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--- LEPER
Du sitter nå ned Bv nr. 1/S5. i
hånden. Det er nesten lø,?..n å si at
det er seint ute, det har mere karak
ter av en gjennop startin g . Hvorfor

sjon. Reallønnsutviklinga :lan tjene
:::on eksempel
det. Siden 77
har reallønna sunket,
mest .zr,d.:r

den sank

regjerinrrene.

har det blitt slik? Vår redaktør
har feilt fra i perioden, men det
forklarer ikke alt. Sentralstyret
har hatt problemer ned det organisatoriske arbeidet i keie perioden og
brutt mange av sine egne frister,
ned 37 som det verste eksemplet.
Liten kapasitet har vært og er et
reelt problem, men under lin=-er en
manglende forst:E:else for medlemsdemokratiet. Når det er sagt, håper
vi du finner ting av Lnterese i
dette bladet.
Rer er mange debattinnlegg, og særlig går det nå sosialisme. Kast deg
over disse,les programutkastet pa
nytt.

willoeh ,r statsminister. men
0A og ALFblir v;',.r ',,,ovedmotstaner i valeamsen.
Kampen not skolepenga blir d.r. andre

Landsmøteforberedelsene er nå det

store utfordringa i år. Gjennom

viktigste vi jobber med. Et godt

flere år har skolepenger blitt snikinnført, son papiravgift koniavgift
osv. YL' og NGS skal mobilisere til

landsmøte vil bety mye for hvordan
Rød Ungdom skal møte utfordringene
dette året og i tida framover.
7algkaapen blir den største politi& ,:

utfordringa. AUF har styrka seg de

boykott fra skolestart. Per Rød Ung=
dom blir det viktig å både delta

siste åra blant ungdommen. DNA og

aktivt i aksjonene og forklare
hvorfor det er nedskjæringer nå

AUF blir vår hovedmo'stander, sjel.
om Høyre sitter i rejeringsposisjon

skolen, få fram at dette er en del
av det kapitalistiske systemet.

Dersom vi i valgkampen bare kjører
mot regjeringa, blir det AUP som
trekker til seg stemmene. iedskj ,-.

Sosialismediskusjonen fram til

ringene og innstramninger blir, ikke
noe mindre med
i regjeringsposi-

landsmøtet blir viktig for å svare
på begge disse utfordringene. Vi må
FRAM FOR LANOSHOTEKAMPANJA
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ALBANIA

knapt større enn HEDMARK !

Likevel klarer de seg fordi de «oter på seg selv, sine egne krefter.
Og folket får stadig bedre levevilkår, fordi arbeiderklassen har makten.

LEGG FERIEN DIT I ÅR
og se selv hvordan marxismen.leninismen fungerer i praksis !

TIDER FOR TURENE:
27.juni - 11. juli
11.juli - 25. juli
25.juli - 8. august.
Prisen blir på ca 1200 kroner for mat, reise og opphold.
SKRIV TIL: Vennskapssambandet Norge - Albania
Postboks 8303,1-lammershorg, Oslo1
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motstandere, har vår politikk fanga
brei interesse. Konfrontasjonsmøter
i Oslo,Akershus,Bergen har vist at
AUF, SU, UH har store svakheter når
deres politikk blir konfrontert. SU
har spesielt merka at vi er en
utfordring, og kjører skolering av
sine medlemmer på tradisjonell mlhets. Det virker .som de i fliten
grad prøver å samle organisasjonen
rundt en felles ideologi. Skulle de
gjort det, tatt en reell debatt
blant sine medlemmer om hvor de
står, hadde vel skillelinjene mellom

De fleste - lag og Ds har nå avhol&t
sine årsmøter‘ 'planene som erlagt
her er start sett i tråd Med den sann
sentralstyret sendte ut i styreskriv
i jan. Vi presenterer her den
sentrale planen for hele Rød UngdoM,
sum gjelder med lokale tillempinger.
Vervekampanje har på mangemå ter
avdekket organisasjonens svakheter,
mensamtidig også dens muligheter. Vi
har ikke greid å øke medleMstallet
organisasjonen og sliter med å få

()

Ei

igang en reell kampanje. Viktige
distrikt har ikke greid å tette
hullet i bånn, det melder seg like
mange ut aom inn.' Flere plasser
mangler vi et godt organisatorisk
grep etter at folk har sagt ja til ,
studierkl.•SIedrnik
på plass.
Samtidig har kampanje vist at der vi
kommer oss:ut i form av eksterne
politiske markeringer og
konfrontasjon med våre politiske

(

C) C L

AUF og SU blitt minimale. Å kjøre SU
på at de ord er revolusjonære; men i
praksis reformister slår skarpt inn
i deres egne rekker .og skaper
usikkerhet blant deres medlemmer.
Konfrontasjonsmøtene har, vist at
våre medlemmer er bedre skolerte.
Men situasjonen med at vi ikke øker
medlemstallet skaper sjølsagt
usikkerhet innafor våre egne rkker.
Hvorfor greier vi ikke det. I denne
debatten vil det dukke opp flere
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_SIDE 5

retninger og svar. På mange måter
setter rekrutteringsarbeidet
,)rganisasjonens svakheter p.å
;pissen, Driver vi .stdiesirklene for
dårlig? Er markedsføringa av vår
politikk for amatørmessig ? Er våre
medlemmer for usikre på vår egen
polkitikk, trengs det studiet=.?
Driver vi for lite aksjoner, leder
kamper der ungdommen blir rammet 4:v
krisa? filar våre medlemmer sluttet .å
jobbe i frontorganisasjoner?
Vi tror ikke det finnes ett svar,
problemet er sammensatt og vi har
svakheter på alle de områdene vi har
nevnt. nen vi mener svaret ikke
førs:, og fremst ligger her.
Felles ideologi
Vår .., evegelse holdes sammen av en
felles ideologi som kommer først og
fremst til uttrykk gjennom AlPs
prinsipprogram. Vi har stillt oss
som oppgaveå gjennomføre en
sosialisti,sk revolusjon i Norge, som
et første skritt mot et kommunistisk
samfunn.1Zort sagt er det dette målet
som holder vår bevege: se sammen.
Svekkes dette målet ved at vi sjøl
er ',sikre på det vil vår bevegelse
oppløses i sine enkelte deler.
Fagforeningsaktivistene v .11 gå til
sitt faglige arbeid,
Kvinneaktivistene til kvinnefronten,
de arbeidsløse til AFO osv. Det var
dette som skjedde i perioden 79—B0
da krisa i ml—bevegelsen slo inn,
mange blei usikre på at vi skulle
å skape en sosialisme der
arbeiderklassen har..makta. En del
meldte seg ut, men forblei i
bev ,:selse, men da som aktivister i
fronter o g andre
masseorganisasjoner. For mange blei
ml—bevegelsen en bra organisasjon
som støtte opp om deres kampavsnitt.:*
På mange måter redda det te mi
bevegelsen, at vi dreiv arbeid på
mange forskjellige områder. Men
bevegelsen blei _mere praktisk
innretta, AKP og Red Ungdoms
mål ,b,le3.
trengt i
langsiktige
bakgrunnen. På kort eik;t greide vi å
berge Rød Ungdom gjennom å samle

organisasjonen rundt studier av
marxismen, og vårt politiske
grunnlag,. Men vi kunne aldri bygge
opp en organisasjon rundt bare
studier samtidig som vi fortsatt
sliter med å samle organisasjonen
rundt en felles ideologi.
Afghanistan og Felles Sikkerhet.
Vi
valgte
å
prioritere
internasjonalt, krig og fred som vår
viktigste eksterne sak. Både fordi
dette er strategisk viktig oppgave
for oss, og fordi mange ungdommer
slutta opp om Fredsbevegelsens
ideologi. Dette var et riktig valg.
Afghanistankampanja har plassert oss
i det politiske landskapet som en
organisasjon som aktivt støtter 3.
verdens kamp, og ikke minst har et
annet svar enn fredsbevegelsen ps
hvordan freden skal opprettholdes.
Det at sosialdemokratiet nå tar oipp
i seg Fredsbevegelsens ideologi
Viser også Fredsbevegelsens
Virkelige styrke. DNA vil nå gå til
valgkamp, der et viktig område blir
kravet cm Felles Sikkerhet. D.v,s.
nasjonenes sikkerhet skal ikke
bygges på e forsvar ar den nasjonale
sjølråderett, men som begrepet sier,
på fellesskap med de som truer den
nasjonale uavhengigheten. "Et nytt
sikkerhetssystem for Lurene må
skapes ved at det bygges opp tillit
og kontakt på alle plan melklom øst
og vest., samtidig som
nedrustningsforhandlingene fjerner
den militære spenningen". (DEAs
vekstprogram) Dette er en politikk
som er lilvsfarlig, og som virkelig
truer freden. Vi må derfor holde
fast på vår internasjonale politikk
og vise at Afghanistansin
uavhengighet ikke kan bygges på
"Felles Sikkerhet".
Afghanistankampanja må drives fram
til landsmøtet.
Kampen for en alternativ framtid.
Sosialismen! Vi må te skrittet videre for å samle
Rød Ungdom rundt en felles ideologi
for oppbygginng av organisasjonen.
Vi står foran en stor politisk
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LSIEVIKAIR___I- 9R5
utfordring som vil kreve mye av oss
valgkampen :15. Dette vil ble en
viktig styrkeprøve for Rød Ungdom .og
ml-bevegelsen. En god valgkamp for
Rød Ungdom vil bety mye for
rekrutteringsarbeidet til høsten. En
god valgkamp for oss må bety at Vi
greier å trekke skarpe skillelinjer
æellom oss og og de andre partiene.Dette gjør vi ikke ved å overby DNA
og SV i valgløfter. Både fordi det
er politisk feilaktig og fordi vi
for folk flest ikke er noe reellt
alternativ på Stortinget.Vi gjør der
best ved å kjøre våe ideologi og
vise at bare et annet samfunn kan
sikre folks interesser.
Sentralstyret har derfor vedtatt å
reise eesialismedebatten på nytt. Vi
vil fram til landsmøtet legge fram
et program i to deler, med kritikk
av kapitalismen og vårt svar,
sosialismen. Programmet skal
konsentrere seg om norsk økonomi og
1 borgerskapets strategi. Vi vil
forsøke å gi vårt svar gjennom
hvordan vi tenker oss en
sosialistisk planøkonomi. Dette er

for Rød Ungdom et helt nødvendig
skritt å ta, og det vil være et
prosjekt som også strekker seg
utover valgkampen. Et bedre grep om
vårt svar sosialismen, er en
forutsetning for videre oppbygging
eg rekruttering, som vi fortsatt fila
prioritere på topp etter valgkampen.
Et slikt programarbeid må ikke bare
bety interne diskusjoner. Det er
umulig å utvikle ei slikt program
hvis vi ikke prøver det i kamp mot
andre politiske retninger. Det
forutsetter at vi deltar i kampen
sot krisa eg på denne måten får grep
em den norske virkeligheten.
Programmet kan ikke lages og kan
Ikke bli Rød Ungdoms medlemmers
program program uten at disse to
forutsetninger blir oppfyllt i irene
som kommer.
samle Rød Ungdom rundt denne
felles plattformen, ideologien, er
nå som tidligere i Rød Ungdoms
historie en forutsetning for videre
oppbygging og rekruttering.
Per Ov___
der

* Rød Ungdom *

ÅRSPLANENS OFPPW/&*
Hovedoppgaven: Rekruttesing og
bygging av Rød Ungdom.
Den viktigste måten å slåss for
sosialisme i Norge idag er å øke
medlemstallet i Rød Ungdom. Ingen
annen politisk bevegelse blant
ungdom kan idag påta seg å møte
borgerskapets politisk, ideologisk
og gi et svar som virkelig kan "løse
krisa", sosialisme og revolusjon.
Rekruttering blir fortsatt
organisasjonens hovedoppgave i 1985.

