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ØcpK

LEDERO Nytt format
annet kladd
Bladet vårt har fått nytt utseende.
Årsaken til det er at det tar kortere
tid å sette opp bladet med det nye
Formatet.
Vi i redaksjonen har lenge vært klar
over at Bolsjevik har falt på sida av
lages arbeid og er blitt alt fot lite
brukt i det daglige arbeidet. Ved å
korte ned på produksjonsprosessen
vil stoffet bli mer aktuelt.Men
hovedvekta av omlegginga kommer
til å ligge på det politiske området.
Bolsjeviks hovedoppgave må
bli å politisk mobilisere medlemmene
rundt Rød Ungdoms hovedoppgaver.

Forskudd at styrer og lag kan planlegge sjøl hvordan hovedlinja skal
tillempes lokalt. Dermed kan vi sikre
lagas sjølstendige rolle og hindre
heseblesende dag-til-dag arbeid som
ofte fører til monopolisering Fra
enkeltpersoner.
De andre viktige oppgaver for Bolsjevik er å være et organ for politisk
kamp og kritikk.. Etterhvert vil vi
satse mye på å få igang en debatt på
våre hovedsaker.

'

Denne omlegginga av redigeringa tror
vi raskt vil føre til at Bolsjevik kommer i sentrum for lagas interne

I god tid i forveien ønsker vi å ta for

arbeid.Men noe skikkelig medlems-

oss våre hovedoppgaver ,peke på hvor-

organ kan ikke bladet bli hvis det ikke

For det er hovedoppgave,hvordan de

blir en toveiskontakt redaksjon-laga.

skal gjennomføres og hvilken pers-

Det er svært viktig at styrer og med-

pektiver de gir for det mer langsikt-

lemmer sender innlegg ,repotasjer ,

ige arbeidet.

lager intervjuer osv.Bli ikke sittende

tidligere er disse linje le ofte bare
blitt kjørt ut til de mest framskredne

med gode erfaringer eller uenighet.

av medlemmene gjennom andre inn-

BV-red.
PS.Vi har hørt rykter om at noen

terne skriv.Nå ønsker vi å nå breiere

styrer blir sittende på Bolsjevik

ut i organisasjonen med vår hoved-

i dagevis før medlemmene får det.

linje. På den måten ønsker vi å styrke

Ja,ofte kan det gå over en uke.Kan

medlemmenes politiske grep. Sam-

det vqIere sant???NEI.vi nekter å

tidig ønsker vi å ligge såpass på.

tro det:.
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Råd Ungdoms

LonosmihrE

_andsmøtet markerte den framgangen

Ungdoms teoretiske grunnlag og stra-

død Ungdom er inne i. I dag er Rød

tegiske mål, og aktuelle kampoppga-

Jngdom avgjort den sterkeste orga-

ver. Programmet slår fast at Rød

visasjonen blant sosialistisk ungdom.

Ungdom er en kommunistisk organi-

li er den eneste organiasjonen med

sasjon, med marxismen-leninismen,

?t kommunistisk grunnlag, en klar

Mao Tsetungs tenkning som sitt teo-

inje for kamp mot de to supermakt-

retiske aS ideologiske grunnlag. Sam-

?ne USA og Sovjet, og den eneste

tidig gjorde Landsmøtet det klart at

Ångdomsorganisasjonen som konse-

vi skal holde fast på praksisen med

went støtter ' den dagskampen arbei

å

Jerklassen og ungdommen fører.

organisere flest mulig kampvillige

ungdommer til medlemmer, og ikke
stille store krav til politisk skolering

_andsmøtet slo fast at Rød Ungdom i

for ungdom som vil bli medlem.

stadig sterkere grad må konsentrere
seg om den delen av ungdommen som

Programm e t tar stilling til en rekke

=r i arbeid. Arbeiderungdommen be-

riktige saker som skiller R(pd
Ungdom

:yr mest i klassekampen, og a#beider-

fra andre ungdomsorganisasjoner.

ungdommen må derfor bli den ledende

Programmet sier bl.a.:

<rafta i ungdommens kamp. Rød Un3doms innretning på arbeiderungdomrn.,?n har gjort at arbeidere og lær-

- Forutsteninga fot å innføre sosialismen er at folket under arbeiderklassens ledelse gjennomfører en

linger utgjør en voksende del av med-

revolusjon og oppretter proletariat-

lemsmassen, og Landsmøtet slo fast

ets diktatur. Folket må være forber-

at denne utviklinga må fortsette med

edt på å gjennomfør e

ø kt kraft.

og forsvare

revolusjonen med våpen i hånd. Pra
tet om fredelig, parlamentarisk

Det politiske programmet Landsmøtet vedtok, tar stilling både til Rq5d

overgang til sosialismen svekker
folkets politiske beredskap og tjener

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

Programmet tar ellers stilling til c
objektivt borgerskapet.
rekke aktumylle kampkras' for arbeic

- Revolusjonen kan ikke seire om

rungdommen og ungdom under utdar

ikke arbeiderklassen forener seg

ning,og slår fast retningslinja for

med de andre utbytta og undertrykte

Rød Ungdoms Innsats i dagskampen

klassene, først og fremst de arbeid-

og i ungdommens interesseorganisa

ende bøndene og fiskerene.

sjoner.

- Det kommunistiske partiets lede lse er augjø ■ rende for folkets kamp,

Landsmøtet vedtok også uttalelser

både i dagskampen og i kampen for

om Palestinernes kamp, kampen rr

sosialismen. AKP(m-l) er det eneste

Unge Høyre, og en støtteuttalelse

kommunistiske arbeiderpartiet i Nor-

til de streikende telefonsentral - mo

Rød Ungdom slutter fullt opp
ge, og

ørene.

om AKP(m-l)s politikk og stiller seg
Landsmøtet valgte et nytt Sentralst

under dets ledelse.

re, som på sitt første møte har val

- De to supermaktene USA og Sov

Helge øgrim til formann. De andre
jet er den viktigste fienden til alle

offentlige medlemmene er Per Eivi

verdens folk. Sovjet er et imperia-

nd Skeid, Hilde Haugsgjerd og Stei

listisk land å lik linje med USA. Et-

Larsen. Sentralstyret består av

ter Stalins død gjennomførte Krust-

ca. 50% unge arbeidere, og ca. 50'

sjov og hans klikk en kontrarevoluer jenter

sjon i Sovjet og gjeninnførte kapitalismen. Sovjet er i dag et stats-mo
nopolkapitalistisk land med fascistisk
styre. Både USA og Sovjet truer

BERETNINGA som Landsmøtet vec

Norges sjølråderett, og kampen

tok, blir seinere sendt ut til med-

mellom dem gjøt at faren for en ny

lemmene.

verdenskrig øker. Alle virkelige an-

POLITISK PROGRAM OG VEDTEK

ti-imperialister må sloss både mot

TER blir gitt ut eksternt i eget heft

USA-imperialismen og sosialimperialismen.

II1~ =ION

Me N= OMN MEIE EINE

MEIN Iffil• MEI
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VEDTAK
PÅ LANDSMØTET
i

økende grad et haleheng til den sovjetiske
sosialimperialismen. Å ta kampen mot
supermaktene opp i valget er i samsvar
med arbeiderklassens og folkets interesser. Å unnlate å gjøre det er bare til fordel
for imperialismen og opportunistene.
I valgkampen må de revolusjonære og
anti-imperialistiske parolene forenes med
konsekvent støtte til folkets dagskrav.
Gjennom valgkampen skal vi fremme klassens og folkets egen kamp, og ikke, som
de andre partiene, passivisere folk med
gyldne løfter om hva som kan utrettes i
kommunestyrer og fylkesting.
Vi mener vedtaket om å stille til valg
sammen med uavhengige sosialister i en
Rød Valgallianse er riktig. Det fins mange
revolusjonære klassekjempere som kan

valget

VEDTAK OM KOMMUNE- OG
FYLKESTINGSVALGET 1975
1. Rød Ungdom støtter helhjertet
AKP(m-l)s vedtak om å delta i kommuneog fylkestingsvalget 1975.
Å delta i valgkampen med et revolusjonært alternativ til de borgerlige, sosialdemokratiske og revisjonistiske partilistene er viktig for å utvikle den politiske
kampen i arbeiderklassen. I motsetning til
de andre partiene vil AKP føre en valgkamp som støtter arbeidsfolks egen kamp
og avslører kommune- og fylkesting-apparatet som en del av borgerskapets diktatur.
I dagens situasjon er det riktig å føre
valgkamp på grunnlag av en revolusjonær
plattform som tar stilling for proletariatets diktatur og som tar avstand fra de to
supermaktene. Dette er viktig for å bekjempe opportunistenes innflytelse i arbeiderbevegelsen. Spørsmålet om proletariatets diktatur trekker et avgjørende
skille mellom borgerlig .parlamentarisme
og revolusjonær politikk. De to supermaktene truer verdensfreden og også det
norske folkets økonomiske og politiske
interesser. DNA fremmer USA-imperialismens interesser i Norge. SV blir i

delta i et sånt samarbeid. Rød Ungdom
stiller seg som oppgave å trekke med
mange sympatisører og andre revolusjonære ungdommer i valgkampen.
2. Siden stortingsvalget i 1973 har SV
gått med stormskritt mot høyre. SV har
gått inn for samarbeid med klasseforræderne i DNA-ledelsen, boikottet flere
anti-imperialistiske demonstrasjoner og
gjennom det støttet den imperialistiske
supermakten Sovjet og svekket hele det
anti-imperialistiske arbeidet. På stortinget
har de verken arbeidet for å avsløre den
borgerlige parlamentarismen, eller stått
for konsekvent støtte til interessekampen.
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politiske kampen blant ungdommen. Det
har betydning for oppslutninga om og
rekrutteringa til Rød Ungdom, og for
utviklinga av ungdommens anti-imperialistiske kamp og interessekampen. For det
andre fordi det er vår revolusjonære plikt
å støtte opp om AKPs sentrale kampoppgaver. En av Rød Ungdoms viktigste
oppgaver vil alltid være å støtte partiets
kamp.
4. Der AKP velger ikke å stille lister,
må det gjennomføres en aktiv valgboi-

