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, - -- -----LEDER

Dette nummeret av Bolsjevik har hovedtema om politisk økon omi .

Artikkelen "Hvorfor studere politisk økonomi?" av Bjørg~

ulv Braanen, er tidligere sendt ut til styrene , men vi mener
alle medlemmene bør lese den som ledd i

studiekampanja .

Vi mener denne artikkelen gir noen svar pi hvorfor det er
si viktig at vi driver denne kampanja og fi r noe ut av den ,
ikke bare fo rm elt gjennomfører n oen stu diemøter .
Vi mener bestemt at denne _kampanja ikke er noe "intellektuelt
flisespikkeri " som hindrer Rød _Ungdom i i drive massekamp .
Ved i

studere marxismen - legger vi grunnlaget for i fi et

sterkt Rød Ungdom , som er enig om den politiske l i nja f or opp bygging av Rød Ungdom .

Og et sterkt Rød Ungdom er faktisk

det redskapet vi trenger for virkeliga bety noe i massekampen .
I dette Bolsjevik fortsetter diskusjonen om hva slags organi sasjon Rød Ungdom skal være og den tradisjonelle debatten i
Rød Ungdom om gymnasprioritering .
Ellers starter dette Bolsjevik en debatt pi internasjonal ana lyse som vi hiper mange kaster seg ut pi.

Statsbudsjettet og

nedskjæringskampen har vi sendt ut materiale pi tidligere . Det
er årsaken til at vi ikke har noe stoff om dette i dette nummer til tross for at det nå e r viktigste eksterne sak .

EGIL BE
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HVORFOR STUDERE POLITISK
ØKONOMI?
ML-bevegelsen har en historie
ML- bevegelsen opp sto som f ø l ge av
kulturrevolusjonen i Kina og ung domsopprøret på 60 - tallet . Vi
støttet Kina i ~olemikken mellom
Sovjet og Kina . ML -bevegelsen for svarte marxismen mot d e n revisjonistiske teorien (og praksisen) til
herskerklassen -i Kreml. Hovedsakene i vår kritikk var:

1. «En gnist kan tenne en præriebrann!»
Sovjet hadde lansert teorien "en
gnist kan tenne en preriebrann".
Dette henspilt e på at frigjøringskamper og konflikter i den tredje
verd e n kunne f ø r e til en verdens krig. Russerne oppfordret derfor
frigjøringsbevegelsene til "å gå
forsiktig fram". ML-bevege lsen
kritiserte denne teorien skarpt og
støtta kampen i den tredje verden
for nasjonal uavh eg igh e. tog sos ial f ri gjø ring. ML -beve g else n ful gte dette opp med internasjonal
so lidari t et , f.eks. i den voksende
Vietnam- bevege ls en .

bevege l sen fram at klassekampen
fprtsetter under sosialis men . Vi
mente at Sovjet var blitt kapitalistisk og at det f o re går en kamp
på liv og død om hvilken vei sam funnet ska l gå . Vi viste til kul tur r evo lusjo n en og sa at dette var
me toden s om løste problemet med at
sosialistiske samfunn gikk tilbake
til kapitalismen. ·

Vi holder fast på kritikken
Denne kritikken av Sovjetrevisjonismen var riktig og den holder vi
fast på. I tillegg har ml-bevegelsen vokst i innflyte lse og erfaring. Vi har vært en viktig kraft i
den norske klassekampen, og · i - inte:nasj?nale spørsmål/kampen mot
krig star ml-bevegelsens linje i
direkte motsetning til a ndre partier som kaller seg sosialistiske
og kommunistiske.

2. Fredelig kappestrid
Sovjet gikk in n for den "fre d elige
kappestriden ". Med de t te mente de
at det sos i a l istiske og kapitalis tiske systemet skulle konkur r ere
på fredelig vis. Sosia li smen ville
til slutt vise seg overlegen .
Sovjet end r a da ma rxis mens syn på
staten som e t redskap for den her skende klasse og g ikk i mot at det
var nødvendig med en revo lu sjonær
samfunn som veltning.- væpnet r evo lusjon . ML - bevegelsen g ikk imot
teorien om den " f r e d e l ige kappe striden " og holdt fast på marxi s mens syn på staten og revo lu s j onen .

3. «Hele folkets stat»
Sovjetlederne mente at Sovjet var
blitt "hele f o l kets stat", og at
det i kke fantet k las s e motsetninger
lenge r . Opp mot det te h oldt ml-

70-tall ble 80-tall
Men etterhvert som 60-tall ble 70tall o g 70-tall ble 80 -tall har

~
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nye problem e r oppstått. Kina fordømmer idag kulturrevolusjonen,
faren for krig øker og verdenskapitalismer. er inne i en dyptgående og langvarig k r ise .

Må gå grundigere til verks ...
ML-bevegelsens dagspolitikk var
utforma f o r en oppgangsperiode.
Men denne oppgangen er i dag snudd
til sin motsetn ing. Skal vi utforme en helhetlig politikk i
dagens internasjonale og nasjonale
situasjon har vi behov for å få et
grundigere , mer inngående kjenn skap ti l kapitalismen. I 70 - åra
hadde vi e n tendens til å avfeie
vanskelige problemer med lettvinte
løsninger og slagord. Og nå viser
det seg at vår forståelse av marxismen, ~g spesielt marxismens pblitisk~ .økonomi har vært altfor
overfladisk og dårlig. Altså: Vi
kan ikke bli et skikkelig alternativ for den norske arbeiderklassen
hvis vi ikke har et bedre kjennskap til marxismen og utviklingslovene i dagens verdenskapitalisme.
Bare da kan vi utforme en handlingsl i nje som er i samsvar med
virkeligheten.

til å redu se re marxismen til påstande r, slagord og dommedagsprofetier. Helt sidan Lenin skrev
"Imperialismen" i 19 16 har marxi smen i veldig liten grad vært
brukt til å anaiysere kapitalismen
i den utvikla delen av verden. At
sos i a listi s ke revolusjoner bare
har vært gjennomført i tilbakeliggende jordbruksland som Sovjet og
Kina har fors t e rka dette problemet .

Vi må kjenne marxismens politiske
økonomi. ..
Og hvis den norske ml - bevege l sen
skal gå løs på oppgaven med å
analysere den nåværende kapitalismen må vi få et bedre kjennskap '·,
til marxismen. Marx skrev "kapitalen" som e n helhetlig vitenskaplig analyse av kapitalismen,De
lovene som han der trekker fram i
lyset gjelder fremdeles. Hvis vi
ikke kjenner dette ~runnlaget vil
vi stå hjelpeløse nar vi skal analysere dagens kapitalisme og dagens internasjonale krise. Derfor
må ml-bevegelsen i Norge studere
marxismens politiske økonomi.
Neste oppgave blir å analysere
kapitalismen slik den har utvikla
seg t il monopolkapitalisme, impe rialisme og statsmonopolkapitalisme .