G

- Hovedmetodea er studiesirkel.
- Presentasjon av Rød Ungdoms
politikk gjennom åpne møter og
konfrontasjon med våre politiske motstandere er en viktig
metode
for
å
styrke
organisasjonen og skaffe folk
til sirkel.
Organisasjonens viktigste
arbeidsområde blir de videregående skoler med vekt på
gymnas.
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' Karpen mot krisa.
ane utvikla at vIrgelig svar
For å
til ungdomen som slåss taag mot
utslagene av k.riaa, så må vi sjal
delta denne kampen. Organisasjonen
vil prioritere to områder i 1985.

:,ovedsuk:
Kampen for en alternativ framtid,
SOSIALISMEN.
Den viktigste eksterne saka
perioden som helhet for å bygge opp
under rekrutteringsarbeidet blir å
propagandere for sosialismen. Dette
krever ar organisasjonen reiser.
ssialismedenatten på nytt for å
skolere seg og utvikle bedre svar
enn det vi har idag. Dette blir vårt
svar på DNA og Høyres løsning pa
krisa.
Derte betyr:
- Aktiv deltakelse i kampen mot
utslagene av krisa pa noen
prioriterte områder.
- Propaganda og agitasjon mot
borgerskapetsideologi og vart
svar, sosialismen.

Interessekampen på skolene.
prioriterer
vi
Dette betyr at
arbeidet innafor de etablerte
interesseorganisasjonene N‘_;.• og YLI.
Det betyr å utvikle lokale aksjoner
mot stat og Fylkesbudsjettene høsten
1985. Der er vikti2 at vi her også
greier å utvikle aksjonsenhet med
andre grupper som de arbeidsløses
forening og lærere og helse og
sosialarbeidere.
Organisasjonen prioriterer på
topp kampen mot stats- og
Fylkesbudsjettene høsten 1985.
- Propagandere for Rød Ungdoms
skoleprogram.
- Stille til valg som tillitsfolk
både på skolene og i GU/DU i
NGS og YLI.

1.Propaganda og agitasjon.
For å bygge organisasjonen og styrke
medlemmene politisk må vi bli
flinkere til å markedsføre oss. Vi
har satt oss som mål å utvikle et
nedre sosialismesvar. Skal dette
være mulig må vi ut i debatt ng
','„ortfrontasjon med våre motstandere.
- Prioritere i perioden å avholde
møter som presenterer Rød
pol itikki
Ungdom sin
konfrontasjon med andre
politiske ungdomsorganisasjoner.
- Spre Rute 80 og løpesedler og
innrette avisinnlegg på å bygge
opp under planens eksterne sak.

.dentekampen.
I første omgang betyr dette intern
skolering og at vi prioriterer opp
egen jenteorganisering i Rød Ungdom.
at
Deretter må det bety
organisasjonen skal avsette
medlemmer som sjøl deltar aktivt i
jentekampen.
pliktig
et
avholdes
Dec
lagsmøte om jentepolitikk i
alle lag i løpet av 1985.
gjøre
må
DS
og
- Lag
undersøkelser for om mulig å
danne jentegrapper.A :helder
innrettes spesielt på de
videregåendeskoler. Lag og DS
måsjei avgjøre lokalt hvilken
ekstern oppgave de ønsker å
prioritere innafor jentearbeidet.

I

'1 "vu-V6-TrE7..NE s7rgs r r) E
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3. Valgkampen
Dette blir organisasjonens viktigste
oppgave fra maijoni og fram til
valgdagen. For oss blir det en
viktig Ideologisk kamp der vi skal
presentere sosialismeprogrammet
vårt.
en
avholdes
- Det
velgkarapkonferanse i februar.
sikre
lag
må
- DS
og
ungdomskandidater på R'4's
landsmøte i mars,.
Sommerleiren brukes til aktivt
å forberede valgkampen.

4. Internasjonalt arbeide - krig og
fred.
Vi har i perioden utvikla mye bra
politikk og dette må vi holde fast
på.
til
"Våpen
- Kampanjen
Afghanistan" avsluttes, med en
felles aksjonsdag over hele
landet 20. april.
tål
- Innsamling av våpen
Afghanistangjøres til en fast
del av Rød Ungdoms arbeide.
- Propagandere vår fredspolitikk,
spesielt mot sosialdemokratiets
krav om "Felles Sikkerhet"
5. Organisasjonsarbeide.
rekrutteringsarbeidet og i
arbeidet med å drive laga har vi
svakheter
store
organisasjonsarbeidet.
lokal
en
avholdes
- Det
organisasjonskonferanse i
Trøndelag,som et prøveprosjekt
i mars.
- Det avholdes en landso 'mfattende
organisasjonskonferanse høsten
85.

6. Studier.
For å utvikle medlemmene i
orga- nisasjonen og hindre
nye
inedlemmer.i å gå ut etter kort tid
er videregående studier viktig.
-'Forbundsskolen avholder 2 kurs
i 85.
- DS 0-g lag prioriterer å avholde
videregående sirkler spesielt
blant nye medlemmer. AKP $
studiesirkler brukes sopi
materiale.

7. Rute 80.
Rute 80 blir viktig for å bygge opp
under planens eksterne hovedsak,
"kampen for en alternativ framtid,
Sosialismen".
- Alle lag må selge Rute 80 fast.
8. Andre oppgaver.
- Arbeidinnafor
arbeidsløshetsforeninger
- Arbeidinnafor
Palestinakomiteen
- Arbeidinnafor
Latinamerikagruppene
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3-uLT - 4.7UGust ?X -ELQSVA 1filekek
4
weeerleiren er i rute. 4rbeideutvaluet
esr bestemt st leiren avholdes i uka
f,

Sosiallemen blir hovedtema pri leiren.
Dette blir en oppfølging ev landsmøt•-

29.jull til 4.aogust. Vi har leid et
`te e utenfor 'noss, ea. 1 mil fru sentrum.
'lteeet har ikke helt topp standard, sann
vi ^maborgere er veet til, men fordelen er
ut etedet er billig og at det ligger ved

debatten ug en forberedelse til valgkampen.
Vi håper Også på st vi stri få god eknlering
p1 enkeltsakene i valgkampen gjennom leiren.
Sosialismen skal være overskriften p ,";
leiren, men vi regner med at - dette skul
deles opp i enkeltområder. Kvinnekampen

set er ingen strandlinje, men fine svalberg
eem er fine tii seiling og gruppedisken ;on.
Vi r laget middagen ferdig, så all tørr,' :net -na lages i hyttene. Det er ikke noen
etereovesal,. men tvert imot 15 hytter vi
skal spre-oss på. Dette krever en god sosial innstilling fra folk.
Det er 85 inneplasser på stedet, og det
betyr at noen må ligge i telt. Så vi oppforoier at folk tar med telt som liker
det.

skei eiskuterew og det semme med sosialdemokratiet. Vi ønsker altså å diskutere
enkeltområder rundt sosialisme på leiren.
Det eneelige programmet på leiren vil
kunne presenteres seinere etter høring
i organisasjonen og diskusjoner i arbeidsutvalget og eommeeleirutvelget.
Alle styrer og lag og distrikteetyrar ekst
uttale seg om forslaget til leirtema innen
20. mai.
tenker' altså »å i retning:
Kvinnekampen, norsk plankonomi og

Det er et stort område vi får for oss
sjel. Masse gressplen osv. Folk i omredet er tilogmed vant mad naturister da
stedet ved siden av er naturisteid. Stedet

sosialdemokratiet.med hovedvekt på reform/
revolusjon. Detteptafolle uttale.seg om.
Det er veldig Fint om lag' eg distrikter
også skriver om twe de eyneå var bra og
dårlig på forrige leir. Det hjelper oss å
k
gjøre årets leir bedre.

ligger i et belte »ege det er minst regn
eommeren, så vi skulle hå mulighetene
for å få en god sommerleir. Folk må da
reise med tog til Moss fra Oslo og videre
med eues ug bli hente der. Leiren vil
komme på ed.,57057: kroner. (Ikke over dette
eele:et.)
,

9
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1C
SOF414.15£1.4)R.
Vi håper at dette høres tiltalende Ut, Vi
tror vi skal ha partigrupper pt; denne leiren sinn vi hadde det forrige valgår. Det
betyr egen SV-gruppe osv. Dette skaperen
intregitet og identitet til gruppene o
fungerer derfor godt sosialt.

Begynn allerede nå og forberede leiren,
mobiliser unvhengige!
Så regner vi med et de fleste møtes på
leir utafor Moss— — .Vi sees!
Hilsen Arbeidsutvalget ved Ann h

Hei. Donald! Hvor skal
du hen i pionerdrakten din?
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Men
Økonomiutvalget regner med det.
dette er skrevet for å vise at Rød Ungdom
trenger sin kontingent - og
landsmøtekontingent, som aldri tØr. Vi vil
også sil tast at de soa ikke betaler
kontingent, - er uten innflytelse i vår
organisasjon. -

kontingent,
egen
en
LANDSMØTEKONTINGENTEN. Den kontingenten
som er tellende tor landsmøtet skal inn
sammen med landsmøtekontingenten i SLUTTEN
AV MARS.

f.;

HVORFOR TRENGER RØD UNGDOM PENGER?
Vi er blitt med i denne organisasjonen
fer å vinne innflytelse 1 Norge. På lang
sikt skal vi- (nøre revolusjon. På kort
sikt krever det at vi utvikler politikk på
alle områder, sloss og vinner. oppslutning
om vår politikk osv. I vår bar vi
konkretisert dette til å gjennomføre et
landsmøte, avslutte Afghanistankampanjen,
verve flere til Rød Ungarn og starte
valgkampen. I dette arbeidet ser vi det
som sjølsagt med et stort og
representativt landsmøte. Det er jo også
sjølsagt. Her skal vi fatte vedtak om
sosialisme, vi skal velge en ledelse for
vår organisasjon for to år framover dette må være sjølsagt at det er i samsvar
med medlemmenes syn. Valgkampen skal
landsomfattende
en
med
starte
vaigkampkonferanse
Vi skriver ikke dette for å syte. Men
uten det "kjedelige" organisasponåarbeidet
og Økonomiarbeidet er det nytteløst å
vinne tram med vårt syn i Norge. Vi kan jo
prØvØ å få annonser for Kapital og Farmand
eller søke LO og Industriforbundet. Men
jeg tror ikke det er verdt papiret. AUF
og Unge Røyre er deres
ungdomsorganisasjoner, og tår deres
penger, Vi må stole på egne krefter. ,Vi
søker sjØlsagt staten om mest mulig, men
grunnlaget for vår Økonomi er
KONTIGENTARBEIDET.
HVA SKAL VI BETALE I AR ?
I en aktiv vår er kontigenten viktigere
enn noengang. Samtidig krever landsmøtet

DERE MISTER INNFLYTELSE I RØD UNGDOM..
av
er' avhengig
organisasjon
Vår
økonomien for å gjennomføre sitt politiske
arbeid. Derfor står det i våre vedtekter
at bare de som betaler kontingent er
medlemmer av Rød Ungdom. Dette er
sjølsagt. Alt annet er å undergrave vår
organisasjon. Hvert lag/DS får delegater
etter etter hvor mange medlemmer ,som
betaler kontigent i slutten av mars. Ingen
delegater får stemmerett uten at både
landsmøtekontingent og vanlig kontingent
er innbetalt.
Til slutt. Alt dette er sjØlsagt hvis vi
tenker igjennom konsekvensene. Men
samtidig krtever det at vi laget en plan
og frister for hver enkelt, laget og DS.
Vi ønsker et aktivt og demokratisk Rød
Ungdom - Lykke til med økonomiarbeidet.
Hilsen ØKU.
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ore politikk-

frholdans
kkkolMrne-,...fm rmDO den viietil mange diekl!•
,., g.ennom det trekke folk
nermere o.
"l- Drk.ret erfsrn.,, ra de erik1t e
•
ene.
• Asker: Fri
m roer frR laget
i Dmr.', dRt var re DA skolen
:Senla inn til VgDer
t
ta"
og gikk direkte. pL - folk- med spers-

•

Om eirkel:.: Rigga til stand.

inne og .skolen: :vistes godt i
terrenget, ngdde menge folk.
r:ette var er skole der folk stort
Sett var .intressert i A høre hva
vi hadde g fare med. vi ble ikke
avvist, m-en vi fikk heller ikke .
de store diskusionene..

satte en
kl, eres
et.:k, k i de lmkale ";!Uerre..
mange gode diskusioner. Dette
er er,ekole der Pmd ,Jr,grir er
kjent, og folk var tent tig.g
kuterR.

