samtidig
laget er til stedet for nye og kraftig trekke lærlingene med i økt fagforere streikeaksjoner og demonstrasjorenings- aktivitet.
er.
De unge arbeiderne som ikke går i
-"Enhe_tsskolen" Det er vår plikt å
lærehar vi enda et lite utvikla arbeid
reise en oppinion av elever lærere og blant. Gjennom Landsmøteforberedelforeldre mot sosialdemokratenes
sene og spesielle møter må vi utvikaktive "enhetskole"propaganda. I Flere le en skikkelig politikk for arbeidet
fylker kan det bli aktuelt å aksjonere blant denne gruppa.
mot konkrete planer om skolesentali- Jentekampen må innrettes på å reise
jenter til kamp for de objektive og
.
s
peorl i n
tigsk
komite mener det vil være subjektive viktigste kravene de har.
grunnlag for store aksjoner på Blant arbeidende og arbeidsløse jengymnasene seint på høsten(Oktober/ ter står utvilsomt økonomiske krav
November)og tidlig på våren. og retten til arbeid helt sentralt. På
Rød Ungdom må gå i spissen for ak- gymnasene spiler stipendkrana o.l.
sjoner sentralt og lokalt og kjempe en viss rolle, men kampen mot borg-

MASSEKAMPEN

DET SJØLSTENDIGE KOMMUNISTISKE ARBEIDET.
Politisk komite oppsumerer at det
sjølstendige kommunistiske arbeidet er altfor svakt i forhold til vår
innsats i massekampen. Mange lag
har stilt seg i spissen for streiker
og andre aksjoner,uten at det har
gitt uttelling i økt rekruttering eller
økt spredining av propagandaen.Det
kommende året skal vi ta et krafttak
for å styrke disse to strategiske viktige arbeidsområdene.

KIMMINTISK
ARBEID
Rekruttering :
En rekke ting har gjort ab rekrutter
inga til Rød Ungdom går for langsomt
Men den grunnleggende årsaken er at
ledende medlemmer distriktsstyrer,
lagsstyrer og medlemmer har alt
for lav bevissthet om betydinga av
rekrutteringsarbeid .Vi øå forstå at
å rekruttere tusenvis unge revolusjon
ære elever og arbeidere til Rød Ungdom er en av ungdomsforbundets •
viktigste oppgaver både på kort og
lang sikt.Gjennom en aktiv og stor
rekruttering skal vi legge grunnlaget
for at AKP stadig kan tilføres nytt
og friskt blod fra ungdommens
rekker.Vi skal utnutte de særtrekken
ungdom har til å knytte dem til m-1
bevegelsen så tidlig som mulig.
Ungdommen er lite fastlåst i gamle
Fordommer og konservative ideer,
og er derfor nokså lette å få i bevegelse.Vi skal hindre at revisjonister,

for en opptrapping av kampformene erskapets reaksjonære ideologi har
i forhold til i fjor.De vellykkete også stor betydnig. Vi må organisestreikene over flere dager på enkelte re flest muig unge jenter i Kvinnereform-gymnas må bli et forbildet
Fronten, og bekjempe feminismen i
for hele landet,
egne rekker og blant massene.

Fritidskampen har va>!-t bevisst ned-.
Vi må styrke vårt arbeid i NGS,
blant annet ved å kaste oss mer aktivtprioritert det siste halvåret. De
inn i elevråelsarbeidet.De sekteriske fleste steder har aksjonene for å få
ideene som fortsatt fins om elevråd et sted å være gjennom husokkupasjoner møtt på store vanskeligheter. Det
må diskuteres og forkastes.Vi kan
at vi enda ikke er sterke
ikke overlate det lokale tillitsmans- ser ut til
nok til å gjennomføre slike aksjoner
apparatet tilopportunistene og de
med godt resultat,uten at det legger
reaksjonære.Samtidig må vi fortbeslag på for mye av våre krefter.
sette med å bygge basisgrupper.
Derfor blir det ikke med det Første
Gjennom det lokale arbeidet må vi
tatt noen nye initiativer i fritidskamsikre valg av Flere progressive og
pen. Det vi i stedet trenger
•er en
revolusjonære delegater til neste
diskusjon om hvordan vi skal utvikle
landsmøte i.„NGS slik at vi kan få
denne nokså viktige kampen.
......................................I

reformister og reaksjonære utnytter
ungdommens mangel på skolering
hindre at de Får skikkelig fotfeste
blant ungdommen.Dette er grunnlaget om å gjøre Rød Ungdom til en
stor masseorganisasjon.
Gjennom hele vår historie har vi
måtte kjempe mot sekteriske ideer
som har hindret rekrutteringen.Også
idag spiller sekterismen en stor rolle
Når laga og medlemmene ikke gidder
å spørre progressive ungdommer
om de vil aå på studiesirket,når altfor få trekkes med i ledelsen i
skolestreiker eller i 1-mai arbeidet

er det ofte uttrykk for ideer om at
"de er så tilbakeliggende ,det er
ingen vits å jobbe med dem" .Det
fins også mange høyre-opportunistiske ideer som får uttrykk i at vi
ikke markerer vår sjølstendige politikk,vår analyse av statens klassekarakter,at vi unnlater å propagand
ere mot feilaktig politikk mot grupper
vi samarbeider med,enten det er
SVU eller til og med Unge-Høyre.
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Hvis f.eks.gymnasiastene bare
kjenner oss som dyktige aksjonsledere ,men ikke kjenner politikken vår,
kan vi sjølsagt ikke rekruttere mance.
Erfaringene gjennom mange år viser
oss at studiesirkler er en god metoce
for rekrutering.Det er en bra måte
for progressive ungdommer til å lære
hva vi står for og bli kjent med
marxismen-leninismen. Laga må begynne å sette av noen av de sterkeste
medlemmene til å lede studiesirkler,
og systematisk spøre fleet mulig
prog ressive om de vil delta
Foreløpig kan vi fint greie oss med
de to sirklene som fins ,seinere vil
det komme en mer avansert og
gjennomarbeidet ekstern studiesirkel.
Disse parolene er sentrale i kampen
for å styrke rekrutteringa det
kommendet året:
Ingen aksjon uten rekruttering!
La rekruttering bli en bevisst del av
alt massearbeid!
Rekrutter bredt til studiesirkler ,og
bruk sirklene bevisst til å verve
medlemmer!
Bekjemp sekterisme og høyre-oppottunisme som hindrer rekruttering!
Still lokale målsetninger for rekrutteringa!
Propagandaarbeidet.

Økt salg av Røde Garde.I en rekke av
aksjonene på skolene det siste året
var det grunnlag for stort propagandaarbeid ,men lite ble gjort.Dermed
politiske linje
ble heller ikke vår
for massekampen godt nok kjent. Det
er ikke bare til skade for oss ,men
for hele ungdomsbevegelsen..
For å styrke Røde Garde salget må
vi først og fremst konsentrere oss
om å øke salget og få det inn i fastere
former på de stedene vi jobbertil
daglig ,skoler arbeidsplasser osv.
Først når vi har klart det ,kan vi
områder som
satse på andre
stans i byen,salgsaksjoner på skoler
der vi ikke har folk osv.Alle lag skal
medlemsm5Dte
i høst avholde et
progressive.Mange ble rekruttert
til studiesirkel etter å ha først prata om propagandaen.Vi må stille mål
for hvert lags Røde Garde -salg,og
med'sin" Klassekamp-selger noen
har også diskutere hvordan salget kan organganger.Noen av våre lag
iseres bedre.
brukt systematisk og regelmessig
Hand i hand for å øke salget,må vi
salg av Røde Garde eller Uredd til å
også diskutere Røde Gardes innhold
knytte fast kontakt med nye ungdom
og form. Laga og medlemmene må
mer.
Vi kan ikke si at Rød Ungdom som
helhet bruker propagandaen på denne
bevisste og systematidle måten. Hos
mange er ikke bevisstheten høyere
enn at de skjønner at vi må ha en
avis "fordi alle andre har det" . Politisk komite mener at vårt hovedorgan,Røde Garde,har hatt stor framgang både i innhold og form. Det er
så få
ingen grunn til at den skal nå
ungdommer som den gjør idag .Ved
siden av at det er politisk uholdbart,
skaper også det dårlige salget
store økonomiske problemer. Papirpriser og andre produksjonskostnader
har steget enormt,og vi har valget

kritisere bladet utfra målsetinga
at Røde Garde skal spre den riktige
politikken til flest mulige

A spre kommunistisk propaganda er
en annen grunnleggende oppgave
for oss.Gjennom propagandaen gjør
vi marxismen-leninismen kjent for
tusenvis av uorganiserte ungdommer,
vi klargjør hva som skiller oss fra
revisjonistene,vi analyserer årsaken e
til undertrykkinga av ungdommen og
sprer vårt syn på hvordan ungdommen
mellom å kutte ned på sidetall,Farger
skal kjempe og hvorfor den sosialist• bilder i Røde Garde eller å øke
iske revolusjon er nødvendig. På den
pplaget.Det er ingen tvil om hva som
måten legger vi også det politiske
er den riktigste løsninga,men for å
grunnlaget for rekrutteringsarbeidet.
jennomføre den trenger vi økg
Propagandaen spiller også en direkte
politisk forståelse og økt innsatæ i
rolle i organisasjonsarbeidet.I flere
salget i hele organisasjonen.
år var salg av Klassekampen på dørDe samme sekteriske og høyreopport ene en av bevegelsens viktigste menistiske ideene som bremser rekrut
toder for å komme i kontakt med
eringa,stiller seg også i vegen for -

•

Laga og medlemmene må også bli
mer aktive i sjøl å bidra til Røde
Garde, ved å sende inn artikler,
småhistorier,avisutklipp o.l.
Uredd har mange av de samme problemene som Røde Garde.Det viser
seg at bladet selger svært godt på de
ungdomskolene der det gjøres aktivt
arbeid ,mens det andre steder ikke
spres i det hele tatt.I løpet av høsten /våren har vi som mål at alle lag
som har ungdomsskoler i sitt område
skal selge Uredd.Det vil bety en
stor framgang for vårt arbeid blant
ungdomsskoleelevene.
-Legg større vekt på salget av vår
egen propaganda!
-Gjør Røde Garde til et våpen i
massekampen og i organiseringa!
- Delta i kritikken og utforminga av
Røde Garde!
- Styrk salget av Uredd!

■ ,1 den store kampen som pågår,krever Kinas
Kommunistiske Parti at alle ledende organ
og alle medlemmer og kadrer fullt ut skal
utfolde sitt intiativ,for bare det kan sikre
seieren. Dette intiativet må få konkret uttrykk
i evnen til skapende arbeid i de ledende organene,hos kadrene og partimedlemmene,i
deres vilje til å påta seg ansvar,i den sprudlende kraften de viser i sitt arbeid ,i deres
mot og evne til å stille spårsmål,utrykke
sin mening og kritisere feil ,og videre i den
kameratselige kontrollen som blir utøvd
over de ledende organene og de ledende kaderne:

MAO TSETUNG (OKTOBER 1938)
Gjelder like mye Kina i dag ,hva så med
oss???
Bildet fra veggavisene på en bedrift i
Peking--Avisene Fordømmer de reaksjoære
Konfusius og Lin Piao.
ideene til
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Dersom alle medlemmer deltar i de
politiske forberedelsene til Landsmøtet vårt,vil vi styrke det politiske
nivået og enheten i Rcpd Ungdom
kraftig. Medlemmenes aktive deltakelse er en forutsetning for at beretn
inga,arbeidsprogrammet,vedtaktene
og valget av et nytt Sentralstyre
skal bli vellykka. Vi er ikke i den
situasjonen at vi kan arrangere en
lang rekke møter fipr Landsmøtet.
Et stort helgseminar i oktober blir
den viktigste organiserte diskusjonen.
Utover det oppfordrer vi alle lagsstyrer o medlemmer til å organisere
egne diskusjoner om de Landsmøtesakene de er mest opptatt av og som
de har mest å bidra til.All kritikk og
endringsforslag må sendes til
Bolsjevik så snart de kommer opp.
Stol ikke på at noen "andre" skal
gjøre det for dere!
Politisk komite oppfordrer laga til
å hilse Landsmøte med konkrete
resultater i økt propagandaarbeid,
utfordrer alle lag til kappestrid om
hvem som kan lage den beste fanen
eller flagget for R(pd Ungdom.

