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Til behandlinga av beretninga:
Dette er den endelige beretninga fra sentralstyret. Det betyr at denne beretninga
ikke kan endres. Men: Lag, delegater til landmøtet og andre medlemmer kan lage
forslag til kommentarer til denne beretninga. Spesielt gjelder dette pkt. 6 i
beretninga som fungerer som en strategi/plan for Rød Ungdom framover. Det som
står i dette punktet i denne beretninga er yttrykk for hvilke prioriteringer det
gamle sentralstyret ønsker for neste periode. Landsmøtet er suveren til å vedta
en hvilken som helst annen prioritering av arbeidet - noe som det nye sentralstyret da må arbeide etter. Derfor - lag forslag og delta i diskusjonene om
oppsummeringa av arbeidet i de to foregående årene og planen for kommende periode.
Sentralstyrets Arbeidsutvalg.
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APITTEL

NORGE

I

DAG

STORE MULIGHETER — VART ARBEID AVGJØR
1.1

kanskje noen aana tidligere er aet tydelig at aet trenos
en tolkestyrt otanteaaina av Norae. Kaoitatismen viser bedre enn
Då lenge nvitken sløsenae, utornuttia og tilbakestående oraaniserina av naturen oa TOLKS ressurser aen representerer.

1.2

Det blir nå mer oa mer mulianetenes ria for ae unaaomsorganisasionene
som
nar et
tornuttia alternativ til aaaens samfunn.
Forventninaene som unaaom nar til aagens samrunn sorekver,
OQ
manae leter etter anare løsninaer. Det er i en
Slik
situasion
mest ODD til oss sjøl om Røa unaaom skal Dli en oraanisasion meg
orei støtte plant unaaom.

Mer enn

DEN KOMMUNISTISKE BEVEGELSENS HISTORIE I NORGE
1.3

['en nye Kommunistiske t ■ eveaels.en i Norae vokste ODD mot slutten
av oO—tallet. Etter 50—dras relative stilistana beaynte aet igjen
å vokse fram nye oeveael5- er på g0—tallet.

1.4

Utaanningsrevotusionen naaae rørt til at oonaeautter oa aroeiderjenter - befolka skoler oa universiteter i
stort omtana — oa
Kolliderte meg den etaolerte "akaaemisKe" kulturen.

1.5 Oppaanastida etter krisen begynte å nærme seg slutten, oa det var
dyrtid oa` anarep på folks levekår. Sentraliserinaa hadde kommet
så lanat at Distrikts—Norae følte seg trua, oa reiste kamoen om
lokalsamfunna sine. På toppen av det mele kom boraerskaoets ønske
om EF—innmelding, som førte hele det' folkeliae Norae ut i
protestkamp.
1.6

i Vietnam førte USA en brutal krig mot befolkninga, oe solidaritet med det vietnamesiske folk ble oaså et av vannskillene for
ungdom.

1.7 Kulturrevotusionen i

Maos Kina reiste ceoatten om et sosiatismealternativ anaerleaes enn Sovjets var mulig. Oa Israels brutale
framtera mot Palestina reiste oaså aeoatt, oa orøt ODD aen Klamme
eniaheten som naaae hersket i Norae siden Kriaen.

1.8

Den nye m—l—oeveaelsen vokste tram aiennom aisse oeveaeisene. vi
var en del av bevegelsene, oa samtiaia var vi et nytt alternativ
for raaikal unaaom. Vi reiste nye spørsmål_ til lebatt, oe aet var
i tana tid umulig for radikal unaaom å - ikke forholde seg til m—ibeveaelsen.

1.9 Er sosialismen mulla i Norge? Kan arbeidsfolk ta makta oa penolde
den?
fram de "aamle" klassikerne, oa studerte
den vitenskapeliae marxismen.

1.10 M—l—Deveaelsen tant oaså

1.11

Vi
knyttet oss til arbeideroeveaelseps tradisioner, 00 distanserte oss fra den uforpliktende salonaradikalismen. Det er
ikke en avantgardistisk elite som kan laae revolusion i Norae,
men arbeiderklassen oa dens allierte.

3

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

1.12 Da 60-gras beveaelser beavnte å ebbe ut, på midten av 70-tallet,
Kom m-l-beveaelsen inn i sin Tørste Krise. De oeveaelsene vi
naaae vokst ut av, leva i, oa nentet næring fra, var ikke Lenaer
i Tramaana.
1.13 Dersom vi skulle overleve måtte vi trenae dypere nea i aen norske
virkelianeten. Vi måtte slå røtter i aen norske aroeiaerklassen.
Vi matte inn i taapeveaelsen, oa vi matte ut På arbeidsplassene.
1.14 Vi klarte denne oppaava; vi BLE en 0e1 av aen norske arpeiaerKlassen, oa vi Tikk som peveaelse røtter i aen norske virkeliaheta.
1.15 Dette reiste i neste omgang nye uttoraringer Tor oss. De "aamle"
auaene sprakk; Kina oa Albania Kunne ikke være modeller for en
norsk sosialisme. Den norske aroeiaerklassen ville
ikke
være
Kina-kopier.
1.16 Vi ote nødt til å ta teorien vår mer på alvor. Hvorfor OiKK det
aalt i Sovjet? Hvilken strategi sKulle vi na for sosialismen?
Hvordan !lindre at en ny nerskerklasse vokste tram i den sosialistiske staten?
1.17 Den gamle. Kominternmoaellen, nvor Kommunistpartiet pr aetinisjon
var torvalter av sannheten oa aarantist tor sosialismen, holdt
iKke stikk. Tvert imot var aet fra Kommunistpartiet oa statspyraKratiet at de nye,nerskerne i Sovjet nadde VOKSL tram.
1.18

kulturrevolusjonen
i
Kina
var neLler ikke noen troveraia
strategi for sosialismen i Norae.

Of1

1.19 Skulle vi gå i coicsen Tor sosialismen i Norge, måtte vi na en
mer troveraia strateai. Det noloer ikke med auldebilaer oa
slaaord, aersom vi
Skal
vinne aen norske aroeiuerKLassen for
sosiatismen.
1.20 m-t-oeveaelsen møtte 80-åra mea et Tornoldsvis Solid fundament.
Vi naaae en telles teoretisk plattform, marxismen, oa vi nadae
greia oppgaven mea a stå røtter i aen norske aroeiaerklassen.
Men vi var fremaeles forholdsvis ta.

80-ARA
1.21 Beaynnelse av 80-åra var en oerioae mea relativt stiLLstana i
Norae. Oppaanaskoniunkturen etter Kriaen var aetinitivt over, oa
poraerskapet smiaae våpnene on klaraiorae sea til en offensiv mot
artieiderklassen oa aet arpeicience tolket.
1.22 Reallønna sank, oa neaskiærinaene i offentlia sektor peaynte. De
første spirene til kamp viste sea, men etter at treaspeveaelsen
ebba ut, var aet tå store bevegelser for oss å gripe tatt i.
1.23 M-L-Peveaetsen valate derfor en "overlevelsesstrateai" Tor 80tallet. Holde på det vi hadde, fortsette arpeiaet i den norske
arbeiderklassen, utvikle kvinnearbeidet oa ellers "Liaae på
været" i forhold til nye Deveaelser som måtte oppstå. Vente på at
klassekampen igjen skulle skjerpe sea. At den ville ajøre det,
var relativt sikkert.
1.24 Allerede Då slutten av s0-tallet kunne vi se konturene av aen
store "ryddesjauen" som var i emning - omstillinaa. AKP(ml) la
mye arbeid ned i analyser av omstillinaa; nvortor Kom omstillinaa, hva var hensikten mea den, oa nvordan kunne vi kjempe mot
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den?
1.25 Det ble oaså utviklet ny oa viktig teori rundt kvinnespørsmålet.
Kvinnene hadde etternvert rukket å pli halvoarten av arbeiderklassen, og det viste sea etternvert at kvinnene på manne områder
var den mest kamokraftiae oa kampvilliae delen av arbeiderklassen. Hvorfor de var det, oa hva der betydde tor klassekampen i
Norne ble flittia diskutert.
1.26 Gjennom dette arbeidet ble m-l-beveaelsen nødt til å ta et
oppgjør med den kommunistiske tradisjonen, som undervurderte
kvinnekampens petydnina i forhold tit klassekampen.
1.27 Vi utviklet en mer nelnetlia teori om kvinnekampens betydnina;
familien som en arunnennet i kapitalismen og kvinneuncertrykkinaa
som en viktig del av kaoitalismens Politiske økonomi.
1.28 Vi utviklet også teorien om TO soisser i arbeiderklassen. Opp mot
at vi tradisjonelt hadde sett På kjerneproletariatet som aen mest
kamokraftige delen av arbeiderklassen, så vi nå at det i arbeiderklassen hadde utviklet sea to spisser.
1.29 Den kvinnelige delen av arbeiderklassen er i Like stor arad som
kjerneproletariatet Ledende i arbeiderklassens kamp,
-

1.30 Men noen stor offensiv har ikke M-L-oeveaelsen hat..- i Løpet av
80-åra. Vi nar nolat på der vi nadde, oa ventet på at noe skulle
skje. Manae av de eldste m-l-erne er aått i indre eksil, oa noen
stor nvrekrutterina nar vi ikke natt.
1.31 unaaommen har ikke strømmet inn, oa noe stort neaslagstelt Plant
unadom har vi ikke. Vi er i daa mye av et "aenerasionstenomen".
men alderstynacen på tolk mellom 35 oa 40 år.
- —
1.32 Samtidig må det oppsummeres at vi har muliahetene i oss til å bli
noe mer. Vi har utviklet røttene vare oa grunnlaget vårt, oa vi
har unnaått noen stor soLittelse av beveaelsen. På tross av indre
motsiaelser, nar vi klart å holde på enheten i m-l-beveaelsen. Vi
-skulle derfor stå relativt aodt rustet til å møte en ny epoke.