I Norge raser debatten om «so_sialisme på
norsk»

Marxismen har ikke vært brukt på
kapitalismen
Og inn e nf o r den kommunistiske bevege ls e n og den kommunistiske tradisjon en har det vært e n tendens

Sov jet har blitt kapitalistisk og
Kina fordømmer kulturrevolusjonen.
I Norge raser debatten om "sosialisme på nor sk". Denne utviklinga
har også stilt høyere krav til oss .
Den har stilt større krav t il vår
ana ly se av hva sosialismen er,
hvilke l over som fungerer der og
hvordan vi skal bygge sosialismen
i Norge . Våre svar fra 60 - og 70tallet strekke r ikke til . Hvordan
kunne Sovjet bli kapitalistisk?
Fungerer de sa mm e økonomiske lov ene under sosiali smen som under
kapitalismen? Hvordan kan en ny
herskerklasse vokse fram under
proletariatets diktatur? Er det
verdiloven som i virkeligheten bestemmer den sosialistiske planen
e ller er det arbeiderklassens
behov ? Hvordan kan man hindre at
skillet mellom arbeidere og planlegge~ e fortsetter å utdypes som
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under kapitalism en? Slike o~ ma~ ge
andre spørsmål reiser seg nar vi
diskuterer sos iali sme n.

Studier i politisk økonomi gir grunnlag for
sosialisme-debatten
Skal ml-bevegelsen svare godt på
disse problemene må vi stud 7re
marxismens politiske økonomi og
kapitalismen. Bare da kan v i_bli
bevisst hvilke lover som eks! sterer og dermed oppheve d em . Var
konklusjon er at ml -bevegelsen
ikke løser problemene knytta til
kommunismen og sosialism en uten a
s tudere politi sk øko no mi.
0

Kommer ikke utenom, finnes ingen
snarvei ...
Vi maner altså at en forutsetning
for å løse ml-bevegelsens problemer er å studere marxismen og
marxismens politiske økonomi og
kapitalismen. På dett 7 grun~laget
må vi studere kapitalismen i dag
og skaffe oss et grundigere kjennskap til hvordan den ~ungerer:
Dette er en forutsetning fora u~vikle en handlingslinje for arbei~
derklassen i ~ • og det e r en
forutsetning for å løse proble me ne
knytta til sosialismen.

r--------

;1i. __ _

I

I

,

•.:::. -

Greier Rød Ungdom dette alene?
Som en kommunistisk b evege l se er
vi nødt til å gå løs på denne oppgaven . Vi m~ ner at vi r ett ?g
s l ett vil fa proble me r meda over leve s om politisk bevegelse hvis
vi ikke gar løs på disse oppgav e n e
AKP(m-1) må ta de tyngst e taka for
å løse disse problem ene , men det
er ikke uvese n tli g hva vi i Rød
ungdom gjør. Vi e r en viktig d e l
av ml -b evegelsen og våre medlemmer
i dag vil i framtida utgjøre vik tige deler av partiet. Svikter vi
i dag vil framtida fortone seg
mørk.

Mange har vært med i Rød Ungdom
Rød Ungdom er i 1983 20 år. Fra
1967 har vi vært et kommunistisk
ungdomsforbund, I denne t i den har
mange vært medlemmer i Rød Ungdom.
Mange har gått på studiesirkel og
mange har vært sympatisører. Endel
av disse er idag medlemmer av AKP
(m-1). Men mange fler er i dag
ikke medlemmer i ml-bevegelsen i
det hele tatt.

Var tok dom viigen ... ?
Endel gikk ut av ml-bevegelsen mo t
slutten av 70-tallet. Det var da
mange så at enkle slagord ikk e
l øser vanskelige probl e mer. Noen
ble skuffet da framgang e n stoppet
opp , og atter andre gikk ut og
fortalte om guden som sviktet. Men
den
viktigste grunn en ti l
denne utviklinga var at de kommunistene vi utdanna, bl.a. i Rød
Ungd om , hadde et overfladisk og
dårlig kjennskap til marxismen .
Noen trodde a t framgangen skulle
vokse inn i himme l en og hadde van~
ske lig for å omstille seg til en
tid uten ungdomsopprør og po l itisk
oppvåkning .

Flere, bedre ...
Derfor må Rød Ungdom i dag utdanne
ko mmuni ster som er bedre skolert,
som har et mer grundigog allsidig
grep om marxismen, som kjenner
kapita l ismens utvikling og l?ver
på på e n helt annen og mer vitenskapelig mate enn tidligere gene r asjoner i ungdomsforbundet.
Under sosialismen vil det fortsau være varepro
dermed grunnlag for kapitalisme.

II

sJon og
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60- OG 70-ÅRA SOM IDYLL ..•.
Vi må fostre kommunister s om kan
tåle motgang og påkjenninger . 80 åra kommer til å være preget av
krise og krigsfare, økende arbeidsløshet og større ungdomsproblemer.
60 - og 70-åra vil fortonE seg som
idylliske i f orhold. Derfor stil~
ler 80-åra adski lli g større krav til den kommunistiske beveg e lsen
og hve r enkel t kommunist.
Krever ikke bare mere slit. ..
M~n det krever ikke bare me r j obbing flere ofre , de t kre ver ikke
minst mere lesing og studi er . Få r vi
ikke et bedre grep om den marxistiske
t e ?rien og en bedre helhetlig for staelse av kapitalismen og sosialismen vil hardt arbeid være f orgjeves. Som et ledd i denne oppgaven studerer Rød Ungdom i dag politi sk økonomi.

og for na sjonal sjølråderett -kan vi
stille problemene riktig og utvikle
teorien og praksisen . Vi mener at
bare gjennom å bygge Rød Ungdom, bygge
ml - bevegelsen , og styrke denne organiserte kraften kan vi l øse den kommunistiske bevegelsens problemer.
En liten bokdyrker~jeng kan aldri
løse oppgaven meda bygge sosialismen , hverken teoretisk eller i virke lighet en.