Sjøl om SV fortsatt tar riktig standpunkt
i enkelte saker, noe som gjør det mulig å
samarbeide med SV i noen konkrete
aksjoner, er den sosialdemokratiske og
revisjonistiske høyreutviklinga helt klar.
Rød Ungdom støtter AKPs vedtak om
ikke å gå inn for samarbeid med SV i
valget 1975. I motsetning til ved stortingsvalget i 1973 eksisterer det i dag ikke
en omfattende bevegelse i arbeiderklassen
for enhet på venstresida i valget. Den
klare høyreutviklinga i SV har også likvidert mulighetene for enhet på et konsekvent progressivt og anti-imperialistisk
grunnlag. Derfor har det heller ingen
hensikt å rette henvendelser til SV med
forslag om valgsamarbeid.
3. I valgkampen vil AKP legge hovedvekt på arbeiderklassen, spesielt i storindustrien. Ved sida av dette legger AKP
stor vekt på ungdommen i valget. Det
skyldes både at ungdommen er strategisk
viktig, og at den kommunistiske bevegelsen står relativt sterkt blant ungdommen.
AKPs prioritering stiller store krav til
Rød Ungdom. Vi kan ikke ta lett på
valget og si at »for ungdommen er andre
ting viktigere». Vi må føre alle valgkampens viktigste spørsmål ut til diskusjon
blant ungdommen på arbeidsplasser, skoler og i boligdistrikter. Vi må konsentrere
oss om å vinne de mest progressive, og
samtidig drive masse-agitasjon. Vi må ta
initiativ til prøveavstemninger på skolene
og i enkelte klasser og lage åpne møter
om valget.
For at vi virkelig skal nå ut blant
ungdommen må vi begynne valgkampen
på våren. De få ukene etter ferien er for
kort tid for en skikkelig valgkamp.
Vi går inn for en aktiv deltakelse i
valgkampen av to grunner: For det første
fordi det er svært viktig å føre denne

KREVER
ARBEIDERNE

SKAL STYRE
BEDRIFTS
DEMOKRATIET
•

F OR

SJØL BESTEMT

,M3ORT

P~,DEF"

0

n-ED1'‘UF°L
OG

KYSTBE
KRAV

BANK- OG
KREDITTVESENET
IKKE
DEPRIVATISERING,

MILS
FISKERIGRENSE

MEN FULL
OFFENTLIG
STYRING

•

CilENNOMFORT FRA I..IANUAR

Her er en plakat SV kjOrte fram i
en "offensiv" sist sommer. Den
sier ikke så lite om SVs ideologi.
Hvem stemte slik at sjcplbesternt
abort ikke blei gjennomf<prt?Hvem
unngår å kritisere Sovjet når de
presser på For å hindre utvidelse
av fiskerigrensa til 50 mil?Og hvem

v

skaper illusjoner om at %"staten,
det er alle"?
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kott. Arbeidet må særlig rettes inn på å
vinne de mest progressive for boikotten.
Vi må forklare at en stemme til SV lokalt
vil fungere som en støtte til hele SV og til
SVs ledelse, og derfor stå i motstrid til
revolusjonær, anti-imperialistisk og progressiv politikk.
Rød Ungdoms 9. Landsmøte
desember 1974.

2 kn
militærtjeneste
1. Landsmøtet kritiserer den
opportunistiske og liberalistiske
tendensen hos flere medlemmer til
Å søke seg unna militærtjeneste ved
dimming eller ved å søke sivilarbeid.

Vedt4+j fra landsm95tet - til
alle medlemmer :
"Det er uforenlig med medlemsskap i Rq5d Ungdom å
motarbeide AKPs og Rygd
Ungdoms linje i valget ved
å stemme på eller på andre
måter stiptte andre partiers
lister."
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2. Landsnrnøtet mener at alle

4. Landsmøtet pålegger grunn-

medlemmer av Rød Ungdom skal av- organisasjonene å Føre politisk og
tjene militkr veneplikt. Det er i

ideologisk kamp med kamerater som

motstrid til Rød Ungdoms linje å go- ikke vil ta militærtjeneste, med det
dta dimming, hvis det ikke er nødven-;iktemål å overbevise dem om å
dig av klare helsemessige årsaker. gjøre tjenesten.

3. Landsmøtet pålegger medlem

5. Grunnorganisasjonene oppfor-

mer som har tenkt ikke å avtjene

dres til å gjøre mest mulig for å

verneplikt å ta spørsmålet opp til

støtte de som avtjener militærtjenes

diskusjon i laget.

teen , slik at de kan gjq5re best mulig
politik arbeid, og slik at personlige
problemer reduseres.

6. Lagsstyrene plikter å gi rapport til Distriktsstyret eller til Sentralstyret om medlemmer som skal
ut i militæret.
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DEN
REAKSJONÆRE
OFFENSIVEN
gerskapet får også med seg deler av

1.
De reaksjonære politiske kreftene er
på offensiven blant ungdommen.Denne offensiven er støtta opp under av
borgerskapet som er trua av økono-

småborgerskapet, særlig blant forretningsfolk. Blant arbeiderungdommenhar de reaksjonære i dag liten
innfbtelse, utover den de får i de
større byene der miljøet rundt de

misk krise og av folk som går til

reaksjonære river med seg noen.

venstre. Denne offensiven har sin
begrensning føsrste og fremst i at

3.
det er en ungdomsforeteelse. Dette
må ikke få oss til å tru at offensiven
ikke er farlig, men det får oss til å
forstå at vi i dag ikke opplever ei ny
McCarthy-tid, slik som den i 50-åra.
HVis vi ikke klarer å møte offensiven
kan det legge grunnen for en reaksjo-

Den viktigste motsigelsen i Unge
Høyre i dag, er at de på den ene sida
ønsker å fremme en ytterst reaksjonær
politikk, mens de på den andre sida
drømmer om "folkepartiet", at Høyre
og Unge Høyre skal bli organisasjoner
for store folkegrupper. Denne motsi-

nær storm.
gelsen blir skarp, fordi en reaksjonær politikk er stikk i strid med

2.
Den reaksjonære politikken slår først og fremst ned blant borgerskapets
unger. For å verne om sine likdom-

interessebe til de største gruppene
og klassene i Norge. Den reaksjonære politikken kan bare vinne fram når
den kommer fordekt og fordreid.

mer, samler borgerungdommen seg
nå til kamp mot kommunismen; tida
med lettliva utflipping blant borgerungene er over for denne gang. Bor-

/0

Motsigelsen mellom den reaksjonære
politikken og folkets interesser gjenspeiler seg også innad i Unge Høyre,
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og skjerpes når vi reiser kamp mot

ske ungdomsorganisasjon og at

de reaksjonære standpunktene.

de er mot arbeiderklassene
interesser. F.eks. at de ikke
støtter streikende.

4.
2.

Sentralstyrets Arbeidsutvalg la opp

Solidaritet med verdens undertrykte folk. Spesielt på

en politikk for å møte den reaksjonæ-

hvilken stilling de tar til USAre politikken i to punkter:
1.

Åpne konfrontasjonsmøter.

2.