Denne artikkelen blir skrevet midt i
juli.Tida er ennå ikke moden til å
oppsummere hva vi har klart å oppnå med sommerkontigenten i år. Men
vi kan i allerall uten videre slå fast
at situasjonen ikke er lys.Vi satte oss
som mål at all sommerkontigent
skulle være innbetalt seinest på sommerleirene.Det er alt nå klart at

Vike Æ
SPESIELLE OPPGAVER TIL VÅREN.
Sentralstyret vil seinere komme med
en mer detaljert plan for vårens arbeid.Noen ting er likevel klare og
sjølsagte.
-Landsmøtene i interesseorganisasjonene blir vår viktigste oppgave i
vinter.I vinter må alle lag på gymnas
yrkesskoler og blant lærlinger legge
opp politikken og arbeidsplanen fram
til delegatvalgene.I januar/februar

blir mye av propagandaen og organisasjonsarbeidet konsentrert om denne
oppgaven.
skal ta til kommunevalget,og hvordan
-Erfaringene fra siste 1.mai viser
Rød Ungdom best kan støtte AKP's
at vi må komme ennå tidligere i gang. politikk i valget.
Det er all grunn til å vente at det blir
store politiske kamper og mange
vanskelige taktiske situasjoner i foe bindelse med 1.mai 75.Revisjonistene
i SV-ledelsen marsjerer med stormskritt mot høyre,og vi må sloss hard
ere for å få Fram paroler mot de to
supermaktene,mot sosialimperialismen.
-Sommerleirarbeidet skal vi også
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styrer har gjort en mye dårligere innstyrke sommerkontigenten som et
satts enn hva de kunne ha gjort.
fast prinsipp i økonomien vår.
Oppløsninga av organisasjonen om
sommeren forklarer slett ikke alt. Her Derfor:Alle lag som ennå ikke har
har det også vært mangelfull Forståelse betalt inn sommerkontigenten må
umiddelbart ta krafttak fo r å sikre
For at opprioriteringa av økonomien
et resultat som vi som en kommunist
gjennom en vellykka kampanje også
isk organisasjon kan være bekjent av •
må Få konsekvenser rir den daglige
Siste frist er den første kontakten
jobbinga med de faste prinsippene i
laga har med ledende organer til
h95sten,det vil si konferanser eller
besøk fra OK eller DS.

Sommerkontin pilten

R(pd Ungdom ikke klarer dette. For å
kunne ha muligheter til å nå målet
Rød Ungdom's økonomi . Det at folk har
latt være å ta alvorlig på sommerble laga oppfordret til å diskutere
sommerkontigenten og sette målsetning- kontigentinnbetalinga er spesiellt
kritikkverdig når vi husker at det i
er raskt.Rapporter om målsetninger
og hvordan selve sommerkontigentmateriale som laga har fått ble underinndrivinga gikk skulle sendes inn
streka tydelig ncpdvemdigheten av eksjevnlig.Svært få lag har gjott dette
tra innsatts for at den viktige saka
Konklusjonen vi kan trekke av det som
skulle kunne gjennomføres ,på tross
har skjedd til nå er klar:Organisasjonav den relative ugunstige situasjonen.

en har til nå ikke evna å ta alvorlig
på å drive inn sommerkontigenten.
Hva er grunnene til at situasjonen
er slik?Endel av svaret ligger nok i
at økonomikampanjen og innsamlinga
til kampffbndet gjorde at propagandaen
på sommerkontigeneten kom altfor
seint utfra sentralt hold. Etter å ha
gjort en sterk innsats på den økonomiske Fronten i vår,fikk organisasjonen
veldig kort tid på seg til å forberede
til ny innsatts.Men like viktig som
dette er at mange
lag og lags-

klare å forbedre.Vi kommer til å
opprettholde målsetinga om stor medlemspåmelding før 1.mai,og styrke.
mobiliseringa og sympatisører og
progressive. Medlemsmøtet om
sommerleir skal etter planen avholde
før 1.mai.
-Kommunevalget høsten-75 må diskuteres i alle lag. Kamerater Fra AKP
skal hjelpe til å arrangere diskusjonene og innlede om AKP's syn.Vi må
diskutere hvilken linje kommunistene

Det saka står om er å følge
opp seirene fra økonomikampanjen
og å utnytte disse til å bringe organisasjonsøkonomien vår opp på et nytt
og et mye høyere nivå. Et slikt mål
burde innspirere til mye bedre innsats en det som har vært til nå.

Derfor er det nødvendig med raske
kraftak fra hele Rød Ungdom for å
bedre situasjonen Sommerkontigentinnbetalinga må gjennomføres raskt
slik at vi når et anstendig resultat.
Det er av uvurdelig betydning for at vi
til neste år skal stå bedre rusta til å

økonomikomiteen.
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Nytt sentralstyre
Valg av nytt sentralstyre.
På Rød Ungdoms kommende landsmøte skal vi velge et nytt sentralstyre. Sentralstyret er Rcpd UngdomE
høyeste organ mellom landsmøtene,
og vil få mange viktige oppgaver.
Det skal lede organisasjonens arbeid
på de ulike feltene av massekampen,
blant gymnasiastene,yrkesskoleelevene og de unge arbeiderne ,i jentekampen. Det skal gå i spissen for å utvikle politikken vår på nye felter,
som f.eks. blant idrettsungdommen.
Og ikke minst, skal sentralstyret lede
det interne livet i Rød Ungdom, styrke de politiske studiene og propagandaarbeidet, utvikle det røde miljøet
osv.
Disse oppgavene vil kreve at sentralstyret sammensettes av de dyktigste
og mest ledende kameratene Rød
Ungdom har.
TA NOMINASJONSBEVEGELSEN
ALVORLIG:
Men dette sentralstyret dukker ikke
opp av seg sjøl. Og i Rød Ungdom er
det ikke som i de borgerlige organisasjonene at folk velges pga.bekjentskaper, eller fordi de er flinke til å
snakke for seg. Skal vi finne de dyktige kameratene vi har omkring i
lagene våre, må det enkelte laget sjøl
lete blant sine medlemmer og vurdere om de har noen kamerat de vil
foreslå til valg overfor landsmøtet.
Og de må begrunne nominasjonene
skikkelig, slik at landsmøtet virkelig
har de dyktigste kameratene i Rød
Ungdom å velge sentralstyret blant.

FORSLAG TIL KRITERIER:

KRITERIENE:
Ingen kamerat må fylle alle kriteriene
Alle har feil, og det må vi huske på
når vi nominerer kamerater i laget.
En kamerat kan ha store feil på ett
område, men meget framskreden på
et annet. Dette skal ikke hindre oss
fra å nominere en slik kamerat. Sen
tralstyret er et kollektiv der ulike
kvaliteter må være til stede. Landsmøtet vil foreta den endelige vurderingen om en kamerat med relativt
store feil kan velges inn, ut fra helheten i det nye sentralstyret.
Vi trenger både kamerater med lang
erfaring i kommunistisk arbeid, og
nyerer kamerater som har vist seg
å være drivende og flinke i arbeidet ,
Tenkdrfopåb elgd
nyere lagsmedlemmene når dere
skal nominere.
NOMINER MANGE JENTER:
Sakl sentralstyret bli en dyktig ledelse for ungdomsmassenes kamp,
Må det sjølsagt bestå av en stor
prosent jenter. Dere må ta dette punktet alvorlig i nomineringene. Vi
mener at de samme kriteriene skal
gjelde for nominering av jentrr såvel som av gutter. Men vi huske
på at det ofte er på forskjellige områder at kvalitetene gir seg uttrykk.
Jentene har ofte mindre sjøltillit og
er mer ttiilbakeholdne i større for
samlinger enn guttene, Mens de ofte
er mer drivende i å utvikle demo!
kratiet i organisasjonen, i å vurdre
lagets innsats i massekampen realistisk. Sentralstyret trenger som
sagt ulike kvaliteter. Vær derfor
oppmerksom på disse forskjellene,
og vær driftige til å nominere jenter!
DISKUTER OG KRITISER KRITER
IENE:
Dette forslaget til kriterier er utfor
met av en gruppe kamerater. De må
diskuteres før dere nominerer. Send
gjerne kritikk, forslag til andre viktige kriterier inn til nominasjonskomiteen, slik at landsmøtet kan velge ny ledelse av Rød Ungdom ut fra
så riktige kriterier som mulig.
SPØRSMÅL TIL DISKUSJON:
Har kriteriene fått fram de egenskapene som må være repesenter i sentralstyret? Er det viktige kriterier
som er utelatt?
Vil disse kriteriene hindre nye kamerater i rask framgang i å bli valgt?
Vil de hindre valg av mange jenter?
Diskuter hvem i laget som bør nomi
neres.Begrunn nomineringene.

1. Lojalitet til ML-bevegelsen
Om kameraten har kjempa for Ncp
Ungdoms linje utad når den er blitt
kritisert. Eks:Operasjon Dagsverkaksjonen i NGS, Camara-aksjonen,
parolen mot sosialimperialismen
1 . mai.
Om kameraten har tatt opp egen tvil
og usikkerhet i laget for å komme
fram til enhet.
2.Det politiske nivået.
Om kameraten har vist seg ledende
i å utvikle lagets arbeid, i å foreslå
tiltak som har vist seg realistiske
og riktige.
Om kameraten er ledende i selv å
sette politikken ut i livet,ikke bare
er en pratmaker.
Om kameraten kan anvende erfaringene sine på nye områder.
Om kameraten har et godt grep om
teorien vår og evner å bruke den.
Om kameraten kan utføre en politisk
oppgave sjølstendig.
3. Klassestandpunktet.
Om kameraten har en Tjen folket-holdning. Er kameraten f.eks. flink til
å ta e t tak når det har vært vansker
i lagsarbeidet og mye å gjøre,eller
har han/hun bare tatt på seg oppgaver
han/hun sjøl synes er interssante?
Om kameraten hol der i pressa og
vanskelige situasjoner, eller har han/
hun noen gang "flippa ut" fra det politiske arbeidet.
Om kameraten kjemper mot stoff-og
alkoholmisbruk, og ikke sjøl har problemer med noe av det.
4. Masselinja.
Om kameraten har tillit blant Lagsmedlemmene og massene. Velges '
han/hun til tillitsverv i organisasjoner o.l.? Kan lagsmedlemmene ta
opp politiske og personlige problemer med han/hun?
Om kameraten har evne til å fostre
andre politisk. Om han/hun lytter til
andres argumenter og tar hensyn til
disse. Om han/hun hjelper folk med
politiske problemer og oppgaver.
Om kameraten kjemper for å styrke
demokratiet i laget og evt. massei.
organisasjoner han jobber
Om kameraten diskuterer politikk i
miljøet sitt og utvikler venner ogbekjente politisk.
5. Jentekampen.
Om kameraten har grep om Rød Ungdoms linje i jentekampen og fremmer
den innad og utad.
Om kameraten deltar i kampen mot
jenteundertrykking i Rød Ungdom og
i sitt eget miljø.
Nominasjons komiteen.

▪•
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SKOLESPALTE

Interessekampen vår er så vidt begynt.
Streiken den 22 februar var et kjempe-

tk

skritt framover. Debatten om interessene
våre pågår på alle skolene.Vi er i ferd
med å kaste av oss alle gamle feudale
bånd.Samtidig utsettes vi stadig for nye
angrep.Tenk bare på Bjørnsonkomiteen,
morkkomiteen og de nye vilkår for godkjenning av sykepleierskoler.
Midt oppe i dette er det viktig med en
sterk enhetlig kommunistisk bevegelse
på sykepleierskolene.Her er et problem:
Hører vi hjemme i Rød Ungdom,Norges
Kommunistiske Studentforbund,elleri
partiet?
Hittil har vi hovedsakelig vært organisert
i Rød Ungdom.Nå har noen kamerater
tatt opp diskusjonen på om vi heller bør
være med i NKS . For
å hindre at vi
splittes på to organisasjoner(noe som
vil svekke oss i kampen) er det viktig at
dette diskuteres i alle grupper på syke-

7

pleierskolene.