Nå r Rød Ungdo m nå gå r l ø s på s tudiene
i politisk økonomi på denne måt en har
de t a ldr i vært gjort av noe ungdom s forbund etter krigen. Det vil bli en
tung og vanskelig oppgave. Men vi ser
ingen vei utenom. Derfor oppf ordrer
vi hvert enkelt medlem, hvert eneste
lagsstyre, alle distriktsstyrer og
alle tillitsmenn i hele Rød Ungdom
til åta a l vorli g på studiene i politisk økonomi. Vi kan love dere a t belønningen i form av større f orståeise av kapitalismen vil være ve rdt
Skal vi bli innadvendte bokdyrkere?
stre vet.
Ell er som Marx sier:
Noen vil ha det til at disse stu"Det finnes ingen kongsvei ti l
diene vil gjøre Rød Ungdom til en
kunnskap, og bare den som ikke
kjedelig og innadvendt bokdyrkerskyr strevet med å klatre opp de
klubb. Men sannheten er at disse oppbratte bakkene, har håp om a nå
ga vene ikke kan løses uten at vi
dets lyse høyder".
~eltar i klassekampen. Bare gjennom
a delta i kampen mot virkningene av
For Rød Ungdoms sentralstyre,
krisa, t i l forsvar for ungdommens
Bjørgulv Br aanen.
inte r esser , i kampen mot krigsfaren
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HVA BRUKER RØD UNGDOM
PENGA TIL?
Mange lag har kontingentinndriving
hver måned, andre l it t sjeldner e .
Felles for d e fleste er sikkert
følelsen av at pe~ga forsvin n e r
til Oslo et sted .

80Jo

Sentralstyrer,
DS formannskonf.

Vi ser kan hende

medlemsb lade t og av og til en representant f r a Rød Ungd om sentral t .

14%

Konferanser

Men hva bruker vi a ll e penga til?

Litt forklaring til kolonnen:
8%

7%

Reiser i Rød Ungdom

35%

kontoret
drift, lønn, leie, + +

går t il møter i organisasjo n e n.
Sentralstyremøter og DS - form annskonferanse r .

14 ,4 % går til konferanser.

De tte
er a lt fra utgifter til f orbundsskolen - til sko lek onfer anser .

7%

går til reiser i organ is asjo nen. Reiser ti l lokallag o.l .
Delegasjonsreiser til Rød
Ungdom i Sverige o.l .

35%

går til kontoret. Det er en
stor post . I en o rganisa sjo n
med lite økonomiske midler
blir lønn, porto, hu s lei e ,
stensilering og kontorutgifter
e n st or utg i ftspost.

1 5%

er u tgifte r ti l l øpesedler,
a nn on s e r og annen propaganda.
Vi trenger å gjøre organisasjone n vår kjent, selv om det
viktigste middelet er Rut e 80.
er det vi må beta le for hefte ne vi gir ut.
Det siste å ret
har vi utgitt to ma rxis me hefte r, organisasjons h åndboka ,
ny sirkel etc . tatt mye peng er .

10%

går t il medlemsbl ad og annet
in te rnt mate riell.

8%

8%

15%

10%

propaganda

hefter

Medlemsmateriell
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Trenger vi penga?
Vi studerer for tida politisk økonomi.
men.

Vi skal diskutere sosialislokalt jobber vi med Operasjon

Det s kal vi fortsette med.

Men vår

sparsomhet kan aldri bli null utgifter.

Vi kan ikke fly Oslo-Tromsø

under 1400 kroner eller lage skik-

Dagsverk, nedskjæringer, Afghani-

kelige hefter under 8000 kroner.

stan etc.

Det koster å forandre verden .

Sammen prøver vi å bygge

en organisasjon som kan styrte
dette samfunnet og lage sosialisme.
Ved å bli med i Rød Ungdom har vi

Kontingenten viktigst
Vår viktigste inntekt ski lde er kon-

sagt ja til å bidra til denne opp-

ting enten .

gaven. Denne organisasjonen trenger penger. Hvis vi vil drive organ-

• ngerer loppemarked og loddsalg,
Men det eneste sikre vi har er kon-

Vi får statsstøtte, arr-

isasjonen trenger vi heft e r, konfer-

tingenten.

anser for å diskutere politikken og

løst å diskutere politikk, prøve å

propaganda for å spre den til andre.

Derf o r er det menings -

gjøre noe - uten at lagets økonomiarbeid fungerer skikkelig.
ter dette i laget.

Disku-

Lykke til med

Vi ml-ere er kjent for å være spar-

økonomiarbeidet .

somme. I YLI ble andre organisasjo ner sjokkert av at vi ikke tok imot

ØKONOMIANSVARLIG I RØD UNGDOM

lønn f o r å sitte i råd og utvalg.

9
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Nytt fra Forbundsskolen
REGNEOPPGAVE I
POLITISK
·ØKONOMI.

Nedenfor skal vi gjengi en regne-

hvert tilfelle angi hva som blir:

oppgave; som var en av arbeideopp gavene som ble gitt i politisk

Varen(e)s verdi, merverdien, mer-

økonomi på forbundsskolen. Andre
interesserte kan også prøve å løse

A). Anta at kapitalisten ovenfor

den. Svaret på oppgaven vil bli

giftene hans til konstant kapital

gitt i neste nummer av Bolsjevik,

stiger som en følge av dette med

verdiraten og profittraten.

gjør en teknologisk nyvinning. Ut-

sammen med ~n gjennomgang av en

10

del andre · oppgavebesvarelser fra
forbundssk~len. Oppgaven er litt

iteten (det vil si at arbeiderne

forenklet i ·~enne utgaven. Den er
ikke lett,
vi kan røpe at alle
besvarelsene vi fikk inn på forbundsskolen, samt noen vi har fått
tilsendt med posten etterpå, har

-0i

inneholdt størr~ eller mindre feil
Oppgaven lyder:
Ta utgangspunkt i en kapitalist
som har en kapital på 1.000 (f.eks
kroner). Denne kapitalen består av
500 konstant kapital og 500 variabel kapital. Anta at merverdiraten i utgangspunktet er 100

%

%.

Samtidig dobles produktiv-

produserer dobbelt så mye varer på
samme tid).
B). Samme kapitalist sier etter en
stund opp halvparten av arbeiderne,
C). Alle konkurrerende

kapital- "

ister har nå fått snusen i nyvinninga og har gjort det samme. Gjør
om ber~gnineene.(Regn at merverdiraten fortsatt er 100 %).
) Det er vanlig å oppgi merverdirate og profittrate i prosent. Det
får vi ?ed å gange de vanlige uttrykkene våre med 100.

Regn ut verdien til varen(e) som

Merverdirate=~ x 100

produseres, merverdien og profittraten.