: mi.dttimen var . vi

;,nnom

st kenfrontasjonsmøte ne3,16m 'dt.4

og l'erSvarsorenings. Vi kjørte
brn i diskusjonen, og folk I salen
var irteressert ig diskutere videre med oss etter møtet.
kndre
dagen la vi hovedvekta DR Sirkel-er eg pg diskusjoner rundt kaPi- -.
talisMelsosinlisme.
I midttimen
var lat kmnfrontassjonsmate mellom
TIT/ATIFIRU om skolepolitikk. 60
f:-olk i salen.
For oss stilte en
fra skoleutvalget. Jobba bra,
Mrod not AF.
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fl falk mott- e our, lade radikale
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1 skole. Resøkte skoler

vs rar vi ' r av enne turneer?
en

Mye snørr-

diskusjon, nen vi klarte

no.r

trekke 'ir,

•

ri k nle n=ere

itirked.

11+,n

ntn,

inat"vtelce i nrgic-cene i fylke*.

Vt nar med-

lemmer o" noen skoler, men st '. , r
st= sett svakt. Vi

fidli!-

ere mangla ei linje 'or ; kare
hygge ODD organisasicren, mers
etter denne turneen knn
•

vi er i ferd med

utvikle ei

s 1'nn linje.
Nenne turneen n" skolene har lrt
oss en god del:
a) flet er en svar forskjell
J essrein: Vanskelig skole. Rigga
til stand for
vi es i terrenget.
.-",)hba med innsamlinga, Rute RO og

s

kirkelen, men klarte ikke

trekke

skolene. Noen plasser er det umulig I trekke igang diskusjoner.
0m

vi har lagt opp til ,', diskutere

AfeJ, anistan-innsamlings eller ka-

mang diskusjoner.
<. onfrontasjonsmøte mellom UR og AUF' i midttimen.

pitalisme/sosialisme har ikke noe

Ikke mer enn in-i2 folk tilstede.
Vi stilte D.,F, møtet og kjørte bra
i diskusjonen.
Villstrøm: Folk var interessert

det er -stort sett liten interesse

hva vi har

fare med. Ikke de

store konfrontasjonene, men mange
gode diskusjoner. Fn skole der
folk kjenner noe til oss fra før.

si, skolene er upolitiske, og
for

diskutere med oss.

andre

skoler er det et aktivt miljø og
folk er interessert. uer samler vi
inn mye til vinen og vi fyr nye
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disvusioner rundt innsamlinga. Det
som er relles for disse aktive

it og legger grunnlaget for at vi

skolene er at det politiske miljø-

kan trekke til oss folk etterhvert.
c) Der vi f;.r igang diskusjoner er

et er skjerpa, radikale organisa-

mange interessert i hva vi har

sjoner har en viss innflytelse p;

fare med. Det er mye spørsm;1,

skolen, enten står vi eller SU

mange er uenige, men det er også

sterkt, eller det finnes et miljø

mange som er enige i mye av det vi

av aktive uavhengige radikale.

st;r for. Spesielt p; enkeltsaker,

Ner diskuterer folk, motsigelsene
skjerpes og folk tar standpunkt.

men ogs å p; en helhetlig kritikk
av kapitalismen er mange med. Vi

Dette betyr at det er opp til oss

kan oppleve at folk g;.r lei oss

skape aktive skoler.

Gjennom

etter et vi har vert et par dager

aktiv jobbing, stadige besøk, pro-

o; skolen. For ; unng; det, m; vi

paganda og diskusjoner, trekke til

heile tida, skjerpe og utvikle

oss °olk, skjerpe den politiske

;yres egn argumentasjon. Vi Di;

kanten D ,<" skolen. Det betyr at
ingen skole kan fordømmes i ut-

-omme med noe nytt, folk m; f;
mr rolk enige
krynt. seg "1") , oss.

gangspunktet: oppsøk de mest rad

med oss, m; vi utvikle diskusjonen

'ale folka og politiser/skap be-

videre. med v;peninnsamlinga er

vegelse i miljøet rundt der. Det
e r hegvnnelsen til ; f; skoler der

det vanskelig A trekke igang diskusjoner etter at, folk har gitt ,

er interesse for v^r politikk.
b)

, .r mye ; vinne D" "' kon-

pengr.Hm;viskjerpo.
dl net, krever hard jobbing for ;

rontere andre ungdomsorganisasjonelever set oss i aksjon mot. Unge

f; rolk med D^ StU ,IieSirk.ler.
om vi gjør det bra p; et konfront'=sjonSmOte, .r det. arbeidet blant

Høvre, p; begge møtene har vi kom-

elevene i skolegården som gir ut-

met brn fra det. Dette betyr at
man , e e, blitt kjent med politik

telling. Det er diskusjoner

en \^r, vi f^r spørsm•1 om revo-

v;r, om sosialisme, krig/rred, kri-

lusjon, sosialisme og demokrat'.

tikken av kapitalismen, som fører

og r;r anledning til ; kjøre

til

er.

7 ]poet ev ? moter har 600

v;r p; dette. fgr
lagt fram kritikken v;r av kar' -

nm da

forskjellige elene av politikken

St

folk utvikler seg i retning

av oss. net er hare stadige s;nne
diskusjoner og direkte sporsm;1

'ismenogtvrTeHøti'.
ta stilling til det kapitalisme'
p;viselig fører til. Gjennom

ng diskusjon om ; bli med p; studiesirkel som fører til et folk
hirer seg med. Av de son melder

konfrontere anerkjente organisa-

seg P; når vi er,r; skolen, er

sjoner og bruke motet til ; sl;s-

mange som trekker seg seirere.

fer politikken v;r, vinner vi

rSt

vi m; legitimere det
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distriktet m=,' skin rnndt de videree 4 ende skolene. kare et ^y-"•ts^, etisk arheifJ Heri gjentatte skole-

~el, , allsidig proongsnda,:•ngne
Ini'ormasionseøter oe konfrostselonsmster og diekusjomer om 7. bli
med o7. studiesirkel resultater.
2 Vi M* videreutvikle linja med
lioNfrestasionamøter. Sxnne master
hetyr at vi n', r hredt at med politikken vår, trekker folk auer til
oss oe legg grunnlaget for et godt
vorveprhaid.
RI movedmeto -Ien i vervearbeidet m
vare mt godt maseeerheid hbvut

elevene cr^ sk.olen. selv om vi her
medlemmer L^ skolen, m^ TIRt“, felue
drs Alt. Vi m^ utvikle det nontiske minnet, og trekke til oss de
mest rsdiksim folka.
isgene rg bil brek,;attinga I
vervearbeidet. For 4 hygge onn
godt,

varig vervearbeid, ken vi

ikke vsre avhengig av enkeltuer- soner,- dette mA 1-, 11. lagets onp-

pave.
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RIV/LLIG LAGSWTS Og J2NTSPOLITIK
Jentepolitik;t er pekt mt som 'øft
av dc viktige sakene i planen.
Til høst ,..n vil det bli lagt opp til

et nliktig la. frite om kvinneundertrykking og jentenolitikk. ?or å
gi et tilbud til de laga som vil
starte cpn diskusjonene i vår vil s
sentralstyret sende ut et opplegg

for et frivillig lagaMøte etter
påske. Så blir det opp til laga sjø
on eg når de vil legge det inni pl"
nen ein.
E FOLKS FRIHET - VERDENS FOLKS FREt

VÅPEN TIL AFGHANISTAN
20. APRIL MOSJOI:SDAG
"VÅPEN TIL AFT:LANISTAN"
Sentralstyret har sendt ut skriv .
til alle styrene on opnleggct fox
aksjonsdagen 20. april.
Vi gjengir kort hovedpkt.
i. Alle lag skal markere seg lør•4g
20. april gjennom å.samls inn
penger til Afghanistan.

2. Laga skal prøve å få n. ,:sjonen
mLrkert i lokalpressa og tå inn
innlegg på politikken vår.

3. Politisk er hovedmålet vårt å
rette et støt mot ASP - parolene
om "Felles Sikkerhet" og "Pred
i Afghanistan". Vi nå få fram
at det aldri blir frod i Afghani
start, uten at landet blir fritt
og uavhengig.
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• linsa sum mat klar. biler ug hun. ting

* ,:ostalismen er arheiderkloosens samiunn,
der flertallet. i samfunnet

er
vi

ta ,rtiktn

og atyre.ten hvordan. Cr det ikke en mot-

1

vi

hverdagen vor. er behov

er nødt til å stille og derfor vil disse

tinga -ali faga. Cn produksjon uten sentral

setning mellom en sentralstyrt planevonomi
11

',fyring vil også frumekuffe disse tingo,•en

•I

produksjon uten en omfattende elan er ikke -

ug arbeiderklassens makt over produksjonen;
ovis det. å ha makta i samfumuet bet ,,r N ha

avhengige av

i seg sjøl "anarkintisk".

makte over produksjonen og produskjensmidi1
ene skal eies og styres av folket i fellen- •

len behovet for en plan er der like fullt,

skori, kan vi da tillate en sentralstyrt

frir de stedene rundt om i Norge er jo hare

Plan nyet. økonomien?

i liten grad sjelberga, ng dette er vel

fri

hovedinnvendig mot kapitalismen ligger i

dens planlose, "anarkistiske" måte å pro-

•

dusere på. "Anarkisme" i gåseøyne, for anetkistisk er den ikke. Den skaffer deg alt

II

du trenger hvis du kan betale for det. Det

!

som skaper anarkisme i produksjonen er

ikke

mangelen på plan, men den private tilegnetSen. Produksjonen er innretta på å dekke de i
behova som kan måles i kroner og øre fordi i
•
▪
målet er profitt, fordi telleeknpet er

.

Nar ',anarkia', ek fondarinkenr manne, n de anda:nada a saka
knip na ovan.

nekta styringsretten, 1 en sosialistisk
produksjon setter vi som mål å dekke de
reellebehovu, mat til de som sulter og klirr
til de søm fryser. len om vi nå sier at
kapitalismen effektivt snuser

seg frem til

•
I
I
•

;

heller ikke noe målå strebe etter. Altså:
en plan, men styrt av arbeiderklassen
direkte, en lokalt styrt planøkonomi.

hver krone du eler, vil ikke en sosialistisk [Utkastet til sosialismeprogram fastslår at

slik

økonomi, , sjøl uten en sentral styring,

i "sosialismen i Norge skal legges opp

leite seg fram til og ti/fredstille de re-

i at folk tar direkte del i styringa av øko-

elle behova til folk? Jeg håper folk ikke

i nomien. En del av forutsetningene for

vil fele behov for et elektrisk turke-seg-

i en slik utvikling er kortere arbeidstid,

i-reva-apparat under sosialismen, og derfor i deltakelse i plunprossessen gjennom bruk ev
kommer dette heller ikke til å bli laga.

i ny kommunikasjonsteknologi..." Videre står

i
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det om arbeiderstyrte beoritter:

"Det ehtyr

bransjene ma innafor denne ramma fordi»

sjølsagt ikke at net Ikke ekal vimre ledere

produksjonen mellom

for slike bedrifter, men det er deesom job-

seg.

tiecide" jeg sagt dette til en UH

ber der som skal velge og kontrollere lede-

-vei sagt at menneskene er'elt

lsen."

til å kunne styre kollektivt.

rtter mitt syn gir den

nye

kommunikasjons-

teknologien større løfter for framtida enn

•

I

det programmet viser;

viser vi, men

er

er
for'egeitt.itikiMj*
Dette til b$i

vel samtidig ikke

ørene av noen høyere i systemet.