N

RASJONALISERING OG SENTRALISERING:
Dette er kanskje ikke nytt stoff for de veiende del av utgiftene
i skolefleste,men vi kjeer det fordi mange verket. "(Innstilling 3 s.73.)
nye vil begynne på nye skoler og kan Da skjønner vi også hvor rasjonale
seringsframstøta først vil komme.
trenge denne artikkelen.
Det skal bli 50.000 nye elevplasser Komiteen har vært imne på følgene
i det nye gymnaset som skal komme metoder.
pr.elev og bruk av
i løpet av en 10-12 år ,dvs 4-5000pr. 1.Flere lærere
år .I Ot.prop.18 er det grovt beregna storklasser.
at dette vil bli en merutgift på 36,6% 2.30-t-uke.
Dessuten har de forsøkene som har 3.Utstrakt bruk av sentraliserende
læremidler.I tillegg kommer ting
vært i gang med reformgymnas vist
som mer sentraliserte adminisrasjontli
at sjølve utgiftsramma pr.enhet i

Sjuke pleier
911

skolene

\

Vi har noen argumenter som vi håper kan
:I danne et foreløpig grunnlag for en solid
• debatt om denne saken.
•

FOR NKS-ALTERNATIV.

1.Lærerskoleelevene og sosialskoleelev1 ene er med i NKS.I politikk på helse
det nye gymnaset bør økes med om-er og nedtrapping av eksamener
Vi har tidligere vært inne på økninga• og sosialspørsmål har vi mye til felles
.
lag 20%.
sosialskoleelevene.Disse gruppene
av elevtallet pr. lærer .Vi kjenner ogMed andre ord en forsvarlig gjennom .
har også kommet lengere enn oss i elevså til departementets forsøk på å innføring av reformen vil måtte ha en
føre 30-tmersuke i gymnaset. Med dets kampen.
reell økning over 10 år på minimum
N 2.Stadig flere sykepleierelever har ekvedtatte rammetimetallet på 108 kan I
i rtevri stadig
s ies tl ut cibel n
r nt akse.lOt f
kn frsaeg yem
50%.Dette vet vi med sikkerhet at
det ikke bli noe annet enn 30-timersfor
smer e
myndighetene aldri vil betale.Vi bør
uke i Det Nye Gymnaset. Diktatet vil
v regner sykepleiersko. leneIIIII sen-komiteen
tvert om innrette oss på å måtte
sansynligvis komme i begynnelsen av i; til den post - gymnasiale utdanninga.
forsvare oss mot nedskjæringer.
skole året 75/76
FOR RØD UNGDOM ALTERNATIV.
‘ I 1973 var gymnasbudsjettet på ca.
.I 1974 var det på 216 mill. Når det gjelder bruken av tekniske
201 mill
går på en treårig "yrkesskole" for
Vi
Dette tilsvarer ikke engang prisstig- hjelpemidler skriver Steenkomiteen:
- akademisk
ninga,samtidig som man gikk utfra "Som det går fram av Gymnasulvalgetk å utdannes til et typisk ikke
akademikere og vil
ts lærerplanforslag,er det behov for yrke.Vi er ikke
_e
ett øket elevtall på 1500 og at gymnas
IN heller ikke være det.F.eks.vil vi føle
et meget vidt register av undervis\ loven ville bli gjennomført fra høsten
v
osi s uvell med tittelen"sykepleierstudent".
ningsmidler. Lærerboka er ikke lenger
må gå kraftig mot tendensen til at det
k• 1974.For å dekke hullet prøvde departementet å innføre 30-timers uka. det eneste og det dominerende lærer- 1. blir stadig vanskeligere å bli tatt opp
.. eksamen Fra gymnaset eller tilsvarI Steenskomiteens innst.3.s. 73 som middelet.Ved siden av den har en ,
dp
tr-pludon
fec:
utkom våren 1970 heter det:"Det er i bruk for tilleggs stoff av mange slag • 1,1
uten
e Nord - Norge vil et slikt kraabv
1,
, ende.(I
må fylle opp sykepleierskolene
omfattende oppgave og øvingsmateritilaen
IN det hele et nokså rimelig krav fra
skoleverket ell.Hertil kommer de tekniske lærer-N med mest elever sørfra.)
e
pifo
Isamfunnets side at også
in k e n
krefter
kNroereekr syn
n te
s
arett eresterke
ll D
midler som har fått stadig større
foretar en viss rasjonalisering .Med
`artementet
som
utvilsomt
vil
vendelse,og
nlrit
rasjonalisering forstår en da tp k n i n ( a
1.h,,4 4. (NS F ) som vil ha oss på et streåsrkfoa:
kunne
føre til st ørre framskritt i
• It nivå. Dette må vi kjempe iav innsats og resultater pr. utgiftsgin
gY
N
når vi lærer a bruke
N
under vis ni
N mot.Den såkalte nivådebatten blir stadig
li het og pr. person som er engasjert i
en rasjonell måte" .(Innst.2
disse på ngen
viktigere for oss i tiden framover.Og
skoleverkets tjeneste.En slik oms .126. )Komiteen skriver og:"Kom ite-- N
Ilkda. er det ikke likegyldig og da er det
prioritering innenfor en relativ been er således overbevist om at bl.a.
en eller annen form for språklabora_ikke likegyldig om vi er medlem i NKS
stemt ramme er ikke mulig uten at
eller ikke.(Skal vi f.eks.spre propaganda
;
..
,‘
man øker antall elever pr .lærer ."
torie vil kunne bidra til en betraktelig Nk utgitt av et kommunistisk studentforbund
N Statens oljepolitikk som går utfra å
samtidig være imot å bli studenter?)
effektivisering av fremedspråkopp!overføre midler fra uproduktive
læringe,md kovrbeistg
Kamerater ved en Sykepleierskole.
i\ sektorer som sosial og utdanning til
at språklaboriatorietS muligheter
den
produktive
olja
vil
ytterligere
•
det
tendensen.Vi må altsennå ikke er fullt ut oppdaget,og at
,N forsterke denne
N
. regne med harde rasjonaliserings- derfor er nødvendig med fortsatt
Nk
systematiske forsøksvirksomhet på
i tida som kommer.Når
!N framstøt
\
NkSteenkomiteen sier:"Til nå har lær- dette området. Liknende situasjon
erlønningene lagt beslag på den over- står en ovenfor bruk av film,TV o.l. ,•
%
Ole Brum jr.
\
./././I/.../W..../../M/4/4/././%4FAIWAIIFI". ,.........../.../4/..../.f/å•

N

N

t

N

▪
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

v.-.^_i,..."-,,,v
Nr .1>
Ip
it"• ."

♦

At■

♦
•

Rød Ungdoms målstning er å bli en kornunistisk masseorganisasjon.Omdannings
bevegelsen har lært oss at om vi skal
lykkes med dette,må vi ha grep om disse
fire oppgavene:
1 )Gå i spissen for ungdommens interesse kamp.
2)Spre kommunistisk agitasjon og propaganda blant ungdommsmassene.
3)Organisere og drive kommunistiske
studier med medlemmer og sympatiscprer
4)Bygge opp røde miljøer i og rundt
laga.
Det er viktig å ikke betrakte noen av
disse oppgavene isolert.Det er bare i
samspill med hverandre at vi kan nå
målet vårt. Den siste tida har Rød Ungdom hatt stor framgang i interessekampen,studiene og propagandaen.Men når
det gjelder spørsmålet om røde miljøer,
har vi kommet inn i ei bakevje.
Bolsjevik har innkalt fire stykker til en
samtale omkring dette spørsmålet.
De er Tanja(student),Rolf(yrkesskoleelev),Gro(gymnasiast),Walter(for tiden
løsarbeider )
Folk utafor Oslo -grip blyanten fatt og
send oss store og små kommentarer.
Det er bare gjennom ideologisk og politisk diskusjon vi vil gå framover.

Walter: Men hensikten med de røde
miljøene er at de skal bryte ned klikk■ vesenet og virke stimulerende på
• rekruteringa. Samtidig skal også de
•
• røde miljq5ene stimulere medlemmene
■ til å bli flinkere til å arbeide,lære og
• utvikle seg politisk. Men det er vi skal

▪
■ utvikle massene til å bli kommunister•
g og ikke omvendt. Derfor må miljøene i
■ og rundt laga ha et kommunistisk inn. hold.Det vil si at miljøet må preges av
•
■ et bevisst forhold til, at det alltid-bki •
•

i laga og i hver enkelt av oss-pågår en

• kamp mellom to linjer-den borgelige og
■ den proletære.Dette vil skille vårt mil»
•▪ ut fra annet folkelig mil» selv om det

■ selvsagt også er mange likhetspunkter.
Gro:Vi må hele tida motta impulser uten=
g ifra-ikke stenge oss inne i et miljø.Rødt
■ mil» må ikke forveksles med egen
kommunisttsk klesdrakt og språkbruk.
■ B-vik:Vi var enige om at rødt miljø ikke
10 må forstås som en slags organisasjon
•
• med bestemte medlemmer og faste meda lemsmøter.Rødt mil» er heller den
•
• stilen og omgangstonen vi må ha oss i

e

har vi glemt

■ ••••• ■■■ meee••••••••••••••••

■

istedenfor å bryte ned alle sekteriske .
barrierer mellom oss og ungdommens
B-vik:Hvordan oppfatta vi tidligere
ellers. Tenk på Olsen ned i gata F. eks:
parolen om å danne rødt miljø?
I sitt daglige samvær med andre kan han
Rolf:Ofte var det slik at vi tenkte:"Nå
være en bedre kommunist enn mange
skal vi komme sammen,ha det gøy og
m-l'ere.Bør vi ikke ta utgangspunkt i
danne rødt miljø n :Så lagde vi fest der
ungdommens og folkets stil mer enn i
vi drakk te istedet for ¢A.-Det var uvant. vår egen?
Alle blei sittende i hver sin krok og
Tanja:Uenig .Konsekvensen av ditt syn
ingen turte å slippe seg løs.Det hele ble
kan bli at vi ikke trekker noen grenser
kunstig og oppstykka.Vi har diskutert
mellom rødt mil» og annet folkelig og
oppbygginga av de røde miljøene alt for
progressivt miljø.A bygge opp et folkelite konkret.
mil» er oppgaven til en Front-nemlig
Walter:Jeg mener det ikke var galt å
Kulturfronten.A bygge ut et kommunistgjq5re forsøk med alkoholfrie fester.
isk mil» og kultur i ungdomsmassen,
Men de røde miljøene fikk ikke tilstrekk- det må være oppgaven til en kommunistlig politisk innhold.I Bolsjevik ifjor blei
isk ungdomsorganisasjon.
det kjørt ut at lagsmøtene blei 0.K .om
Gro:Det er mange felles trekk mellom
man bare spiste ertesuppe i pausen.
f.eks.Kulturfront£..n og Rød Ungdom.
Politikk og miljø blei skilt fra hverandre F.eks.i synet på at alle mennesker kan
En grov hq5yrefeil.
bli skapende hvis de vil og at man i
B-vik:Vi blei enige om at arbeidet med
begge organisasjoner læres opp til å
rødt miljq5 har gått tilbake.Vi mente alle
samarbeide med andre mennesker .Derat parolen om å bygge røde miljøer var
for er det mange kommunistiske idealer
riktig ,men at forsøkene hittil på å bygge
også i Kulturfronten.Jeg er også redd
for at røde miljøer kan munnne ut i
slike miljøer tildel var mislykka- fordi

RØDT MILJØ FRAM TIL IDAG

vi ikke hadde noe grep om hva rødt
skulle være.
miljø egentlig

egen m-I stil som skiller oss fra ungdommen Flest.

mellom og ovenfor ungdom ellers.Overalt der vi befinner oss-på lagsmøter,på
Fest eller iskolegården-må vi forsøke å
bygge opp røde mil»er,tillempa etter
forholdene. Ofte kan det å hjelpe en klassekamerat med leksene eller å være med på
storrengjq5ringa hjemme,telle mer enn
100 gode argumenter og 5 tonn marxistisk
literatur .Det er viktig å være kommunist
i de mer hverdagslige ting,bare det kan
vise oss om vi er mer enn kommunister

bare i ord.
SEKTERISME I SPRÅK OG KLESDRAKT.
B-vik:AKP's stiftelsesmøte i fjor vedtok
følgende uttalelse i den politske ber.
retninga:"Helt siden MLG og SUF(m-1)
for alvor begynte å utvikle seg til en
virkelig kamporganisasjon i 1970,har de
viktigste politiske kampene i bevegelsen
vært rettet mot sekteriske feil ,mot
"venstre" opportunismen. "Henger det
enda igjen sekteriske feil i Rød Ungdom
som former alle medlemmene mer eller
mindre likt etter samme mønster?
Tanja:I SUF for 4-5 år siden hadde man

en egen stil:egne klær,eget språk og

HVA ER RØDT MILJØ?
Tanja:Et mil» består av en gruppe
mennesker som har noe Felles-et samlingspunkt. Dette samlingspunktet kan
for oss ikke være noe annet enn kommunistiske tanker og holdninger.