Profittrate=ffi x 100

V

I A,B og C nedenfor skal dere i

/0
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debatt

HVA ER HOVEDMOTSIGELSEN?
Rød Ungdom har en del politikk på
internasjonale spørsmål. I grove
trekk kan vi si:
- vi støtter all frigjøringskamp mot
imperialisme og undertrykking
- vi kjemper mot begge supermaktene
- vi retter hovedskytset mot Sovjet
- vi støtter ) .verden-teorien
- vi kjemper mot krigsfaren
- vi mener at den tredje verdens kamp
vil føre til at hele det imperialistiske verdenssystemet vil knuses

Det betyr ikke at de andre ikke har
stor betydning, men hovedmotsigelsen
;r ~vgjørende . Derfor er det viktig
a finne ut hva som er hovedmotsigel sen . Mao skriver: "Så snart vi har
grepet denne hovedmotsigelsen , kan vi
lett løse al!e problemer . " Jeg oppfatter det sann at hver sak/ting har
sin ho vedmotsigelse. Det betyr at
hovedmotsigelsen i Norge, ikke er
den samme som hovedmotsigelsen iver den etc . Derfor må hver sak studeres
særskilt. Problemet er at det å
studere ve r den særskilt, er det samme
som å studere "alt" - helheten .

Men vi har likevel store motsige l ser
rundt vår internasjonale politikk .
Blir det kr ig eller revol us j on i vår
ungdomstid? Hva betyr dette i så
fall for vår politiske hovedlinje?
For ti år siden sa vi at hovedtendensen i verden var r evolus j on. Fo r
fem år siden sa vi at krigs f aren
hadde økt . Hva sier vi idag?
Etter mitt syn mangler vi en skikke lig fo rst åe ls e av verden som helhet en teoretisk forståelse og en analyse
som kan binde sammen de forskjellige
kampområdene. En helhetlig overordnet strategisk linje . Da kommer
vi ikke utenom en diskusjon om hovedmotsigelsen i verden idag.
HVILKE STORE MOTSIGELSER DRIVER
VERDEN FRAMOVER? HVILKEN ER HOVEDMOTSIGELSEN?
Før st , hva er en hovedmotsigelse?
"Det er mange motsigelser i en tings
utviklingsprosess, og en av dem er
nødvendigvis hovedmotsigelsen. Eksistensen av og utviklinga av denne
bestemmer eller virker inn på eksistensen av og utviklinga av de andre
motsigelsene . " Om motsigelsen, Mao
s.81 . Jeg oppfatter dette slik at
verden er en virkelig sammensatt ting
med mange motsigelser, men det vil
sikkert væ r e et sett av motsigelser
som er viktigere enn andre, og også
innenfor diss e motsig e lsene vil det
være en som bestemmer utviklinga og
virker inn på de andre - hovedmotsigelsen.
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I/

debatt
De fire grunnleggende motsigelsene

- motsige ls en mello m imperialistmaktene på den ene siden og de undertrykte land og nasjoner på den
andre siden.
- motsigelsen mellom borgerskapet og
arbeiderklassen i de kapitalistiske
landa.
- motsigelsen mellom de imperialistisk e l a nda innbyrdes.
- motsigelsen mellom sosialistiske og
imperialistiske land.

Hvilken er så hoved.motsigelsen?

Tidligere sa vi at motsigelsen mellom
imperialismen og undertrykte land og
nasjoner var hovedmotsigelse og at
revolusjon var hovedtendensen i verden idag.
Nå har vi i flere år sagt at krig er
hovedfaren, men underforstått holdt
fast på at hovedmotsigelsen er den
samme.
Eller vi sier ingenting om
det. På slutten av 70-tallet kom
det en hissig diskusjon om hovedmotsigelsen hadde skiftet ettersom krigsfaren hadde skjerpet seg . De som
mente det fikk spørsmål som : "Vil du
at vi skal a lli ere oss med borgerskapet i Norge mot Sovjet før krigen ko mmer?" eller "Vil du ha allianse med
USA for å gå imot Sovjet?" Etter mitt
syn ble denne diskusjonen avs lutta
med at hovedmotsigelsen i Norge gikk
mellom borgerskap og proletariat og
at vi internasjonalt skulle prioritere kampen mot Sovjet . Men det var
ingen løsning av problemet. Hva som
er hovedmotsigelse kan ikke avgjøres

•

/2

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

..........._

debatt
av hvem vi har lyst eller ikke lyst
til å samarbeide med, men det er et
spørsmål om å finne ut hvordan verdeen virkelig er.
Mitt syn er at hovedmotsigelsen kan
skifte i imperialismens tidsalder .
Som et resultat av at imperialismen
underlegger seg resten av verden vil
motsigelsen mellom imperialismen og
de undertrykte land og nasjoner over
en svært lang periode være hovedmotsigelsen.
Men når motsigelsene i
•
imperialismen har skjerpa seg oppstar
det fare for krig mellom imperialistmaktene - fare for verdenskrig. På
et eller annet tidspunkt før verdenskrigen vil hovedmotsigelsen skifte
til å gå mellom imperialistmaktene
innbyrdes.
Hvilke imper~alistmakter
eller grupperinger som star op~ mot
hverandre vil avhenge av den histor iske situasjonen

3. verdenerteorien og de fire
grunnleggende motsigelser
Jeg skal ikke gå inn på hva teorien
om de tre verdener går ut på . Men
jeg oppfatter det sånn at tre verdener -teorien ikke erstatter de grunnleggende motsigelsene eller andre
teorier, men er noe som kommer i til legg og er utledet av dette .

as objektive interesser . Jeg er enig
i dette og ser denne utviklinga av
verden som et resultat av de fire
grunnleggende motsigelsene .
Hvis
vi er enig i dette kan vi si at vi
i hove dsak har et riktig bilde av
hvordan verden ser ut.
Neste skritt
i analysen blir å finne ut hvordan
de fire grunnleg~ende motsigelsene
har utvikla seg (og hvordan det har
ført til at verden har delt seg i
tre) og hva vi mener vil skje i fram tida.
En feil jeg mener enkelte gjør er
å likestill~ in av de grunnleggende
motsigelsene (mellom imperialismen og
de undertrykte nasjonene) med tre
verden-teo r ien . Dette gjøres i en
rekke upresise formuleringer som
"nord mot sør", "de undertrykte i den
tredje verden mot supermaktene" etc.
Dette er ette r mitt syn feil . Alle
motsigelsene i verden har vært med på
å å skape den situasjonen at den
tredje verden står mest i motstrid
til supermaktene . F.eks . vil supermaktenes rivalisering (motsigelsen
mellom im~erialistmaktene innbyrdes)
skjerpe motsigelsen mellom supermaktene og den tredje verden.
Sovjets
innmarsj i Afghanistan oppfatter jeg
som en del av rivaliseringa mellom
supermaktene, men det førte til en
nasjonal krig fra afghanernes side.
På den andre siden omfatter motsig elsen mellom imperiali s men og de
undertrykte nasjoner og land også
fenomener som England-Irland , Norgesamene osv.
Altså ikke bare de mot sigelsene som eksisterer mellom supermaktene og den tredje verden .
HOVEDMOTSIGELSEN GÅR MELLOM IMPERIALISTMAKTENE INNBYRDES