SITUASJONEN IDAG
1.33 Omstillinga er kommet janat siden torriae landsmøte i Rød Ungdom.
Borgerskapets offensiv for å overføre verdier fra arbeiderklassen
til boraerskapet nar tatt en mer åpen oa skjerpet karakter.
1.34 Det norske Poraerskapet er lite, oa tor å overleve i den harde
konkurransen pa verdensmarkedet må profitten økes. Bare de store
monopolene er "levedyktiae" i aenne målestokken.
1.35 Derfor opplever vi at alle "ulønnsomme" bedrifter, landbruk,
offentlig sektor blir tappet for ressurser eller
tiske
oa
nealaat.
1.36 #rbeiasløsheta i Norae er høyere enn noen gang etter krigen.
Distriktsraseringa nar ført til at det snart bare er restene
iajen av aet Norae som i ruristorosjyrene ble kalt "the fjell and
the fjords".
har blitt sett På som
som hittil
1.37 . Privatiseringa - rammer alt
sjukehus
hverken skoler,
selvsaate offentliae velferdsgoder;
eller kollektivtransporten blir spart.
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1..)8 Internasjonalt
ser
vi
at
det
norske
boraerskape -t. ønsker
Plassere sea i selskap - med de verste imperialistene i Europa.
Internasjonaliseringa av norsk kapital har oåaått lenge. Det som
nå seiler ODD er at Norae skal tilpasses EF. Det er På nytt satt
jaana en kampanje for å få Norae innmeldt i denne imperialistklikken.
1.39 Imperialismen er ida° aen største trusselen mot _hele jordas
miljø oa utviklina.
1.40 Det er imperialismen som utarmer aen tredje veraen, 00 fører tit
at flertallet av jordas tolk lever i tattiaaom oa kunstig
unaerutviklina. Det er imperialismen som sprer ørkenen i sine
fotefar, og ødeleaaer joraa vi lever av, tuft'a vi puster i oa
vannet vi drikker av.
1.41 Titpasninga til EF oa internasjonaliseringa av norsk kapital er
en del av imperialismens kria mot veraens folk.
1.42 E!- er storkapitalistenes allianse, nvor Kapitalistenes triner tit
utovttina er aet overorana målet. Selv aet skinnet av demokrati
som aen vestlige parlamentarismen nar pynta sea meg, er tjerna i
EF. Det finnes innen folkevalgte organ meg makt i EF - pare
inaustrinerrenes runaoora oa aet sentrate EF-pyraKratiet.
Om Norge tilpasser sea oa går inn i EF, vil aet si at ae norske
storkapitalistene tår være meg oa spise Kirsepær mea ae storemens norske arbeidstolk må slåss mot en internasjonal blokk av
kapitalister. Berinaelsene for
folk
sine Kamper vil pli forverret, og anarepene fra boraerskaper vil bli naraere.

BORGERSKAPETS OFFENSIV
1.43 Boraerskaoets offensiv skjer Då manae forskielliae mater
økonomisk, politisk oa ideologisk:

Påae

1.44 Den økonomiske offensiven nar ert mål: Større aeler av rikaommene
skal overføres til storkapitalen. Arbeidsfolk, bønaer, fiskere oa
smanoraere må nen i tevestancara. Vanlioe folks inntekter må ned.
Aroeiastida må økes. Normalarbeiasaaaen må port.
1-A5 Ottentlia sektor plir rasert; 00 aet innføres °etat-leger, betalskole m.m. Det er lommeboka ai som avgjør nvilke velferasaoder au
skat na tilgang til - oa vantiae folks tommeoøker otir som sagt
mer oa mer slunkne. Arbeiastøsneten øker, oc tryade- og sosialnielpssystemet er pa sammenoruaaets rana.
1.46

D elavere aetene av poraerskapet merker presset gjennom en
vanvittig nara konkurranse oa markeaet. ProauKsionen skal
sentraliseres.

1.47 i byene ser vi aette gjennom opoplomstringa av svære forretningsoycia. i hopetall, som Presser ae .små tit å pukke unaer.
Bergen nar f.eks iaaa nok klestorrerninaer ril å Kle pop 1.2
millioner mennesker.
1.48 Resultatet er sjølsagt en strøm av konkurser. Enorme vernier som
kunne vært brukt til noe proauktivt sløses rett ut av vinnuet.
Slik tår monopolporaerskapet økt sin anael av orotirten.
Viktiae stikkord for den.politiske oa ideologiske offensiven er:
1.49 Klasseundertrykkinga skieroes, og arbeidstolk framstilles som
snyltere. Kriseforståelsen må øke. Fagbeveaelsen må nøytraliser-
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es, oa 'ethvert tilløp til kamplinje
khuses. Demokratiske
rettigheter blir anareoet Då forskjellige måter.
1.50 Vi har sett at lønnsoppgjør ikke avgjøres ved tornandlinaer, men
(DNA/L0ved at forskjellige deler av aet norske boraerskaoet
toopen oa NAF) blir eniae om det rett oa slett ikke SKAL forhandles lenaer. Inntektspolitisk samarbeid kaller ae dette, som
ellers pleier å være et kjennetegn ved diktaturer av svarteste
sort.

1.51 I Oslo har politi brutalt blitt satt inn mot aemonstrasioner
flere ganger. Demokratiske rettigheter er greit for for boraersk aoet Pare sa lenae ae ikke truer aeres oLaner Tor Norge.
1.52 Den statliae rasistiske undertrykkinaa nar oaså tatt en annen oa
mer åpen form de siste to åra. Innvanarere prukes som orekkstana
for å tå tolk til å akseptere angrepene på ae aemokratiske
rertignetene. I neste omgang er aet arbeidstolk, kvinnfolk,
nomser oa andre "utarupper" som skal angripes.
1.53 Innvanarere brukes også som synaebukker for aet norske borgerskapet, slik at tolk kan rette kampen mot innvanarere i stedet for
dem som nar ansvaret tor krisa. Gjennom å stenae arensene totalt
for folk fra tredje verden, sores oaså synet om at vanlige folk
(spesielt svarte) er årsaken til proolemene.

KLASSEKAMPEN SKJERPER SEG - ALLIANSER SKAPES
1.54 Vi er altså inne i en tid hvor det skier store enarenaer i tolk
sine levekår; de materielle vilkårnene vi Lever under er i
politiske konsekvenser•, som vi som
toranarina. Dette nar
OCISå
revolusjonær unaaomsoraanisasion må ta nensvn til:
-1.55 Folk i Norge kjemper mot borgerskapets offensiv. Vi finner oss
ikke uten viaere i at lønna vår blir tatt fra oss, at vi blir
tvunaet til å flytte fra heimplassen vår, at vi ikke får legeoehanaling når nelsa svikter eller at vi ikke får ei skikkelia
utaannina.
1.56 Dette betyr at det er mer Peveaelse i Norae nå enn aet nar vært
på lenae. Folk kjemper for krava sine, oa organiserer sea i månae
trenger
ikke
å
lage
folkelige beveaelser.
Vi a revolusjonære
oeveaelsene - de tinnes i hopetall.
1.57 De viktiaste Deveaels.ene vi må fornolde oss til er:
Opposisjonen
i faabeveaelsen, kvinnebevegelsen, aistrikts000røret, miliøbeveaeLsen 04 den anti-rasistiske bevegelsen.
1.58 Borgerskapet vil sjølsagt prøve å splitte disse bevegelsene, oa
sette dem opp mot hverandre. De vil kjøre ut en iaeoloai som alør
den ene gruppen til syndebukk for den andre„ Vi ser allereae
nvoraan de screr sin rasistiske oa kvinnefiendtlige orooaganaa,
oa hvordan nedskjærinaer På skolesektoren begrunnes med at "ae
aamie må prioriteres nå".
1.59 For oss må oppgaven være å bli en ael av disse beveaeisene, og a
hersk"lede dem mot boraerskaoet. Vi må avsløre "splitt
oa
skape allianser mellom de forskjellige bevegeloa
politikken,
sene. A skape en brei allianse mot borgerskåpet er en av de
viktigste 000aavene våre i åra framover. Vi må vinne for enneten
i arbeiderklassen.
1.60 Muliahetene for breie allianser er til steae. Vi har allerede
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sett at hele lokalsamfunn slår rina om sine sjukenus, eller slåss
for retten til å behold -e arbeiasplasser Lokalsamfunnet er
avnenain av.
1.61 Slike typer aksioner er noe av det mest positive som nar skjena
de siste åra. De bynner i praksis allianser mellom de ulike
ledende kreftene i aroeiderklassen oa Tolket torøvrin.