Walter:Riktig.Et mil» er uttrykk for en
bestemt stil og væremåte.Det røde miljet må gjennomsyres av en kommunistisk
livsstil og omgangstone-vi må bli enige
om hvilke idealer lvi bør leve opp etter
og kjempe gjennom i ungdomsmassene.
Uten et slikt innhold vil det røde miljøet
ikke ha noen funksjon.
Rolf:Jeg snakka med ei jente for noen
dager siden som går på et gymnas i byen
der det er et sterkt Rød Ungdom-lag.
Hun fortalte at m-l'erne på skolen tildels hadde en hoven stil som skremte
mange bort.Jeg er redd for at slik
Walter og Tanja vil ha det røde miljøet
lett kan forårsake ytterligere sekterisme

Å være kommunist-også på gatehjørnene.
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egent utseende. En slags anti-mote altså.
På. en slags måte fulgte man opp en form
for moteopplegg likevel-selv om det
skilte seg sterkt fra alle andre former
for moter..Jeg var ikke med på den tida,
men jeg husker at jeg mislikte sterkt
"suffespråket".Men idag merker jeg at
jeg sjøl er påvirka av det.
Gro:Alle har jo sin egen spesielle stil
å uttrykke seg på,egne pussige formuler
inger og individuelle språkformer. Er
ikke dette noe vi skal verne om istedet
for å file bort alle særegenheter?Men
verre enn ordene er frasene-de lange
svulstige setningene som går igjen og
igjen-f.eks i studiesirkel trinn 2.Dermed
får vi et språk som bare m-l'erne forstår og som utenforstående bare rister
på hode av.
Vi må lære oss å uttrykke oss klart,
enkelt og naturlig-kjemisk fri for fraser
som er fjer t fra folkets dagligspråk.
Walter:Det er klart vi er tilhengere av
et nyansert og et mangfoldig språk.Derfor stcbtter vi også målrørsla som kjemper for at folk skal ha rett til å snakke og

vise andre sider ved seg sjøl enn han/hun vise at det vi kjemper for ikke er grått
som sitter og utvikler linjer.Hvis de av . -kjedelig.Ofte har vi hatt en tendens til
og til kunne innrømme politiske og persor
s å avfeie og stemple ting som"småborgerlige skavanker ville vi forstå bedre at
lig".Jeg synes f. eks. at mange natur og
lederne er mennesker med positive og
kjærlighetsdikt kan ha verdi selv om de
negative sider-akkurat som oss andre.
Og at vi ikke har noe som helst grunn til ikke nødvendigvis beskriver røde faner„
være redde for å komme med kritikk og knytta never og revolusjon. Vi må bli så
forslag til ledelsen. selvstendige kommunister at vi sjøl kan
B-vik:Men ledelsen består altså ikke av skille klinten fra hveten i det vi leser og
hører .Blomster kan f.eks.være et utfolk som vil mele sin egen kake?
merka symbol på kommunismen.Det er
ALLE:NEI ,absolutt ikke.
Tanja:Men ledelsen må spesielt over- kapitalismen som legger blomster og natur under asfalt.Under kapitalismen vil
våkes Fordi dete r deres holdninger og
deres handlinger som innvirker mest på alle mennesklige forhold være undeross andre. Samfunnet påvirker oss alle til lagt "kjøp og salg".Alt blir vurdert i
å skape en personlig karriere og prestisje penger og status.Under kapitalismen vil
kjærlighet og vennskap mellom mennesker
Det ville være blindt å tro at ikke slike
Ø delagt av både utrygge og dårlige
tendenser finnes også innafor m-1 bevegel
materielle leveforhold og en ideologi som
sen.
virker oppsplittende.Ekte kjærlighet og
Rolf:Det er viktig at ledelsen sjøl går i
vennskap utvikles mellom kollektivt innspissen
å gjennomføre de saketie de
p
stilt mennesker.
Det er dette vi kjemper
sjøl kjører fram-f.eks når det gjelder
For-det bør vi ikke glemme.
danninga av røde miljøer.
Walter:Det er ideer i m-l-bevegelsen til
å si at kjærlighetsdikt av Rudolf Nilsen
er bra, men kjærlighetsdikt av ikke-komrnunistere"oe møl. Jeg tror alt som
framstiller kjærlighet som noe motsetningsfyllt fungerer progressivt i dag. Dette
i motsetning til alt fra Det Nye til.
Hamsun som framstiller kjærlighet som
noe overjordisk og harmonisk. Harmoni
mellom kjønnene i dag undertrykker kvinneneakkurat sorrrn harmoni mellom klasGro:Til og med i en liten enhet som i et sene undertrykker arbeiderklassen.
slag har du ofte bestemte typer:Styre
INTERESSEKAMP ER VIKTIGST.
medlemmene som prater mye og tar på

DE RØDE NILJÅEN
skrive si n egen dialekt. Men samtidig må
vi bekjempe riksmålet som er skapt av
dansk kulturell undertrykkelse av norsk
folkemål.
UNIFORMERING.
B-vik:Hvilken konsekvenser får denne
uniformeringa?
VValter:Vi må huske at alt dette her er
mye bedre idag enn for noen år siden-selv om det ennå er tendenser til uniform
erin
g.Når aIIeblir I ike ,går det utover

seg alle oppgavene.De"vanlige"medlem- Rolf:Mye av dette er nytt for meg.Jeg
ene som aldri får oppgaver og utvikle
bare lurer på hvordan arbeider ungdom
vil reagere p3 1 blomster og romantikk."
seg på og som sitter tause på møtene.
Det er jo ofte
her at dyrkinga av"den
Ofte er dette jenter. Så til slutt "outsiderne" som kommer av og til på lags- sterke mann" er mest utbredt-tenk på
deler av motorsykkelungdommen.
møtene og ellers regnes som håpløse.
Ofte kan dette skyldes mangel på rødt
miljø at det utvikles slike rollemønstre

•
JENTENE I RØD UNGDOM.
sikkerheten. tidligere kunne du peke ut
B -vik:Finnes det idealer som blir dyrka
m-l'erne på gata etter utseende og måten
mer eller mindre ubevisst i Rød Ungdom
å prate på.Det må jo virke forferdelig
som hindrer flere jenter i å bli medlemdumt for en som hører m-l'ere fra forer?At man f. eks legger ve. t på slike
skjellige steder og som hører de samme
egenskaper som gutta er opplært til?
ord og vendinger eller fraser -igjen og
Gro:Jeg kjenner ei jente i Rød Ungdom
igjen.Dette tror jeg enda idag at mange
som er veldig glad i å tegne,og er litt,
opplever.Det er klart at alt dette isolerer
ja,romantisk innstilt da.
oss fra massene.Og samtidig bekrefter
En gang ble vi sittende å prate om
det mange folk tror om kommunismen,
hvor grått og trist det var på T-banen.
nemlig et samfunn der alle skal være like
Hun fortalte at når hun snakket med m-1
noe grått og trist.Dette er en ide som er
ere om slike og mere personlige og følspesielt utbredt blant ungdom i dette
elsesmessige ting ,så var det mange som
landet.
sa til henne:"Det er en borgelig side ved
Rolf:Men at et miljø former menneskene
deg det der".Si meg :hva skal vi med
likt-er ikke det naturlig?
revolusjon om vi ikke skal skape fargeWalter:Det er klart at vi kan bekjempe
rikhet,aktivitet og mangfold?
sekterismen
selv om det er en materWalter:Sosialisme er ikke utelukkende
ialistisk lov at vi blir påvirka av miljøet.
at arbeiderklassen skal overta herreJeg tror heller uniformeringa er et utdømmet over produksjonsmidlene.Dette
slag av borgerlig autoritetsdyrkelse,fordi
er betingelsen for sosialismen,men sosdet er ledernes språk og stil som har
ialismens oppgaver er mye mer-den
slått igjennom.
skal skape mennesker som har det
trygt og godt-både materielt og følelsesLEDELSEN OG DERES STIL.
messig.Den store oppgaven er å frigjøre
R-vik:Men er f.eks."suffspråket" så utmenneskenes skapekraft-å skape et nytt
menneske.Vi skal skape himmel her på
bredt blant ledelseb idag?Mye viktigere
jorda. Dette er grunnleggende-forstår vi
er kanskje tendensen til å herme etter
ikke dette vet vi ikke hva vi kjemper
ledelsen på politiske spørsmål-blindt
for.I dette perspektivet er det vi må se
godtagning av det som kommer ovenifra.
hvilke idealer m-1 bevegelsen i dag
Hva mener dere om det?
fremmer .Jeg tror Rød Ungdom enda i
Walter:Ledelsen i Rød Ungdom er meget
dag har en stil som går på å være hard
bra. Men likevel er det en tendens blant
medlemmene til å bøye nakken for ledel- og følelseskald(alt annet er småborgerlig),nærmest ufeilbar og taletrengt.Det
sen.Jeg tror ofte at ledelsen er fpr lite
er klart at mest jenter ,men også gutter ,
Flinke til å oppfordre og lytte til kritikk
reagerer sundt mot og faller utafor denne
fra medlemmer. Ofte får man inntrykk
av at de ønsker å stå fram som ufeilbar- stilen.
KUNST OG KJÆRLIGHET.
lige.Jeg synes ofte de er for redde for å
Tanja:Kunst er viktig når det gjelder å

fortsettelse side 15-spalte 3.
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prioriterer dette i de 12 eller 15 mna.

MILITÆR
politikk
FRAM FOR EN KOMMUNISTISK
MILITÆRTJENESTE.
a.

det dreier seg om selv om et slik
avbrekk vil forårsake visse problemer.Disse problemene er som regel
ikke særlig forskjellige fra de som
annen norsk ungdom møtr,og må finne
løsninger på- og her stiller vi med den
ekstra fordel at vi har et kollektiv,
nemlig laget,som kan og bør trekkes
inn for å løse eventuelle vanskeligheter som oppstår.
Nå skat vi ikke benekte at det finnes
ekstraordinære tilfeller hvor forholdene er slike at bevegelsens behov
eller kameratems situasjon tilsier
at han forsøker å dimmitere.Men vi
vil understreke at det her dreier seg
om en handfull,som må tas opp og behandles av sentrale organer.Dette er
noe ganske annet enn det problemet vi
i dag sliter med i bevegelsen,nemlig
en utbredt oppfåtning om militærtjeneste som en slags privatsak og linja
om at "spesielle problemer" er dimme grunn.
SITUASJONEN NÅ.
En manglende forståelse for og ei
lettvint holdning til vårt militær-politiske arbeid er alltid beklagelig ,men
den kan bli skjebnes svanger når vi vet at

om

Nå skal vi som driver med militærtil å hase- -de to supermaktene akselrerer kapparbeidet være de siste
rustinga i kampen om verdenshegemonlere over disse problemene ,-de er
iet,og at vest-Europa i dag er brennsærskilt
reelle.Men
i høyeste grad
punktet for deres interesser.
-Norge,med sin strategiske militære
spesielle kan de knapt sies å være,
tvert i mot,med små variasjoner er
posisjon,og sine store olje-forkomster
dette de problemene som de aller
og sitt krav om utvidelse av fiskerifleste m-l'ere møter når de skal
grensa må være forbredt på militære
avtjene verneplikten.Dette er viktig
overgrep fra imperialistene innen
fordi den falske teorien om"oss med
ikke altfor fjern framtid.
de spesielle problemene" i motset-krefter blant såvel politikere som
ning tfi"alle de andre" nå brukes av
offiserer har begynt å ta til orde for
så mange kamerater at det utgjør en
innføring av en vervet hær,og bruker
helt avgjørende hindring for videre
som et hovedargument den store dimmeframgang i militær-arbeidet.
prosenten blant ungdomen.
-interessekampen blant soldatene,
Trædal-saka og Steinsjø-saka viser