1. Stat og byråkrati blir overfadige som
sentrale maktfaktorer over plan og pro-,
duksjon. Man trenger ikke lenger å sitte
På toppen for å ha oversikten.
2. Når behova i samfunnet trer klart fram
kan de arbeiderstyrte bedriftene ha led-

I
I
I•
I•

helt

enige om i hvor stor grad vi mil holdes i

I

et så

høyt utvikla samfunn som vi lever i er de
fleste produkter et resultat ev en lang kje-.,.,
de av målretta virksomhet som til slutt
ender opp hos en forbruker. Det sier, seg
sjel at hvis det fra lokalt plan skal kunne
skapes og styres en planøkonomi må det ut-

else etter rotasjonsprinsippet istedet-

viklies en masse kollektiv tankegang i

for en fast valgt ledelse. -

til folk.

Det siste føret. Sosiallemen skal bryte
ned den skarpe arbeidsdelinga mellom arbeiderne og ledelsen. Om vi idag kan si at
det er rikdom som skiller disse vil det

i
i
I
I

skal holde arbeidsdelinga vedlike. Skal vi

ny

kunne bryte den ned må den tida vi trur

huerte

den Anne side har systemet den'

gode egenskapen et hvis noen gir feen vil
det ganske raskt slå tilbake på en sjøl.
ilvis industriarbeideren ikke gidder å

lage .
på e'

kler til bonden blir det lite grønnsaker
torget.

under sosialismen være retten til å bruke
og tilegne seg kunnskapen am ti styre som

På

I
•i
I

heltene,
mente et',

Det. er massene som er. de virkelige
skrev , og da trur jeg ikke han

folket bare var brukandes til å kvitte seg

teknologi skal frigjøre brukes av arbeiderne i

med kapitalismen, men også til å bygge

til opplæring og styring av bedriften, Rare i

talismen. Trua på st et godt konsolidert

Bøe- .

en rotasjon i ledelse/arbeidere vil sette

lederskjikt i byråkratiet, easialieter

folk i ner-kontakt med samfunnsmaskineriet. :

andre, vil vere villig til å gi makte til-

•

bakt til folk på et passende tidspunkt, når

fortsatt støtter oss til ny teknologi, få 'i

reve deres ferat her vent seg til taburett-

:
ø
hvor mye som ekal produseres. De forskjellige.

smaken, er ikke stor hos folk fleet. Dette
geiner krav til 055. Når folk støtter oss

Videre vil den enkelte bedrift, hvis vi
mulighet til å ha svært god oversikt over

•

••■

i I
,.ill,'' ii

I

er det fordi dem er lei maktmenneskene, lei
av å ikke ha innflytelse. Vi kan tilby sos-

ti

I•

ialismen, Men da må sosialismen vere ner
så ner at hvert enkelt menneskes virksomhet
føles viktig og så nær at makta ligger i
hvert eneste ledd i samfunnet.
Altså: Lokal styring!
Per J.

rertkM Aun ryre
uversikien.
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KAPITTEL I KAPITALISF:EN

tien ,<aDitellttiske skono.Nien
Uan-k4:21talistiske ekonowien oygaer ptJat et lite mindretall eier
Og kontrollerer ster:stadeier pv produksjonsmidiene.Eiendamsretten
gjør et de kan be s temme hva som skal procuseres,og hvor mye sz,m skal
orocuseres av de forskjellige vareslegrene.!")et store fl:rtallet er
tvunget til å selge arbeidskrzifta si til kanitalistene ti: en pris
langt under verdien av det de skaper.
?, ;:llet•med produksjonen tor kapitalistene er størst mulig fortjeneste
Rå kortest mt.,11; ti0.1kke fordi kapitlistene nødvendigvis er
egoistiske og vil karre 1 . 11 Seg mest riiuii4;,: :eatiteten har de ikke
Noe'msig.Felger de ikke med og ihvisterr ny kaclital.s1 vil de snart
bukke urroer i konkurransen.
Dette ekonomisa systemet er i deg herskende i veroen,og•er ifert
j ro " til et katestrafeode.41 <ka1 se på noen forhold
for 4 •is=2 r,vor unuglig Cet er i far')olo til å løse pr ,.:Olemene
nennaskeheten står overfar.
1.5ulten ;lepjer
St
!;vart år der
manes av sult sos det totnit s;rak madundcr 2.
vetdenskrig -,1J5 av verdens nofolkning 1.,.v:Jr i oag under e+(SintenaminiMumi
Detta er tall no:d.;.onn flert kjehne..ver her vanskelig å (yrt:stil),
Wca i vår rsflatIrt try.:e ve:tier,
recitalismen h:r ocao sultkatafltrofofin vil ikke r, unnt' luse den.
lenge de som trenger mat ikke kan betale for den, e vi] den ikke
bli produsert og fordelt til dem.
ne som eier jorda og jordbruksraø1/41~ . e kan •

ikke produsere dem rar ^ ei

'ten

hort!!!

!)e %å. produsere me
kan tjene :“:1 .1ger
o: :.;å ei ir ;lat
• nredu:ere karfc.knkao ug pJanst•er ti. t.rn kj..1,1e:craf!tyge t:LJen av
tircer.,,enn å DrUU•LsCre ris og maii. i:: u‘ sog:
u:t.guknjoner
•-ligger .gjerne i lohd. der ..ture ikler av tefut;:hiNa su!tel.be- ';j1?'.r
tiUset ekstra gto‘ot.k.
Der stim vil se oy nekter å bare he:.- ku? sin f - vitt navle vil vare enig
ned kad Ungdom rat ettte e: sykt og må entfev,: , ndet;.Uesvcrre nr m-1 bevegelsen av de få aur, konsekvent !itnr folken ., i den J.vf,rien
når de reiser se , , og krever kortrall
uren nioct“,jor,tiurLerr•katiet:,›
tårevåte dyne og smulene ve gir i 1 1-hjel5 rekke' knaot til å 3
i seg juleribt,a
gud samvitt::ghet.are avskaffelse av kaPitailsmen
som verbensomsaennence syste 'kar: isse sultarutilemene.
2,:Anolordshe

katastrofe:

Amzonss jungelen står for falt.enne _re;tnskogen stå7 .--.fc:.- 25: av'
oksypendradaksjonen i velden.
5U£ av skogens i vest Ty-:<land er skada av surnedna:(,,rt 2% i 13DU)
Skadene brer seg medentrmt
På hanturgs estkant er jords så forurensa at om et tiarr skulle finne
å spise eg hånufull,vilin Cet strykn nec.
Hvert 4: oker ez;,(eiiarenlet Då jerea men et areal som er e.Inolt. så•
stort som uan-ra•k.
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11OLSJEYIKAR 1=1985 Cånn kunne vi fortsatt å trekke fram eknempler.økolog ene er ikke
uenige om det kommer en miljøkatastrofe dersom tingene fortsetter
som i dag,det de diskuterer cr hvor kjapt den vil ko.mne.Dm 10 år,
'.e1 år? • . .
Nød Ungdom mener at-denne katastrofen enet direkte resultat ev
den kapitalistiske okonomien.Ckel den. enkelte kapitalist hevde seg
•
i Ionkuiransen så må renseanlegg og iindre tiltak som beskytte:
mulig del på uteiftsida i bedriftsreonrkapet.
naturen utgjere en minst
Det blir slikeval- ikke - enkeltkapitelisten sc må te kr›nnekvensenr
_tty at ,'•et økol.cels1<- e eystefflet
kapitalistene eier og .tyrer OVer ntddkikaJt'mer' ug
å lenge
står i et beinhardt konkurranseferhold.til'bVerandre,sk Vil aet ikke
åli tatt mi:Uømessige• hensyn som er vidtrekkende nok til å forhindre
en katastrofe.' sine :sterke økonomiske pusisjaner serger:'de sjelsgt
for at - oet ikke- innføyes for sti. enpe krav til mi...:Jeteskyttel.se fra
myndighetenes sid& ..,..„d4tp
,ense forsoplinunidir'ekte i motsetning til folks intere:sser:,fie
kommer= senii:sjoner vil få et nelvste med å rydde won;qdd t'n,.?dom
mener at oet eneste fornuftige å gjere i Janne situatjenc6 er å •
upofordre folk til sjøl å ta knntroll uver oreduKsjonen on .:tnetne
asisKeoen før det er . fer'seint.
Arueldsinsnet oy ny teknologi
•
Hvordan kan dethenge sammen ;,t vi lever i et se funn som på den ere
sida isar mange uløste onn ginver,og nå den andre sida en her med
arbeidsløse?Dette frams',:år som et Peradok!,,men for det kaditeliatiake
::ystemet er dette en nedvend1ghet.
Kaoltalen,invisterimne må hele tida flyte dit hvor det er mest
fortjeneste å •hente,og kan ikke ta r lit,c hensyn til at det gåt
med !teen albeldsoas3er i dragsuget.
Kapitalistene tjener dessuten som klasse DIS å na en arbeldsles
rer_erveorme.a kan de si til arbeideren senk kn~ og søker jobb at
ne.‹
uu vil na jobben til denne Getali;lo så står
"en
folk
i
kna
for
å
tå
fin".Arbeiderklossen
knebles
meu
arbelo:4av
lesn.t.ette kan vi tydlig se i deg.
nere
',et er en tfi , onoMisr lev under kenita,is.le..n at pre ,tuk:tiviteten
...ida må øker.Ska; kanitaliStene,hevdo seti i ; - nhkutrensen må utriftene
maskine.tIette
ned er nreUuenrt rnnet ■ M:enne:Iker bvt.te et
.er
denne Pt:Jj, caet. uele
1
i
eat?
VI se
nya teknologiske t .:.vu , vsio ∎ wr ,
s ,<aot midlertidig macsearnsidlosnet,oin
den industrielle
st: il ler : ng nå manne må 4.er fr.s.rnt eksemp.J1 •I
i :.setnnet,o ,,, fklre ,
inn i rll e :, ektui.,
revei,,sjonen.'uen vil
, klo
.1etb:ov!"r.1n
ia en
•kaist-le vi, ":.•
:‹ae•tai.t;sK,
ort:.ettel
nu
permanent eussearo,:le:lesnet,n,:i
i' til'SJ,1
i seg 'jet 411v:
c7 iki<e deri nye
,rz.
uiii et rees-eD fur
na
w,rweskeneten,u,?t
nV,"
vi.
jY5tPW?t.
i ce..
‹. 1.:55,
ht,';~ ■
ul i ar•eid,,,•snet,Vi
virningen• kunne vIrt ..rut e `_

.
miler.Sam;., en

x

f ot

nv:dan Lizre e.irpe nyni un
Les:e I e

kilt

Aaeltaliss..,!e føres med elsoncmiske,col-tiske
reir
cturtte•veru?.n far of t'
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kdrakt_r 4v wrilpiftr.!<apicaii4men -;eppet fleie , ,Jer keleei.l)en eke-er

k.'ausakrieei• Innad i avart enkelt -unti.eter.Tøreeit!ark.essen +:Dytting og undertrAkinq med oppro: si vil teirgerskaeet møte eepraret
ned sitt vollseuaarat
t sikre (takta el.NJe oneuum stetter
siike
tilfeller konsekvent oroeicierkieseens rett til å forsvare er; 09
gripe makte on neovenai; meu våpen i sårei.
De iwporiaIistisku laneente nrove.etnyttir.g av den J.veruee skaper
friejeringserieer.eo Uneecm stetter friejarinesDeveeelseutei
kempefor å kast,_ ut utuytterene og _ . feette sjustyre.
Konkurraesen mellom do imporialistisee landene kan også utvikle sec
til krig.Unoer Kanitalismen har den enerme sentreliseringa fart til
menge store eenopolselskaper som kon:•errerar på et vereenemarkee,og
frymmer kontitransen gjennom nasj)naistetene sino.Cennv kampen om
ekcnOmisk og politisk makt kan kaste vlroen ut i et reenareek.I o.
riv.liserer Of., og Scvjet am veicientnerrecomme.De renter seg til,
tennene med eneet.e t. oelegeelseseepen mens verden se fiker etter at
ressursenesettes inn på heit andre nerad.,r.