BORGERSKAPET HAR POLITISKE PROBLEMER
1.62 Den Pannen
kapitalismen var i
framgana etter kriaen, Kunne
sosiala_emokratiet by
oss bil Od nus oa offentlige sjukehus i
bytte
mot
klassetrea
on
klassesamarbeid.
So&i,aldemoKratiers
politikk on iaeoloni
"stemte mea virKelianeten"; vi
TiKK
det
bedre når de fikk aaministrere kapitalismen.
1.63 i dan er ikke nette lenger tilfelle. Den bornerline Parlamentarismen er ettertrykKelin tierna fra aen virkelinneta folk lever

politiske
partiene
i
Stortina on
stvrinasverk
nar mista
1.64 De
tilknytninna tilde Peveaelsene ae en nana sprang ut fra, oa ae
er uten evne til å knytte sea til noen av ae nye pevenelsene som
er.
1.65 ()n politikken aeres stemmer ikke lender med virkelianeren. DNA
sier ae er mot arpeiasløsnet, men fører en
DOLitiKK som
øker
aroeiasløsneten.
1.66 De sier at innstramminaene skal føre til flere arbeiasplasser,
men innstramminnene fører jo til at TLere arbeiasplasser blir
tant ned — Paae i offentiia on privat sektor.
1.67 BrundtlanaKommisionen sier at tatriaaomsproblemet i veraen må
Løses aersom miljøet skal reades, men brunalanarenierinna fører
en politikk som øker kløfta mellom rike on tattiae
land, od som
ødeLenner miljøet.
1.68 DNA kaller sea et aroeiaeroarri, men -rører en DOLitiKK som er så
arpeidertiendtlin at sjøl Høyre har problemer med å holae føLae.
1.69 Dette ajør at
tolk peaynner å miste tilliten til det politiske
maktapparatet. Politikerne luner — ae sier en tina Og ajør noe

annet.
1.70 On "aet politiske Norge" har neller innen IASNINGER Tor folk.
Hverken Tor hvordan vi skal tå ei Lønna å leve av idar, eller
nvoraan vi skal na ei jord å Leve på i moraen.
1.71 Hvordan vi skal få tid til å gjøre alle de omsornsoppaavene som
nå blir privatisert, eller hvordan vi skal tå ei framtid hvor aet
er plass for vanline Tolk.
1.72 De aamle "realpolitikerne" framstår mer on mer som
skyanepoksere, mea en DOlitiKk som er så urealistisk Og virkelinnetstiern
at man kan bli skremt av minare.
1.73 Det blir mer on mer klart at vanlige tolk må ta skeia i sin enen
nåna dersom det skal bli oraen Då tinn.
-

1.74

Derfor er manae jada Då tetina etter nye politiske alternativer.
Bornerskapets verdensbilde holder ikke mål, on de namle oartiene
nar mistet mye av sin appell.
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1.75 Men foreløpig framstår det ikke noen klare alternativer. Ingen
som har noen troverdige løsninge'r som folk er med på.
1.76 Sosialdemokratiets ideologi sitter dypt forankret i det norske
folk. Kriseforståelsen har hatt et visst ajennomslaa — vi merker
jo i vår eden hverdag at det er krise i Norge.
1.77 Dette betyr at mulighetene ennå er åpne.
1.78 Borgerskapets ideoloaiske offensiv kan føre til at de folkeliae
kreftene må ai tapt. I Europa ser vi klare tendenser til at det
oppstår "sterke menn"; de rasistiske oa fascistiske kreftene er i
trammarsi.
1.79 Sosialdemokratiet
kan
vinne
for
et
nytt
klassekompromiss.
Fremskrittspartiets populisme nar vist sea å ha en viss giennomslaaskratt. Og de nalvreLiaiøse, mystiske retninaene — som
foreskriver individuelle Løsninaer ca sjelepleie nar oase funnet
en viss aropunn i steinrøysa.
Men det er oaså sånn at mulianetene er åpne for radikale alternativer.
1.81 Dersom de radikale kreftene klarer a komme sea ut av tåkeneimen;
klarer å kvitte sea med sladordspolitikken oa Lcomme sea ut av
kulturradikaliSmens sump, er qet igjen åpent for at radikale
løsninaer kan vinne ajennomslaa.

1.82

1.83

Vi ser at det blomstrer i de folkeline oeveaelsenes spor. Nye
ledere for breie arupper vokser fram. Nye aktivistarupper
markerer seg. Det er 1aien kamp mellom forskjeLlige politiske
linjer.
I miljøbevegelsen diskuteres det helhetlige alternativer til
dagens politikk og samfunn. Det samme nielder flere av de andre
pevegetsene — selv om disse diskusionene enda ikke preger aen
generelle "politiske debatten" i Norge.

1.84 Dersom den kommunistiske bevegelsen skal bli en ael av nette
oppbruddet, og legge premisser for hvilken retning opprøret skal
ta forutsetter aet:
1.85 * At vi knytter oss til ae viktigste pevegelsene.
*

At vi klarer å skape allianser mellom de forskjellige peveael
sene.

*

At vi klarer å vinne ilredere oppslutning om vart nelhetlide
alternativ.

*

At vi klarer a reise aen vitenskapeliae marxismen som et
grunntaa de radikale bevegelsene m-å ta stillina til.

* At vi klarer å bygge en troveraia strategi for sosialismen.
1.86 Dette betyr at vi både må være en del av interessekampen og
breifrontene, men også klare å reise vår eaen profil og strategi
skarpere:
1.87 Det betyr også at vi må legge ODD en mer offensiv strategi enn
det vi har hatt hittil i 80—åra. Vi må SATSE På å bli noe mer enn
en knøttliten protestbevegelse Då st4aletinja.
1.88 Dersom vi ikke evner å knytte oss til de store bevegelsene i
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samfunnet, vil vi bli
av inare motsiaelser.

en SEKT, som vil rives

ODD

oa slites sund

1.89 cia dersom vi ikke klarer å stille vår orotil oa strateai skarpere,_ kan vi risikere å Pli "oppslukt" av alle de små
04
store
bevecielsefte -som vil Komme,
04
aå i opc,cøsnina som sjølstendia
neveaelse.

KAPITTEL

RØD

UNGDOM

2
I

DAG

2.1

Vea
torriae
landsmøte stoa Røa Li Paaom oppe i ti Laels uforsonlige motsigelser. Motsiaelsene dreiae sea om noe så arunnleaaenae
som riva aen revolusjonære unaaomsbeveaelsen sin rolle er, oa
nviLken linje som vil ai ossss tramgana i aag.

2.2

Konk ret

2.3

2.4

KOM disse motsiaelsene til utrykk i skoleaiskusionen, men
aen aienspeiLa i det meste av aet vi joppa mea.

Motsiaelsene i skolediskusjonen dreide sea om spørsmål som i nvor
stor araa skolen unner kapitaLismen formialer kunnskap, nvoraan
klasseunaertrykKinaa i skolen Tunaerer oa om skolen som institusjon Dør Destå under sosialismen. Her lå aet til dels store
filosofiske oa ideologiske motsiaelser.
ved Landsmøtet i -67 haaae oraanisasionen aet sea i to i synet
på disse spørsmåla, noe som virka nandlinaslammende oa trusseLen
om spLittelse var stor.
LANDSMØTET 1987

2.5

Til
tross
for
ae
store
uenianetene
i
oraanisasionen mener
sentralstyret at landsmøtet -87 areiae å leaae det politiske
arunnlaaet
-for en mer enhetlig organisasjon. Dette mener vi
soesielt skyldes tre rorhold:

2.6

* Vi areiae å samle oss om ei felles olattform-for aroeider
framover. Det vi veatok hadde reell støtte i beaae fløyer.

2.7

* Vi areiae å enes om at Kampen mot nedskiærinaer var den
viktiaste skolepolitiske kampen vi måtte forholde oss ril.
* Beage

2.8

2 .9

fløyene viste vilje til ermet aiennom å aiøre komoromis
ser På en del av ae mest brennbare standpunktene o•a stille ODD
til den nye ledelsen.

Sentralstyret mener at dette ikke løste alle_kontliktene, men at
vi areidde å konsentrere oss om endel viktige tina vi var eniae
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om, oa samles rundt aisse.
2.10 Den arunnleagende motsiaelsen om nva en revolusjonær unadomsbevegeise sin rolle er,
oa
hvilken linje som vil gi oss størst
framgang i dag, vil alltid stå, og står fortsatt i Rød Ungdom.
2.11 Dette er en bra morsiaelse, som vil utvikle oraanisasionen
dersom aebatten rundt dette blir reist på en riktig måte.
Rundt forrige landsmøte utvikla aebatten rundt aenne motsiaelsen
2.12 sea til å bli svære, tilsynelatende utorsonliae motsiaelser. Røa
Ungdoms sentralstyre mener dette i hovedsak skyldtes:
2.13 * RU var, og er, prega av at organisasjonen manager en solid
plattform i det marxistiske grunnlaaet vårt. Dette fører otte
til politiske overslaa i manae retninaer, og tast låste konflikter.

2.14

* Ledelsen klarte ikke å takle to sterke politiske sentra i samme
by. Det var i Oslo motsiaelsene bie mest skjerpa. Dette
skyldtes også at det var ner det var flere sentra som sLass om
makta i organisasjonen.

2.15 * Det utvikla seg etterhvert ()etsa en stil der person oa DOlitiKK
ble ett. Dette fører fort tit at debatter ikke blir sakLiae; at
vi ikke nører på det folk nar å si, men dømtuer etter hvilken
fløy personen nører til.