En landsomfattende aksjon på

imperialismen og Vietnam i

dac _•
3.

gymnasene mot UH-Flertall på

Sosialismen.Spørsmålet om
demokrati for folket, om und-

NGS' landsmøte i februar.

ertrykkinga og utbytting under

Denne linja har brakt oss framover

kapitalismen, spørsmålet om

og gitt resultater. Vi har klart å av

Sovjet er kapitalistisk og imp-

sløre for de progressive at de reak-

erialistisk.

sjonære standpunktene er folkefiendt-

Denne politikken må ligge til grunn

lige, vi har sjøl lært mye og vidreut-

for vår vidreutvikling av vår kamp

vikla linja vår, og Unge Høyre har

mot reaksjonen, både i 1 . mai-arbei-

ikke klart å forsvare sine standpunk-

det og videre. Når politikken er klar,

ter. Svakheten i dette arbeidet er

må vi legge ytterst stor vekt på å

masselinja, at vi i alt for liten grad

arbeide etter masselinja og stille den

legger vekt og arbeid på å dra med

i sentrum for vår tenkning.

uavhengige progressive i arbeidet.

POLITISK KOMITE
Kampen mot de reaksjonære må orgaI SENTRALSTYRET
nisere mange progressive og mange
som er mot Unge Høyre.

5.
I arbeidet framover må vi møte de
reaksjonære på 3 Felter først og Fre mst
1. Arbeiderklassen. At Unge
Høyre er borgerskapets politi:

/I
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0.45".

Grunnlaget og utgangspunktet For

strekes at en del kamerater kjørte

m-1 bevegelsens polititke linjer 1.

ei høyre linje på dette i fjor. De gikk

mai er å forene alle som lar seg for-

inn for at fronter skulle reservere

ene i ett tog på klassekampens grunn.

seg mest mulig,og bare ta stilling til

Demonstrasjonen skal ha sin front

den parola som vedrørte frontens

mot begge supe ,-maktene ,USA og

arbeid. )Kvinnene kjemper mot AP-

Sovjet,ha virk e lige anti-imperialist-

regjeringas kvinnefientlige politikk:

iske paroler o rette seg mot mono-

Vi kan ikke gå inn for en KF - støtte

polkapitalen .Særlig gjennom streike-

til et AP/samorg tog.Nei ,vi må stille

kampen i det si, te og i kampen mot

oss i spissen for at også frontene skal

30.timers uka,i kampen for at LO

slutte seg til klassekamptogene.

må annerkjenne YLI som yrkesskole-

<ameraterlDette danner vårt grunn-

elevenes og lærlingemes 'sin interesag for enhet på klassekampens grunn

seorganisasjon . o. 1. har AP avslørt

1 . mai . Enhver enhet som ikke inne

sin borgerlige politikk.Det'er derfor

holder disse sakene er for oss uaks-

viktigere enn noen sinne at

eptabelt.

demonstrasjonen 1.mai har en klar
INGEN KONSESJONER TIL AP/LO

front mot høyresosialdemokratiet.

TOPPEN.

(Regjeringen)

Det er brei enhet i 1=2«3L.Ungdom om

Vår politikk videre er å ta opp alle

nødvendigheten av front mot AP/LO

viktige lokale klassekampsaker,med

toppen.Alikevel var det i fjor tender.-

særlig vekt på fagbevegelsen og arb-

ser ute og gikk som:"Vår plass er.så

eiderklassen. Kampen for sosialismer

liten,de angriper oss ikke" eller"

skal også være med i det politiske

det politiske grunnlaget er i orden

grunnlaget,som en av hovedparolene.

og vi får alle appelantene" osv.-og

Det må understrekes at det skal

på dette grunnlaget mente en del

Finnes parolefrihet og rett til å reser

kamerater at det ikke spilte noen

vere seg i forhold til paroler i grunn-

rolle som vi stod på samme taler-

laget en er uenig i,eller ikke ønsker

stol som regjeringsmedlemmer.

å ta standpunkt til.(det må her under-

12
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"s0w49w
Kjernen i denne type Feil ,er anner-

og passive og aktive sabotasje av de

kjenning av AP/LO toppen som en

siste streikene viser dette klart.

del av arbeiderbevegelsen.Det må

Deres fullstendige uvillighet til å

derfor slåas fast at vi er prinsipiellt

kritisere AP og pra t et om "sosialist-

mot enhet med høyresosialdemokrat-

isk flertall på stortinget" er andre

ene og at å stå sammen med dem på

eksempler.I år vil dessuten SV ha

på talerstolen 1. mai er det samme som

mulighet for å renske ut alle avik

som å støtte AP/LO toppens reaksjon-

Fra ledelsens linje og situasjonen er

ære politikk.

forskjellig fra de foregående år. Vi
kan derfor slå fast at at det i år er

MULIGHET MED ENHET SV/AKP?

urealistisk og feilaktig å regne med

MULIGHETENE FOR ENHET HAR

samarbeid med SV 1 .mai.Det vil

SKIFTA FRA ÅR TIL ÅR.

derfor være feilaktig av oss å legge

Etter EEC kampen var AP svekka.

hovedvekta på forhandlinger med dem.

SV var ennå uklare på spørsmålet

SV's hovedlinje vil altså bli enhet

om Sovjet og forholdet til DNA.

med AP.Dette vil gi seg utslag i en-

Blant massene var det et sterkt ønske

het i samorg .Dette er bare en kamu-

om enhet og vår linje var å samle
kreftene til venstre for høyresosial -

flasje for ei linje som i praksis er

demokratiet. Det var denne' situasjon

Faglig 1.maifront
1975

en som la grunnlaget for enhet med
SV/AKP 1 .mai-73.I-74 la AP om
taktikken for å vinne SV.De kutta ut

- begynn arbeidet nå!

partinavnet i samorg.Samtidig var

Fi

SV klarere i sin pro-sovjet politikk
og de værste revisjonistiske samar-

:12\ STREIKERETTEN!

beidsivrerne i SV fikk gjennomslag

kacrip
AP•ra9lerinSens
kiass,ismarbcid!

for sin linje om enhet med AP.
Samtidig var det mulig å oppnå enhet AKP/SV en del steder ,fordi det
fantes stor uenighet mot den sentrale
linja innenfor SV.SV står altså for
to linje' i 73/74:Enhet med AKP og
enhet rr pd AP.
UREAL,STISK MED ENHET SV/AKP

enhet på
klassekampens grunn !

SV vise." nå stadig klarere at de har
inngått allianse med AP.Deres vaklete

13
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PIZSJegb*
støtte til AP-regjeringa.

nombrudd i å mobilisere dem.Blant

SITUASJONEN BLANT UNGDOMMEN

våre kamerater er det tendenser til

SVU vil ha som hovedlinje å følge

For snever mobilisering og kamerat-

SV's linje på 1.mai.SVU viser klart

er går i for stor grad å lusker blant

den samme høyredreiinga som SV.

"de gode gamle progressive".I år

Spesielt gir dette seg utslag i SVU's

må vi kvitte oss med den slags feil

holdning til UH-aksjonen.Våre linjer

og vise at vi virkelig kan mobilisere.

må derfor være de samme ovenfor
Imobiliseringa skal vi følge opp de

SVU,som SV.Samtidig er det viktig

linjene vi har begynt på i kampen mot

å understreke at motsetningene innen-

UH.Dette betyr at vi innretter mobil-

for SVU vil bli større ved enhet SV/

iseringa i kamp mot UH og videre at

AP. Vi har derfor en mulighet til å

vi tar utgangspunkt i de folka som har

hindre en del SVU'ere i å gå i SV/
DNA tog. For det er sjølsagt viktig

tatt et klart standpunkt i denne saka.

å hindre AP/samorg. togene blir

PLATTFORM FOR DANNING AV

store.Det er ikke først og fremst

UNGDOMSKOM1TEER.

fordi de mobiliserer så mange at vi

Lokale paroler ,ungdornmen1/4•Wav.

vil ha SV ut av AP toga.Det er pol-

Fcpr ungdornskomiteen er det viktig å

itisk viktig for klassekampen i Norge
legge stor vekt på de faglige og skole-

at AP-toga er små og SV-ledelsens

politiske parolene. Også ungdomskornhøyrelinje er derfor til stor skade
iteen skal stå på et skikkelig klasse-

for arbeiderbevegelsen. Det er idag

kampgrunnlag her og vi skal legge

mulig å få en del SVU medlemmer

vekt på å få virkelige proletære tog.

til å forstå dette.

For å skikkelig å kunne massemobil-

Ut fra dette:Uansett mulighetene for

isere,må vi forme parolene slik at

enhet med SV må vi legge fram en-

folk virkelig kjenner seg igjen i de.

hetsforslag tidlig.Vi må opprette

Erfaringene viser oss at det er de

faglig 1.mai Front komite raskt,uten

gangene vi har greid å lage skikkelige

å vente på SV/SVU. Forhandlinger

lokale pa-oter at vi har fått gjennom

må ikke hindre oss i å komme ut til

brudd i nassemobiliseringa. Paroler

massene.

som:"Katta-elever mot gymnaslova"
VIRKELIG MASSEMOBILISERING

er for allmene og lite mobiliserende.

MÅ TIL.