Reie Legcloe or fe: I.:vo!usjen,rie: vi -.i et vi går
fnr 3 foran :e
ej maktfolealo
eeeJee teikalt gjennom 41 feie
reiser seg ng tar vekta over preaaksjenen ug ..taten.Fel sånu fuiee0DPetand uer kampen om mok':e i :amftmnet
P3 k..) ,;COtC:Vfl Vil gli
.n4tt. n.ed.VOIC fra herskerklaSsen.f)e vi: ut!iommareinie
ug hr
lar å knase oonstarmiene.tla vil aldri gi f: - .4 seg :e.tenpuJit.1
til å eie: og
herske over e, roduksjonen
, ituasj:nen , ( rever at arbeiderk!assen er fer•erent eå e ta makta red venen.:
.Er eiet:itlete
elaesen eferoereet•ean et forsøk på revehesjen enda i et blodbac.Jer
folket er tIfferena.
elenlemel.re3e

NORGE - ET klfejS'‘',.5AMFUNU
Vi ør en del av vereent
r,anye er enige med led Ungdom når vi trykker frem skjeveetene ute
i verisen og sier at det trengs en omveltnine.een s.. snart vi kumme:
innafor grense så Blir det eferstålig for folk et vi kan snaeke om
revolusjon og sosialisme. •
Rød Ungdom ser revolusjonen i ':orge i et historisk og internasjonalt
perepektiv.Forholdene stinn • som vi ser dem i dag vil ikke vare evig.
vi er en del av en verden i utvikling og knn ikke vente å være tilr:kuete den dugen folkene i den 3.verden reiser seg og krever sen
frigjøring.Den teste stottan vi da kan gi oenne kampen ur å njeree
revoluajoe i vårt eget land.
•
Det er en myte at vi i Norge har,det så ura.,/i rammes også av den
internasjunale krisa i kapitalismen.vet dog ser vi r.vurcan net
norske borgarskapet raserer det atueieere i Ne:gc . nar kjenga t
generasjoner for å få.
eorgerskupet og dets økonomiske

elener

dorge er et klassesamfunn dor et lite minoretall har kontrall over
de viktigeste delene av prudukejonen.Oette boreerskeoet fi,e4er vi
som eiure,1 toppstillinger innafor privat lg ,tatla:, økonomisk
viresemhat,4 statsstyring osv..

* I
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___SOLLIEWUM1.4/385

:.,reersgarfets vikti:;este teforur er de t.zargerlizfe partiene
, ruele'rgartiet a,t.•øyre...?u fnrskjeilige fløyene innafor borger:.Kelret stetter .;e31 da disse partiene i tn•f' ,f.id
hviiket av
•
ssm best renrSsenterer deres interacrer.':rovt skisser kan ri
ti at oen delen av bornevåKedet sol' Knytter seg tia statlig
økenomisK makt her ;.reeideroartlet
sitt garti,mens høyre
trairinjunellt hal va-rt privatkapitalistss parti.I eau her disse
onrtieh ,r , .amm_nfailende interesser på oc tleste oTråder.Oe fiol-)ar
lik ,‘.v.:1 å spilte diall,a for .pace scene for . framsti sum de tu
mots'Athoe og eneste realUtiske alt;:rnntivane for det nnrske
folket.

Dorger-kspet nar viJore kLntrolleh over de storstu woolone,skolen,
rsv..ug har ..et) du midtilene sum -.kol til fur
Spre'
ideslegi eom C.,SU2: ti. aortt ..kmlomiske
m;1
aiim•nt er drofitt.-et norske borgerskapet er
.iK!te noe uhntak.hry vekst Fa: Nerge n er slagordet,"Sturre profitt
•
ucn invi!Adrte kar itsien"er dut egentlige nAlot.VeL:st er ikke
e :dytrz,t ourfred,v; må spørre vekot for.;nn,m..
fs ,:nfuet nar usrgers!:onet tatt fram felyonna målsetninger f'er
st-WaKsjunen: -Vr , f1:.- K5nrirua• i lnjusi:;Ien skei rakes
5n-jsdri;fq:: i ull _race:
..:ense
-'Lt
net norske horwerskeeet ser i dag en histåriskanee til ; el; seg
inn fo; verr4 ensmarkedet og høste kjempeprofitt.
De har kjempeinntekter n' rat ;a som gir dem den kapitalen de rør bare kunne drømme om.
ven denne kapitalen er ikke nok. Norsk industri p; fastlandet kaster
ror lite av ser_ ett n; ommtilles for ; skaffe enn; mer kapital til
horgerskanets utenlandseventyr. Verdiskapninga skal opp 50%.

hor.torkepecs strstuni tr å aroLtru sektut ,, r Pi verennmeri,Ldet ;am
gir stor avkastr.irk. far , zefsleinn.;:et skat
:.eknieres i
ei; framfar a.t

kt3Itzeri av.0

ot aen nya tel..noi.ogisroduksjooennelio

a'kt:ar ■ celer

Norge nil en . 3V

in

vire4ige imberialistene.
Arbeioerklas.....sn

.,ere byroene

disse storstillto planene er det meninga at jen ,•orske ardelperklasson

skal betale.eovik utvalgets innstilling er cut fnialopig mest konkrete
utrykket for borgersknaets planur.Denne innstillinga konkluderer mad
ut. 104 ensidige industristeder i !lorge , å "gmstilles".Hva de skal om=dillet til e; det ingen ;om vet.I rualitatun er dette en liste
.
over industrier og intluoLrisamfonn borgerskapet i dag ikke finnet
Kofittable nok og har planer om å aianke Miler slukte heit.Kapitalen
.:;kal finne nye e; Flyr lønns-Imre veie:
gå,fok knn velge om de vil
dytte ,:tier eller ali orbuld..Aase.f.iler kan de det?
i tillsoo til at borgerskapet skal omstille far å øke veroiskanninoa
rå henter de kapital fra tien offentlige sektor.tiver sit i samfunnet
:, en vi se dette.'jet skjrns ned i skot;.n,heise ng n.,sialsektoren,
tnaComskluutruretv.Sykelunnsuruninge underg;..oves,de innfe...es egennnueler på tinu :ium far var orstis.Parnlellt føres cot en kjemneoffensiv fot å hulde lannirt,:ene node.Alt dette skjer altså samtidig
som Norge sitter med vu(Cons største valutareserver sett i forhold
til 0%, .(nver 9C mrd 'mars 05)
0nrgerskaoets nolitiske
4
1

effer,:iv

',orgezskapets øk.,:no•fii:1,:e ulene: er dratis'tei,eg vil få stor c.tydning
for folk.Lot er oerfor trikrig for dem å ha en politisk stratool som
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gjer eJannamføringsmest reiig :erierl'.eri forden.;".r Cr ,.. ;tiske co
•an eet resultere i :morer gom all utsette
går far fort
eventyret og -sire , e oem i konkurransen.
eie -sprer dorfar fol::;entte løgner sysatisk il (let nois,:e tulK:
lever over evne' ug må begynne t vise moierasjen fur å styrke
•
fAla.laet.t.,erfr er
Øg (les tbrgerskapetslker,kuranseev ,le
trekke oss ttil-e ned
lønnskrav usolidarisKe u,i er !.lett på
i avisrunnen.
r Gjer at
moe
• 11./E:.t.M.;th£ ei pantet det er nae he_t
oc ikmr Kan brukes i :sree.infiesjun: , weeenen vi: da enidoulbar'
tre inn på arenaen og adeli:øge hele la•Idets økonomi.
UtfrE nå viser litt tålmoJighet :g staler på ts:.s s3 vil vi
•
nok, :+:t.E". haste fruktene av oe invitt9rim.ene vi n3 gjør.
Vi er alle i samme båt OQ har fellesinteressuette e: gjehnlmgarvjs*
melodien. •
er de best
:Ikel borgerskapet få elennoesing for sine plener
tjent medjo nesten avhengige av å ha Arbuideroartlet ven makte.
Ikke fordi ArteldetPartiet er noe verre eller bedre,styggere eller
snillere enn Høyre,men fordi Arbeidarocrtiet har ds historie og
som gjur dem gest egna
å ejennomfere
en posisjon i r:urge
Planene til borgerskapet.3e oppfattes traninjeneit som arbeleerenes
parti,son taler arbeiderens sak og oe kon,rol,erer axiiiderklaSSens
•
viktlueste organisasjon,fagbevtgelsen.Skal bien klare 3 temme den
norske erbelderklasen så må ost vi!re Arbeiderpartiet.
i dora etter hvert
Men Ce!A veit ;,:t ve kan komme ::11 å mate sug
sein tida går i4 resultatene uteblir,derfor forsøker de 3 an!;varliggjere folk direkto.Ckt bedriftsdemnkrati,eksjekjap i eoen bedrift,
oroeieercvert/ 41eloo av bedrifter osv .."al faeiderene sjal i
større grad til å administrere sin egen undertrykkine.Jette vil.
aplitte arbeljerklassen og fare til at noen vi; ..•.e el krampar: fo:
usin"egen becrifts erufitt som t1 , 2t
.

Solidaritet ug felles kamp
Oen norske 3eitierklassen og une.Joe. - rn ; .: arket krisa •3 ',ny.eerskane;s
off::nsiv på kroppen ug er i du ps; deffew.lvve.Rrer,kene til liettF et
mange.Flere tiår med høykonjunktL4- on Ar ■Jvir;vr•:artiot klassesemarbelo
-.4vire st oe angrepene nom nå
rier svekka aroeiderkiessens
kommer.Stor arbeidsløshet gjer Je vanskulin å kjempe fer heyhre
leen.I tillegg kommer den massive prJaayandeen om at vi må moderere
oss,som folk tror på.ei merker n.:' e 1e de hardere tidene på kroaaen,
men finner private løsninger som ,.!kstreareeld på kveldene s privat
omsorg for eldre og syke femille - .sdlemmer nov..
Det er i disse tivar Carl I Hagen får gjennomslag for sin menneske*
fiendtlige Ideologi2Alle er tein egen lykkes smed og burde klare seg
s.lal.dessuten så burde vi få strengere straffer og kaste ert alle
Innvandrere'Nvinnene burde holde seg i hjemmet"
gad Ungdom mimer at det Date er organisert felles komp som vil nytte
i kampen mot den offensiven som hergerskupet nå setter i gang.0e
private lesningene vil vise seg å t-re kortsiktige.nå litt Lengre

sikt vil fdlk være nødt til å or-.anisere sog for å forsvore lokal.Samfunnet og aroeldsplaosene ulnc,utof:po nednkjæringeøe,få ned
arbeidstida 03V,1 denine kampen så er O-.t viktig å ha med perspektivet
om sosialismen.Alt annet vil bare resultere i delsviere for arbeiderklassen og ikke fjerne årsakene til problomene,det kapitalistiske
systemet.
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• Deri

Er4RTILFSE Sos i"LiStif (Al
ELLER KARDE oMmE
•

I

net grunnleggende utgangs-

at vi st"r fram som nkriseløseren

unktet vi bør ha for diskusjonen i for kapitalistene innenfor systemrundt forslaget til sosialismepro- i ets rammer blir da mindre. Alts"
et v 5 r argumentasjon framstiller
grammet er etter min mening: Hva

i

: løsninga n" Problemene under kepi.
talismen, som bare " bruke valuta-

Pr hensikten med " lage et slikt
;4 VP skal vi bruke det
program?

til? Slik jeg har forst"tt hensik- • reservene og oljepengene i "orge.
! vi blir da redusert til Het partiten, er denne todelt. For det
I et som lover mest bruk av den norførste 7, lage et konkret trogram
til bruk i valg'kamren, fer dermed " I ske stats overskudd innenlands.
Fordi PV i alle fallst"r utenfor
sikre at perspektivet or sosialis-

i
i

men kommer fram i jungelen av vnlg-

fare for .; bli for sosialisme- og

penspektjvretta, er derfor forslgløfter. wor det andre ^ 7iderePt:
et
p" denne m"ten sver t nositivt.
vikle sonialismediskusjonen i Rød
Dessuten
er 1,- amitais ,,, 'len ti] ^
og forsøke ^ faet mer reahilde av hva et sosial:st- - leve rer', sj(d om
! leri gene kunne vart e'i - lere og.
,Jorge vil bety. Flarer pre
- ! ar , Ilmentaslonen mer s ,, --erter -, e.