ARBEIDET MED Å BYGGE NED MOTSIGELSENE
2.16 Til tross for at Lanasmøtet var et skritt i riktia retnina for å
samle oraanisasionen, var uer fortsatt mye utorsontianer
04
fiendskao etter lancismøter.
2 . 17 Dette stod særria skarpt i Oslo oa i ledelsen av organisasjonen.
Arbeiasutvalget var derfor nødt til å bruke mye tid på å løse opp
i disse forhotaa.
2.18 Nyt å løse ODD i skarpe motsiaelser er ikke enkelt. Vårt arbeia
ble bygd på fire metoder:

1. Bygge ned motsigelsene gjennom felles oraksis.
2 -.19 Dette ble ajort gjennom a bruke kreftene på å iopbe mea telles
saker i Oslo. Jobbe sammen for å utvikle en anti—rasistisk
politikk, spesielt rundt det nye torslaaet til utteninaslov,
prioritere valgkampen i Oslo, gjennom å jobbe sammen om AKSEL,
arrangere jentekonferansen, jobbe med budsiettdemonstarsioner i
Oslo, og gjennom Aksjon Stans Utlendinasloven.

Z. Få et sentralaoparat 04 et distriktsstyre i Oslo som
reoresenterte flere syn, og gi flere syn makt i disse
oraanene.
2.20 Dette arbeidet
nar vært vanskelia,_ aa aet Persontia er en
belastning å sitte som mindretall i utvala og styrer. I tilteaa
er det sånn at flertallet nødig vil ai fra sea for mye makt.
Men vi har fått det tit delvis. Begae siaene har sett at tolk ae
er ooltisk ueniae mea i niange tina, gjør en neaertia innsats tor
Rød Ungdom. Dette har ført til
øka
respekt På tross av ae
Politiske uenignetene.
2.21 Sentralstyret mener at Rød Ungdom er en så liten oraanisasjon at

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

vi ikke har råd til dere senter. Dertor må de ulike svna bli
sterkt representert i alle viktige oraan.
3-

Reise motsiaelser i Rød Unadom

2.22 Hovedoppgaven til ledelsen etter landsmøtet var å gjøre motsioelsene minare uforsonliae. Vi mener at dette var en riktig oppgave
det første året.

2.23

Men samtidig er det sånn at der er motsigelser som driver Rød
Ungdom framover. Vi må jobbe for at oraanisasionen ser pa
motsioelser som naturlia oa sunt. Uten friske debatter og stria
er vi ikke en Levende oroanisasion, men en reLigiøs sekt.

OgSå
og reise motsigelser til aeoatt,
2.24 Ledelsen sin oppgave er
avklare organisasjonens standpunkt, 0Q Kjempe for at mindretallet
underordner sea TLertalLet. Vi skal være en slaakrattia oraanisasion 0Q ikke et politisk seminar som SV.

se at oå sommerleieren i 1988 var vi Kommet så
2.25 i ettertid kan \1
Langt at det var Då tide å reise diskusjonene iajen. På sommerleiren reiste vi diskusjonen rundt plan for innvanoring ril
Norge, oa vi reiste diskusjonen rundt valaallianser.
2.26 På penge disse sakene var det skarp uenianet, men cet førte ikke
til mere antagonistiske tornoLd i Røa unadom. .Men Ledelsen som
nelhet nar ikke vært flinke nok til a stille motsiaelser tiL
debatt, sjøl om dette nar pedra seg fra oa med sommerleiren 1988.
4.

2.27

Utvikle en telles marxistisk olatttorm

Rød unaaom er er organisasjon som
bygger Då marxismen -leninismen og Mao -tse Tunos tenkning. Det er dette som aiør oss til
en felles organisasjon. Rød Ungdom nar ikke siden studiekampanja
som ole avslutta høsten 1982 hatt arunciae studier på grunnlaget
vårt. Dette må oppsummeres som en stor svakhet.

2.28 Sigen
1983 har det nar aet nått over o år, oa det er et Lire
mindretall i Rød Unadom som har så lang fartstid.
I ril1eaa er
aet sånn at de som har så Lang fartstid, ikke husker sin parneLærdom like oodt.
2.29 Dette Legger ooså grunnlaget tor at Røa Unadom utvikler store
motsigelser. Ledelsen nar ikke greid
a prioritere studier i
marxismen for oraanisasionen. Dette oiør det vanskeligere å løse
morsiaelsene i oraanisasionen, og er kanskje årsaken til at vi
tremaeles Lett kan ta 'fløyer i organisasjonen.

2.30

Ledelsen nar i Perioden stillt seg som mål å Løse ODD i de
skjerpa morsiaeLsene som stod rundt torriae Landsmøte. målet nar
ikke vært å fjerne motsiaelsene i RU, tor det er motsioelsene som
driver oraanisasionen framover.

2.31 Ledelsen nar Då en del områder areidd denne 000aaven. I daa er
det større forståelse tor at ulike syn oa Linjer er viktioe oa må
respekteres i oraanisasionen. Men fortsatt må vi jobOe grunaia
for å utvikle motsiaeLsene Då riktig måte.

GJENNOMFØRINGA AV PLANER
2.32Ledelsen har igjennom perioden som

helhet hatt anti rasistisk
kamp som hovedoriorirert. Det var det området vi satset oå i
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-

forhold til å bygge enhet 1 oraanisasionen rindt en ny oa felles
virkelinnet. Dette har betydd at vi nar natt stor framaana i vårt
antirasistiske arbeid.
Rød Ungdom blir ociofatta som en seriøs anti—rasitisK organisasjon. Vi prater ikke bare fine ord om toleranse, men vi handler i
praksis. Både tolk og andre politiske partier må tornold sea til
oss.

2.33

2.34

Men utover aen anti—rasistiske kampen har ledelsen hatt få mal.
Vi har gjort mye, men arbeidet vårt har syrika. Det nar vært
mange enkelttående bra ting som Ledelen har stått i soissen Tor
som bl.a. Jentekonferansen,valgkampen, bøllekurs, aksioner oa
åpne møter, men så nar den videre oppfølginga mangla.

2.35

I

stedet
for å satse på noe oa tå til det, har vi hoppa tra sak
ril sak. Dette skyldes at det fortsatt har vært usikkernet
Og
uenignet i organisasjonen, og at ledelsen har ønska å gjøre alle
til Lags Tor å holde Røa Ungdom sammen.

2.36

Problemet
med
en
sånn
Ledelsesfilosofi
er at når det
står
ueniaheter i oraanisasionen om nva Rød Ungdom skal være, sa vil
ledelsens arbeid bli å gjøre litt av alt. Dem som presser på
hardest vil ta Ledelsen til å gjøre det de ønsker.

2.37

Ledelsen tår da ikke utvikla sin egen strategi i forhold til hva
som er Pest for hele organisasjonen.
Men den valgte Ledelsen på
landsmøtet 1987 hadde veldig lite spillerom. For å vinne tillit i
oraanisasionen, måtte aen ta gjort det meste av det meste, og
hele tida vise til synlige resultater.

2.38

Det vi kan Lære av dette er at i neste periode trengs det en
ledelse som er valgt På et mye klarere politisk program. Vi
trenger en ledelse som vet hvor ae vil. Vi trenger en Ledelse som
har et klart program for nva ae mener Rød Unaaom skal få til i
virkeligheten, og nva som trenos i Rød Ungdom ror å få til det.

EKSTERNT ARBEID
2.39

2.40

_

Rød Ungdoms ledelse har i perioden forsøkt å gjøre
Rød Unadom
til en mere ekstern oraanisajon, gjennom å gå i spissen for
valgkampen, Aksion Stans Utlendingsloven , SOS—rasisme, åpne
møter, og budsjettaksioner.

Dette aroeidet har vi sett oå som viktig i
Rød Ungdom til en mere åpen oraanisajon,

oa

forhold til å gjøre
motvirke sekterisme.

2.41

Dette har skiegd giennom Aksion Stans Utlendingsloven oa Adoosion
av flyktninger.
Dette mener vi
er viktig
i
forhold til at
venstresida skal
få gjennomslag politisk oa at ungdom skal
forholde sea til oss.

2.42

Vi mener at det å utvikle Rød Ungdom til å samarbeide med andre
oraanisasjoner er en av måten å gjøre oss til en mer slagkraftig
organisasjon.

2.43

Vi er som oftest
den dyktigste parten og vil derfor vinne
oposlutnina om våre linjer oa vinne større tillit blant ungdom.
På denne måten vil Røa Ungdoms politikk nå ut til flere ungdommer
oa vi vil få radikalisert større deler av det Politiske ungdomsmiljøet.

2.44

Dette arbeidet er bare i start tasen
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aång er hvordan skal vi utvikle dette arbeidet. Et alternativ erå aå inn i valaaltianser, et anna er å laae allianser kun o
politiske saker der vi er enige.
2.45

AKP har nå gått inn for å stille valglister- med andre i de.
fleste fylkene oa vi må fornolde oss til det: Konkret under dette
valget oa om vi mener det er ei riktig linje tramover å bygge På.

2.46

Desverre nar ikke AKP prioritert
å få Rød Ungdom med i dette
arbeidet. Dette sier en del om AKP's syn på Røa Ungdom, oa har
tørt til at vi i mindre grad kan være ei kraft i valoarpeioet.
SKOLEPRIORITERING

2.47

Rød Ungdoms viktigste strategiske problem har i perioden vært
skoleprioriterinaa. I forhold til_ politisk innflytelse på skolene
står vi i dag svakere enn vi gjorde ved forrige landsmøte. Røa
Ungdom nar gang på gana oppsummert at vi er nødt til å få til
skoleprioriteringa dersom vi skal vinne større innflytelse blant
ungdom.
De viktigste grunnene til dette er:

2.48

* Skal Rød Ungdom få innflytelse blant ungdom, må vi ioboe over
tid i et.bestemt mi'ljø, blant en bestemt gruppe ungdom.
Dersom vi ikke gjør det, vil vi kun vinne fram blant enkeltindivider, og vi vil lett bli spontanister, som springer fra sted
til sted.

