
Rød Ungdoms syn på: 
SKOLEN 
— Gi faktiske kunnskaper 
— Kombinere teori og praksis 
-- Skolen må forbedres gjennom demokratiske diskusjoner blant lærere 

og elever 
— Nei til nedskjæringer 

MILJØ 
— Nei til atomkraft 

FORSVAR FOR FRED 
— Forsvar den nasjonale sjølråderetten 
— For et sterkt nasjonalt forsvar 
— Nei til alle atomvåpen — USA og Sovjet må begynne å ruste ned 

U-LAND 
— Støtt frigjøringsbevegelsene i den tredje verden 
— Stopp Sovjet i Afghanistan 
— Nei til rasisme 
— For en ny økonomisk verdensordning 

NARKOTIKA 
— Slå tilbake hasjen 

JENTER 
— Mot undertrykking og diskriminering av jenter 
— For radikal kjønnskvotering 

For sosialismen — mot kapitalismen 

Er du interessert i å lære mer om politikk, lære marxisme, vite hva Rød Ung-
dom står for? Bli med på studiesirkel. 

Navn: 	  

Adresse 	  

Poststed -    Skole 	  

Ønsker: Studiesirkel O Medlemskap . Rute 80 — kr. 35,— 
Slippens sendes Rød Ungdom, boks 610, Sentrum, Oslo 1 

Frigjøring — eller — slaveri! Sosialisme — eller — barbari! 

Rød Ungdom: 
For sosialismen 
mot kapitalismen 

Halvparten av jordas befolkning lider av underernæring. 1 milliard lever på 
sultegrensa — 50 millioner dør av sult hvert år. 

Alle i Norge sier de er imot sult og underutvikling. Men det er kapitalis-
men og det imperialistiske verdenssystemet som er årsaka til fattigdom-

men og hungersnøden. 
De fleste norske partier er for kapitalismen. Derfor er de i virkeligheten 

med på å opprettholde systemet. Rød Ungdom er 

imot kapitalismen og imperialismen og viser at Norges velstand er av-
hengig av underutviklinga i den tredje verden. Derfor må vi bryte med det-
te menneske fiendtlige systemet. 

Hvis du er for den tredje verden mot imperialismen, for «sør» mot 

«nord», for U-land mot l-land, er Rød Ungdom det eneste alternativet. Å 
støtte den tredje verden er også å støtte menneskeheten i den rike ver-
den. For intet system kan i lengden bestå ved å undertrykke andre nasjon-

er og folk. 
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Mot USA og Sovjet 
forsvar den nasjonale 

sjølstendigheten 
Faren for en ny verdenskrig øker. Supermaktene USA og Sovjet kjemper 
om verdensherredømme. USA er i tilbakegang — Sovjet er på frammarsj. 
Tsjekkoslovakia, Afghanistan, Polen viser Sovjets aggressive karakter. 

Er du mot begge supermakter, for fred og nasjonal frihet, er Rød Ung-
dom det eneste alternativet. Blant de norske partiene er noen for vest 
(Reagan, Thatcher) andre er for øst (Jaruzelski og Bresjnev). Rød Ungdom 
er for nasjonal uavhengighet — mot Reagan og Bresjnev. 

• 

1982 
Kapitalismen i krise 

Den vestlige kapitalismen er i krise. Arbeidsløsheten er på 30 millioner. 
Ungdommen blir rammet hardest. På skolen blir undervisninga dårligere 
fordi det er færre ressurser. Kapitalen ønsker å velte byrdene av krisa over 
på ungdommen og det arbeidende folket. De fleste partiene er for ned-
skjæringer og industrinedleggelser. 

Rød Ungdom ønsker å samle all ungdom på tvers av partiskillene og po-
litiske skillelinjer til kamp mot krisa og for ungdommens interesser. 

nedom til komp 
sosialismen 

år framtid 

Hva er 
Rød Ungdoms svor? 

Ungdommen må kjempe sjøl hvis vi skal oppnå resultater. Men det er ikke 
nok å slåss for forbedringer i dag, vi må kjempe for et nytt og bedre sam-
funn på sikt. Rød Ungdom er for virkelig sosialisme der folket sjøl bestem-
mer utviklinga. Sovjet er i dag et nytt klassediktatur som holder arbeider-
klassen nede, det har ingenting med sosialisme å gjøre. 

Bli med i Rød Ungdom, i kampen mot krig, krise og undertrykking, for 
fred og sosialisme. 