Desuten er det feil å si at denne
parola er virkelig lokal.1 år må vi ha

Skal 1.mai bli en slagkraftig dag,
avhenger dette om vi virkelig går ut

paroler som er konkrete og agitator-

til massene og får et skikkelig gjen-

iske i formen,av typen:"Lærlimene

J

,,
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på NEBB krever 1 ,75 mer i timen

åpne møter i r orDindetse med i .mai.

og 20min.ekstra pause!'"

Her kan emner som sosialirnperialis

Ungdomskomiteens allmene paroler

men tas opp. Videre møter om Kina

må være de samme som Faglig 1 . mai

og Albania ol. Slike initiativ og måter

front ellers.Hovedvekt på kampen mot

å jobbe på,mobiliserer og utvikler

DNA/LO toppen. Dernest paroler som

massene på en konkret måte,og vi

"enhet elever-arbeidere" ,"kamp

lager en større bevegelse rundt 1. mai.

for sosialismen" ,"kamp mot de to

Komiteen må sjølsagt lage konfronta-

supermaktene og all imperialisme",

sjonsmøter med UHolg SVU og det er

osv....

viktig å planlegge disse tingene i god

Kamp mot reaksjonen. Plattforma

tid.

bør ha paroler mot UH ,med utgangspunkt i situasjonen i NGS og YLI.
Libertas må følges opp og UH's standpunkter i dagskampen."Unge Høyre
ut av Oslo EU" ol.
Det er viktig å understreke at mobil-

Det er mange ideer rundt omkring til
hva som kan gjøres i mobiliseringa.
I år må vi fullføre disse ideene,
kamerater,og ingen talekor eller nylaga 1 . maisanger skal ligge halvferd
ige hjemme,fordi vi synes det er

iseringa mot UH ikke bare må rettes

flaut å synge og rope i togene. La oss

i paroleform.Hele mobiliseringa må

vise i år at togene blir fulle av aktiv-

gjøres i kamp mot Unge Høyre.Vi må

iteter:
LAG EGNE UNGDOMSKOMITEER

ta dernn på klasseinnholdet i deres
standpunkt til 1 . mai:-kasting av røyk-

PÅ SKOLENE.

bomber mot tog. "sabotasje" av 1 . mai

Det er nødvendig at alle ungdomskom-

ved å stelle i hagen ol.

iteene slutter seg til den lokale 1.

NØDVENDIG Å MOBILISERE

mai komiteen. Dette må markeres
med egne navn,sorn eksempelvis:

MASSENE I ARBEIDET MED1.MAI.

Grefsen gymnas 1 .mai komite,til-

Til ungdomskomiteen må vi i første

slutta Faglig 1 .mai front.

omgang rekrutere folk som står oss
nær og som vi har jobba sammen

RØD UNGDOMS SJØLSTENDIGE

med,feks.ikampen mot UH.Det må

ARBEID.

legges stor, vekt på å få komiteene

Forutsetninga for slagkraftige 1 . mai

breie 09 mobilisere folka i komiteen

arrangementer er at Rød Ungdom

på konkrete politiske oppgaver.Kom -

stiller seg i spissen.l arbeidet må

iteens oppgave må være å legge

vi markere Rød Ungdom som ung-

grunnlaget og utvikle de politiske par-

dommens kommunistiske kamporgan-

olene.Videre bør komiteen arrangere,

isasjon.I planlegginga av 1 .mai

IS
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arbeidet må vi sette oss måtsttninger
-

kret i parolerorrn.
2.Vurder SV's linje.Vil dette bli

)ed hensyn til rekrutering og propa-

ganda.Vi må være dristige med hen-

deres linje lokalt? Hvis SV/SVU er

hold til studiesirkler og vi må trekke

vaklete til enhet-vil det være riktig å

folk fra studiesirklene med i det pol-

bruke lang tid på forhandlinger?

itiske arbeidet.

3.Vurder en konkret målsetting i

Kamerater'.Vi må legge stor vekt på

massemobiliseringa på plassen.

det sjølstendige komministiske arbe-

Hvilke metoder bør brukes for å opp-

idet og ikke slå oss til ro med at den

nå dette?Vil en mobilisering i kamp

uorganiserte ungdommen reiser seg

mot UH være tjenlig på deres plass?

til kamp. Det er vi som har ansvaret

Hvilke virkelige lokale paroler er

med å organisere disse innenfor

viktige i deres mobilisering?

våre rekker.

4.Diskuter oppretting av 1.mai
komiteer.Hvordan trekke inn uavheng-

Spørsmål til diskusjon.(ps.disse er

ige?Diskuter styret sin plan for det
ikke grundig gjennomtenkt:'.,.'-

videre arbeidet:konfrontasjonsmøter

1.Er det politiske grunnlaget for

ol.

vår linje riktig.Hva betyr dette kon-

Bildet er fra 1. mai

Organisasjonskomiteansvarlig.
41K1

1908 og er tatt på Youngstorget i Oslo.

lb
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VÅG Å KJEMPE!
VÅG Å VINNE !

Rød*Ungdom
STUDIESIRKELEN ER KOMMET.
Rød Ungdoms nye eksterne studie-

Boka inneholder også følgende
litteratur:MARX/ENGELS:Manifestet,
LENIN:Staten og TRON ØGRIM:

sirkel er kommet.Den inneholder
studieopplegg for følgende 6 møter:
1)Klasser og klassekamp.2)Arbeiderklassen og kampen for et revolusjonært parti. 3)Imperialismen . 4)
Staten og revolusjonen. 5)Proletariatets diktåtur .6)Klassestandpunktet
og oppsummering av sirkelen.

Proletariatets demokratiske diktatur
(utdrag),I tillegg kommer MAO:De
tre mest leste. Til møte 2 er det
meninga at man nytter heftet fra
AKPs studiesirkel.
Boka heter VÅG Å VINNE,VÅG Å
KJEMPE.Den koster kr.14.
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ÅRSPLAN
Kameratar. Sentralstyret sin politi-

essekamparbeid og arbeid med å om-

ske komite har handsama framleg-

forma arbeidsstilen.

get til årsplan for Raud Ungdom .

I. Det sjølstendige arbeidet stiller

Dette har vorebpå konferanser over

følgende viktige oppgåver for alle
lag:

heile la.ndet.Vi kan oppsummere

A)Eksternt:Stabelisering og auke i

semja om alle viktige punkt. Politisk

Røde Garde-salet. Auke i salet av

komite .vil slå fast følgende om plan

Uredd.

For 1975.

Vidare sjølsagt at vi offensivt mark-

I INNLEIING:
erer Raud Ungdomsom organisasjon
Raud Ungdom vil i året som kjem
i interesiisekampen,på skulen og
halde fram med å prioritera skulearbeidsplassen. All høgreopportunungdomen øvst. Skuleungdom
isme her må søkjast vist attende.

skal her tyde gymnasiastar og yrke-

B)Internt:

sskuleelever.Yrkesskuleelevane skal

Økonomi: Full kontingentinnbetali-

vere jamnstelt med gymnasiastane

ng frå alle lag. Styrking av sjøl-ber-

(like høgt prioritert).
Arbeiderungdommen skal prioritr .erast som nr.2. Likevel slik atarbeidet

ginga ved å sikra sommarkontingent

blant arbeiderungdommen stadig vert

frå alle medlemmer.
Rekruttering: Offensiv satsing

meir og meir styrka.Berre slik vil
det kunna skapast grunnlag for å

for storstilt rekruttering både direk-

prioritera arbeiderungdommen opp.

te og ved hjelp av ny studiesirkel.
Proletarisering: Arbeida for at

Raud Ungdom skal i året som kjem

stadig fleir skal proletarisere seg.

halde fram med å utvikla eit allsidig

Det sjølstendige arbeidet er en føre-

arbeid.Dei røyndommane vi har seier

setnad for å kunne styrkje Raud Ung-

oss at einsidig prioritering av

dom og For å kunna vinna oppslutning

nokre områder,ikkje er nok grunnlag

om ein kommunistisk politikk blant

for å utvikla Raud Ungdom til ein

massane. Det må reisast kamp mot

masseorganisasjon.Vi må kombinera

alle tendensar til å VtfOra dette arbei

hovudfelta:sjølstendig arbeio,inter-

det på ein sjusket og dårleg måte.