2.49

* Skoleungdom er den viktiaste ungdomsgruppa å vinne inntlyrelse
blant. Alle viktige unadomsbevetaelser må ha innflytelse på
skolene for å bli en stor kratt.

2.50

* Interessekampen På skolene — kampen for kunnskap, og Tor en
skikkelig offentlig skole for alle — er en av ae viktigste
kampene for arbeiderklassen som helhet.

2.51

Nedskjæringene i offentlig sektor, og kampen mot disse, gjør
det enda viktigere å vinne skoleungdommen for et klassestand
ounkt. - Privatiseringa av skolene vil ramme arbeiderunadom oa ae
som jobber i offentlia sektor.

2.52

At vi i denne perioden ikke har fått til skoleorioriterinaa
skyldes flere ting:
* Det står motsigelser i Rød Ungdom på hva skoleprioritering er,
og hvordan vi skal satse. Dette gir sea uttrykk i
'følgende:
Dersom vi skal få til skoleprioriteringa krever det at alle
krefter settes inn i forhold til skolene, og at vi i praksis må
nedprioritere andre oppgaver.

2.53

* Skal alle skoleelever kun jobbe med interessekamp, eller skal
de også ha andre, eventuelt interne, oppgaver i Rød Ungdom? Hva
skal være viktiast for skoleelevene? Skal resten av organisasjonen utenom skoleelevene også ha skoleprioritering„ eller
skal de ha andre oppgaver; oppgaver som de synes de enklere kan
makte?

2.54

* Skal de som lobber i interessekampen oaså jobbe i- forhold til
Rød Ungdom oq verve_medlemmer til Rød Ungdom som en viktig
oppgave, eller er det andre som skal gjøre det? Trenger det å
være en motsigelse mellom verving oq det å jobbe i interessie-
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kamp, eller er dette noe som henger nøye sammen?
2.55

Innrettinga på skolene henger mye sammen med
prioriteringa av
skolepolitikk. Den skolepolitiske diskusjonen i Rød Ungdom har i
store deler av perioden vært vanskelig å reise på grunn av ae
harde slagene som sto på landsmøtet rundt skolepolitikk.

2.56

I perioden har vi sagt at det viktigste har ikke vært å jobbe
snevert skolepolitisk på skolene, men å jobbe der. Anti-rasisme
har vært det viktigste arbeidet vi nar drevet må skolene. Dette
var en naturlig oppfølging av arbeidet i Aksion Stans Utlendinaeloven.

2.57

Vi mener at det er viktig å drive anti-rasistisk kamp på skolene,
men reiser vi ikke skolepolitisk debatt på skolene, vil vi ikke
greie å reise skoleungdommene som ei kollektiv kraft mot regjeringas privariserings- og nedskjæringspolitikk i forhold til
sko Lene.

2.58

Skoleprioritering er ikke en enkel oppgave fordi det handler om
å slå rot i norsk virkelighet. Det er mye lettere på kort sikt å
hoppe fra sak ti L sak, alt etter hva den radikale delen av unadommen er mest opptatt av i øyeblikket. På den måten greier vi å
ooprettholde Rød Ungdom pa det nivået aet er i dag.

2.59

Men skal vi få med oss større deler av ungdommen, krever det at
vi slår rot blant vanlig ungdom, og får et politisk og organisatorisk
feste.

2.60

YLI's tagooPlæringsprogram har i dag et
DOlitiSk
feste blant
yrkesskoleelevene. Dette er resultater av mange års arbeid i
forhold til å stå på ei konsekvent Linje i forhold til hvilken
fagopolærina som tjener norske yrkesskoleelever.

2.61

I dag er det en tendens til at ungdoms som tradisjonelt sett
betegnes som radikale organiserer seg utafor skolen. Manae
radikale ungdommer ser ikke på seg sjøl som en kollektiv kraft
uti fra sin skolesituasjon.

2.62

Derfor går skoleunadom enkeltvis inn i organisasjoner utafor
skolen, for å være mned på noe "stort". Men opp i mot dette sier
organisasjoner ar det er der de har skolegrupper de virkelig
utgjør ei kraft.

2.63

Når organisasjonen består av flest ikke skoleelever er det
tilsyneølatende lettere å få med ungdom ajennom andre oraanisasioner enn de skolepolitiske.

2.64

Dette gjør at det krever en høy bevissthet rundt skoleorioriteringa dersom vi skal få den til, fordi det objektive
grunnlaget i Rød Ungdom tilsier at vi vil gå til andre miljøer
utafor skolen.

2.65

Det som først oa fremst kan føre til at Rød Ungdom kan f8 til
skoleorioriterinaa er at vi utvikler politikk for hvordan vi vil
jobbe på skolene framover.

2.66

Rød Unadoms ledelsen oa skoleutvalaet har gjennom den siste
skolekonfransen greid å snu utviklinga. Vi har fått opp diskusjonene rundt Privatisering oQ OPP-89.

2.67

Ledelsen må også sloss for at alle skoleelever først og fremst
skal jobbe'på skolene. Dette arbeidet må
fra Ledelsen sin side
bli hovedprioritert i den neste perioden.
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,

2.68

Dette betyr også at vi må ha -et sterkt skoleutvalg i Rød Ungdom
som greier å reise diskusjoner-og føre det fram til konkret
handling ute på 'skolene.
ORGANISJONEN

2.69

(Utviklinga av sammensetninga, medlemsutviklinga blir skrevet
etter at org.rapoort er gjennomført.)

2.70

Magasinet vårt, Rute-80,
(som nar skifta navn til Rebell i
perioden) har blitt kvalitativt bedre, og hatt en betydelig
økning i løssalg og abonnenter. Dette skylde at Rute-80-redaksionen har fungert som en permanent redaksion med en god ledelse.
Det å ha en sjølstenaig redaksjon betyr at Rute-80 har blitt en
viktigere del uavhengig av svingninaene i sentralstyret.

2.71

I perioden nar Rød Ungdom matter utvikle en sjølstenaig økonomi,
da vi ikke lenger har statsstøtte. Dette nar meaført en strammere
prioritering av våre utairter.

2.72

Rød ungdom nar i perioden arrangert to vellykka sommerleire med
økende antall aeltakere. aen siste var et rorsøk pa å løsne litt
på strukturen fra tidligere leire; mer Kultur, mere konkrete
aktivitere etc. tor å gjøre Leiren breiere.

LAGSARBEID
2.73

2.74

Røa Ungdom sliter i aaq med å gjøre laga til et senter nvor
aktiviteten springer
ut i fra. Ofte aktiviseres folk gjennom
andre or.aaner.
Dette Problemet arter sea forskjellig i Oslo i forhold til resten
av organisasjonen.
I Oslo trekkes mye av folktil oppgaver uten
at lagsstyret har inntlytelse på disposisjonen av folk.

2.75

Medlemmene disponers ofte av DS eller sentralstyret, eller at
oppgaver organiseres av anare organ uten at laga har noe innflytelse. Dette undergraver laga som sjølstendige egne sentra for
aktivitenen, og innskrenker demokratiet til medlemmene.
Et anna problem for laga i organisasjonen er at uerfarne folk
uten politisk autoritet settes til å lede lag. Disse ledes igjen
av de erfarne kameratene som er vanlige medlemmer i laga. Derfor
oppstår det otte sentra i laget utafor lausstyrene, enten det er
rundt stanasvirksomhet, radio, eller studier.

2.76

Deler av Røa Unaaom nar aiskutert dette oa endra linje i
-forhold
til vald til lagsstvret. De har bevisst jobba for å få et
lagssrvre som består av ae reelle lederne i Laget. Uten aen
tyngden kan aldri lågsstyret bli et senter og lede laasarbeiaet.

DISTRIKTA
2.77

Rød
med
Rød
ved

Ungdoms ledelse nar jobba tor å stifte nye Lag i samarbeid
AKP. Dette arbeiaet har tildels ført til aode resultater og
Ungdom er i dag en organisasjon i større deler av landet enn
forrige landsmøte.

2.78

Rød Ungdoms ledelse har i perioden ikke hatt en offensiv strategi
På hvordan bygge - organisasjonen. Vi har vært mere opptatt av å
holde Rød Ungdom sa'ffimen internt. Da de største ueniahetene har
stått i Oslo, har OCISå Oslo blitt det viktigste arbeidsområdet
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til sentralstyret.
2.79 .Dette har konkret ditt seg utslag i at vi har prioritert ned
organisasjonsutvalget (heretter forkorta til org.utvalget)
04
dets arbeid som en konkret oa målbevisst drivkraft for bygginga
av Rød Ungdom. Det å ikke ha et sentralt orq.utvalq betyr at vi
ikke har fått noe politisk senter for oppbygging av Rød Ungdom.
2.80

Det viktigste vi kan oposummere er at dersom ledelsen skal få til
ei prioritering av diSKTrikta, må vi ha politikk i forhold til
hva vi vil med Rød Ungdom som en landsomfattende organisasjon.
Dersom vi ikke har aet betyr det at vi forholder oss likegyldig i
forhold til hva som skjer der.