Når verden deles i tre så sier kineserne at dette ikke bare er en teori
for hvilke iand som burde stå sammen
mot andre, men at denne teorien faktisk gjenspeiler en virkelig deling
av verden etter de forskjellige land -

Innlegg e t har allerede sprengt al!e.
rammer for anst endighet , · men fora fa
fart på diskusjonen er jeg ~ødt til
å åpne korta mine. Etter mitt syn
går verden mot en tredje verdenskrig ,
med USA og Sovjet som hovedaktører .
Det er krigsfaren og ikke revolusj on
som er hovedtendensen i verden.
Hovedmotsigelsen-har skifta til å gå
mellom imperialistmaktene innbyrdes .
USA° og Sovjet er de sterkeste og der for kommer verdenskrigen når disse
braker sammen.
Den pågående verdenskrisa i den kapitalistiske økonomien skjerper alle
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de grunnleggende motsigelsene, men
den skjerper motsigelsene mellom imperialistmaktene mest. Konkurransen om
markder og muligheten for å få realise rt merverdien, fører til at den
"fredelige" økono miske konkurransen
utvikler seg til handelskrig og muligheten for en verdenskrig mellom alle
de imperialistiske grupperingene øker.
Men etterso·m det idag bare er USA og
Sovjet som er i stand til å kjempe om
verdensherredømme kan ikke noen virkelig ve rdenskrig 0ppstå som annet
enn en kamp mellom disse. Hverken
Japan eller Vest-Tyskland har styrke
til å utfordre de to.
Vår oppgave er å hindre eller utsette
denn krigen.
Det må være hovedlinja
i vårt internasjonale arbeid. Vår
opp~ave som en politisk kraft i Norge
er a føre ut en linje for hva det
norske folket kan gjøre for å motsette
seg krigen. Solidaritetsarbeid med
folk i den tredje verden kan ikke erstatte denne oppgava. På den andre
siden er den tredje verden en av de
viktigste kreftene i kampen mot krigs-

faren.
Derfor e r so lidaritet sa rbeid
med den tredje verden en del av fredsarbeidet. Men ettersom det er Sovjets ekspansjon som e r hovedsida i
rivaliseringa mellom supermaktene, er
det Sovjets ekspa~sjon som må stoppes
for å utsette krigen. Derfor er det
i f ø rste rekke frigjøringskampen mot
Sovjet som bidrar til kampen mot
k~igsfaren.
Det endrer sjø l sagt ikke
pa at all kamp mot imperialismen
er rettferdig og riktig.
Jeg oppfordrer flere til å delta i
debatten om hovedmotsigelsen i verden.
Denne diskusjonen vil etter mitt syn
bidra til å klare opp i de motsigels.ene som står i ml-bevegelsen på int ernasjonale spørsmål.
EGIL Bl

PRESISERING AV UTMELDINGENE
I min artikkel i BV nr. 4/ 82 om
bakgrunnen for utmeldingene i Osl o
Rød Ungdom er det et par saker som
trengs å presiseres.
For det første disse folkas forhold til hasj.
Jeg har ikke dokumentasjon for at
disse bruker hasj i dag ,derfor er
det en for hard påstand å si at de
bruker det mer eller mindre jevnlig.
Muligens er det også feil at et
flertall har brukt hasj ,mens de
var medlemmer,opplysningen om dette
hadde jeg både fra fra organisasjonen og de utmeldte sjøl. Poenget e r
at dette ikke er en gjeng faste hasj
brukere , men at de har et liberalt
forhold til hasj. · så liberalt i for
hold til vedtekteneat vi burde tatt
a ff ære for lenge siden. Dette sto
også på planen for enkelte i vår 1 før
utmeldingen kom.

For det andre gjelder det avsnittet
om forvirra/frustrert.
Sånn det står kan det oppfattes
alle veier, og det er svært uklart
hva jeg mener. Det jeg mener er at
den logi ske konsekvensen av å meld e
seg ut på den måten de gjør, vil
være å ikke samarbeide med AKP
eller Rød Hrtgdom. Men fordi en del
av dem er så forvirra/frustr e rte
politisk som de er, er det - godt
mulig å samarbeide med dem.
Inge N
Os lo Rød Ungdom
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OM GYMNASPRIORITERINGA

Debatten om kva målgruppe vi skal
prioritere rullar vidare. Det er
få som åpent seier seg ueinig i at
vi skal prioritere gymnasa, men einskapen er likevel mange stader svært
halvhjerta. Mange kameratar som
seier seg einig i leiinga sitt syn
brukar tida meist til å understreke
alle farane ved dette i staden for å
utvikle ein debatt på korleis sikre
gymnasarbeidet og korleis unngå evt.
farar ved den noverande linja.
KVA ER VI UEINIG I?
I Bolsjevik 3/82 legg AU fram sitt

syn på kvifor vi prioriterar gymnas
på topp. Eg trur debatten framover
vert meir fruktbar dersom dei som
er ueinig i prioriteringa av gymnas
seier frå om kv a i denne artikkelen
dei er ueinig i. Eg har ihvertfall
til gode å høyre nokon argumentere
mot ting som stå r der. I staden er
det mange som påstår at vi med gymnasprioriteringa risikerar at "Raud
Ungdom blir ein akademikarklubb", at
"Raud Ungdom-leiinga nedvurderar
andr e ungdomsgrupper", at den "skjønnmalar gymnasiastane", "ser bort f rå
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at arbeiderungdomen e r mest r evolusjonær'' osv . osv.

KVA BESTEMMAR?
Gymnasiastane er mest konsentrert,

MOT SUBJEKTIVISMEN
Mange av dei som argume nterar slik

går lengst på skule, og jamt over
mest interessert i politikk og sam-

argumenterar reint subjektivt - dei
ser bort fr å historiske erfaringar

at det er rett å satse på gymnasa

og verkelegheita i dagens Norge .

før ein byrjar å prioritere andre

funn.