/8
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stiller dei ålmenne oppgåvene For alle
2. Interessekampen.
Ikkje å drivainteressekamP er uttrykk
for ei line som skil oss frå edi breie
ungdomsmassane. Uten ein skikkeleg
politikk og innsats ved lønnsoppgjera!,
kan vi ikkje nå ut blant arbeiderung -

lag. I tillegg vil sjølsagt klassekampen kunna stilla andre oppgåver på
dagsorden. I større grad enn i haust
må vi vera budde på klassekampsaker
som streikar For å kunna yta ein betre innsats. Parolen må vera ; "alle

dommen. På same måte er det berre
lag budd på støttearbeid til arbeidergjennom interessekamparbeidet på
skulane, at vi kan sameine oss med
Jet store fleirtal av elevar.
I tidlegare tider har vi gjrt feil
ved å ta lett på interessekampen. Denne feilen vil vi igjen åtvara alle lag
mot. Vår oppgåve må vera å styrkja
arbeidet med å reisa ungdommen
til kamp for interessene sine. Særskilt viktig vil det verte å skape kampdugelege leiingar i interesseorga nisasjonane på alle plan.

klassen sine kampar. " Endeleg vil
Politisk Komite markere at det er
ønskeleg å styrkja det anti-imperialistiske arbeidet. Alle lag som finn
det mogeleg bør setja av kamerataer
til å arbeide i seerskilt SOLKOM
og PALKOM.
Opp mot Raud Ungdom sin politikk
står andre organisasjonar sin politikk.
Dei ulike organisasjonane prøver å
vinna ungdommen for sine idear. Borgarskapet sin fremste ungdomsorga nisasjon i dag, Unge Høgre , er no

3. Arbeidsstilen.
Mange lag må arbeida hardt for å ut

på offensiven. Unge Høgre utgjer eit
trugsmål mot interesseorganisasjo -

vikla arbeidsstilen i laget slik at
arbeidsstilen 6g høver for arbeider ungdom og nye urøynde kameratar.
Særskilt må søkjelyset rettast mot
ymse sekteriske feil i det indre livet.
Viktigast her er å styrkje styrene

nane og elevkamPen, samstundes
som reaksjonen 6g spreier antikommunisme, søkjer å isolera kommunistane og vinna ungdom for borgarskapets sin politikk.
Oppsummeringar frå heile landet

slik at dei maktar å mobilisere medlemmeme politiksk. Stilen med mo-

viser at Unge Hcpgre er vår talmessig største motstandar. Dei angeepa

nopolisering av oppgåvene er uttrykk

Unge Høgre har satt i verk både mot

for sekterisme i lagsarbeidet. Byråkratiske og praktisistiske feil har 6g
vore ei avgjerande hindring.

elevrørsle og Raud Ungdom er 6g
dei Farlegaste i dag. Dette leier til at
Unge Høgre vert vår politiske hovud-

Denne kombinasjonen av sjølstendig
arbeid, interessekamparbeid og

motstandar i året som kjem.

arbeid med å omforma arbeidsstilen,

19

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

N N N. N. N. N N. N. N N 'N N.

Revisjonismen har styrkja posisjonane sine i SVU. SVU vil truleg innta
eit ennå klarare pro - Sovjetisk stand-punkt på samlingskongressen.

114

'N N. N. N. N. s.

1 .mai

legg dei opp til nye tog saman med

is e r ing.Medlemsmobilisering må
sluttfcbrast og kreftene kastas inn på
mobilisering av sympatisørar og
andre.
Viktigaste underordna oppgåve:

Bjartmar Gjerde, Aspengren og resten av AP-tpppen. Dette skulle prova
at SVU kjem til å stå for ein skadeleg politikk på hovudsaker. Det er

Kommune og Fylkestingvalet:
Valkampen vil starta rett etter 1 . mai
Raud Ungdom vil spreia valmateriell
og reisa diskusjon rundt valet blant

klårt at kampen mot SVU revisjonismen må førast i ungdomsmassane.
SVU er dessutan den andre ungdomsorganisasjon (etter unge Høgre) som
i størst omfang kjempar mot vår politikk. SVU vil bli den andre viktige

ungdommen.Det er ikkje pålagt noko
obligatorisk lagsmøte i denne Fasen.
Det vil verce arrangert ein distriktskonferanse.Fase 2 kan ein rekna for
slutt når mobiliseringen til sommerleiren er gjort unna,Likevel ikkje

poMtiske motstandaren i året som

seinere enn 1/7.

kjem.
FASE 3: 1/7-15/9

(valdagen)

1 .Hovudoppgåva er valet ,gjennom

II.FASEPLAN:

ekstern markering og gjennom diskuFase 1: 15/2-2/5

sjonar for å vinna ein etter ein for

1.Hovudoppgåva er 1. maiarbeidet.

vår politikk.

(Sjå nærare eigen artikkel)
FASE 4 .15/9 -ut året.

Viktigaste underordna oppgåver:

1.Hovudoppgåva er studiekampanja.

2. Sonnmerleirmobilisering-særleg

Førebels framlegg til innhald:

internt.Målstjinga er 2/3 av medlemmene i alle lag påmeldt innan

a)Internasjonal politikk. Stikkord:

1.mai.

Den internasjonale situasjonen,super-

Obligatoriske lagsmøter for alle lag:

maktene og den 3.verda,Kinas

1.Lagsmøte om 1.maii tidsrommet

utenrikspolitikk o.a.

21/2 til?/3.

b)Masselinja. Stikkord: Intern sekte-

2. Lagsmøte om a)Proletarisering.

risme dvs.ikkje politisk mobilisering

b. Intern sommerleirmobilisering

av medlemmene,tilhøvet til og synet

retta inn mot endeleg påmelding av

på massene utanfor organisasjonen.

lagsmedlemmene i tidsrommet

Dette er ikkje vedtatt,men ideer som

14/4 til 28/4

har vorte kasta Frarn.1 tillegg er det

FASE 2:2/5-1/7

Framlegg om å arrangere eigne kurs

1.Hovudoppgåva er sommerleirmobil-

2o
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1 .Studiesirkelverving.

for styrer og distriktsstyrer, som

2. Interessekamp:Særskilt statsbudsj-

studere dialektikk og prinsipp for

ettekamp i ein eller annan form.

politisk og organisatorisk arbeid.
Viktigaste underordna oppgåver:

Organisasjonskomiteen.

ØKONOMI
Røde Garde KAMPANJEN
SKYT FART 1 RODE GARDE-KAM PANJA.
Målet er 25 000 innen påske. Det er
mange p enger på forholdsvis kort
tid. Men skal vi klare å gjøre Røde
Garde til et effektivt våpen rette
mot opportunisme og reaksjon, et
våpen til å spre kommunistenes
ideer og analyser til største delen
er det
av ungdomsmassen, så
helt nødvendig å sikre økonomien.
Og nettopp økonomien er den største hindringen for dette idag. A
sikre økonomien betyr at det må
bli slutt på liberalismen i innbetalinga av Røde Garde. For Røde
Garde nr. 8/74 var det en innbetalingsprosent på 60. Det sier seg sjøl
at dette er uholdbart.
- Det bettyr at vi bevisst må gå inn
for å verve abonnenter
- og det betyr at vi må ø ke salget
- og det betyr at vi må øke opplaget.
Sentrelstyret har bestemt en
stabilisering av opplaget på 10
000 Fra 1. mai, og det igjen vil si

at lagene må Øke bestillingene
med 25 % i snitt.
Dette er det jevne , systematiske
arbeidt som skjer hele tida. Ved
siden av dette har vi altså situasjon en akkurat nå som gjør det nødvendig å bygge opp et sterkt bladfond.
Selvom 25 000 reint umiddelbart kar
virke mye, så erdet , vurdert u t
fra Rød Ungdoms styrke , klart at det
er fullt ut mulig å nå dette målet
innen påsle . Bare tenk på erfaringen e fra 75 000 kroners-kampanjen.
Men det er like klart at ingenting
kommer av seg sjøl. Det må kamp
til for å nå målet. Det vil si at
hver enkelt kamerat og hvert eneste
lag må føle ansvar for og ta tiltak
for å få'<__al,14-inn penger. Det vil
bli sendt ut målsettninger og alle
lag er pålagt å legge seg i selen for
å nå disse.
Arranger amerikansk auksjon og
loppemarked, hold innsamlinger på
mc6ter.arranaer 10-kronersrulling,
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selg lodder for å få inn penger, selg
ikke Røde Garde uten å riste med
innsamlingsbøssa.

GRAV DYPT I LOMMENE, GI SÅ
DET SVIR!

FRAM FOR EN VELLYKKET RØDE
GARDE- KAMPANJE!

Kampanjeutvalget.

biskuter kaldlynte:i
For at Rød Ungdom skal kunne drives
som idag trenger vi penger til å
trykke Bolsjevik og sende det ut, til
at sentrale organer skal kunne reise
rundt til laga, konferanser arrangeres, Rød Ungdom-kontoret skal
drives, landsomfattende propaganda
skal gis ut, og en rekke andre saker.
På de viktigste områdene i vår
økonomi har det vært en ~vittig
prisstigning(f.eks. trykking, papir,
og kollektiv transport). Pga prisstigninga trenger vi derfor mere
penger entralt.
I tillegg ønsker vi å utvide
og styrke den politiske aktiviteten
vår , og en avgjørende forutsetning
for dette er økonomisk styrke og

utvida inntektr.