2.81

Vi må vite hvorfor t.eks. Troms Rød Ungdom er viktige i forhold
til å forandre Norge til en sosialistisk stat, oq har Troms Rød
Ungdom noe å bidra med i forhola ril helheten i Røa Ungdom.

2.82

Vi må som organisasjon tilkiemDe oss mer kunnskap om forholdene
og den konkrete virkligheta oå ae enkelte plassene. Dette som
utgangspunkt for en politisk plattform for bygging av distrikta i
Rød Ungdom.

2.83
Dersom ledelsen ikke har noen linie på dette vil vi i enda større
grad være prega av "Oslo-syndromet": Det skjer ikke noe av betydning nord for Sinsen-Krysset og vest for Lysaker-elva.
ODD i mot dette har Rød Ungdom oq ml - beveaelsen andre erfaringer.
Det var distrikts -Norge som leda an i EF-kampen i 1972, 000 mot
makt apparatet i Oslo.

2.84

•

2.85

I Rød Ungdom var det først oa fremst i disktrikta at nedskjæringskampen fikk betydning blant ungdom på begynnelsen av 80—
tallet, og det var fra Bergen forslaget om "Våpen til Afghanistan'-' kom.

2.86

Dette blir oaså en diskusjon om hvordan distrikta skal ha makt i
forhold til Oslo oa sentralstyret, når Oslo utgjør den største
delen medlemsmessig i Rød Ungdom. Hvordan bygge opp sterke lokale
enheter, som har makt over helheten i Rød Ungdom.

2.87

Ikke-linja er i praksis ei linje for nedbygging av distrikta.
Dette fordi den demokratiske sentralismen, som RU bygger -på, blir
undergravd om ikke ledelsen har ei bevist linje FOR distrikta.

2.88

I tillegg blir det en diskusjon om hvordan det konkrete kontaktnettet skal være:
* Skal vi har et sentralt ora.utvalg som består av personer som
har ansvaret for hvert sitt sted i hele oerioden.

2.89

*

2.90

* Et anna alternativ er at vi har en reisesekretær som reiser

Eller skal Arbeidsutvalget i sentralstyret ha den direkte
kontakten, sann at Arbeidsutvalget blir tvunget til å forholde
seg til distrikta?

til de prioriterte stedene over lengre perioder.

I

2.91

hovedsak er den politiske bevisstheta rundt distrikta utgangspunktet for handling i forhold til dem.

2.92

I den perioden som har gått har vi hatt en lett blanding av flere
modeller. Det har i hovedsak vært AU som har reist og i tillegg
reisesekretær.
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2.93

2.94

2.95

Et annet problem har 'vært-at vi ikke har prioritert å følge ODD
de erfaringene vi har fått et -ter besøk i distrikta. Det nar som
oftest blitt:hvert enkelt AU—medlems personlige erfaringer.
Dette fører _til at organisasjonen; hverken det distriktet vi
reiser til, RU sentralt eller andre distrikt, får erhvervet seg
denne kunnskapen. Dette er både amatørmessig oq sløsing med
ressurser. Det fører til at vi kan gjøre de samme feila om on om
igjen.
I neste periode må vi både i Arbeidsutvalget on i sentralstyret
ha en større diskusjon om organisasjonsoppbygginga, on vedta
hvilke steder som skal prioriteres og hvordan det skal prioriteres.

it Ti( tciCIS -vy'51(3
2.96

Hva kan sentralstyret bidra med i forhold til bygging av distrikta? Kan vi bidra med noe i hele tatt, eller er det kun de Lokale
kreftene som avgjør?

2.97

Sentralstyrets opotatning er i aag at det er tørst on fremst i
forhold til politiske diskusjoner vi kan bidra, og i forhold til

-

å lage planer som Dasser for hele Rød Ungdom.
2.98

i -perioden har planene blitt lite retta inn på nva distriktene
ser pa som viktigst, men først og fremst i forhold til Oslo.
Dette har ført ril at disktrikta ofte har prioritert anare tina
enn det som er vedtatt i den sentrale planen.

2.99

2.100

Alle har prioritert anti—rasisme på et visst nivå, men utover det
har det sprika.Noen har jobba mest med
bøllekurs, andre med
interne studier, skolepolitikk, vervesirkler.
Dette fordi Rød Ungdom er Kvalitativt torskiellig på de ulike
plassene. Noen steder er Kampen om å i hele tatt opprettholde et
lag det viktigste, andre steder det å få starta SOS—rasisme aer

viktiaste.—
2.101

Arbeidsutvalget har i
liten arad stillt oq kiempa ror ledelsens
prioriteringer og linjer i distriktene, hve -ken pr telefon eller
pr besøk. Dette har fått store konsekvenser tor distriktene. Det
har bl.a. ført til at ledelsens fostring av ledere i distrikt-ene
har vært stykkevis on delt, og_dårlig som helhet.

2.102

Rød Ungdom har i dag tre typer distrikt:

1. Småplassene.
2.103

Her er Rød Ungdom—aktiviten veldig ODD Og ned. De fleste små
Plassene er i en kontinuerlig oppbyggings fase. Dette skyldes at
folk ofte flytter derifra når de er ferdige mea skolegang. Derfor
må Rød Ungdom her hele tida drive med kontinuerlig verving for å
opprettholde Rød Ungdom. Og dette må gjøres i et kollosalt tempo,
4fordi_ folk flYtte- r ofte ut.

2.104 Dette

blir da svært vanskelig når det som oftest tar Litt tid å
gjøre:folk til kommunister. Fordelen med småplassene er at au som
oftest ikke drukner, oq folk som blir med i Rød Ungdom der, må
lære seg forsvare vår politikk. Det er vanskelig å gjemme sea
bort.

2. Andre store byer_
2.105

Det er kanskje disse stedene Rød Ungdoms ledelse har neapriori-
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tert mest i perioden. Dette er på en måte Lettest tordi, på disse
stedene overlever Rød Ungdom fra år tit år.
2.106 Hvis disse distriktene skal utvikle sine medlemmer og seg sjøl
som organisasjon, må de verve. Dette som et grunnlag for å få
politisk makt i forhold til ungdomsmiljø i byen. Samtidig er
organisasjonen som oftest så liten at man må prioritere stramt
skal man få til noe i det hele tatt.
3. Oslo.
2.107

Oslo—organisassionen er så stor at her kan Rød Ungdom være veldig
allsidig. Dette betyr at Rød Ungdom tungere som et alternativ for
flere typer ungdom. Du kan gå på skole, du Kan være— i jobb, du
kan være interssert i anti—rasisme, eller ientekamp og begge
deler + mye anna som Rød ungdom driver med.

2.108 Problemet her kan være at folk spriker i tor mange retninger, oa
at det er vanskelig å tå med seg alle på en ting, og dra lasset i
samme retning.
2.109 Det at Oslo er så stort betyr også at de ikke trenger å na det
samme fotfeste på skolene som de andre delene av organisasjonen
Tor å opprettholde aktviteten.

2.110 Forståelsen
for at Rød Ungdom er svært forskjellig fra sted til
sted har vært tor dårlig i sentralstyret, og dette nar tørt - til
at vi i de sentrale planene har gitt hele organisasjonen samme
oppskrift.
2.111 Når dette da ikke har fungert ute i virkeligheten, har de ulike
delene av organisasionen gjort det de siøl syntes var best.
2.112 Dett e har fungert i de sterkeste distrikta, som har greid å stake
ut en egen kurs uavhegig av støtta fra sentralt. Andre steder har
det tørt til at organisasjonen har hoppet fra prosjekt til prosjekt uten å få støtte, noe som igjen har ført til en svekka
organisasjon.
2.113 I neste periode krever det at sentralstyret hører på distrikta
når de sier at de ikke kan drive både med anti—rasisme, studier,—
jentekamp, skolepolitikk, Rute-80 og verving samtidig, on at vi
sammen kommer fram til hva som er viktigst for hvert enkelt sted.
2.114 Samarbeidet mellom de enkelte distrikta er også viktig. Dette
og utvikles på en distriktskonferanse i
samarbeidet kan startes
perioden, for å bygge opp distrikta utator Oslo.

VERVING OG FOSTRING
2.115 Rød Ungdom har i perioden _gått litt tilbake mealemsmessia. Dette
henger sammen med at vi har drevet tor dårlig særegent vervearbeid, og at vi ikke har klart å holde godt nok på de medlemmene
vi har vervet.
Grunnlaget for verving er to tina:

2.116 *

Det arbeidet vi driver ute blant folk: i interessekampen og i
frontarbeidet. Det er gj nnom dette arbeidet vi bygger opp
tillit blant folk, og det er gjennom dette arbeidet vi kommer i
kontakt med folk,

e
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2.117 * Hvordan vi klarer å markere Rød Ungdom som organisasjon. Som et
politik og ideologisk alternativ for unadom.
2.118 Samtidig må Rød Ungdom drive et særegent vervearbeid dersom vi
skal klare å verve. Vi må drive studiesirkler etc med konkrete vervemålsettinaer. Dette arbeidet må drives kontinuerlig.
2.119 vi kan Også oppsummere at grunnlaget tor verving til RU må være
miljøene vi jobber i eksternt.
2.120 Dette går på at RU må være en organisasjon som har noe å tilby
tit de vi verver; at vi er en organisasjon som fostrer oa
utvikler medlemmene våre.