Det

Desse tre tinga tilsaman gjer

finst e in del folk som har hatt pos-

grupper.

itive erfaringar med jobbing på gata ·

~

og tilsvarande dårlege erfaringar

er aleine nok· til å begrunne gymnas-

Eg meiner alle tre faktor-

må vere med å bestemme, ingen

med "dei småborgarleg e gymnasiastane".

innrettinga.

Men skal slikt bestemme hovedlinja

at dersom gymnaset varte berre eit

til Raud Ungdom.

år og yr~esskulane tre, så burde vi

Sjølsagt ikkje,

Eksempelvis meiner eg

for på tvers av einskildkameratar

sannsynligvis ha prioritert yrkes-

sine erfaringar så er regelen i Raud
Ungdom si historie at vi klarar å

skulane på topp sjøl om yrkesskule-

bygge Raud Ungdom gjennom jobbing på
gymnas, medan vi ikkje klarar det
f.eks. gjennom fritidskamp.

Dette

har m.a. samanheng med at det er
stør re interesse for "samfunn og po.l~
itikk" på gymnasa enn "på gata".

,

Dette kan bevisast m.a. gjennom . statistikk; gymnas ia stane er den ungdoms- .
gruppa som har størst andel med polit.isk inter es sert ungdom. (Jfr.
"Ungdom i Norge" av Eva Nordland)
Det tyder sjølsagt ikkje at det ikkje
finst samfunnsinteresserte ungdom

elevane jamt over er mindre intere-

i andre grupper.
Dette må sj ølsagt
f å betydning for korleis vi vurderar
dei u li ke gruppene , sjøl om rlet ikkje

ssert i politikk enn gymnasiastane.
OM FARANE VED GYMNASPRIORITERINGA

bør vera bestemmande. Sjøl meiner
eg f .eks. at det blir for tynt å

Det blir snakka mykje om faren for
å bli ein akademikarklubb, bli eit

begrunne gymnasprioriteringa med å

nytt SU osv . Vær konkret no: de som
reiser dessse pr ob l emst illingane ,

vi se til at vi i den fasen vi no er
i nne i treng mykje studiar. Det
gjer gymnasprioriteringa til eit
taktisk spørsmål - det er eg usamd i.

16

meiner de at SU/SV ein prateklubb
fordi det er med mange gymnasiastar/
akc demika rar der? Sjøl trur eg at
SU/SV er slik dei er for d i dei, al -

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

debatt
ment sagt, har ein annan polit ikk
og ideologisk linje enn vi har .
nok om det .

eg påstå at faren her ligg i at vi
Men

Det finst farar ved å

prio ritere gymnas .

I ein s itua sjon

i

" beste fall" vil få ein organisa-

sJon med ekstremt stor gjennomtrekk,
i vers te fall ikkje ha nok on kommun -

der vi får med mange gymnasiastar

istisk organ isas jon om nokre år .

(m ed småborgarleg klass e ba k g runn)

Einig eller ueinig?

og p ri o ri terar stud i a r høgt er det

sa t det te opp mot fa rane ved gymnas-

ei n fa re for at vi gl ir i retning

prior iteringa .

av å bli ein p rat e klubb .
Kom igje n folkens. ·
til?

Ta stilling og

Og så???

Kva vil d e f ram

Meiner de at vi p.g.a . ein

SMÅBORGE RSKAP - FILLEPROLETARIAT
Plassen tillet ikkje å gå inn på

s lik fare sk~l slutte å prioritere
gymnas?

dei ulike ung domsg ruppene og g je ein

DET FINST MANGE FELLER Å DETTE I

ungdommen til k a mp, få dei til å

nøkter n vurdering av bra og dårlege
sider ut frå perspektivet med å reise

Eg ynskjer ·deba tt om korleis vi kan

organisere seg, studere po l itikk osv .

motvirke slike (og andre) eventuelle

Men kort sagt vil eg påstå at medan

avvik .

Men det e r ikkje noko argu-

ment mot gymnasprioriteringa.
trur vi må sjå i auge ne at v i

Eg
s t o rt

sett be rre får med oss f olk som er

gymnasiastar i stor grad er pr ega
av små borgarleg ideologi , så e r den
ungdomen vi kjem .i kontakt med gjennom fritidskamp o . l. i stor grad

interessert i sam funn og politikk .

prega av filleproletarisk ideologi -

Uansett k va desse gjer ~å så er det

lette å sette i bevege l se og k a n

og eit faktu m at desse oftare kjem

være faen så tøffe i kamp, me n gir

frå småbo rg arskapet e nn frå arb -

g je rne l i ke fort opp og synk attende

eidarklassen.

til eit sjøløydel e ggjande gje - blaffen

Så i den grad dette er

eit stort problem så vil vi måtte

tilvære.

hanskast med det uan sett .

denne ungdomen, me n vi brekker nakken

Slik sett

Vi skal slåss med og for

bl ir då studiane problemet hel ler enn

dersom vi t,v.,..ja r her og trur vi kan

gymnasiastane.

bygge oss opp her.

Dernest - det er flott at ma nge
tenker gjennom kva problem som kan

HANS

oppstå i kjølevatnet av den ene eller
and r e linja.

Men kva då med å seie

noko om probl em som kan op pst å ve d
f . eks . å prioritere fritidskamp?
Utfrå Raud Ungdom si historie og
erfaringar frå sånt ar beid (ikkje
dei få bruk bare erfaringane, men

" gje nn om snit tserfa rin gan e • ) så vil

17
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SIC TRANSIT GLORIA MUNDI!
Jeg vil her ta opp noen motsigelse r

siste Bolsjevik. Motsigelsene jeg

jeg har til årsplanen for Rød Ung-

har kan jeg dele i tre hovedpunkt :

dom, slik den blir lagt fram i
1 ) . Landsmøtet 1983.
Jeg kan med min beste vilje

som ikke, bør begrunnelsen være

ikke fatte at det er nødvendig

særs god.