Kontingenten, i tillegg til sommerens
"gi-en-dag" aksjon, er den viktigste
og eneste sikre inntekta vår. Derfor
hviler hele vårt økonomiske arbeid
på om vi får inn kontingenten fra alle

i rett tid.
I tillegg er det avgjørende hvilke
satser folk betaler. Kontingenten er
ikke bare en formell medlemsavgift,
men den viktigste økonomiske innsatsen medlemmene yter størsteparten av året. Derfor har vi innskjerpa minstesatsetter hvast ags
yrke folk har.
Spørsmål til diskusjon:
1. Er kontingenten en Formell medlemsavgift; eller medlemmenes
viktigste økonomiske innsats
mesteparten av året? Hvilken linje
har laget hatt i praksis?
2. Hvor mye kan laget klare å betale
i kontingent? 1-4vtktÅery
hvert enkelt medlem betale?

Kontingentsatsen skal ikke bestemmes
av hvor mye den enkelte tilfeldigvis
har i lomma da det samles inn. Derfor må spørsmål 2 besvares utifra
en konkret analyse av lagets og medlemmets økonomiske evne, og det
dere kommer fra m til er det styrets
ansvar at betales inn hvert
kvartal framover.
STYRK KONTINGENTEN!
ØKONOMIOPPGAVER I TIDA
FRAMOVER.
Huskeliste for styrene:
1. Kontingenten må inn fra alle medlemmer før kvartalets slutt. Medlemmene skal betale sats etter
økonomisk evne, bestemt gjennom
diskusjon.
2. Røde Garde-innsamlinga har
frist til påske. Laget må forbered
3.

tiltak raskt etter landsmøtene.
Sommerkontingenten/"gi-en-dag"
aksjonen må forberedes. Medlemmer i fast arbeid har frist til
1. juni. Innsamlinga fra disse må
begynne rett etter 1. mai.

En kommunist skat støtte organisasjonen økonomisk etter evne. Fra
innsamlingskampanjer og streikestøttearbeid veit vi at vi evner mye
når det trengs. Ved siden av dette
bør vi sette kontingenten opp mot vårt
eget personlige forbruk. Da ser vi
at mange medlemmer bør kunne betale høyere sats
event.
gent på kr.100,-.
Økonomikorniteen.
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prege ("enn,. dagen. LJe viktigste

8.MARS
.■
.

spissen For å bekjempe disse parolene. De er uttrykk for den mest
ekstreme feminismen som ikke tjen-

r
/47NNft RUK
-1\1
FOR KVINNENES

krava til kvinnene i år er : "Vi
krever Flere og bedre daghjem ingen prisstigninger!" og "Vi godtar
ingen kompromissluv - vi krever av
DNA og SV at de innfrir valgløftenes;
Fremmer lovforslag om sjølbestemt
abort og stemmer enhetlig!" Det
skal være umulig for presse og
radio å unnlate å ta opp disse parolen o ved å slå opp stort om paroler
som "Nei til tvangspuling" eller
liknende. Ette de erfaringene vi har
med sånne paroler, mener vi at de
ikke skal kunne komme med i tog
noen steder. Det er vi som må gå i

!Nr)

er kvinnenes«9),men som i prakst s er med på å atterliggjøre den.
Vi må ikke tro at tog over hele landet bare kommer til å inneholde
paroler som vi mener er de viktigste
for dagen. Vi må helt sikkert inngå
kompromisser på flere steder, men
der må vi kjempe for at de viktigste
grad preger
krava i Cts6c_t)mulig
toget.
8. mars er en Fin anledning til å få
opp diskusjonen om de to linjetine for
kvinnekamp. Dette er viktig Fordi det
er pi linje som pr gal og ei linje som
er riktig. 'dag pr det ikke engang
alle organiserte kvinner som veit at
det finns •to linjer for kvinnekampen.
Vi må gå i spissen for å p h!4t ut
monopolkapistalen og ikke mannen

Vi nærmer oss 8 mars, kvinnenes
internasjonale kampdag. Dagen blei
stifta etter Forslag fra Clara Zetkin på den 2. internasjonale konferanse for soisalistiske kvinner. Målsettinga med dagen val å mobilisere
de breie lag av kvinnene i kampen
mot det borgerlige herredømme.
1 Norge var det stille rundt 8. mars
i en lang periode etter 2. verdenskrigen. Først i 1972 blei dagn gjenreist forn kvinnedag av den nye
kvinnebevegelsen. Men dagen har
alikevel aldri blitt gjenreist som det
den engang var - arbeiderkvinnenes
kampdag. Den har blitt brukt som
en dag da alle kvinnegrupperinger
tar fram alle paroler for å "vise
fram" krava sine.
Vi må gå i spissen for å gjenreise
denne dagentkiffit en kampdag. Dette
betyr at kvinnenes viktigste krav må

som kvinnenes Fiende, og at vi ikke
må ta utgangspunkt i ideene og tankene folk har, men i de materielle
forholda.
Hva er det vi mener med ideer og
tanker (ideologi) og hva er det vi
mener med de materielle forholda.
Dette vil vi forsøp å svare på.
Mange jenter idag tenker at det ikke
r så farlig om de ikke fårse g en
utdanning ,"de blir gift snart og får
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en mann til å forsørge seg". (Dette
er tankene og ideeene). Men det vi
veit idag er at jentene ikke har sam
me mulighet som guttene til utdanning. Ofte er det ikke mulig for ei
jente ta Fagutdanning og ofte hindrer jentenes økonomi dem fra å Få
utdanning fordi den koster penger.
Ofte er det også det at jentene får
barn når de er så unge som hi,sdrer
dem fra å Få utdanning Fordi daghjemsplassene er få og dyre. (Dette
er de materielle forholda):
Hva hjelper det om alle jenter Forandrer tenkinga si, om alle jenter
mener at de bør ta seg utdanning og
at de bør ta seg arbeid? Dette hjelpe
sjølsagt litt, men for det store Flertallet av jentene hjelper det ikke så
lenge det ikke er muligheter Pol- utdanning, så lenge det ikke finns nok
daghjemsplassser, så lenge fagutdanninga bare er for gutter osv. Det må
være helt klart at det viktigste er å
legge de materielle lforholda tilrette.
Det er monopolkapitalen og staten
som har in'eresse av at ikke alle
jenter Får utdanning og arbeid. Hver
enkelt jente blir også undertrykt av
gutter, men det er på ingen måte
dem som er våre hovedfiender. De
har også interesse av at det blitr
slutt på monopolkapitalens Undertrykking av jenter. Denne felles
interessen bør også markeres 8.
mars, og guttene må vise at de
støtte oss i vår kamp denne dagen.
GJENREIS 8. MARS SOM ARBEIDERKVINNENES KAMPDAG!
VIS AT GUTTER OG JENTER HAR
FELLES INTERESSE AV Å
OPPHEVE KVINNEUNDERTRYK
KINGA!

HVA SKAL RØD UNGDOM GJØRE
8. MARS?
Ingen steder der det finnes Rød
Ungdom-lag skal 8. mars gå ubemerka forbi. Vi skal støtte opp om
Kvinnefrontens arbeid der det Finnes
Kvinnefront og vil skal markere oss
sjølstendig som Rød Ungdom.
Før 8. mars vil det Fra Rød Ungdom
sentralt komme en
i og løpeseddel. Løpeseddee s al sjølsagt
deles ut og plakaten henges opp på så
mange steder som mulig. Røde
Garde vil inneholde en del stoff om
Rød Ungdoms jentepolitikk og om 8.
mars, så det skulle være lett å
selge det den dagen.
Dersom dere ikke har kvinnemerker
må dere bestille det i tide.Hvis
dere ikke har noen jentegruppe på
stedet, er 8. mars en bra dag å
starte det på, nettop ved å diskutere
politikken rundt dagen. 8. mars er
en dag vi kan Få både aksjon og diskusjon.
Siden det er kvinneår i år burde det
som går på skoler kreve en time
eller mer til å diskutere kvinnekamp. Slike Forslag bør nok tas opp
så Fort som mulig på allmannamøter
eller i elevråd.(Dessuten vær obs.
på hva NGS og YLI forplikter seg
til i forbindelse med 8. mars):
MARKER RØD UNGDOMS SJØLSTENDIGE POLITIKK8. MARS!
DELTA OG GÅ I SPISSEN FOR Å
ARRANGERE MØTER 0. L.
SOM TAR OPP KVINNENES KAMP'
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SOMMEREN REVOLUSJON FERT"

SOMMERLEIR
Sjøl om ikke sommerleirene står
for døra enda, må vi begynne å planlegge sommeren for oss sjøl og våre
venner. Vi nerka ifjor at det ble et
langt frarr.;kritt for sommerleirene
når medlemmene begynte å sette av
tid allerede i starten av året. Men vi
bør også snakke med venner og kjente
slik at langt flere enn i fjor legger
ei uke på sommerleir inn i planene
sine.
Alle medlemmer må dra på sommerleir,fordi sommerleirene er det
stedet vi på best måte får kollektive
der det var i fjor ,og muligens et par

didkusjoner og studier.Det er også
det stedet vi treffer mest progressive

steder til.Tid og sted er ikke klart,

og kan utveksle synspunkter og bli

det som er klart er at det bite leir

personlige venner med.

på Tromøya 10-17 august,på Håøya
6-13. juli og på Håøya 10-17-august.