2.121

Om
Rød
klare:

Ungdom

sKal

utvikle og fostre medlemmene våre, må vi

*

vi må drive kontinuerlig skolering og studier i oraanisasionen.

*

Det arbeidet vi driver internt må støtte opp under det arbeidet
vi driver eksternt. Dette dreier seg om at interessekambaktivistene og frontaktivistene våre må få "mat" og inspirasion
til dette arbeidet i Rød Ungdom. Vi må utvikle linjer for riva
vi skat stå for i fronten, og hva vi kan tilføre frOnten.

* Rød Ungdom må markere seg som organisasjon. Gjerin6M å prøve ViXR
nelhetlige politikk og araumentasjon ut mot hva andre folk
mener, vil vi både få styrka medlemmene våre — og vi vil tå
bedre forutsetninger for å kunne utvikle en riktig politikk.
2.122 I denne Perioden har RU klart å få det eksterne og det interne
arbeidet mot rasismen til å- henge sammen, oa vi har klart å
styrke medlemmene våre som antirasister.

2 .123 Det vi derimot ikke har klart så godt, er å drive kontinuerliae

stuaier, og å profilere Rød Ung- dom som organisasjon.
Vi
nar
derfor i liten grad klart å fostre medlemmene våre som kommunister. Vi nar bare klart å få til den ene av de tre torutsetninaene
tor å fostre.

2.124' Skal RU vokse mealemsmessia, 04 SKal vår politiske inntlyteise
vokse, må vi klare bedre det særegne arbeidet med verving og tostring.

KONKLUSJON
2.125

Tilsynelatende kan (Jet se ut som om Rød Ungdom har mange oraanisatoriske problemer. Sentralstyret er bare tildels enig i at
aette er riktig.

2.126 I novedsak bunner de oraanisastoriske problemene i at vi ikke nar
en klar nok linje i forhold til hva vi vil med Rød Ungdom.
får
2.127 Dette
igjen konskvenser tor disktrikt og lag som skal
gjennomføre
Rød Ungdoms
politikk.
Organisasjonen
får
lite
retningslinjer fra ledelsen å forholde seg til.
2.128 Dette fører til at Lag og disktrikt laaer sin egen linje uavhen.gia av resten av organisasjonen.
Eller at lag Og distrikt ikke helt vet hva de skaL,holde på med,
2.129 oa hele tida begynner På nye prosjekter de etter kort tid
oppsummere var feil, for å igjen begynne på noe nytt.
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2.130 I neste periode trenger vi en ledelse som muye klarer vet hva de
mener Rød Ungdom skal •jobbe med, og aktivt kjemper Tor sine
linjer i organisasjonen. Da har Rød Ungdom en ledelse å forholde
sea til, som gjør at vi ikke så lett vandrer ut i tåkeheimen.
2.131 I tillegg må sentralstyrets daglige ledelse styrkes. Kontoret må
rustes OPP til å i større grad kunne bistå distrikta.

KAPITTEL

3

ANTI-RASISTISK
3.1

3.2

ARBEID

Sommeren 1987 var det diskusjoner i Rød Unaaoms ledelse om hva
vi
Skulle
prioritere som hovedsak. Forslag som ble reist var
miljøvern, skolepolitikk, jentekamp og anti-rasistisk arbeid.
De to sakene som pekte seg ut var jentekamp og anti-rasistisk
arbeid. Men ikke før juletiger 1987, ble det klart at sentralstyret prioriterte anti-rasisme på topp.

3.3

Rød Ungdom vil foranare verden. Dette gjør vi på to måter: Det
ene er å kjempe for bedre forhold for folk i daa, det andre er å
kjempe for et sosialistisk Norae.

3.4

Rød Ungaoms sentralstyre så anti-rasistisk kamp som et viktig område #or Rød Ungdom å jobbe med. Vi kunne ikke sitte stille i
forhold til den utviklinga vi så:

3.5'1 Den rike verdens plyndring av aen 3. verden bare vokste, samtidig

3.6

om flyktningestrømmen fra den 3. verden bare økte. Mens Europas
borgerskap ønsket å stenge grensene for folk fra 3. verden.
tz,,;1)1
ETI 4 n n
1 Norge kom rasismen Opp på aagsorden i forhold til lovtorslaget
om en ny og mer rasistisk utlendinglov, og i tillegg Fremskrittspartiets propaganaautkjør mot innvandrere.

3.7

Mange

3.8

Rød Ungdom var nverken de eneste eller første som har jobba med
antirasisme. Grupper i og utator ml-bevegelsen har i
lengre tid
jobbet mot rasisme, 04 spesielt da Anti-Rasistisk Senter OQ SOS —
rasisme som innvanarerne sjøl nar leda.

så det som vanskeligst å ta Carl I Hagen på rasisme, men
på den andre sida så var det sånn at dersom vi ikke greide å
vinne oppslutning på vår anti-rasistiske politikk, hadde vi lite
å bidra med som en Kommunistisk ungdomorganisasjon.

3.9 Men sentraJzstyret mente at Rød Unadom kunne styrke den antirasistiske kampen. Vi har lang erfaring i forhold til arbeidet
blant ungedom, spesielt på skolene og det er viktig for at den
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. anti—rasistiske bevegelsen skal få fotfeste blant unggom at den
også er organisert på skolene.
3.10 I tillegg kunne vi som organisasjon stille oss i spissen for at
også andre ungdomsorganisasjoner stilte anti—rasistisk - arbeid på
dagsorden.
3.11 Vi i Rød Ungdom er internasjonalister. Arbeidere og undertrykte i
alle land, foren dere, er vår parole. Vi mener at vanlige folk i
Norge og folk i
3. verden har felles interesser. Vi må stå på
samme side dersom vi skal få makt.
Derfor ville Rød Ungdom gå inn i den antirasistiske kampen for å
bidra til å forene arbeidere fra forskjellige land, og føre den
antirasistiske kamoen mot staten,
sloss sea i mellom.

Opp

mot at vantige folk skal

BEGRUNNELSEN FOR DEN ANTI—RASISTISKE PRIORITERINGA
3 . 12 Sentralstyret prioriterte anti—rasisme

som
fra desember 1987 med følgende nearunneLse:

Rød

Ungdoms hovedsak

* Det er en del av kampen mot borgerskapets omstilling og
raseriria av Norge.—
*

Anti—rasisme e,r et - viktig 'vannskille blant ungdom. Det betyr at
nvilket standpunkt ungdom tar til rasisme i stor grad forteller
hva de mener om andre politiske SOØrSMål.

* Det er, uavhengig av oss, en torholdsvis sterk anti—rasistisk
bevegelse blant ungdom.
* Den nye utlendingeloven ble framlagt i

1987, og den betydde en
lovfesting av en mer rasistisk flyktningepolitikk enn tidligere.

3.13 Sentralstyret ville at v å rt anti—rasistiske arbeid skulle skje
gjennom:
Kamp mot den nye utlendingsloven on dermed "Aksion
Stans Utleningsloven".
3.14 Dette forslaget sto opp i mot hovedorioriteringa som landsmøtet
hadde vedtatt, i forhold til å sette jentekamp og bygging av
Jentetronten til en landsomfattende organisasjon som hovedoppgave.
3.15 Vi valgte anti—rasisme forgi vi mente at

virkeligheten rundt oss
med det nye lovforslaget Pressa oss til å ha dette som hovedsak.
Vi mente at Rød Ungdoms
arbeid kunne bidra til at dette lovforslaget ble forhindra.

3 . 16 Etter ASU mai 1988 vedtok sentralstyret at anti—rasistisk arbeid
skulle være hoveeprioritert oppgave fram til landsmøtekampania
1989. Der_ anti—rasistiske arbeider skulle drives rundt etablering
av skolegrupper mot rasisme og arbeid i SOS—rasisme etter at ASU
ble OOPIØSt.

AKSJON STANS UTLENDINGSLOVEN
3.17 ASU ble starta etter initiativ fra Rød Ungdom, i forbindele med
vårt forslag
til
kritikk mot utlendiligslovforsladet, som vi

reiste På LNU (Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner), sitt
representantskapsmøte i november 1987.
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' 3.18 Rød Ungdom tikk med seg alle organisasjonene utenom Unge Høyre
til støtte for denne kritikken. Etter møtet tok Rød Ungdom
initiativet til dannelsen av ASU og fikk med 19 organisasjoner.
ASU samla inn 12.000 underskrifter mot den nye utledninosloven.

3.19 Hverken ASU eller andre som jobba mot det nye lovforslaget til
Utlendingslov greide å stanse forslaget i Stortinget. Til det ble
ikke presset stort nok.
3.20Men ASU bidro sterkt til at utlendingsloven ikke kunne bli
vedtatt i stillhet. Den samlet organisasjoner som ikke
nar
samarbeiaet tør til felles kamp mot den statlige rasismen. Til og
med KrFu snakka om statlig rasisme.
3.21 Etter ASU har mange humanistiske og kristne organisasjoner sett
på kamp mot rasisme som en av de viktigste sakene sine.
3.22 De fleste Røa Ungdomlag jobba mot det nye forslaget til utlendingslov, men det tok litt tid før vi skjønte hvordan. Dette var
en ny måte for Røa Ungdom å jobbe på. Vi skutle samarbeiae meg
anare organisasjoner som vi tidligere hadde liten kjennskap til.
3.23 Troms Rød Ungdom greide dette bra. De tikk knytta bånd med mange
ulike organisasjoner og enkeltpersoner som sammen leda arbeidet
mot den nye utlendingsloven.
3.24 I de fleste største byene ble det arrangert demonstrasionstoa mot
utlendingsloven.
3.25 ASU La også et goat grunnlag for videre abti-rasistisk arbeid,
fordi dette arbeidet i ASU avdekke et rasistisk lovverk. Det er
lettere å organisere sivil ulydighet mot et lovverk som mange
oppfatter som rasistisk.