Uneon,

-

-

'ger..1,11111p."----.1111r?`

slag e t bra no',
sør jag skal r- - b ra
P , F-tiV',

ea

fc, rs 1,1,7e -",.

- i

n ,-

er et. Pc,,-?
-C"

^

,e

Lemn: 1870-1924

-

',Tram til

.delen er de'

"n me1,-,m 1-å .r)ilnlism ,
er

sertre]e.

kugata:
Per_-

-., al_gkamPeh

si-ulle vi be ,■ r=
rokusere r

og

na*
i

ene:- -T-: -

-

i

'i
-
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atur hvor
ar noen- inflvfl,
ieg i Hvert fall
nok bare pr ,
det ,, este ut av kanitaiisme-'.
:oenet er at sosialismealternati':-.
st v ,'•r+ i 'orslaget ikke er tro-

en b.3.1d n r

hvis
.T)g finner :ie.'

,

:tiss

et ikke omhan-

er tvor makt, 1 samfunnet ligger,

7erdig. "angel n" troverdighet
blir det gjennom formuleringer av i
tvnen: "Slik vil. hverdagen til en i

de hare lese vert sosialismeorogram fra forrige landsmøte.

vanlig arbeider hest" i b"de pro- I

Kontakten med uavhengige m" vnre

uksjon og deltakelse i styringa." i
(s. P)•
"Gjennom " legge denne

minimal for " tro et de vil. grave
seg ned i Rød Ungdom og AKPs pro-

virksomheten ("kommandohøydene")

efter
ha lest Program'orsiaget til valgkampen.

i

under planen og drive den godt for
tilfredsstille folks behov sikrel..
vi utviklinga av sosialismen og
arbeiderkontroll". (s. 9).
sosialistisk planøkonomi vil løse
dette (fremmedgjøringa), ved

Formuleringene og argumentaonen i sosialismedelen tyder
eller ikke
overdreven kontakt

!

'Iavhengige ungdommer. Ta f.eks

ut- I

definisjonen r):' et marked: "...De

vikle folk b"de som produsenter sg i
styrere..? (s. o). Sosialismen lø- i
ser arbeidsløsheten".
(s. 10).

anvendelse av sine evner, bare en
privat bevissthet. Markedet er

" Fordelen med sosialism e n er at

det element som hinder uavhengige

har ingen samfunnsmessig bevisst

folk er garantert materielt og der- " Produsenter sammen og dermed viser
1
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nen.

er ::sof:. sms•essig

:1

^tmkbart nnigbart iat de - skaper."
=.'ller ta 1inje 12, S. 12:
"7 ).
"AmmeiderrAdsmpdlloM kan i.k ✓ e hliU
,
"! ai vel,
noen frnm±id i "lorge".
,

etr bvOrfor det og

'!+/R

I
i
I
i

er arbeider:- .

r e1.. egent-

rAdsmoeln?"

`-mn hvor motsigelsene yrer. Før
som' ble glord± ril utopien. T ela,,
er 4et dat tvers giennom
snmfnmet noe fungerer
samme m•te.

sosialismelynlgkampsrogram?

spnrsY•A.1 tinier sosinliv.men r)g det
til. tider vanskelig ti.lgjenglige

g f'stnteknologi ,, er cg :Att optiske fibre og konnstig intelli:tene der- lkke misforst^ -

sprZket forslaget har, gjor st ie

Atmer den- nyS Æekn.104en

I

enorme mulig:heter for frigirering

tl et valgkennprogram.

i

her er .iet

men ri mA
ike se ose blin ,=e, og glemme ot
det fremdeles er snakk om klasse-

'et, materialet. som kommerher,

(r)(

sennes;, ehe±em

alisneargmentsemr.

rent_ sp• er positivt .

ølvannet av disknsjonen.
rede tilleggeheftet). Vi tar

av

symre sve vi ''.er !,raka i vAr scei-

dereutvikler ny sosialismesvnet
3ød Ungdom.

seete løser

seg lett 7" 4 litt genemnnipulasion

I•

Unnyikelsen sy belt vesentl!ge

3A over til forsinget som ., , j-

ple'..

'var det xlna eg ei stund'Aionnia

lig vi envender oss til med et

mener det ikke oppfyller kravene

-- P , erste vtcolese er

vi '-egvrt.e . a se sosislisvekk.
te , Ar,,,1 et reellt ngt levende earl-

I■

kamp og et forhold.mellom mennesker. "let er l..lstreYende nt

et skritt i retning av 7= bli flinROLLSROYCESRNER
SHADOWR
amknit:wititi P,stra ca.? 200 000.
Motor

nx:6750 , 270(ca i.

'V ;ØNE!, s rattigste

Aks 0-100 101o2pl.: 190.
K3ros,set,et. 4,»,5,'
Det er jo hegren.. hvor manke kulM leo,er du kan tro.

ordet

kare til 7, underenke og •ibalysere
de konkrete ne sere -gre forholda 4

■

Dete nr Men siølve

I

M0r:.

begynner jo tvile.
Dessuten - foretar forslaget

Progriimforslaget er etter min mening et tilbsrkreskritt i sPsialis-

en viktig endring i synet p^ . kom-

Mesynet vart. Dette fordi for-

I

slaget etter min mening }vevager

i
i

seg hort fra den kritiakS holdninga til sosialisMen sote `1 -..le utvikla etter krisa i m-l-bevegel-

munistpsretiet. Under avsnittet
"Rygg AXP (m-1) til et sterkt
kommunistisk parti2 (s. 13) st;r
det: "Ft slikt parti har i hovedsik to opngnver: net ri; hielpe til

li A

.

Oktober

klassekamp ikke er nevnt i

sosialismede"!en. Tilfeldig? man

t

orgenisere forsvarskampen for

folk under kapitalismen, og til-
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ni .n.,:te

,

rrrsP:P1 t";:r ln:

i

«.t.t&r revo:...».; i

kite s.p
d-:rs:InPt
d- PtvPn5n,z :'.nn i rosi.:.5sT. , esvne't
an.:>stP nye

v-d
har

-tter

gva
'lan
alternativet?
nn5 nger s:r. at d 5
s
rnrdt <*ore ,, t kar ri ve orre:.

akp(m_O
det
rr

ril

ei

L'r

rg et o:/are

; hn

•

de:t.
.t(-r

7iet os, kas:.ekamuer, 5.;.e er
nevnt en eneste gre ne
av eerren.
rra-

41-V4

Pt ryP

rer 1:tontsk
svr. n." nn5.;.;rien,
';'orolaget
viler 5 .kke noen av do
".'r, gkampprogra.-.

tenor 5eg

i pr .er forr,ftig ; satse p;..
:...r.ramet 5 vaignmuen, 5
te,let
I
or,13.&get.
•

i

11( il4;

';'rograrf,)±slaget t 5 l sosia15smputtalelson

dannP t'orsk5e115ge interesseorga-

T-'•F‘) behandler

synet p; ytringsfrib ^eten p; en
vverflatisk og unnvii, ende 51e.
.-,ienter de gamle i'loskiene os
at nsialisrien vil garantere nfull
ytrings5'rihet° uten ;
sere kve saka. egentlig dreier seg
tm. nette vil ^:eg i det følgene
rettP litt p;..

nisas5oner og partier,

ogs 1 n;.r

PF (s, li, 1. /,5-48.) stAr:
T

0.t

soain-listisk Norge

derfor vre•ful.1 .Ytrings - og or.gfi-

st;r i opposisjon til stats-

).4

• ^ur
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'enyler en oreniserng ev 've "Ytringsfrihet".
e:i. ent'ig. er '"or noe. „Tee trr det.
kan v're fruktbart A.trekke
.
inn "begrepene "conlfly
"Ajegativ" Arfingsfrihet. med 'positiv
vtrings -4'rinef mener ier en tiistand rier
•
f c.rskjelige interessegrupper not: veren
A ytre seg,
Avr. A
:yec oronagan3a. med A
"mr:i- ivare" mener deg 5::ke forst og
fremst alnene verhala oppfordringer. men en tilretteegtiug nv de
politiske og inettunionelle fornon glør bropagandatilgangen
fra de forskiellige
intresse.
grtnene lett tilgjengelig.
7t
eksemper?, nA COpitiv ytringsfrihet
er iresseetøtte . til ie forskjellige
interessegruopenes medinorgnn.
"=dsitiv ytringsfrihet krever en
aktiv deltagelse fra makthavernen
side.
megativ ytringsfrihet er ei
oaseiv ytringsfrihet. net betyr
at makthaverne ikke tet tiltak for
sensurere ytringene ved levforhud, represalier osv.
flet er klart et ytringsfriheten under det borgferlig-denokretiske diktaturet i overveiende
grad er negativ. Alle som ønsker

sr klart at samfunnskritiske
ytringer i mindre grad vinner fram
i media enn ytringer ROM er systemlodale.
"ller nt. ressurssvake
.•
gruptkke kommer til ordet - , rett
og slett fordi in er ressurssvake.
rrsaktt
et disse , ytringene ikke
vinner gjennom er at borgerskapet
overbode ikke tar tiltak for
styrk" de
oistive ytringsfriheten.
:Ps eknemoler; !--, 4m borgerlige
avisene s:lbsidieres nv - nnringsvet giennom rekiameinntekter. Av
forskiellige grunner gjør kke
esser.
er :et.
At staten bevilger.noenkroner i pressestøtte er
ikke et nksempe-1 pA - kirkelig positiv vtringsfribet. Posit:v•ytringsfrihet ber ville. vere A utstyre K7redaksjonen ned konoMiske midler
her de sanve forSC, Mg1r et
utsetningene "or A vinne
en' f.e , s. fohihntedsforisgets
flaggskip Aftencosten. •
iere: Under valgkampen i
tiUot-ikke '''l 7 7snApertieneA delta
i partilederdebetten i mediamonocleo.
'en offentlige unnskyldningen var nt de ikke ver "store"
nok. Poenget her er at makthaverne
gjør elt. dem kan fer A unngA st
'isse "smAPartiene", snrlig RV,
skai bli store nok. Positiv ytingsm
frihet, vIlle vare A slippe til alle
partiene nA lik linde (dette gjelder ikke hare valgkanoen,det gelde- prioriteringa. i mR 7 hele Aret.
Sentreringa. on flro-Kre er et ekemoal o fullstendig fravpr av den
positive Ytringsfriheten).

det kan i utgangspunktet ytre seg,
Avs. ytringene hlir ikke begrensa'
av direkte sensur, lovforbud osv.
(net finnessjølsagt unntak Co"
f.eks. srekrenkelser, rasisme -,
o ff antliggjøring av henneligtencln
materiale osv).
mA er det sinn at alle ikke
!'r ytre seg, sjøl on den negative '
Ytringfbe omrt al.
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2c1
Sn til sosialismen. JeA menbr
ytringsfriheten unner sosialimen - i
større gran mX vere nositiy ytringsfrihet. 'letta Pr nønvepd4 for i
hele tatt ^ skjelne den fra yt- ,
rioRofrieten unner nen horgarlignemokratiske kapitalimen.
statsnakta e oppmuntre
og legge forholne til rette for at
de forskjellige interessegruppene
ekal ha noenlunde like vtringsvilkxr. det betyr stor støtte til resurresvake .ruomner. liten støtte
til sterkere grupper.
onsitiv ytringsfrihet for
svakere grut-•er betyr sjøisegt
tiltak for " begrense vtringsmulighetere for sterkere grpser. ^en
sosialiatiske staten e' :;penbart
hryte nen borgerskapets ytringsligheter nen ner •or , e , ne nar

„

arbeinsfolk skal ta makta
over konmennohøydene i samfunnet,
inkludert deler av media; men vi
kan da ikke sann uten videre heslsglegge samtlige horgerlige tale

organ! Pvem i all vernen trur
forssgnstil:eran han/hun skal
vinne for et sosinlismeprogram
son p" nen ene si-ia UttrYlrker at
nen sosinlistiske staten skal overta alle meniainstituslonene i lannet og n" nen annre sina proklanprer"full vtringsfrihetu?!

gjerne ,7ttryk.ket
vtr -Ingri ,-.et". Rett' og slett
for ni
?-lire er =: borgerlig
'-', :, !enge net finnes
:. „scnror l'spkano (og det, vil
;, :/ste, grP, •
!, et", i
kre ,

v'ere crnon

eruf-' vtringsfri•11--t
"ft ne, , w.r ;' s3r•
Yt .sin7sfrieten vil n22- •
vZrA.
ytn:InFzr'ri-

.

n'r

.