å avhold e landsmøte nå igjen
(det siste var for to år siden)
Med mine øyne har ikke verdens situasjonen eller forholda i
Norge endra seg så mye at det
skulle være nødvendig .
Fordi: Forberedelsene av lands møtet tar så mye tid , at Rød
Ungdom det siste halve året
inntil landsmøtet må prioritere

2). Videregående skoler - gymnas .

interne diskusjoner, nominerin-

Jeg har helt siden forrige

ger o.l ., for å holde tidsfris-

landsmøte landsmøte vært uenig

ter og ta stilling til politis-

i at Rød Ungdom skal prioritere

ke spørsmål, og dermed kan vi

gymnasarbeid så høyt. Jeg har

bare glemme skikkelig eksternt

ennå ikke fått noen analyse som

arbeid, - og det i en periode

bekrefter gymnasiasters for-

hvor Rød Ungdom prioriterer

treffelighet framfor annen ung-

eksternt arbeid høyt!? J eg vil

dom. Jeg trodde arbeiderklassen

gjerne ha k onkrete eksempler på

(og dermed arbeiderungdom) var

at Rød Ungdom-medlemmer lærer

mest revolusjonær . Mitt kjenn-

så mye gjennom landsmøtediskus -

skap til gymnasiaster tilsier

joner . En del ledende medlemmer

ikke at de - er så mye mer opp-

- ja. De fleste "grasrot"-medlemmer- nei.(Prøv å unngå svar

tatt av politikk og teori enn
anna ungdom, l ogisk virker det

i form av fl oskler som "•i må
stå pi to bein","spille piano

heller ikke. På bakgrunn av

med ti fingrer" o.l.) . Dersom

helt typisk at det som står om

det er vedtatt at landsmøtet

arbeiderungdom og arbeidsløshet

denne prioriteringa , er det

skal avholdes hvert andre år,

i planen er skammelig tynt . Har

så få dette endra straks. Der-

ikke "planleggerne" oppdaga at
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verden og Norge er inne i den
største økonomiske krisa siden ·
1930-åra , og som får groteske
utslag for ungdom. Køen av folk
som ikke kommer inn på videregående sko ler, - ei heller får
jobb vokser . Det er disse som
først og fremst blir destruktive, havner lettest opp i
s t offm isbruk og kriminalitet ,
og som trenger ledelse og organisering. Og disse avspiser en
kommunistisk ungdomsorganisasjon med noen setninger under
"andr e oppgaver". jeg er så
rystet at jeg makter ikke å
skrive mer!
3) .
Så skal jeg snakke om mitt syke
barn, ved å spørre hvor man har
gjort av fritidskampen? Flere
og flere ungdommer får mer og
mer fritid, som stort sett

fylles med ingenting (ikke alle
går på møter i Rød Ungdom,
Kvinnefronten og Afghanistankomiteen). På dette feltet er
det vi har sett de største
spi r ene til ungdomsopprør i 80åra , - som sprer seg til stadig
flere byer. Dette MÅ da prioriteres høyere! Begrunnelsen er
kanskje at mange av disse ungdommene ikke går på gymnaset ,
eller er for lite teoretisk
interesserte, I så tilfelle
trekker jeg tilbake alt jeg sa
under punkt 1 og forlanger
landsmøte før jul! Jeg vil
foreslå å bytte fritid skampe n
med arbeidet på gymnaset/
skolene , under de tre viktigste
oppgavene.
J.M. Tromsø .

KAMERAT J. M. TROMSØ!
1 . Landsmøtet 1983,
I våre vedtekter står det at landsmøtet skal avholdes hvert ann~t år .

I et ungdomsforbund mener jeg det
er riktig. Dessuten har vi hele
tiden behov for å oppsummere utviklinga og korrigere kursen. Der for har vi landsmøte . Innlegget fra
JM understreker behovet for å dis kutere linja for oppbygging av Rød
Ungdom på et landsmøte.
2 . Videregåe nde ·skoler
gymnas.
JM har helt rett i at vi er inne
i den stør ste krisa siden 1930-åra.
Derfor trenger ungdommen en led-

/j)
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else. Men problemet er at denne

retisk interesse har faktisk noe

ledelsen, dvs. det kommunistiske

med dette å gjøre. ML-bevegelsen

ungdomsforbundet, er for liten og

er tvunget til å skape en ny gene-

svak. Derfo r må vi i dag innrette

rasjon kommunister som e r ~ all-

arbeidet vårt på å styrke Rød Ung-

sidig skolert, har en grundigere og

dom. ML-bevegelsen har problemer

bedre forståelse av marxismen og

knytta til vår teori og praksis

det kapitalistiske samfunnet. Til

som vi må løse utover i 80 -åra.

det trengs det en god del lesing og

Gjør vi ikke det Kan vi skyte en

studier. Når vi har skapt et fas-

hv i t pil etter ålede ungdommen til

tere grunnlag for Rød Ungdom kan vi

kamp mot kapitalismen. Derfor

ta på oss større oppga ver. JM og

satser Rød Ungdom på å bygge seg

jeg er enige om de store oppgavene

opp blant den ungdommen som er mest .

som ligger foran oss, men vi må

organisasjonsvant, mest samfunns-

også bygge broene som skal til for

engasjert og best i stand til å

å føre oss over elva!

utgjøre denne ledelsen. Og teo-

JENS,SENTRALSTYRET
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SKOLEPROGRAM
~VA SIER HISTORIA OM SKOLEN?
SKOLEN UNDER KAPITALISMEN.
Opplæring/undervisning er organise rt
meddel e lse av kunnskap , og nært
knytta til oppdragelse av barn .

Omgangssko len e/allmueskolene vokser
seg større og blir fastere organisert .
Utviklinga av pr oduksjonen gjør det
nød ve ndig å utbedre skolen enda mere .
Det ble i

(og det bli r) l agt stor

vekt på å ref ormere skolen . De tte
reformarbe id et foregikk som en kamp

Skole og undervisning har forekommet

mellom arbeiderk l asse n og borger-

helt fra samfunnet blei delt i

skapet.

klasser .
Under føydalismen var all utdanning

Fra begynnelsen av 19OO-tallet var

forbeholdt den herskende klasse. Ut-

Arbeiderpartiets store merkesak

danninga tok sikte på å lære opp de

Enhetssko l en . (Dvs. felles folkeskole

framtidige herskere og makthavere .

~or alle barn, uansett kla~se. Folke-

Kirken sto sterkt som forvalter av

skolen skulle også være eneste lov-

føydaladelens ideo logi.

li ge grunn l ag for ove rgang til høy-

Kated ralskoler og unive r sitet blei

ere skoler . )

op pretta i kirkens regi, de domine-

7-årig folkeskole ble i vedtatt for

rende fage ne var teologi og filosofi.

alle i 1936.