Designe" problemer

at kamper etterhvert kommer på et
meget høyt nivå,og at marxist-leninistene til tross for enda er få i antall
har kunnet ta ledelsen i disse kampene.
VÅR LINJE
Siden bruddet med SF og oppgjøret
I en slik situasjon er det ganske uhørt
med den småborgerlige sosialismen La oss derfor slå fast en del ting som
at det fortsatt finnes store deler
har m-lbevegelseb gått inn for linja vel egentlig burde være selvfølgelig:
Da m-1 bevegelsen i sin tid gikk inn av m-l'erne som enten søker seg
med politisk militær-tjeneste.Så
direkte ut i sivilarbeidet,dimmer og
for politisk militærtjeneste,så var
langt er alt greit.
går over i sivilarbeidet,bare tar redet ikke slik at vi ikkke skjønte at
Men nå har det seg slik at en hel
krutt skolen for deretter å bare gå
rekke kamerater går rundt og mener det vil oppstå praktiske problemer
for kameratene i dette året,og at par- over i HV,eller hvis de går inn,straks
at denne politiske linja i og for seg
olen derfor måtte modifiseres og mis- finner seg en jobb som kontorassistent
er helt utmerket og helt riktig for
ter sin gyldighet for alle som kan vise fjernt fra soldatmassene.
bevegelsen ,men når det gjelder
KONKLUSJON:
slike praktiske problemer.Det
akkurat dem sjøl så stiller situasjon- til
finnes heller ingen dekning for opp- For å rette på disse forholdene,må vi
en seg noe annerledes. La oss da ta
sette linja med politisk militærtjeneste
en "kikk" på hva som er så "spesill" fatninger om at paroler om politisk
ut i live som ei linje for hele bevegved situasjonen til disse kameratene: militærtjeneste skal tolkes liberalelsen.
listisk,nærmest
i
retning
av
at:
For det første har de ikke tid til å
ta militærtjenesten for utdanninga og "Dersom du kan ta deg tid og råd til Følgende tiltak må treffes:
å avtjene verneplikten,så ser vi helst 1 .Sjekk deg sjøl og forholdet til miliandre viktige saker må nå engang
taerettDet er best å komme ut tidlig.
at du gjør militærtjeneste framfor
foran,
Da oppstår det færre sosiale problemOg for det andre er økonomien sl
sivilarbeid.Og vis du ikke finner det
skral at de rett og slett ikke har råd. altfor ubehaglig så foretrekker vi at er og det er lettere å kjøre ut en riktig stil ovenfor jevnaldrene rekrutter.
Og for det tredje er kona en del plaget
det er ikke lett å bli du tar en vanlig jobb i de store leiropp i laget medlemmenes formed nervene,og
ene nordpå framfor at du sikrer deg hold til militæret.Diskuter med folk
.
sittende igjen med en unge.
polit- kontor-jobb ved en av de små avdeling som av "spesielle grunner"har tenkt
Og for det fjerde trengs de i den
de steller med ,der er det ene i Oslo-området."
iske
jobben
vanskelig for andre å få løst på skik_ Tvert imot-når vi stiller parolen om til3.Sørg
å ta vanlig
militærtjeneste.
for tidlig
og nøyaktig rappattpolitisk militærtjeneste så er alt uti- ering til sentrale organer.Fortsatt
kelig vis ,og da må det jo det være
får vb en del lapper av typen"Finn skal
viktigere enn å jobbe i militæret som fra arbeidet i militæret er så viktig
(både strategisk,militært,m.h.t.
i ut i flyvåpenet i april ,tror jeg".
"alle de andrd t kan gjøre .
ungdomsmassenes velferd osv) at vi
Det er ikke mye hjelp i!
•
ags
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Arbeidsstil og praksis

Vi er noen i en studiegruppe i forsvatuasjon. I stedet for blir det å la "bra - er riktig.
ret i Nord-Norge. Sirkelen er "En
kkesjuka" herje ellerta en Fyll for my e . Vi har i det hele tatt en dårlig masrevolusjonær soldatpolitikk" som sikDet viktigste blir å drømme seg vekk
selinje. Den er preget av usikkerkert endel har vært gjennom, og kanFra alt som har med militæret å gjøre , het og nøling på den ene skia, og tilskje gjort noen av de samme erfaringSkulle en sitte og tenke og prate om
løp til intellektuell" hovmodighet på
ene smi oss.
det ehle tiden, ville følgene bli men'
den andre.Vi greier ikke se på oss
En av hovedvanskelighetene er å mobingsløshet og frustrasjon for de fleste selv som en del av den revolusK)nære
ilisere folk til sirkelen og til annet
Hos soldatene er det derfor liten res- bevegelsen, samtidig som norsk ungsoldatarbeid. Dette er tilfelle både
pons å få, når det gjelder politikk eldom i militæret. Videre er vi ikke i
når det gjelder å Få tak i nye Folk og
atdet nytter å ta opp kastand til å se enheten mellom oss selv,
få gamle til å komme på møter osv. I lerå skjønne
.
P og å gjøre noe med Forholdene.
det hele tatt et gammelt og velkjent
det vi står for og de andre soldatene.
Dette som er sagt her gjelder også
Likevel har vi en tendens til å ville,
problem, men i høyeste grad aktuellt
undertegnede. Vi føler og opplever
For oss i det militæeet, hvor situasjoenhet for enhver pris. Vi lar i stedet
militæret som Folk flest, og dermed
vår egen politikk "drukne" i det andre
nen er ganske spesiell.
blir vår praksis og arbeidsstil ikke
soldatarbeidet
En soldat er for det første bundet av
slik den burde være. Vi er sløve og
Pga. dette har ikke de praktiske resregler og forord vinger, som hele
tida vil prente en inn i et visst mønster går rudt og prater "dimm" selv om
ultatene vært så gode. Men arbeidsstil
vi vet det er feilaktig. Dette er kan
og praksis har blitt bedre etter at vi :
Videre er dagene nokså like hverandre og innholdet i dem er bygd opp som skje et resultat av borgerlige feil og
fikk diskutert alt dette, og vi har ogtendenser
hos
oss,
som
vi
har
med
en timeplan. Dette gjør hverdagen
så tenkt å fortstee med slike diskusjoFra
det
sivile.
Men
disse
feila
får
ner etter hvert. En annen ting vi diskuhyre kjedeltg og ensformig. Result
bare så mye større konsekvenser for
uterte oss Fram til, var at mye av
tatet er at det er sløvhet og mangel
arbeidet i d et militæret enn
de
på initiativ blant soldatene, samtidig
disse Feila har grunnlag i de konkrete
ville gjort i det sivile. Dette pga. For- Forholda, og at det ikke skyldes så
som en blir prentet inn et bestemt
holdene vi lever under.
stor grad personlige, som det kanskje
mønster, og etterhvert oppfører seg
Vi nøler med å dra med folk, diskukan se ut til. Det er bare det at vi
og reagerer likt som alle andre. En ,
tere
med
dem
osv;
er
liksom
"hemannen viktig ting er den totale umyndKjører samme politikk som i det sirna" på en måte. Når vi diskuterer
iggjøringen
av soldatene, og den
vile, og det viser seg ikke helt å klafmuren en stanger mot hvis det er noe med de andre soldatene har vi lett
fe. Det må en litt annen linje til.
For å jatte med. Vi vil liksom ikke
en er uenig i eller vil ha Forandret
Det vi vil oppnå med dette innlegget,
ha
skikkelig
avklaring,
men
går
som
En merker etter 2-3 konfrontasjoner
er å gjøre kjent de erfaringene vi har
katten rundt grøten. Ofte har vi følat det ikke nytter; befalet har bukten
gjort, og å få reaksjoner fra andre
elsen av at vi plager folk og P r masog begge endene. Samtidig er de så
som har sett dette på en eller annen
ete og resultatet er at vi tort gir
negative og likeglade hvis de skulle
måte og kanskje gjort større suksess.
opp.
DEt
hele
glir
heller
over
i
prat,
være enige med en og det gjelder å
Rundt omkring Finnes det kanskje ernoe som også vi er med på drive
få gjennomført noe. Forståelse for
faringer som er For gode til at folk
fram eller ikke gjør noe særlig for å
din egen sak er en mangelvare. Et ehindre. Vi vil liksom glatte over mot- skal sitte med dem aleine. Vi ville
normt og tungrodd byråkrati er også
også skrive litt om forholda i det
setningene fordi vi er redd splid og
med på å gjøre soldaten umyndig når
mlilitæret, Fordi dette er noe som
uenighet,
særlig
med
folk
på
rommet
det gjelder ens egen ska. En har selvikke bare angår de som er der eller
og
i
troppen.
Andre
ganger
inntar
vi
følgelig tillitsmannsordninga,men det
som skal inn.
en slik "superrevolusjonær" holdning
er lite en kan gjøre med umyndiggjøoverfor medsoldater, noe som bare
ringa hver enkelt soldat står overfor
s
Hilsen noen kamerater
ihverdagslt. tøter dem Fra oss. Vi er heller ikke
i Nord-Norge.
flinke nok til å sette oss inn i folks
Resultatet
er at det ikke skjer
e gen situasjon, for deretter å diskunoe. Dette Får de fleste til ågi opp,
ere ut Fra det. Ofte har vi lett For å
og bli helt likeglad med sin egen sip
ire i stedet For å stå på det vi mener

sivilt/militært storlag dam
Sivile og militære lag har danna
felles storlag.
Vi er et storlag i Nord-Norge som
består av sivile og militære lag. Til
tross For at lagene har eksistert lenge, har vi ikke før hatt noe samarbeid. De militære og sivile har hatt
hver sine styrer og arbeidet med Forskjellige saker.
Gjennom først adskilte, og så felles
diskusjoner fikk vi i vår full enighet
om å slå lagene sammen. Vi har et
styre av folk fra elite lagene, og vil
forsøke å virke som et allminnelig
storlag. Dette er det Første "blandede"
storlag vi har hatt, og jeg vil prøve
å gi grunnene For sammenslåinga.
Forsvaret, eller riktigere det borgerlige militærapparatet, er det endelige våpnet til undertrykkere. Å ta
for lite hensyn til dtete, vil være

skjebnesvangert. Den nasjonale og
progressive bevegelsen er i framgang, men vi kan ikke regne med å oppnå virkelige resultater hvis vi unnlaterå regne med det norske NATO-forsvaret. Foe å oppnå seire i kampene om de krava vi stiller i dag, må
militærapparatet hindres i å ta del,
som f.eks. ved streikebryteri eller
direkte aksjon mot folk.I den endelige kampen må det nedkjempes.
Det er Følgelig nødvendig For alle som
driver med nasjonale og progressive
kampsaker å studere Forsvaret og .,
forberede seg på å stå imot militære
aksjoner.
Alle sivile lag i Rød Ungdom, ned til
skoleelever,unge arbeidere og ungdom i jordbruk og Fiske må i større
grad studere militærets rolle. enhver
som er med på å legge opp vår politikk, må være bevisst militærappara-
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tets betingelses klassekarakter, Vi
må forutse makthavernes spill med
militæret. De militære lagene må på
sin side arbeide mer enn de gjør i
dag med å studere og ta del i de kampene som foregår "ute i det sivile" .
som det er i dag, har våre soldater
lett for å konsentrere seg utelukkende
om soldatenes srilling. Liten eller
ingen tid blir brukt til å vurdre hvilke
kamper ute i samfunnet militæret kan
bli satt inn i, og hvilken rolle de vil
spille. Når en revlusjonær situasjon
nærmer seg, kan vi ikke ha to deler
av organisasjonen som er gjensidig
usikre på hva den andre foretar seg.
Da er det absolutt samstemmighet
en forutsetning for at vi skal nå vårt
mål .Den linja vi har i dag med adski'te lag, adskllte diskusjoner og fraksjonering er altså feil.
Praktisk løses dette ved å slå lagene
sammen der dette er mulig , og bevisst oppfostre kadre som har grep om
såvel sivil som militær politikk. Dette
må sjølsagt gjelde både gutter og
jenter.