La deg ikke kue! 
Mange ungdommer svarer med å gå inn i seg sjøl, konsentrere seg om 
egen karriere eller ved å flykte inn i rusen. Flere politiske retninger ønsker 
også at vi bare skal tenke på oss sjøl — «enhver er sin egen lykkes smed». 
Rød Ungdom mener det motsatte. Ungdommen må slå tilbake og kjempe 
organisert for sine interesser. 

	 i 
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Mot USA og Sovjet - 
forsvar den nasjonale 

sjølstendigheten 
Faren for en ny verdenskrig øker. Supermaktene USA og Sovjet kjemper 
om verdensherredømme. USA er i tilbakegang — Sovjet er på frammarsj. 
Tsjekkoslovakia, Afghanistan, Polen viser Sovjets aggressive karakter. 

Er du mot begge supermakter, for fred og nasjonal frihet, er Rød Ung-
dom det eneste alternativet. Blant de norske partiene er noen for vest 
(Reagan, Thatcher) andre er for øst (Jaruzelski og Bresjnev). Rød Ungdom 
er for nasjonal uavhengighet — mot Reagan og Bresjnev. 

Den vestlige kapitalismen er i krise. Arbeidsløsheten er på 30 millioner. 
Ungdommen blir rammet hardest. På skolen blir undervisninga dårligere 
fordi det er færre ressurser. Kapitalen ønsker å velte byrdene av krisa over 
på ungdommen og det arbeidende folket. De fleste partiene er for ned-
skjæringer og industrinedleggelser. 

Rød Ungdom ønsker å samle all ungdom på tvers av partiskillene og po-
litiske skillelinjer til kamp mot krisa og for ungdommens interesser. 

1982 - 
Kapitalismen i krise 

La deg ikke kue! 
Mange ungdommer svarer med å gå inn i seg sjøl, konsentrere seg om 
egen karriere eller ved å flykte inn i rusen. Flere politiske retninger ønsker 
også at vi bare skal tenke på oss sjøl — «enhver er sin egen lykkes smed». 
Rød Ungdom mener det motsatte. Ungdommen må slå tilbake og kjempe 
organisert for sine interesser. 

Hva er 
Rød Ungdoms svar? 

Ungdommen må kjempe sjøl hvis vi skal oppnå resultater. Men det er ikke 
nok å slåss for forbedringer i dag, vi må kjempe for et nytt og bedre sam-
funn på sikt. Rød Ungdom er for virkelig sosialisme der folket sjøl bestem-
mer utviklinga. Sovjet er i dag et nytt klassediktatur som holder arbeider-
klassen nede, det har ingenting med sosialisme å gjøre. 

Bli med i Rød Ungdom, i kampen mot krig, krise og undertrykking, for 
fred og sosialisme. 
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Rød Ungdoms syn på: 
SKOLEN 

Gi faktiske kunnskaper 
Kombinere teori og praksis 
Skolen må forbedres gjennom demokratiske diskusjoner blant lærere 
og elever 
Nei til nedskjæringer 

MILJØ 
— Nei til atomkraft 

FORSVAR FOR FRED 
— Forsvar den nasjonale sjølråderetten 
— For et sterkt nasjonalt forsvar 
— Nei til alle atomvåpen — USA og Sovjet må begynne å ruste ned 

U-LAND 
Støtt frigjøringsbevegelsene i den tredje verden 
Stopp Sovjet i Afghanistan 
Nei til rasisme 
For en ny økonomisk verdensordning 

NARKOTIKA 
— Slå tilbake hasjen 

JENTER 
— Mot undertrykking og diskriminering av jenter 
— For radikal kjønnskvotering 

For sosialismen — mot kapitalismen 

Er du interessert i å lære mer om politikk, lære marxisme, vite hva Rød Ung-
dom står for? Bli med på studiesirkel. 

Navn.. 	  

Adresse 	  

Poststed: 	  Skole 	  

Ønsker: __ Studiesirkel 	Medlemskap 	Rute 80 — kr. 35, — 
Slippens sendes Rød Ungdom, boks 610, Sentrum, Oslo 1 

Rød Ungdom: 
For sosialismen 
mot kapitalismen 

Halvparten av jordas befolkning lider av underernæring. 1 milliard lever på 
sultegrensa — 50 millioner dør av sult hvert år. 

Alle i Norge sier de er imot sult og underutvikling. Men det er kapitalis-
men og det imperialistiske verdenssystemet som er årsaka til fattigdom-

men og hungersnøden. 
De fleste norske partier er for kapitalismen. Derfor er de i virkeligheten 

med på å opprettholde systemet. Rød Ungdom er 

imot kapitalismen og imperialismen og viser at Norges velstand er av-
hengig av underutviklinga i den tredje verden. Derfor må vi bryte med det-
te menneske fiendtlige systemet. 

Hvis du er for den tredje verden mot imperialismen, for «sør» mot 

«nord», for U-land mot l-land, er Rød Ungdom det eneste alternativet. Å 
støtte den tredje verden er også å støtte menneskeheten i den rike ver-
den. For intet system kan i lengden bestå ved å undertrykke andre nasjon-

er og folk. 

Frigjøring — eller — slaveri! Sosialisme — eller — barbari! 
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