I a ll hovedsak blei det alt så utdan-

Borgerskapet hadde fremdeles den

na propagandister for de n herskende

økonomis ke og politiske makta, og

klasse ; PREST ER !

utforma derf or innholdet i skolen

Borgerska pets framvekst og makt ov er -

Sosialdemokratiets målsetning om å

taking førte med seg en kra ftig ut -

styrke demo kr atiet og slette ut for -

v ikling av hele sko l evesenet .

skje ll en me l lom klasse ne (en felles

e tt er sine egne interesse r.

Skolen skull e tilfredsstille behov -

skole for barn f r a a lle samfunns -

et for utd anna arbeidskraft .

klasser , å utviske k lassesk illene)

I 17 39 ble i det lovfesta her i

hjelpere .

fungerte som kapitalismens be ste

N5rge at alle barn s kulle få under v isnin g i kris tendo m og norsk (les -

Også de nyer e reformene er b l itt

nin g ) .

gj ennomfø rt under dekke av fras er

Men den manglende kunnskapen i les -

som "d emokra tisering " av utd a nninga

ning , skriving og regning blei en
hindring for produktivkreftenes

osv .

videre ve kst.
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debatt
Produktivkr ef tenes utvikling stilte,

talismens skolepolitikk i dag er å

og stiller s tadig høyere krav til
allmenutdanninga.

presse utgiftene til utdanninga ned,
samtidig som deres behov for kvali fisert arbeidskraft i tilstrekkelige

Det trengs et solid grunnlag for sei -

mengder tilfredsstilles .

nere å kunne ti le gne seg spesialkunnskap på de f e lter kapitalen har be -

Rød Ungdoms viktigste krav til

hov f o r. Det e r ikk e lenger ndk at

skol e n er: - Kampen mot n edskjær -

alle kan lese, s k rive og regne .

ingene ,
-Lik r e t t til u tda nni ng ,
- Kravet o m skolen som
kunnskapsformidler.
Hovedmålsetningen e for en radikal
skolepo litikk må være å opprett ho l de skolen som kunnskapformidler,
ved at formålsparagrafen primært sier :
KUNNSKAP !, og - slå tilbake nivå senkingen , at skolen bl . a . foran dres fra å være en kunnskapsskole
til å bl i en ve r diskole. Da må vi
trekke inn marxismens syn på kunn -

Høyt utvikla produksjon kan bare mes-

skap/vitenskap .

tres av folk som har et v i sst teo ret i sk grunnlag i naturfag og
matematikk, evne til å behandle språ -

Ved utarbeidelsen av n ytt skoleprogram vi l hovedvekta ligge på dagens

ket , kjennskap til samfunnets insti -

skole. Vi må gå inn i sko l en , grunn -

tusjoner, osv.

skolen og den videregående sko l en .

Kravet om heving av kunnskap og ut -

blir formid l a.

danning står i motsetning til ~api -

Se på undervisningsformene: Forhold

talismens grunnleggende behov: Higen

Se på undervis ninga , kunn skapen som

etter maksimal profitt. Kapita -

lær e r/elev, pedagogikk/lærebøker ,
ekskursjone r og andre hjelpemidler ,

lismens behov skal tilfredsstilles ,

forholdet teori/praks is, gruppea r-

men er ikke villig til å betale for

beid osv .

det .
Det vil ikke tjene hverken Rød
Skolen har f å tt beste mte økonomiske

Ungdom eller skoleprogrammet om vi

rammer å lø se sine oppgaver innafor,

får e n ny stor karakterdiskusjon, men

ved metoder som holder utgiftene -

et standpunkt må vi ta.

nede. Det viktigste for monopolkapi -

Derfor må vi se på de sterke/svake
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debatt
sidene ved k a raktersys t emet .

organisa s Jonenes mål s etning er å

Det er nødvendig åta fo r seg de for sk j ellige vurderingsform en e som :

stå for demokrati og solidaritet ,
det å være k j empende for elevenes

godk j elt/ i k k e godkj e nt,

inte r esser uavh engig av sta t e n.

bestått/ikke bes t å tt,

Det e r bl.a. vik tig å gå i mo t ele vpamper i.

d e l tatt/i k ke d e lt a tt,
mål r elate r t vur de r i n g /rel a t e rt
vurdering ,

Lik r ett t i l u t danning må bety g r ati s

de forskjellige eksam e nsformene .
Det må være viktig for oss åta av stand fra strebing og usunn konkurranse . Vi dere må vi se på hvilken kom petanse undervisninga g i r . Både i for -

skole for alle (også gratis l ær e bøker) .
Når det gje l de r studiefinansier i ng
må stipendande l en stå i forho ld ti l
kostnadsno r mene .

hold ti l a r beids l ive t og v i de r e ut -

Bo r teboe r st ipend må dekke d e reelle

dann ing . Ved inntak f r a ungd omssko l en
til vider egåe nd e s koler er fla sk e-

kostna de ne ved å bo b or t e os v.

hal se n ma n g e len på plasser.
Inntaket må derfor (siden all e ikke
kommer inn) skje ved kombinasjon a v
karakterer/ald e r og i forhold t i l

om

man har søkt t idligere. Andre løsninger?

And r e ting som må t as me d i et skol e program:
Nynorsk/samiske lærebøker,
j entenes stilling,
de fremmedspråklige elevenes s
stilling,
integrering,

Elevenes de mo kratiske rettigheter og
aktivitet er avgjørende for hvordan
skolen funger e r.

privatskolene,
voksenopplæringa,
konkrete krav/parol e r i dag,

Rød Ungdom e r fo r fulle demokrati s k e

s k o len under so s i a l is men .

rettigh e t e r og fri politisk virksomhet i form av veggavis , skoleavis

Til det sis te p unktet o m sko l en undr

o . l . Det må legges vekt på elevenes/

sosialismen må det legges vekt på

lærernes medbestemmelse bl . a . i synet
på undervisninga , lærepla n er , fag planer , læ r ebøker o . l .

De konkrete krava vi stiller er

Vi må gå hardt i mot dagens lekedemo krati , hvpo elevene b are e r gisler .
F . eks . må ele v ene s j øl få lage sitt
ege t s k o l e r eglement .
El evorganisasjonene må vær e de som
r epresenterer e l evene i

at Rød Ungdom kjemper for et samfunn
d Gr arbeide r klassen har makta .

a l le sammen -

henger , l ok a lt og sen tr a l t . El ev -

" realistiske " krav i dag .
Skolen kan i kk e g j øre folk ti l k o mmunister , men kampen for sosialis men må
bygge på enh e t l ærer/ele v organ isasjo ner og a r be id erk l assen .

Kunnskap er makt

23
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