nødvendig å ramse opp her )
Rød Ungdom blir ikke en virkelig revolusjonær organisasjon fq5r vi har
omstilt oss med det jeg nevner for
øyet. Dette er også en omdanning, og
vi må diskutere og endre oss og arbeidet vårt i tråd med dette. Spørsmålet om militæret må tillegges mye
punkt i det elendige fritidstilbudet vi
mer vekt enn tilfellet er i dag , ingen
begge har, og vil forsøke å skape et
må tro at militaerpoliVkk,det er noe
sted hvor folk kan møtes og hygge
guttene driver med når de er i forseg uten å blakke seg helt. Dette kan
svaret. På de røde leirene må spørs
pgsåhjelpe oss til å få kontakt med
målet få mye breiere plass enn det
nye folk og soldater som nylig er staser ut til at de er tiltenkt.Røde Garde
sjonert i området. Her kan ungdomfant det ikke nødvendig engang å
men sjøl være med på å skape et milnevne militærpolitikk ved sin presenjø som er bygget opp med noe annet
tasjon av leirene.
enn profitt for øyet.
Vi kan også dra nytte av denne samm
Slå sivile og militære lag sammen!
enslåinga på Forskjellig \is.De sivile
kan hjelpe soldatene til å holde konti- Diskut&-forsvarets rolle og klassekarakter !
nuiteten, det jevne arbeidet, oppe.
fram for et revolusjonært Rød UngSoldatene kan hjelpe de sivile fram

Men ikke bare våre organiserte må
ha kontakt med hverandre. Det er ufravikelig massene som har kraft til
å gjennomføre forandringer..Derfor
har vi på vårt arbeidsprogram satt
opp å arbeide for kontakt mellom militære og slvile.Vi har tatt utgangs-

dom!
med sine erfaringer fra de kampene
de har vært med på på hjemstedet. Lagene og kadrene kan hjelpe hverandre
fram ved gjensidig kritikk og støtte
hverandre på mange vis(det er ikke

for laget, Anders.

alternative velferdsaksjoner
Forsvarets sine fritidstilbud er dominert
av borgerskapets sin kultur.Filmene som
vises,er stort sett krigs-og voldsse
filmer ,godt oppspedd med sex.
Ved leiern min har Rød Ungdom sammen

med SV folk tatt initiativet til et miljø
oppleggæ Vi leier et lokale utenfor militært område.Hittil har vi a-angert en
progressiv kveld,og vi tok opp Trædalsaka .Møtet ble godt besøkt ,det viste seg
å være behov for noe skikkelig å ta seg

befolkning.
Møtet ble kritisert for å være sekterisk
Vi tar sikte på tiltak hver 14 dag ,men det
dominert som det var av kampsaker.
Vi fant ut etterpå at vi la an på et forhøyt kommer mye øvelser i veien. La ikke
slike ting stoppe initiativet.Vårt neste
nivå og på neste møte må vi endre opp
tema er tillitsmannsordninga.Sett i gang.
legget.Det er riktig å ta utgangspunkt i
-Bekjemp borgerskapets kultur!
folka sine behov.
_K j em p for et bedre ungdomsmiljø!
Perspektivet er et miljøopplegg hvor folk _K
Soldat i nord..
kommer fpr å diskutere saker(om militære
og sivile problemer)i uformelle omstendtrekke
sivile
med
For
å
igheter.Videre å
bedre kontakten mellom soldater og lokal-

No~4~•~1~1~~ 1~4~~~~

til.

«UTNAMN ideologisk eller
materiell?

av Norge skulle tørke støv ,passe unger
o.s.v.(selv om dette er viktig arbeid):
Alle er tjent med at hele folket er i arbeid,
etter revolusjonen når vi skal bygge et
samfunn der profittbehovet er tatt
bort.Her vil hvert enkelts arbeid ha betyd-

ning.

Likevel undertrykkes jentene ay guttene.

Monopolkapitalens ideologi rammer også
guttene ,men på kort sikt har guttene flere
fordeler enn jentene.

Jentene skal ikke føre kamp mot guttene
som kjønn ,men mot deres feil. Man må
kamp:
ikke føre kamp som splitter kjønna ,men
Som materiale til diskusjonen brukte vi
la kritikken tjene den felles kampen mot
"Hvordan oppsto kvinneunderyrykkinga?"
monopolkapitalen.
(utarbeide av Jenteutvaiget)og siste BOL- Til 3:Det er viktig å se at det er visse forSJEVIK ."Er undertrykking materiell elskjeller mellom jenter som går på skole
ler ideologisk?" -- Innlegg om jentekampen. og arbeidene jenter De arbeidende er stspørsmål:
erkt materielt undertrykt( lavtlønnsyrker,
1) Er gutta eller monopolkapitalen vår
harde og usikre jobber):,mens den reint
hovedfiende?
materielle undertrykkinga av skolejentene
av å
2) Har gutta objektiv interesse
ikke er så stor .Eksempler på materiell
undertrykke jentene?
undertrykking av skolejenter er opptaks
- det ideo
krav til sjøguttskolen og husmorskolen,
3) Hva er overordna i kampen
logiske eller det materielle?
lånesatser,e.t.c.Når vi i dag ser at jen4) Spørsmåla som Jenteutyalget har stilt
ter søker til skoler som fører til dårlig
Vi har nylig hatt en diskusjon om jente

i BOLSJEVIK.
Til 1:Monopolkapitalen er vår hovedfiende

lønna yrker som f.eks.kontordame,eks
editriser o.l. ,er det et utrykk for ideo-

fordi de tjener mest på undertrykkinga og
undertrykkelse.
har objektive tresser av å oppretholde logisk
Men ,denne ideologiske undertrykkelsen
må bruke
er mest p.g.a.at de
inn e
kv n.Dette
er et resultat ac
som reservearbidskraft..
Når det er høykonjungtur(økonomien blom er et resultat av langvarig materiell under
førmye arbeldskraft,da blir trykkelse av kvinnene.Derfor er det i
er) teenger de
de arbeidene kvinnene -s tre
nene trekt inn i arbeidslivet.Når det ste rekke
problemet v ed
kvin
,blir de skofla ut.Mono- jentene,som kan løse dette
er lavkonjungtur
kreve rett til stabilt arbeid.Det er dette
polkapitalens ideologi (Myten om den gode å
vi forstår med at arbeiderkvinnene må
mor o.s.v.) er her et viktig våp en.
kampen for kvinnenes

Til 2:De gutta som har objektive interesservære de ledende i
frigjøring.

av sosialismen,har ikke objektive interesser av å undertrykke jentene,.

Vi vil aldri få et sosialistisk samfunn hvis

-
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sen er den ledende klassen, og at vi
ma
få større innpass i den. Den beste forståelsen for dette får vi gjennom praksis
Bare gjennom praksis kan vi lære at
massene er de virkelige heltene.
Til dere som nå er ferdig med gymnaset, Disse to
innleggene er saksa fra en intern
hvorfor skal dere absolutt begynne å
lokalavis på nestlandet .
studere? Hvis du alt har bestemt deg for
det, ta deg i alle fall et hvileår og jobb
red.
i industrien.
De som ikke har best- Jeg vil ta for meg hva jeg mener
emt seg for noe spesielt yrke, ta deg
bør
være o
pptakskriterier for gymnasiaster:
jobb og se om du kunne tenke deg å fortEn
gymnasiast som på en eller annen .
sette i 9ndustrien i stedet for å bli aka- måte har deltatt i interessekampen eller
demiker. Det er gode muligheter for fag- annet
progressivt politisk arbeid og som
opplæring flere steder , yrkesskolen kan vet hva Rød Ungdom står for ,mener jeg
en eventuelt ta siden om en får lyst,
kan
taes
opp i Rød Ungdom uten å ha
Til slutt litt om hva slags arbeidsplasser gjennomgått
noen stydiesirkel.Forut_
dere bør søke på. Det bør være en for- setningene er sjølsagt at det blir drevet
hokisvis stor en slik at dere får diskutert god intern skolering og at han/hun har
med mange folk. Det bør også være en
vilje til å sette seg inn i de sakene de er
arbeidsplass som er tilslutta en fagfore- usikre på.Dersom det kommer et helt uning slik at dere Får mulighetr til å sette kjent menneske til et Rød Ungdom lag og
dere inn i Faglig politikk og jobbe med
vil melde seg inn,mener jeg det vil være
det.
nødvendig med etpar studie eller diskuAlle som ikke er ferdig med skolen bør
sjonsrnøter før vedkommende blir opptatt.
Dette å
bli en
masseorganisasjon
betyr
ta en sommerjobb i 4-5 uker.Ikke bare at ALLE
som
VIL
jobbe i Rød Ungdom
for pengenes skyld, men også fordi det
skal få lov til det,selv om de ikke har et
kan gi deg erfaringer som kan utvikle deg ris.byt
teoretisk nivå.Men de m
sjøl og Rød Ungdom. For en stund gjennom
sj å ha vist
siden ble medlemmene
praksis eller diskuonene at
av m-l-bevegel
de
sen oppfordra til
står på folkets side. Vi må hindre at agenter
å gå utrx i produksjonen,3g uvedkommende blir medlemmer.
vi tror denne parolen fremdeles er aktuell.Hvis dere trenger nærmereopplysGymnasjente.
ninger om hvor det er o.k. å jobbe, ta
kontakt med distriktsstyrene.
Vi må vurdere hvert enkelt person om han/

Opptakskriterer

Utvalget for unge
arbeidere i 0 /A.

---... myten om den gode mor

Jentene som går på skolen må drive interessekamp for å få likedannig utdanning
som guttene ( like lånesatser - like opptakskrav o.1. ),men skolejentenes kamp må
også konsentreres i stor grad om ideo
logiske spørsmål - som reaksjonære hol
dninger hos lærerne,med-elever,skole'
bøker .Nettopp derfor må disse jentene
vokte seg for ikke å bli feminister ,men
forstå at de må underordne seg arbeierkvinenes kamp,som må spille den ledende
rollen i kampen.
Derfor blir det veldig viktig at skole
jentene solidariserer seg med de arbeidende '
jentene og gir aktiv støtt til

Hva med
UNGDOMMEN?

Kamerater, debatten om gymnaset og
yrkesskolen pågår for fullt i Bolsjvik.
(gymnasloven). Bra er det. Men debatten om ungdomsskolen ligger i dødvanne.
Gang på gang kommer det nye sparetiltak og en stadig rasjonalisering.5-dagers-ukarx er innført, kursplaner og
normerte prøver blir brukt. Ungdomsskoleelevene er kanskje de som er mest
undertrykt og diskriminert. I mange tilfeller er de tatt fra sine demokratiske
rettigheter. Elevrådet på de fleste skot
lene fungerer ikke. Men i oss ligger det
et hat til det bestående samfunn. Dette
deres kamp.
kommer fram på forskjellige måter.
HILSEN NOEN KAMERATER
Noen blir narkomane, noen blir alkoholI NORD.
ikere, noen gir faen i alt og blir passivtert, men heldigvis blir noen bevisst
ver sin egen situasjon og organiserer
eg. Her har Rød Ungdom en oppgave.
K ampviljen er stor blant oss. Rød Ung
d om hadde som mål at 1/3 av
Mange av våre medlemmerer i år ferdige m
medlem.
ene var ungdomsskoleelever. Er det
med ungdomsskole, yrkesskole eller
andre videregående skoler. Hva
o ppnådd? For en tid siden var også vi
har dere
tenkt å begynne med i høst?
clvest prioritettt i Rød Ungdom. Hvor
Vi mener at mange av der burde begyn- fr gger de nå? Som vi alle vet er det
ne å jobbe. Det er en kjensgjerning at
emdeles undertrykkelse av jenter i
mange az, våre medlemmer har en
ød Ungdom. FRamskredne kamerater
småborgerlig eller borgerlig bakgrunn
ndertrykker dem bl.a. i diskusjoner,
og har lite kjennskap til arbeiderklassen r praktisk arbeid osv. Dette er også tile Ile når
det gjelder
dårligkasetnpu.Vdrejob
ungdomsskoleelever.
v
ber, vil dette kunne bedres. det å arbe- E i er ikke så skolerte som gymnasiastene
ide i
industrien vil også fjerne endel av
fåt skritt på veien mener jeg er at vi har
de romantiske tankene mange har om
tt egen avis dom selger godt. Uredd
arbeiderklassen. Dere vil kanje oppha r fylt et tomrom.
Jeg troe dette er
dage at en må bruke andre ord og vendi
v ktige saker å diskutere, oo dette inninger enn de dere har brukt til n å,dere
leg get er ment til en videre diskusjon.
vil med andre ord Få et nærere og mer
Ido m igjen ungdomskoleelever, skriv
konkret kjennskap til arbeiderklassens
til Bolsjevik. Redaksjonen stiller siklevesett.
ke rt spalteplass til disposisjon.
Teoretisk er alle enig i at arbeiderklas-

hun er moden for medlemskap. En person
som vil være med Fordi han mener linja vår
i fritidskampen eller YLI - spørsmålet
er
god,men han har ikke
noe annet grep
om politikk.Han bør skoleres på forhånd
eller så kan vi risikere gjennomtrekk.
Da vi i vår åpna slusene,klarte vi omtrent
å tredoble oss.Vi fikk mange nye,uskolerte
folk som vi ikke hadde grep om i det hele
tatt.Dette,sammen med en
del andre årsaker,førte til en del utglidning i sommer-

Ferien.