I år har vi forlopig tenkt det skal

Prisen blir omkring 200,-,kanskje

være 2 hoveddiskusjoner på sommer-

noe mer i Sør-Norge og noe mindre

leirene,"de borgerlige arbeiderparti-

i Nord-Norge,sannsynligvis 225 ,og 175,-.

ene"og "de reaksjonære".

Om en måneds tid vil dette være

Dette er bare et forelspig forslag
fra sentralstyrets politiske komite,

klarlagt i detalj,så alle må begynne

og vi ber om reaksjoner på det.Vi

å gjøre seg klar.Målsetninga er at

tenker oss også,andre seminarer,

2/3 av alle medlemmer er påmeldt

valgkampkurs og å diskutere den

på sommerleiren for 1. mai .

internasjonale situasjonen.
Det blir sommerleir i alle distrikt

is

Olav.
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Jeg skal prøve åoppsummere noen
av de erfaringene vi har høsta med
vår faglige politikk og organisering
av unge arbeidere. Først:

HAR VI NOEN FAGLIG POLITIKK?
Dette spørsmålet har vært stilt enkelte steder. Jeg mener at vi må
svare et klart ja på dette spørsmålet
Vi har en godt utarbeida faglig politikk som Partiet har stått i spissen
for å utvikle. Når folk har stilt dette spybrsmålet, har de antakelig
tenkt på ungdomspolitikken. Men
det er feil å se bare på ungdomspolitikken som noe helt annet enn
Partiets faglige politikk, det er denne som må være grunnlaget for å
utarbeide en unadomspolitikk. Jeg
mener at Pattiets faglige politikk
er et tilstrekkelig grunnlag å gjøre
et godt arbeid på, også blant ungdommen. Men når det er sagt, er

det også viktig åslå fast at vi har
kommet kort på å utvikle en faglig
ungdomspolitikk, sjøl om vi har utarbeida en del krav på særlig lærlingespcprsmålet. Det er viktig å
jobbe videre på det grunnlaget vi har
for å utvikle politikken, og med tida
også opprette et faglig utvalg i organ
isasjonen som kan lede dette.
HVORDAN SKAL VI JOBBE.
Først internt: vi har endal erfaringer
etterhvert med egne storlag for unge
arbeider, i alle fall i de store byene.
Jeg mener vi må oppsummere dette
som en meget bra sak. På tross av
enkelte feil og mangler, maner jeg
absolutt at dette er veien å gå, både
for åbygge opp et godt miljø i organisasjonen og for at arbeiderungdommen skal få skikkelige muligheter til
å diskutere politikk for siCoe saker,
og sette dem ut i livet.
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HVOR SKAL VI JOBBE?

Eksternt: opp gjennom vår historie
har det vært gjort en del forscpk med
hvordan vi skal jobbe blant unge arbeidere. Jeg skal nevne et eksempel:
på en større bedrift i Oslo ble det
organisert en egen ungdomsgruppe.
Behovet var stort, ikke minst sosialt
for dette på bedriften. I begynnelsen
fikk en stor oppslutning, og det ble

Jeg mener det viktigste nå ikke er
å ha folk på så mange bedrifter
som mulig, men konsentrere krefte ne og bygge opp sterke lag der vi
har folk fra før. Dette er en forutsetning For å gjøre gjennombrudd
som . masseorganisasjon på plassen, og for å vinne erfaringer og
utvikle vår politikk videre. Dette

satt i gang grupper til å undersøke

betyr f.eks. at folk som slutter på
skolen og begynner å jobbe først og
fremst skal begynne der vi har folk

boligforholda til ungdommen pz,
stedet. Etter ei stund falt imidlertid dette sammen. Dette hadde flere
årsaket, men i alle fall to er viktige: m-l'erne på jobben klarte ikke
å mobilisere masssene til aktivitet
overlngtid,smje
skyldtes at organiseringa ikke var
så mye på et faglig-politisk grunnlag som på et sosialt. Ungdomsgruppa resulterte i mye og hardt
arbeid for m-l'erne på jobben som
ga små resultater i rekruttering
og interessekamp.
Når det gjelder ungdommsgrupper,
tror jeg at det kan være bra på
mangefkeder der vi er sterke nok
til det, og der denne brukes til å
mobilisere ungdommen til kamp
sammen med de eldere atbeiderne i
fagforeninga. Det er viktig at det
ikke blir splittelse mellom unge og
eldre i forenin ga.
Jeg tror det viktigste vi har å gjcpre
på arbeidsplassen er å aktivisere
oss i fagforeninga sammen med
unge og eldre atbeidere, men sjøl-

fra før, for å styrke disse laga.
ANDRE ERFARINGER.
På en del arbeisplasser har vi for-,
søkt å organisere studiesirkler med
ganske godt resultat. Mest erfariinger har vi med fagligboka til AK•
som har vært bra som materiale,
bare en passer på å ikke bli for almen, men trekke inn analyse av
den bedriften en jobber på sjøl. Der
LO arrangerer kurs og unge folk
fra bedriften deltar, m ener jeg vi
skal bli med og kjempe for vår linjer
men det kan sjølsagt ikke erstatte
vår egen komr7)unistiske propaganda.
jeg tror forholdene ligger go6t tilrett for å organisere virkelig store
lag av unge arbeidere framover.Vi
må begynne med propaganda, Røde
Garde-salg og studiesirkelr, gjøre
undersøkelse av plassen vi jobber
på, og aktivisere folk rundt oss,

sagt legge spesiell vekt på å få med
unge folk. I mange tilfeller kan det
være gunstig å opprette en egen
ungdomsgruppe, hvis vi har kapasike
til det.
Når det gjeldet lærlignegrupper
mener jeg situasjonene er litt anderledes. Lærlingene har helt spesielle krav, og også en egen organi

først og fremst gjennom faglig
arbeid på jobben. Da tror jeg vi
har virkelige muligheter til å rekruttere stort og utvikle vår egen
faglige politikk.
Dette var noen kommentarer på
ganske begrensa erfaringer fra
Oslo. Det er viktig at folk tar opp
denne debatten i Bolsjevik forå
utvikle dette og rette på detjem
event. er feil. Du er utfordra!

sasjon, nemlig YLI. Jeg mener vi
skal opprette lærlignegrupper overalt hvor det finnes grupper av Lærlinger og vi har kapasitet til å
jobbe med dette.

Medlem av arbeiderstorlaget i
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LAGET
VÅRT
LAGET VÅRT het ei spalte som
gikk i Bolsjevik for et par år sida.
I denne spalta kunne vi hver måned
Folge utviklinga i et bestemt lag.
Spalta blei stoppa etter en stund
pga. at det utvalgte laget hadde store
problemer og var ikke i stand til å
bringe andre lag neDe særlig framskredne erfaringer. Men vi synes
.3elve ideen var god og setter i gang
på ny - denne gangen med et mer
Framskredent lag.N y rapport fiplger
neste måned.
Bolsjevik - red.