'er pre:4:ist , -;en sosi , liP ,i
nt , te , =±P - .r v,rings,cnoP let pc , •-crgnrpkapet ! deg be..
tter. "en net - tyr
cf, 1. ;;!,
st^i- i J,,'”
•

•

rtnten sks' ev

sknl
skriv Ae:

Aen
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c.

*NowtfoRsLAGer oi joVJEr*
Programforslaget (heretter? 7)
,
g:mr Aessverre ingen forsøk !Å
legge fram ei a;nn framstilling.
net st;r nyre ilte om ,= oviet
og Apt som st•tr er i'tillegg slumsete sHer Airekte feilaktig.
PP st;r Aet, at Sovietsystemet "er et system Aer et lite
minArstall ber tilegna seg oroduksiorsmiA'eno or samme vis 'som i Ae
ymni-Jige kanitalistiske lenA." (s.

7tacsielismeprogram ' , ør i ! ,,or
1.1t2r1gSDUrk.:

arheiAer-

k'assens Pr'aringer
sogtsj.ieren. Jeg trur ,iette er
vi' t:Ig av to grunner.
1. 1 :". grunAig analyse sv forsøkene p; ; •ygge sc*iallsmen gir
svar nx hvile histcriske muligheter cg hegrensninger Ae konkrete
forme
s;nn analyse gior det
2.
mulig ; framheve ae spesielle
forholn Aen norske sosialismen skal
!.!-,Aer, hvilke nasonale snr-

"r. ~

Kapitalens vandring (Kretsløp)

ihiuttint åla

‘4, I

SCS1P11P'' , P i Isle"'Ff.

'

,,,,,,,,,,

•
,.

g

!

.. .

,

Aen russiske reVoHijonen gikk i
vasken. blir sosiaismeprogrammet

,

"

,

-

%,

/ak
-Pm .-

.
i

'

p•..•,,, le ----. p , •

.

1 r e"' ,

i kapltw
.

for dpn gikk i dass, vi legger ogs;
grunnlaget for ; gi en forklaring
r; hvorfor Aet ikke behøver ; g;
s; grent i uork;. ' Alts;: Sosialismeprogrammat.v;rt trenger ei
.J:Igaoms
kort fra.mstiiling av
s v n pZ ,ien - russiske revolusjonen,
kontrarevolusjonen og Scrjet i dag. .

..
'

,,_,

Produktiv kapital
.

,

'<løper en norsk variant av
sosialismen. "-,r vi forklarer
en russiske revCIusioneas sammenbruAA forklarer vi ikke bare hvor-

1

,

.

.

.

net er klart at uten et grun- ,-:::.. A
7, ,,.4.1
orS. ,, ,I, b; ..;.fOrklare bvorfor

mangelfullt. fOrlanger
og hvorvite 1"!va :e gikk
for let gikk grent i 3oviet, før

■

47PTQCM(SiCitty ■ tran.I.E Varet •-•'•• Peng. ,

; penge,-,-Vwer , ,

,

4

teNtiN

00"n

egenheter
nr vi utformer en strategi for

.

.

.

:Penge'

Va, e.kaih , .. ' , kal:4W
.
.

n
Mettper ;cienbart feil.
forskjell mellom eien- -

Anm'sforhlAienvstlgaerin
og eienAomsforholda i 2, oviet ligger
o nett000 i Aen historisk sett
net keviteulike tilegningsm;ten.
l'ztieve eienAomsforholdet i Aen

v'estlige lanAa har utvikla seg frs
en menene sm;oroAusenters frikonkurranse. via mononolksoitalismen
•en Acmjnerende forma for kaoitalisme i Asg: statemonolsolkapitalismen. som afiskiller'seg fra monooolkatlitalismen veA at staten og

1
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', orgerinet sOn

rO:
,et

rulig

regerskane'r
,,

e7.J , re
,.

en

.r,?erseret i

el--•• vest-

veitaldiff'rensier-

11 ^

n

r■

c,n ye!,.tlige verden,
:ttrv , k I mctsetninga
• m2.....,:m•det
de`

9:)nen.

,

tnn^vr ,.le
.en privnte
4, :;or det ahulig

n'er. es over
' ,-;rerrkeret
nn
eindomsrn - t5l r:rodnksionsmilene.

et i
gzr.nt vi

re-

sultet av at et mindretall utgitt
fra den sovjetiske staten og SUKP .

melom det fascistiske Sovjet og
riet.
orgerlig-demokratiske Norge.
n a det er dette forholdet som gjor
nt -.-i ken skille det fascistiske
Nitler-Tyskland fra det borgerligdei,.ckratiske willoch-Norge. Jeg
mener disse systems er helt forsk ■ ellige og et forskjellen mellom

gradvistlranesgmaktoverp4 , :ksjonsmid3ene og gjorde dem til
mindretallseie. fle sovJetiske preduksJonsferholda er et, resultat av
en kontrarevolusjon innafor en
spsiajistisk stat.
Videre stZr det i P' "at dette
i formen skjer ved stats- og partiledelsens "kollektive" makt i stede
stedet for privateiendom spiller
ingen rolle." (s. P, 1. 17-19).

%ette fcrhz2 ,:i
v e n trekke et skille

dem

spiller en stor rolle.

Me UNGDOM

3i
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paarickce
for
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er gR:g^
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4 k! har

noe•l.

......

trencer

n'isona) :r.rd~sor,
'-,e,5rve.ii,ilgyt“ngl inter

e,draakt

nesigrel oe.!.-menheng? eånn
at 'orsiae-sst.11:eren tenker seg et
i,.1,m1:rerge ,lorge• utafor

rett. "rn ei elensiw sor^keer hele
(sale =ore , vr'.:.z :rn .ine

gritn

or!

riterneslonale,
verdi
ee , ier ee,iommerMe ST ,

setninzen etter

rternas:lo-

r:erso
rei7ier:Irie..
Piln.,,enir,7 en
ietnin2svare ne(1, bnr
en e
rrunne.., for hvorfor

norn-ae keeeitalen er
et
neln tett,
rnrnideretort
leer trengs en igresiiiering^.!

en sdele-ietis,k etar :Ikke kan Føre
en jmner!,alletie
vereen kan ikke et
vor' 'or 1 eIJ

ti4v) ‘,#444) t

o

Sik 12 PRio'tint

Det må bli et betre tilbod til dei som
ikkje går på skule. Del er nemleg ein
verkeleg ressurs. Eg saknar eit
arbeideropprør i Raud.Ungdom som verkeleg
sett spor i frå seg. Eg trur det kjem og.
Særleg avdi kvinneopprøret i partiet snart
emner ut i eit gigantisk arbeideropprør i
heile rørsla. Me unge (HA HA) i Raud
Ungdom må gjere det me maktar for at dette
opprøret kjea.

klart me skal byggje Raud Ungdom på
båe gymnas og yrkesskule, for
skulane ,
Ikkje å gløyme ungdomsskulane. Klart me må
ha dette som ei særskillt viktig oppgåve.
Men Pytt a helvete kor vanskeleg det er å
vers kommunist om dette er alt me skal og
alt anna kjem i bakleksa.
Me er ein del her i vest som has vorte
gamle etter kvart, 20 år alt, og går
korkje på gymnas eller yrkesskule. Den tid
er soga no. Kva har me då i Raud Ungdom å
gjera, for ein kan utruleg nok saktens
byrje å lure litt ?li?

talt

skal me nemleg diskutere bade
DA
jordbrukspolitikk og fagleg arbeid.
j
km

Eg meiner sjølvsagt eg nar det fullkomne
svaret på dette, og no skal eg fortelje og
du skal høyre pAi

1

Me er arbeidsfolk, me vaknar i sjutida
er me Ikkje fmr
og går på jobb. Heime
klokka er 5. Hardt liv skal eg sele deg,
jævla hardt, og du må bere halde kjeften
din att og ikkje fortelje oss at me kan
vitja skulane i arbeidstida. Høgreavvik
som å skulke jobben, gjer me ikkje.
Sviktar ikkje arbeidskollega veit du.
På stands, skolemøte om kvelden, og på
studiesirkel kan me følgje
skuleprioriteringsdirektivet, men det er
vel jamt alt. Verda er øeir enn dette, ja
faktisk langt meir. Difor trur eg Mao vil
opp av graven kvar gong ein eller annan
Oslomann padlar over fjellet og trer ein
eller annan prioritering ned over hovudet
på -leiarane våre. Difor meiner Mao og eg
slitte,

.,årat

Då skal
(sysselsatte ) .

me samla

arbeidslause

- DA skal dei utan arbeid og dei med
arbeid kunne samordne oppgåver.
- Me skal studere den internasjonale
fagbevegelsen.
tytt i helvete kor ne skal slite for
Men
å få skuleelevane med oss og.
Skjønar du meg ?
Jim, Bergen.
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V/ 13 i- i

nr.Il
trer to
:ram ispalten . " -Ti hare spor".
:-2,..essenteres innsamlinga som en
inneanLn,t e rekordtid. Je- ,
er :::ed
denne innsatlinga, arbeinr for r.;en
støtter den fullt ut.
7::ed de =pese :zttalelsene som
konmer til ut:»:: i nevnte avis,
mener je net r runn til etterike for noen og en hver av oss som
er ned i ::ød Undom og arbeider ned
aero

351

ing.

kan bare uttale ane på bakrann
av kjennskapen til mitt eget dst-

som helhet ma 'å ta ,5zel i den politiske ppr:summeringa av aksjonen til
nå.
annen rekke mener er at var politikk har betydd nyri 'e hatten
vi nar bidratt. .:er
jeg enir:
de to repesentantne i at vi har
vi=t forstelse blant el:m.e.
(It tankekors er kanskje at elire
folk sol har orrovn ;:ra
vorvijt vi når nådd . P.t
dette
vil jeg stille spørsmålstegn v - ed.
Den grad stc. m.:1en penger har ~itt
a:r.:gnanerne naterielle ressurser,

I Afghanistans fjell
avgjøres vår framtid...
rit, derfor vil jeg svært gjerne
høre erfaringer fra andre.
nielv mener je innsamlinga har betydd mest :for Rød Ungdom i forhold
til:
- 5 markere organisasjonen utad
- å konfrontere våre meninger med
virkeligheten og lmre av det
- arbeidet med å samle organisasjonen til større politisk enhet.
Dette er viktige erfaringer, for vi
må ikke glemme at mange ikke tidligere har vært med på nettopp det som
F;r nevnt ovenfor. Derfor bør ansvarlige instanser legge seg dette på
hjertet i form av at organisasjonen

mener jeg kan sammenlignes med en
dråpe i havet (perspektivene for den
afghanske friPløringa;. Dette til
aksjonen så
Rød Ungdon har det halvåret aksjonen har pågått gjort en del erfaringer, disse må komme Sale tilgode.
Artikkelforfatteren stiller representanter for Rød Ungdom spørsmålet:
":en hva med ungdommen, hvordan har
de stilåt seg til aksjonen ?" - og
representantene svarer: " Det er
faktisk mindre forståelse for behovet for våpen'blantungdom enn
blant eldre. Fredsbevegelsen har
langt på vei vunnet forståelse for
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at stormaktene a møtes med tillit
og imøtekommenhet."
Her mener jeg de to representantene
er inne på noe av det viktigste,
at,Rød Ungdom ikke kom fram
til ungdom i den grad det var ment.
or meg er derte viktig, det sier
nve om hvor neste støt skal mettes
-inn: skOleL, i for riv debatt'-

:-.1::ter/konrontasjonsmoter nå internajonal .nolitik}: og fredsdebatt,

avholde afhanistantimer, ha innsamlinger i skolegården ete.

har bidet er slik at
oaa
lomme
lurervi
dratt fra egen
sjol på hvor mye vi har nådd utmed
vår politik. Påstanden om at det er

berre med noen reelle debatter på
stand uten den store surmen, enn en
stor sum uten debatt, slutter jeg
meg heijc, rtet til.
:lår vi ike har nådd ut og vunnet
politikken på skolene blant ungdom
ed sier det litt om det terrenget
valgkampen vår vil møte.