Vi har også mista et par på veien. Nå først
har vi klart å få de som meldte seg inn
i fjor vår til å være med på en skikkelig
måte i arbeidet.
Grunnende er blant annet mangel på studier
(de hadde ikke anelse på politikk og kaderproblemer i laget).Dette er nå tatt grep
om. Vist folk har et nogen lunde grep om
vår politikk,kjenner hva vi står for,
og er s osialist/progressiv/radikal ,kan
•
de bli med uten noen studiesirkel.Et
hovedkrav er at folk skal kjenne hva vi
står for-ting som væpna revolusjon at vi
støtter Stalin etc .må ikke skjules for
noen,slik at folk ikke trekker ut p.g.a,
ting de ikke visste før de meldte seg inn.
Big.

IA All8f111

Ka

rneratslig hilsen Ungdomsskoleelev,
Nordland.

,

.v.t..~..,,t,.

Siste frist for innlevering
av artikler er
den 12.
i i hver måned.

rp_r_,

red.—
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å gå over
GLOMMA med

...OM

KULTUR=KUNST=BLIKKFANG?Nei .`
I forslaget til Beretning blir kulturkampen behandlet i forbifarten og overfladisk. Derfor er det rom for misfor
ståelser, men jeg tolker forfatteren bl.a
i avsnittet; Svakheten og feil nå, mener
han/hun at spørsmålet om kulturen er
et spØrmålet om å tillempe en ungdommelig metode i R.U. arbeidstil, om å
skaffe R.U. et blittfang.
Dette er å redusere kulturen til rød
PR, til en propagandaform. Men kultur
er hverken bare en stil i arbeidet eller
eller bare kunst, det er begge deler +
mye mer.
Jeg mener ikke å starte en spissfindig
diskusjon om begreper. Men hvilken
oppfatning vi har om hva kultur er, bestemme hvor viktig vi synes den er. Jeg
mener at Beretningas syn åpner for feil.
Det vil jeg komme tilbake til.
HVA ER KULTUR?
Å gi en eksakt definisjon er vanskelig,
og vel heller ikke nødvendig. Men en del
eksempler kan vise kulturens omfang
og betydning i klassekampen. Hvert ord
en sier, hver tanke en tenker , hver dagdrøm en drømmer er formet og utviklet
av generasjoners arbeid, dvs. er kult-

Norm Kaile

Kulturen under kapitalismen.
Under kapitalismen er det en lov som
overskygger alle andre for den herskende klasse:"Akkumuler ellehdø". Den
voldsomme jakten etter profitt bryter
ned alle mennesklige forhold og tradisjoner.Smil blir til tannpasta-smil,
kjærlighet blir til Mitt Liv-romantikk,
elskov blir til porno og prostitusjon,og
idrett blir til big-business.Alt Får karakter av vare og kan kjøpes og selges.
Det lite hyggelige resultatet blir frem.medgjøring ,isolasjon og oppsplitting
folk imellom.
Samtidid driver monopolkapitalen en
bevisst indoktrinering i sin egen verdens+
anskuelse. Herskerne har lang erfaring i
å herske.De romerske keiserne ga slavene sirkus ,Hitler ga fangene porno,i dag
får vi begge deler og mer til servert på
den daglige menyen.Og her er det spise pliktIVi skal sløves og passiviseres. Vi
skal miste tiltroen til oss sjØl(bare eksperter veit osv. )Vi skal innpodes en herre

urelt betinga.

i sekken

Innafor denne enhetsfronten har kommunister ei særegen oppgave-vi må
fremme arbeiderklassens kultdr,dvs. en
kultur som peker framover mot kommunismen og sosialismen.Å kjempe For del
er å kjempe for det kommunistiske
menneskesynet.Vi må utvikle en kultur
som setter kollektivet over individet,
samarbeid istedenfor konkurranse,som
lærer mot,offervilje og utholdenhet.
DEt er denne kulturen som må prege
det R Øde MiljøetPå den ene sida vil det
være et alternativ for ungdom som vender
stress-samfunnet ryggen ,på den andre
sida et sted hvor den kommunistiske
kulturen blir propagert og forsøkt prakti
sert.Rødt Miljø vil ikke lenger bare være

knekt holdning.
En ting må være helt klart:Dersom
borgerskapet klarer å frarøve folket :ets
kultur vil folket aldri kunne lage noen
revolusjon i dette landet.Eller kan noen
tenke seg frigjøringshæren vandre over
Glomma med Morgen Kane i sekken og

blikkfang.
HVA HINDRER OSS?
--Jeg tror det eksisterer en del feil som
bremser kulturarbeidet.
1) En mekanisk oppfatning av mennesket
som har somnØdvendig konsekvens at
kampen om kulturen systematisk undervurderes.En slags "folk lever av brød
aleine" tenkning. En ide som går ut på at
bare den reine interessekampen kan gjøre
folk til kommunister.

Det Nye i handa?
Jeg trer at kampen i overbygningen,
kampen om kulturen er viktigere i Norge
i dag enn det den var både i Kina og i

ort,,Ntnour,L
e,LoVibe

e t,Ejcere,Lov

rlina,Ms 0

Altså Når en klør seg i hodet i steden
for magen når en tenker er det ingen
tilfeldighet. Heller ikke at en blir offer
for den romantiske kjærligheten eller
at en danser sheik og ikke sprinar.
" Kulturen lever i alle våre bevelgelser,"
sier Jan Myrdal, en svensk kommunist.
Derfor er det like umulig å oppnevne en
ansvarlig for kulturen for f. eks. sommerleirene som det er å oppnevne en
ansvarlig for proletariates diktatur.
Dette forteller i hvertfall 1) Kulturdiskusjonene må ikke forbeholdes kuns2) Å få
terne.
grep om kulturen er en nødvendig
forutsetninga for korrekt å tillempe
marxist-leninismen på den norske revulusjonen

Sovjet.
- Den direkte undertrykkinga og nøden
valget mellom
var hardere. Folk hadde ofte ti
å sulte ihjel eller slutte seg l kommunistene for å jage bort godseieren.Nå har folk
mer tid til andre ting.
- Den herskende klassens påvirkning er
mer konstant og gjennomgripende.( jfr.
TV,radio,aviser ol.)
- Den sosiale isolasjonen( jfr.blokk gettoene) som bryter ned samhørigheten,
verdifellesskap og tradisjon hjemmefra.
Folk mer hjelpeløst overlatt til borger-

2)En overvurdering av ungdommens
interesse for hva som vanligvis kalles

skapet.
- Mer fritid ,som oftest betyr stort politikk.Vi veit at svært mange vikjenner
er opptatt av andre ting .Da kan vi gjøre to
konsum av borgerlig ideologi.( jfr.Kiosk r
litteraturen som særlig ungdom kjøper) ting:Gi faen i virkeligheten eller ende pol- 0.3 viktig ,for oss som ungdomsforbund itikken vår .Vi gjør sjølsagt det siste.
3)En undervurdering av kraften i den
pskogåvire
borgerlige påvirkninga.Ungdom som ungd.årleer
lentil å bli "gagnlege menneske i heim og
til herskernes kultur vil være
ket
samfunn)
lenket til herskerklassen.
- En utbredt interesse for kultur og
4)En oppfatning om at kultur ,det driver
kunst hos ungd.( jfr. platesalg og bibliotek- vi med for å gjøre oss mer populære. Men
utlån)
borgerlig kultur er und ertryk kelse ,det
nske omfattende mot-kulturell
- Ense
skaper proble mer for folket, derfor er det
bevegelse av mer eller mindre folkelig
opp kampen ogs j=, dette omog proletært preg.Bla. undergrunnslittera- vr• plikt å ta redde
rNdet.l full b.
turen som solgte i 35000 eks. i 1973,
NED MED INTERESSEKAMPEN?
interessen for det kollektive samværet
Nei ,absolutt ikke.Det er bare den som
ved visefestivaler ol.
kan reise store masser til direkte kamp
SYSTEMATISK JOBBING:
mot stat og kapital ,det er den som må
danne grunnlaget for et oppsving i kulturDerfor må kulturkampen bli en inte arbeidet. Men vellykka interessekamp er
grert del av klassekampen ,og ikke noe
ene sida utvi bare driver med på si eller i ny og ne. igjen avhengig av at vi på den
Det kreves systematisk jobbing for å vikler en kiet som kan skape liv og røre
gjennopplive,forsvare og utvikle den kult- rundt kampen ,på den adre sida utvikle en
og kultur som gir Folk tillit til seg sjøl
uren og kunsten som arbeidende og kjemp- 'ptil
generasjoner og sin egen skaperkraft. Men kulturkampen
ende mennesker gjennom
har skapt av sine håp,lengsler og følelser. må også drives uavhengig av int.kampens
Det er en strategisk nødvendighet. Ro og ebbe.Eks. Rødt MILJØ,aksjoner for
skikkelige filmer i bygda/byen,opprette
En kultur som ikke forvrenger virkelig proggresive boksirkler ,arrangere filmheten ,som retter oppmerksomheten mot
jaksonere mot m ote-jaget
,
tu
fordirnm er Dg kulrkvelder
det som er viktig ,som går mot
gerew o
mot den `, Misse - konkur ranser arranfa
dermed
retter
seg
,og som
094) Osv.
Ø.
borgerlige kulturen er det folket trenger. kamper,starte gratie gitarkurs
lt tbearl i -
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PETTER SKRIVER I BOLSJEVIK-5/74
om Rød Ungdom og gymnaskampen. Etter erfarne kadrene skal sitte i styrene på
å ha tatt del i gymnasarbeidet våren-74, alle plan.Kaderfostringa skal i all hovedmener jeg å kunne si at hovedtendensen
sak skje gjennom ekstert arbeid,vi trehar vært et skritt mot høyre. For å få
full forståelse, tror jeg det er nødvendig nger kampglød - ikke inn advendthet.Dette
å gå tilbake til diskusjonen om nominasjo- resulterte i at lagsstyren e ikke maktet
å lede våre kamerater p å skolene,fornene til Sentralutvalget i NGS (SU):
bredelsene rnaglet fullstendig enkelte