Hei!
Vi er et middelsstort lag i en middels stor industriby. 2/3 av medlemmen- kommer fra arbeiderklassen
Halvparten av oss er gymnasiaster,
resten av medlemmen, holder til på
yrkesskole ungdomsskole og i industrien. ID.>t er få ienter i laget, men
til gjengjeld er disse sterkest representert i styret. De fleste av oss
har vært medlem i Rcpd Ungdom i
under ett år , men det har vært lag på
stedet helt siden bruddet medSF.
Til tross For sttor rekruttering det
siste året, har flere Flyttet fra stedet,
så medlemstallet har holdt seg på om
trent samme nivå i mange år.Dette
skyldes mye de dårlige mulighetene
For videreutdanning i distriktet. Men
siden vi må har Flere medlemmer
som ikke går på gymanset, er mulighetene For et stabilt lag storee.Dessuten har vi diskutert mye proletari
sering av Ra141 Ungdom, og det har
ført til at flere gymnasiaster har
bestemt seg for en Faglig utdanning
her i byen.
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SVU ville ikke være med i Aksjonskomite mot UH-flertall av forskjellige grunner. Vi har diskutert mye
med dem og uavhengige og håper
fremdels på å få dem med . Forelcppig kommer vi til å samarbeide
medSVU om bl. a. et .åpent møte
mot UH i skolepolitisk uke. Som
Rød Ungdom kommer vi sjøksagt til
å markere vår sjølstendige politikk,
spre Aksjonen mot UH-flertallets
matriell, og vi har allerede kritiser
SVU's sabotasje av kampen mot UH
på veggavisa. Vi har allerede klart
å mobilisere medlemmene bra i
arbeidet. Først var det endel motsigelser på front motUH, men de
er nå løst. Vi tror laget vårt vil
styrke seg veldig i arbeidet med
landsmøtet.
Mulighetene for å få valgt en Rød
Ungdom-delegat Fra vår skole er
absolutt til stede. Sannsynligvis
blir SVU den største motstanderen
i valget. Nivået blant ete-Vei-1e på
skolen er ganske lavt , så<olepolitikken har vært prega mye av
One-man-show og trynevalg. At
ålle allmannamøter, elevrådsmøter
og skolepolitikse diskusjoner må for
egå i midttimene, må ta mye av skylde
og skolepolitiske diskusjoner må
foregå i midttimene, må ta mye av
skylda for det. Dette blir derfor en
viktig lokal sal'for oss å jobbe for
å få forandra på.
Vi ser lyst på rekrutteringsarbeidet
For tida. Vi skal starte flere studiesirkler med både unge arbeidere og
skoleelver. Før har vi hatt gode erfaringer med å la en forholdsvis
uerfaren kamerat lede studiesirklen
sammen med en mer framskreden.
Det kommer vi til å gjøre noe. F.
eks. skal en ungdomsskoleelev lede
en sirkel med ungdomsskoleelver.
Røde Garde-salget går forholdsvis
bra. Vi selger mest på gymnaset,
men også mye på stand. Hvor mye
vi får solgt har vi erfart at kommer
mye an på hvor godt vi sjcpl har satt
oss inn i innholdet. Det har vi blitt
flinkere til i det siste, og vi har nettopp fulgt oppfordringen om å forhøye
antallet med 10 %.
1111•011•

Gymnaset i byen har alltid vært
plaga av sterke reaksjonære krefter
UH er den største politiske grupperinga på skolen, dernest SVU og
Rød Ungdom (flere fins ikke). Likevel
har venstresida stort sett hatt flertallet av elevene bak seg. F.eks. sitter det ingen UH-folk i Ekvrådsstyret. UH har prøvd å vise et liber-.
altnsikud(veåltasrik
mot Gymanslova, 30 timers uka m.
m.), men i praksis gjør de ingenting
for å bevare denne maska(Eks. propaganderte For Operasjon Dagsverk
til Tanzania, men deltok ikke, propaganderte for streik mot 30 timers
uka, men deltok ikke i Aksjonskomiteen osv. ). Streik mot statsbudsjettet klarte de å hindre ved å
skrike opp om "inflasjon i streik".
Vi har kommet bra igang med delegatvalgarbeidet. På veggavisa har
vi kjørt hardt ut mot UH, og klart
å skape en del diskusjon om saken:
Lagets arbeid har lenge vært prega
av mye prat og lite praktisk oppfølging.
Vi har diskutert dette mye i det siste og kommet fram til at det til dels
skyldes mye monopolis ering Fra
styrets side. Å få et skikkelig kollektiv grep om arbeidet blir derfor
viktig nå. Klarer vi det, er vi sikre
på at laget vil utvikleseg raskt i
Framtid, a.
Kameratslig hilsen
Thraneby Rød Ungdom
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skulh den
på olja
Me er eit lag i Telemark som har

danning lenger.F.eks så trengs det i

hatt studiemøte på oljespcprsmålet.

dag mange sveisarar til å lage plat-

Me skal her trekke Fram noko av

former.Ein må ha folk til å kunne

det som me korn fram til..

reparere dei når noko går sund.Ein

Me vil ikkje seie så mykje om kap-

må omskolere ein del tusen arbeiarar
i talgrupperingane ,utvinningstakta ,
til dette.

profittnivået o.s.v. ,dette kan folk

Det blir i dag stadig vanskelegare å

bl.a.lese i Røde Fanes oljenummer

Få jobb utanfor byane.I bygda vår har
Me vil berre slå fast kva virkninga
me merka det heilt

dette vil få ,og då spesielt for ungdommen som vi jobber med.

be på Nyland på,oljeplatform. Det

Me kan i dag merke klare omleggi,

er heilt umuleg å få jobb på heimstaden

ingar i samfunnet som rettar seg inr

For jentene er situasjonen mest ille'

på oljeutvinniga i Nordsjøen.Det kla-

NOkre jenter må reise til andre by-

raste eksemplet er vel omlegginga

gder for å ta jobb som barnevakt om

og innsparinga på utdanninga.

dagen.Dette viser litt.Det er stor

..4- Det siste statsbudsjettet viste at ein

fare for at

vil spare inn på felt som ikkje for

møte. Kor skal då jentene gjera av

dei inn på felt som oljeindustrien.
Enten sorrrn direkte kapitalinnvestering

bindelse med olja.
Dljeindusrien krev stor omleggingar
i næringslivet.Dette krev at ein må
flytte på folk i stor g'ad.Dette krev
igjen svært "fleksibel" arbeidskraft.
Difor satsas det no på stor allmennutdanning i gymnaset og yrkesskole.
Ein treng ikkje folk med stor fagut-

fleire "kvinnebedrifter

i Telemark no ser' sine siste dagar i

augneblinken er profittable,og kjøre

eller til utgifter som kjem i for-

tydeleg

den siste tida.Fleire har byrja å job-

seg? Skal dei bo på hybel til 41200 kr
når , lønna er nokon lunde det same?
Tappinga av primærnæringane er og
stor.1 Telemark er lønnsnivået til
bøndene lågare enn i noko anna fylke
på Austlardet.Mange av gardane i
fylket blir difor i framtida tomme fot
folk.Var det sjølberging du sa ,Tre holt?
Den usikre framtida med pendl 4 ng,

.49
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arbeidsplassforskyvning osv.

Norge må investere mykje av oLje-

vil føre til rask auking i alkohol-

kapitalen i utlandet for å sikre

misbruketblant ungdomen.Dette er

"varige inntekter".

eit alvorleg problem som me etter

Kampen mot denne storstilte utvin-

kvart må sjå meir på.

ninga i Nordsjøen vil bli den viktigaste

Det er mykje utanlandsk kapital med

kampen til ml-rørsla i framtida. Me

i spelet her. i I all hovudsak amer-

i Raud Ungdom må difor foreta ein

ikansk.(First Natdonal City Bank og

grundig analyse av kva dette vil seie

Chase Manhatten Bank). Dette fører

for ungdomsmassane.Det er ungdom

til at USA-imperialismens grep om

men som til sjuande og sist kommer

Norge fastnar yterligare.Norge blir
stadig meir avhengig av av imperial
ismen,stadis mindre sjølberga og
blir ein større trussel mot ande
land.Norge blir meir imperialistisk.
Kleppe sa for ei stund sida at
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til å føle denne jævelskapen.M e må

Dette me her har kommen med er

difor forklare ungdommen "for kven

sjølsagt svært ufullstendig ,og det er

og kvifor" dette skjer.,sette sakene i

ein heil del ting eg ikkje har nemnt,

i ein større samanheng.Fjerne illusjonane om at "oljepengane skal

men det bør vere eit ledd i den diskusjonen som me meinar bør førast

brukas til sosiale formål" .Me må her

ut i dei lokale avdelingane.

konkret vise staten sin klassekarak-

ogikkje berre i Sentralstyret.

ter ,
Med helsing frå lag i Telemark.

fascisme og fraser
I Røde Fane nr.4(Sovjetnummeret)

det er tilløp til dette i organisasjon -

blir det lagt fram påstander om at

en .Vi ønsker også en klargjørende

Sovjet i dag er eit fascistisk land.

analyse og definisjon av fascismen

Bruken av begrepet Fascisme fram

fra forfatteren til artikkelen

kalte diskusjoner i laget vårt.Vi

i Røde Fane,og oppfordrer laga til

mener fascismebegrepet brukes dem-

å ta opp emnet til diskusjon.

agogisk og uten at en grundig defini-

Boliglag.

sjon av begrepet legges til grunn.
En grundig analyse av både Sovjet-

Vi takker for brevet deres og lover

samfunnet og av fascismen må leg-

å komme med svar. Likevel hadde

ges fram før man foretar eventuelle

det vært fint om dere kunne skrive

sammenlikninger fant vi ut.

litt sjøl om hva dere mener man

Mangelen på diskusjon om fascisme-

bør legge i et begrep som fascisme.

begrepet i bevegelsenhar ført til at

Mener dere det er ting som tyder på

det er vanskelig å føre en enhetlig
linje utad.Folk sine oppfatninger av
begrepet er nemlig svært uensarta,
og våre oppfatninger om fascisme

at Sovjet eventuelt ikke er fascistisk?
Hvis dere skriver litt om dette vil
det være lettere å få i gang en skikelig diskusjon.

blir derfor lett oppfatta som uvitenskapelig frasemakert.

BOLSJEVIK-RED

Vi vil gjerne oppildne til diskusjon om
bruk av fraser generelt,fordi

vi mener
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