Hvis 150 000 er mye til en frigo?
ingsbevegelse med en motetan er som
det her er sne:' .. k or., sier ue.t
ver:ens2;it,:zassnen
om vim be?:rep
og or. rivaliseringa.
vmre enig i at 'or
;fer,.
sc:r
A se
don er
et velIv::et skritt forhold
tiL orde for noe ner me=
vil =e i'art , med usannh ,, =.
stLr ov ,-?ror er .ieb•:.tt n - ;:vor
opm,
det

s,:rittet
.
Ungdoms si.;e,7 t

VÅPEN TIL AFGHANISTAN HA FORTSETTE ETTER LANDSMØTET I
Dette Innlegget er et argument for å
fortsette med Afgnanistaninnsamlinga ettet
Her stusser sikkert mange. landsmte.
?obbe med Våpen til
Skal vi tue
Afghanistan eksternt i flere år? Hva med
kampen mot krisa' Våpen til Afghanistan
har allerede • tatt nok krefter fra
utvikle
å
organisavlonen, vi trenger
politikk på masse andre sakert. osv. osv.

Jeg mener heller ikke at Våpen ti
Afghanistan skal rortsette å vere Red
hovedsak, men at
eksterne
Ungdoms
sake r
organisanone -må

jeg
vil
Alikevel
tida som kommer.
argumentere lor at vi,i,ei eper & anga.rorm .
ber fortsette arbeidet med innsamlinga.
Dette mener jeg på grunn av,
Våpen til Afghanistan gir Rød Ungdom
i.
en politls)t- Prp111.. som vi tjener på å
opprettholde_ Den .markerer oss klart i
landskapet, mppassifismen, tol naslonal

imperialisme..:
met
.,-.
uavhengighet
Så
Slipper In„ Våpen til Afghanistan.
slipper vi også et eget redskap til å tå
fram denne profilen.
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Det tar Ug å bygge opp tillit og
støtte blant folk på ei sak av så stort
omfang som det politiske grunnlaget til
Våpen til Afghanistan. Det far. også tid å
bygge opp en politisk profil • som folk
kjenner iglen, og støtter. Mi erfaring med
innsemiinga, er at tolk nå, etter at vi
har stått mye på stand, hatt innlegg i.
avisene, presseoppslag,,osv., har begynt å
bli kjent med innsamlinga. Folk veit om at
den finnes, og hva den går lit på. Dermed
har de også blitt bedre kjent med Rød
Ungdom, og vårt politiske grunnlag. Hvis
vi legger ned Innsamlinga, mister vi
muligheten til å presentere en politisk
profil over lang tid. (Et år er for meg
ikke 'lang tid' når det - gjelder å bygge en
profil som tolk kan identifisere Rød
Ungdom med.)
3. Sjøl om det ikke går an å sammenligne
direkte med det støttearbeidet for FNL i
Vietnam som SUFIAKE. dreiv med, og at dette
hadde mye større omfang enn Våpen til
Afghanistan, mener jeg vi har erfaringer å
hente fra dette arbeidet. SUF/AKP dreiv
støttearbeidet over flere år, sjøl om

EEN

Jeg mener altså at innsamlinga
bør
fortsette, på en 'eller anna måte. på et
eller anna nivå. Jeg tror vi gjør oss søl
en stor bjørnetjeneste om vi ganske enkelt
gir slipp på en bra "markør for Rød
Ungdom,' ei brekkstang for å tå presentert
vårt politiske grunnlag, et middel til å
gi oss en klar politisk profil utad.
Foreløpig er tankene mine fundt dette
spørsmålet nye og uferdige. Jeg velt
f.eks. ikke hvordan Våpen til Afghanistan,
hvis vi kjører den videre etter
landsmøtet, bør prioriteres i forhold til
andre saker. Men dette mener jeg er et
underordna spørsmål i tørste omgang. Først
trenger vi å ta stilling til: Taper vi mer
enn vi vinner på å gjøre oss ferdig med
den til våren? Om dette ønsker jeg
reaksjoner i AV, og at folk tar opp
diskusjonen rundt om i landet. Til slutt
må dette bli et spørsmål for landsmøtet å
avgjøre.
Jesper, Tromsø

st
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den hir hf J,
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dette ikke alltid var gitt hovedprioritet.
FNL-arbeidet ga SUF/AKP en politisk profil
som ble jobba fram over ei årrekke noe
bevegelsen utvilsomt tjente på.
4. Kampen mot en ny verdenskrig blir neppe
mIndre viktig åra som kommer. Jeg har
vanskelig for å se andre metoder for å
jobbe mot krigen for Rød Ungdom som
organisasjon som er bedre egna enn Våpen
til Afghanistan.

STØTT NASJONENES KAMP FOR
FRIHET OG UAVHENGIGHET
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EIL
[RV nr. 4-84 reiser 3erit og Bjørn
Spørsmålet om Rød Ungdom i teori og
praksis er mot begge supermaktene,
eller om vi bare er mot Sovjet. De
viser til praksis i forgindelse med
demonstrasjonen mot USA-imnerialis men, oe de Påstår at "::red Ungdoms
medlce.rer ikke reagerer følelsesmessig rå overgrep som skjer i
Latin-Amerika. Samtidig ensker de
ikke a moralisere over dårlig onnmøte på demonetrasjener, men inviterer til en debatt om vårt syr på.
U.
i at organiJee er enig med B.L
sasjonen i dag reagerer for dårlig
i forhold til antiimperial:stiske
demonstrasjoner eg 'overgrep fra USA.
Men årsaken til dette ligger ikke i
vår prioritering av Afghanistaear- •
beidet og kampen mot Sovjet. Ser vi
nå arrangement og demonstrasjoner
som går utenom de faste merkedagene
som 1.mai, 8.mars og 21.august, så
er dette et generelt problem. Demonstrasjonen til støtte for Solidaritet i Polen før jul i Oslo viste at
vi også der hadde et dårlig oppmøte.
Dette v r en demonstrasjon retta mot
Sovjet, og skulle dermed utfra B.&
B. sin påstand blitt mobilisert
kraftigere til. Dette skjedde ikke.
Samtidig har vi flere motsatte eksempler enn det dere nevner. Da PLO
ble nektet informasjonskontor i
Norge, ble det på kort varsel mobilisert til punktdemonstrasjon. En
demonstrasjon som det var bra oppmøte på i forhold til den korte mobiliseringstida. Svikten i forhold

til denne typen demonstrasjoner kan
dermed ikke ligge først og fremst i
død .11gdoms prioriteringer, men i
Mye større grad i mi-bevegels ,;ns
evne til å mobilisere til demonstrasjoner renerelt, utenom de faste demonstrasjonsdagene. Dette er et problem både i forhold til USA og Sovjet.
For å underbygge påstanden om at Rød
Ungdom ikke reagerer overfor overgrep fra USA bruker dere ekoemplet
invasjonen på Grenada. Det at vi
dette fel'ies-oPpropet
ikke sto
kan kritiseres for rot fra vår side,
men kan ikke tas til inntekt for
deres syn. Vi deltek aktivt både i
2orberodelsene og under sjølve demonstrasjonen. Santidix underslr
dere at vi reagerte raskt på USA's
minelewing av :::icaraguanske havner
og utenriksminister Strays uttalelser, der Arbeiderbladet på .lederplass sa seg enig i Rød Ungdoms
tøtte tilNiearagdas uavhengighet
og kritikken av Strays uttalelser.
Jeg kan dermed ikke se noen politisk linje i våre uttalelser og oppmote på demonstrasjoner som går ut
på at vi stiller oss "tilsynelatende
likegyldig til folkemord i El Salvador" eller at vi er "istand til å
ekskludere frigjøringskamper og folk
fra sakskartet av taktiske hensyn".
For meg blir en slik argumentasjon
et frustrert rop i forhold til et
•
reelt problem; dårlig oppmøte nå
demonstrasjonar, organisasjonen reagerer for seint på overgrep og
undertrykking som skjer, Samtidig har.
-
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probleiaer ned .: --t-ajeler

• a.r(e..imennasjOnen dere-s
zelei"
har brukt mot si-hevegelsen
'ange ar. En argumentasjon .de har kjørt

fordi de er politisk uerne på
kamp mot
Suvjet. Men nere inviterer til debatt om
syn ne USA,(i praksis styrkeforholdet mellom
bupermaktene ny den ber vi abSolutt ta.
U.',:GDOMS PRTORATFRINC.
leg har litt. problemer med å forstå deres
standpunktmen debatten vi sikkert vise
uenigheten går i synet på USA og
'3ovjets rolle og Rod Ungdoms prioriteringer.

--

utfordrer eS,Goolitisk og militært. .lea .an
ikke se at denne tendensen har snudd: Tvert
om så har Sovjet politisk og militært okt
sin styrke spesiellt i forhold til Europa
ejennom militært press og ein "fredspolitikk". De har idag sterre gjennomslag blant
politikere og intellektuelle for å få
udertrykkinga de forer forstått. Afghanistan
er ner et viktig eksempel.
ideologisk og politisk blir denne politikken
markedsført gjennom begreper som "Felles

Sikkerhet". Dette betyr at freden skal
sikres i felleskap, da også med supermaktene. Ikke gjennom å forsvare den nasjonale
sjølråderetten, mot supermaktene.
Denne ideologien tjener i praksis hegge

Dere sier. "Vi .mener at Sovjet 1-?r den mest
aggressive supermakta", noe jeg er enig i.

supermaktenes rett til å gripe inn ovenfor
små nasjoner. Men det er ingen tilfeldighet
at det idag er Sovjet som går i spissen fur

Samtdig hevder dere at.; " Rød Ungdom har
flere vedtak på at vi stiller supermaktene
likt ovIt- vi likestiller kampen mot dem.
'let er + a, men vedtak er ikke nok." Her

å fremme denne ideologien, nettopp utifra
at det er de som føret og fremst trenger
den for virkelig å kunne rykke fram og utfordre USA.

ligger det. åpenbart motsigelser i deres

Prinsippet om nasjonal uavhengighet må bli
forsvart i forhold til begge supermaktene

innlegg. Jeg kan ikke huske at vi har flere
vedtak som stiller supermaktene likt og
at vi likestiller kampen mot dem. Tvert om
, vi har flere vedtak som sier at det er
Sovjet som den mest aggressive supermakta
4,9 at Rød Ungdom prioriterer kampen mot.
Sovjet. Dette står sjølsagt ikke i motsetning til at vi sier: USA og Sovjet er verdens to største undertrykkere av folk og
nasjoner, og at deres rivaliserikrføre
til krig.

ikke kynisme eller et partipolitisk taktisk
spørsmål. Men et spørsmål am hvem av supermaktene som er den største trusselen for
verdens folk.

Denne rpioriteringa mener jeg Fortsatt er
rett. USA hur fra RO-åra hatt en kraftigere

Per P,

opprustning og kjører politisk og militært
ei hardere linje i.ferhold til sine interesseområder enn tidligere. Men dette forandre
ikke mitt standpunkt om at Sovjet i flere
tiår har-bygd seg opp og virkelig idag

og her har Rød Ungdom vært konsenkvent. Men
som organisasjon må vi prioritere, og da
mener jeg det har vært rett å prioritere
Afghanistanarbeidet. Akkurat som Sosialistisk Ungdom prioriterer Latin-Amerika ut i
fra sin internasjonale analyse. Dette er
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Gunnhild egger sine 84nner.
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