RoD IINUIfifq GYMNASIUM

I vårt lag var ei tid uenighet på spørmålet
om det var riktig av oss å stille kandsteder .Resultat:Ingen kampledelse - noe
idater til det nye SU.Mindretallet-som bare kan gi seg utslag i aksjonisme.
deriblant meg--mente nei
C) Forholdet til SVU.Som kommunitser
utfra
denne begrunnelsen:
er vi motstandere av politisk hestehandel
1) Arbeidet i distriktsutvalgene
- ikke bare i teorien. Selv om vi på enmå
prioriteres ,det er der kampene finner kelte skoler sto svakt var det feil å støtt
sted.Det er veldig vanelig å legge alt
SVU‘re soø som kandidater til landsmøte
ansvar på SU blant gymnasiastene.
Still til valg på vår
L linje,gi starts,
2) Vår linje ville sannsyneligvis komme
skuddet til diskusjon om kamp - eller
i mindretall i det nye SU (jfr. valghalehengslinje, - og ta heller et vedr
kommiteen)--det ville være lite vi kunne
nederlag i første omgang.Vi kan aldri
få utrettet.Vårt arbeid
måtte konsenseire uten kamp. Vier villig til enhet med
treres i Landstyret for å få pressa SU
SVU,men på klassekampens grunn. Der
til å innta en riktig linje.
hvor vi samarbeidet ,skjedde det oftest
-Hvilke feil ble gjort på gymnasene???
på opportunistisk vis,på SVUg vilkår.
A) Opportunismen slo ut i full blomst.
--- Dette var mye kritikk,men når resVi var redde for "kornmunitshets"
ultatet,tross alt,ble brukbart,vitner det
og kjørte svært Forsiktig. De færreste
om hvilke enorme muligheter som ligger
steder våget vi å stå fram som kommu'foran oss.Men dette krever politisk kamp.
nister,selv ikke ved direkte spørsmål.
La ikke omdanninga bli "utvanning"
Og hvor mange skoler kom det ut lags- gjør Rød Ungdom til en kommun aviser på---???_- for ikke å snakke
om alle de skolene som hadde ROD DAG
istisk masseorganisasjon.
med bokdisk og salg av Røde Garde.
B) Brudd på den demokratiske sentralisme-aksjonisme.
Mange steder er det vanlig å velge nye,
uerfarne medlemmer inn i lagsstyrene,
ACHMED KIPCHO
for at de skal "utvikle seg". La oss slå
VESTLANDET
fast en gang - dette er FEIL.De mest

-.0 9 .. . ..8111

j i

Rudt milfg. Jult
Gro:Dyrkinga av "den sterke ener" er
dypt reaksjonært-ja Fascistisk. Slike
ideer må vi bekjempe,men ikke på den
måten at vi angrep folk moralsk og oven*
ifra og nedad fordi de har slike ideer,
leser Det Nye og Morgan Kane osv...
Walter:Vi må være flinke til å spille på
alle ti fingrene-ta utgangspunkt i ungdoms sunne interesser.F.eks.blant
motorungdom kan vi sette igang kurs
om motor,peke på hvordan motorfabrikantene lager motorer som bare holder
noen år for å få solgt nye.
Tanja:ET liknende eksempel:Jeg har hørt
at m-l'ere si at det er proletært å drikke
fordi arbeidsfolk gjør det.Men rusgiftsmisbruk er skapt av undertrykkelse og
opprettholder undertrykkelsen.Vi skal
ikke tilpasse oss massenes tilbakeliggende
de ideer,selv om disse ideene
av og
til kan være svært utbredt.
B- vik:Tilslutt:Ingen av oss var uenig i at
interessekampen danner det materielle
grunnlaget for oppbygginga av de røde
miljq5ene.Uten interessekampen vil de
sakene vi har tatt opp her være tomme
drømmer som henger i lufta.Bare i kamp
mot kapitalismens materielle undertrykkelse
else,vil folkets skapekrefter gro, Folkemiljøet og folkekulturen ha vekstvilkår.(jfr.EEC-kampen).
For at dette skal lykkkes må vi ha tusenvis av kommunister som går i spissen for
folkets kamp-også på det miljømessige
og kulturelle område.Dette skal de røde
miljq5ene hjelpe oss til.

* Ne

I AKP har diskusjonen om Al<P's

alt vårt arbeid.Det betyr at den også
stilling til komune og fylkestingvalgene må være det i forbindelsen mett dette
sa-ta for lengst. Det er viktig at vi får valget. Ved å stille opp arbeidsfolka
igang debatten i Rq5d Ungdom,slik at
krav i den likale valgkampen,ved å
vi kan få et bedre grep om politikken
trekke folk bort Fra DNA,ved å styrke
og kan være til nytte i det forestående klassekampen på alle nivåer er det vi
valget.I tillegg vil Rød Ungdom ha
kan tjene Fo,ket på
hell- spesielle oppgaver i forbindelse
i denne valgkampen.
med ungdommen.Sett igang kamerater! Vi bq5r også gå inn for å styrke partiet
red,
da dette er massenes organiserte
VALG
fortropp og de eneste som er i stand
til til å lede massenes - kamp nå
Snart starter sirkuset igjen.Vi kan
og på lengere sikt. Listen vi Berm ,
alerede merke det på debatten om
hvem som skal lede DNA,på at Høyre ivelger å stilne må ta utgangspunkt
bl.a. dette.
vil ha samarbeid med de andre borg.-

Tap for Trygve i 1972,
Tap for Trygve i 1973.
Hvem taper i 1 975?

elige partiebe med de "sosialistiske"
SKAL VI STILLE LISTER ELLER
DNA osv..Alle de borgerlige partiengs BOIKOTTE?
målsetninger er å få flest mulige tab- Jeg mener at AKP bør stille til valg
uretter slik at de kan administrere
på en ellerø annen måte. Lenin har
borgerskapets diktatur.De vil mele sin stilt opp noen retningslinjer for
egen kake,styrke sine respektiv e
når vi bør boikotte,for eksempel
partiers taktiske situasjon på tinget
i revolusjonære tider,men det holder
etc; Det er fortrindsvis ikke ønske å
ikke nå. (Jeg tar mulige Forbeholdf om
ta vare på massenes interesser som
situasjonen i 1975 ,men jeg tror ikke
driver dem. Til tross for vakre ord
den har endret seg så mye til da)
FØR valget ,eller mulige velmenende
omune-stat sentralisering osv mye
Et annet av hans argumenter som
Lettere.
kandidater,handler disse partiene
har vært vårt hovedargument tidligikke i samsvar med massenes
Det er flere måter man kan velge
ere,nemlig at partiet har vært for
ønsker og behov.
-nellom.
svakt ,holder ikke lenger.Det har vist 1.Reine partilister.
SV på tinget har stort sett gått inn
seg gjennom Stortingsvalget i fjor.
2. Landsomfattende forbund med SV.
forenhalgspitkovenfr
Det vil også være mange positive
3. Lokale fronter.
DNA.Det siste er deres krampaktig
sider ved å stille til valg.Hele land- 4.Valgforbund av Rød Valgallianse
forsøk på å bortforklare at de stemt. et kommer til å konsentrere seg
type.
for ilandføring av olje i utlandet
om valgene ,og det er en utmerket
mot deres egen programpost:det er
anledning til å få ut vår propaganda.
en skole i opportunisme(jvf Orientering 25-74)
Vi vil antakeligvis også få dekning i
i massemedia av ulik art. Vi vil kunne
TJEN FOLKET
trekke de i t-nå" lokale sakene i større
re perspektiv og vise forholdet
Det er parolen som er rettesnor for
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FRAM FOR RØD VALGALLIANSE.
Jeg anser det for å være den beste
og eneste løsningen på landsbasis
t senJeg skal ikke gå inn på de forskjellt je ved dette valget.Det bør være ellegg
tralisert opplegg ,sjøl om vi i ti
formene i detalj,men bare nevne
bør vimre de dyktigste til å kjempe
litt kort om hvorfor jeg forkaster
fram de lokale sakene i valgkampen.
de andre til fordel for Rød ValgDenne formen gir oss en rekke forll'anse Sjøl om Lenin sier det er
deler . Vi fratar oss ikke muligheten
allment riktig for et kommunistisk
til å stå fram som et landsomfattende
parti å beholde sin uavhengighet,
alternativ til SV .Det vil si at vi er
mener jeg det er vanskelig reint
den eneste store fronten Fordi Sv
praktisk å stille egne lister slik at
da er et parti.Det er viktig at det er
det ikke lar seg gjøre. Partiet er
en front bygd på dagsaktuelle saker.
nnå så lite, atdet i de færreste
Det trengs en skarp markering mot
kommuner ville bli noen lister.
'Dessuten vil det innebære en så stor DNA,ikke den linja som SV ser ut
til å lagt opp til.
sikkerhetsmessig risiko, for vi
Videre kan vb kompensere at vi ikke
måttre i tilfelle offentliggjøre så
har egne lister. Blir fronten omtrent
enormt mange på landsbasis at
som stortingsvalget i fjor ,kan vi lett
store deler av organisasjonen ville
bli blottlagt.I den langsiktige kampen komme inn på kommuneees avhengighetsforhold til staten og avslører dens
går vi inn for å fore. .e alle som lar
klassekarakter.Vi kan også avsløre
seg forene og dette prinsippet bør
for eks .
SV og DNA's forholdvitilvil
også lede oss i den daglige kampen.
få
Sovjet ,olja etc .0g
Dessuten ville det være "venstre"
er en
å ikke å hanoe tiilbud til de uavherci- helheten i vår politikk noe som
rt
t sik
av. fordel ettersom valgenee helt
ige som det er ganske mange
vil bli gjort rikspolitiske av de andre
Jeg tror det er meget urealistiskå
partiene.Og vi vil få fram helheten
få et landsomfattende forbund med
trengs siden det både er valg
SV.Alle erfaringer fra massekamper som
det siste året har vist oss at de legger til kommunestyrer og fylkesting.
isolere Rød Valgallianse er kjent for velgseg opp til DNA og forsøker å
erne alerede og vi forvirrer dem
oss.Sjøl om alternativet ikke helt
ikke unødig ved å stille under forskjetvil bli
kan utelukkes,tror jeg det
lige m- ..vn hver gang.Dessuten vil det
å kaste bort mye tid og krefter til
være et apparat som kan drive fram
ingen nytte.Dessuten har de gått så
lister i de svakere kommunene.U
mye til høyre at det ikke lengre er
ar- hyre viktig blir det også at vi får aksjølsagt at det er ønskelig med sam
tivisert massene i frktnten i valgkamp beid fra vår side.
Formen lokale fronter synes jeg der-- arbeidet.
imot må diskuteres ganske nøye .Det Men det er klart at et slikt arbeid og-så har sine begrensninger. Fronten kan
er helt klart at de vil være med på
vil være liten
bli for trang ,og det
„å styrke den lokale kampen ,og at
sansynelighet for å få med venstre
"man mye lettere vil få samarbeid
med andre progressive og muligens orienterte avdelinger .Dette mener
hele lokalavdelinger av SV .Det er ' jeg likevel kan løses ved at det er
mange saker man kan eness om ,f.eks unn tak fra denne linja de stedene
ing ,fiskeri- i landet det er grunnlag for det,der
s j u khusnedleggelser,pendl
en lokal front vil være mer fordelakt -grensa osv.Vi vil også kunne delta
ig,men det må i tilfelle vurderes
svært mange steder ,og muligens få
noen mendater.(sjøl om ikke dette er konkret i hvert enkelt tilfelle.
Noen steder vil det være vanskelig
det viktigste).
Men likevel mener jeg ikke dette
å reise Rød Valgallianse og heller
holder.Det vil bli for store forskje ikke være muligheter For en lokal
eitler fra korrune til kommune,og jeg front.Her må man da aktivt gå inn
partiet dermed vil forsvinne for boikott. Det holderTrå oppfordre
mener at
folk til å stemme SV fordi de er "litt"
jeg
på landsbasis. Videre synes
spre kreftene bedre enn andre.Det er de nødvendig
jeg det er viktig ikke å
vis ikke,og i alle tilfelle er det ikke
for mye.Vi har ikke uanede ressurser
vår linje å be folk å støtte noe annet
se av.

åø

Den krokrygde mannen og de skrikende
sjøfuglene er de eneste som er tilbake

---

enn det vi går inn for sjøl.
Det er mange ting jrg ikke er kommet
inn på her ,bl.a.hva vi bør legge vekt
på i programmet,hva som blir Rød
Ungdoms Fremste oppgave i forbindelse med valget og mye annet,men
det får heller komme seinere.Jeg
utfordrer alle medlemmer av
Rcpd Ungdom til å sende inn innlegg til
Bolsjevik for å få en livlig diskusjcirn
om alle sider ved kommune og fylkestingsvalgene 1975.
Bergtora.