TtHecicj•fl>1i
3.26

Etter ASU satte vi bygging av SOS-rasisme som
~gaven i det anti-rasistiske arbeidet.

aen viktigste

SOS-RASISME

3.27

3.28

Programmet vårt i SOS-rasisme mente sentralstyret skulle være:
*

Kamp mot statlig rasisme.

*

Internasjonal solidaritet.

*

Utvikle linjer for å slå tilbake tilbake de ekstreme høyrekreftene.

*

Kjempe tor at SOS-rasisme kunne Pli et aksjonssenter mot alle
former for rasisme.

*

Sloss tor at SOS-rasisme skulle bli en arunnolansstyrt
organisasjon.

Vi satte opp tre saker som vi mente var viktig at SOS--rasisme-

gruppene jobbet med:
* Generell informasjon, utadrettet aktivitet gjennom åpne møter,
uttalelser osv.
* Aktivt propagandere nødvendigneten av åskjule flyktninger.
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* dass mot opprettelsen av Sør—Afrikansk konsulat i Norge.
3 -.29

Vi hådde som mål oq først
skolene.

oq

fremt organisere SOS—rasisme

3 ,30 De fleste stedene i Rød Ungdom har en fot innafor SOS—rasisme.
Men det er veldig varierende i hvilken grad man ser der som
riktia å prioritere SOS—rasisme.
3.31 Rød

Ungdoms ledelse har ikke greid å få hele oraaniasionen tent
på denne oppgaven. Men dette henger OgSå sammen med at deler av
organisasjonen mener det er viktigere å prioritere Adopsjon av
flyktninger på skolene; at de ser at ae kan oppnå større resultater på den måten.

3.321 dag er det tørst og fremst ikke skoleelever som jobber med SOS—
rasisme. Modellen er nå å oraanisere SOS — rasismegruboer i over og

bydeLer og

ha skolene der som målgruppe.

3.33 Spesielt har et lag i

Oslo vellykka resultat, da de nar startet
anti—rasistisk cafe gjennom SOS—rasisme i denne bydelen.

3.34 Et

anna problem som har oppstått en del plasser i forhold til

SOS—rasisme er at Rød Ungdom blir sittenae å drive to organisasjoner.
Det er det lite poeng i. Målet må jo være at vi greier

å trekke til oss mange tolk utenifra oa tå dem til

å drive SOS -

rasisme.

SKJULING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE

3.35

i Rød Ungdom nar i lengre tid jobba direkte i
forhold til
flyktninger og asylsøkere. Dette har Plant anna
skjedd
gjennom
støtte
til
ae
sultestreikende
asyLsøkerne
i
Lambertseter kirke våren 1987, gjennom skiuling av flyktninger og
gjennom å være- i et miljø sammen med flyktninger.

Lag og medlemmer

3.36 Dette arbeidet nar vært viktig. Vi kan ikke føre anti—rasistisk
kamp på vegne av folk, eller nare for aroeiderklassen i Norne sin
del. Vi må føre kampen sammen 'med aem som merker rasismen på
kroppen.
Arbeidet

3.37

med flyktninger og asylsøkere nar tørt til at det På Rød
Ungdoms sommerleire har kommet forholdsvis mange flyktninger og
asylsøkere. Hele organisasjonen har nå denne måten hatt muligheten til å lære mere om hvoraan rasismen fungerer. At dette ikke
bare er et spørsmål om begreper og tall, men om levende mennesker
som har mye å lære oss

3.38

Særlig etter at aen nye utlendingsloven ble vedtatt har behovet
for å skjule asylsøkere blitt stort. Rød Ungdom mener det er
riktig at vi stiller oss i spissen for dette arbeidet.

3.39 Men det har gått en del diskusjoner på -hvordan .organisere det.
Det har blitt sånn at noen Rød Ungdommere har fått att ansvaret
for skiuling av flyktninger. Dette er ingen holdbar Løsning.
3.40 Hovedmetoden for å skjule flyktninger mener vi må være at skoler
adopterer flyktninger. På denne måten vil mye større deler av
ungdommen fornolde sea til at tolk blir Kasta ut av landet, og
reagere mot det. På denne måten Kan hele Rød Ungdom som organisasjon, og ungaom ellers, bidra ti . 1 skjulearbeidet.
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ORGANISERT RASISME
,

3.41

Framover blir det sannsynligvis også en sterkere og mer ekstrem
motstand mot flyktninger fra høyresida som vi må møte. Erfaringene så langt sier oss at det bare er brei mobilisering som
hjelper for å _slå dem tilbake.

3.42 Det har i perioden vokst fram organiserte rasistiske organisasjoner, med FMI (Folkeaksjonen mot innvandring), som den største.
Men dette har også ført til styrka motstand, og det er grunnlag
for at denne motstanden kan være ganske militant.

3.43

Oslo Rød Ungdom har her gått i spissen og mobiliserte Rød Ungdom
mot Arne Myrdal og FMI's landsmøte i Arendal våren 1988.

STUDIER RUNDT HOVEDOPPGAVEN
3.44

Organisert teoretisk skolering rundt hovedoppgaven har vi natt på
sommerleiren i 1987, obligatorisk lagsmøte høsten 1987, imperialisme
on
rasisme nøstes 1988, og rasisme og imperialisme på
distriktsleire.

3.45

Dette arbeidet Kan oppsummeres som forholdsvis grunaig, Og glOrr
at Rød Ungdom som helhet har et høyt nivå på rasisme/imperialisme.

3.46

I diskusjonen om rasisme har aet stått motsigelser runat innrettinga på det anti—rasistiske arbeidet. Skal vi ta flyktningers utgangspunkt, eller skal vi ta den hytte arbeiderklassen
og ungdoms utgangspunkt.

3.47

Videre har det stått motsigelser på pina for innvanaring til
Norge; om en sånn plandiskusion vil stenge folk ute fordi
kapitalismen ikke har bruk Tor tiere folk, eller om- en sånn
diskusjon vil føre til at folk i Norge ønsker å ta i mot folk fra
andre land som ønsker å bosette seg her.

3.48 Rød Ungdoms landsmøte skal vedta en anti—rasistisk plattform som
oppsummrer diskusjoene og- erfaringene vi nar.

KONKLUSJON
3.49

3.50

3.51
3.52

Rød Ungdoms anti—rasistiske priori.rering har styrka oss Dolitisk.
Vi har fått fotfeste i en ny ael av det politiske Landskapet. Vi
har tått nve kunnskaper, nve ertaringer om Norge og om veraen
som vi ikke hadde hatt foruten denne prioriteringa.
Medlemmene i Røa Ungdom nar evna gjennom handling og aiskusion å
utvikle Politikk som gjør at vi tørr å være offensive antirasister, on vinne nye ungdommer på dette grunnlaget.
: Rød Ungdoms ledelse mener-at Aksjon Stans Utlenaingsloven er det
arbeidet vi fikk til best. Gjennom dette arbeidet kom vi ut til
-grupper vi tradisjonelt ikke har samarbeidet med.
På denne måten starta vi arbeidet med å bygge oss ODD tihitt
blant andre organisasjoner, noe som betyr at vi får større
slagkraft enn når vi jobber alene.

3.53 Arbeidet med å bygge allianser med andre organisasjoner må
fortsette, det er et viktig bidrag i forhold til å få gjennomslag
for vår politikk blant større deler av den norske befolkninga.
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3.54 Etter sommerleiren 1988 har ikke Rød Ungdoms ledelse greid å
stake ut en bra nok kurs for hvordan jobbe anti-rasistisk.

greier å reagere når staten gjennom utlendingsloven eller FMI
kommer med rasistiske angrep, men vi greier ikke å legge premissene sjøl. Rasistene kommer først med utspill, så reagerer vi.

3.55 Vi

3.56 Det har prega arbeidet vårt fra høsten 1988 at vi har prøvd oss
På mange ting, men ikke satsa fullt og helt på noe. Det vi har

gjort er følgende:
3.57 Operasjon Dagsverk på skolene,
SOS - rasisme-grupper, Skjul en
flyktning, adopsjon av flyktninger. Men organisasjonen har ikke
greid å samle seg rundt en oppgave.

3.58

3 . 59

3.60

Dette kan være en styrke dersom vi får det til, men hoved sida
nar vært at det meste har blitt halvveis, og derfor har vår antirasistiske slagkraft blitt mindre.
En anna svakhet med det anti-rasistisk arbeidet er at Rød Ungdom
bare unntaksvis har greid å verve flyktninger og innvandrere til
Rød Ungdom. Det sier også at Rød Ungdom er en hvit organiasion
som ikke apellere til ikkenors.ke folk.

Rød Ungdoms - sentralstyre mener at for å komme på offensiven i
kampen mot rasisme, må vi inn på skolene. Måten å gjøre dette på
er å sette i gang med adopsjon av flyktninger.

KAPITTEL

I.

SKOLEPOLITISK

ARBEID

4.1

Den viktigste politiske hendelsen i perioden var lærerstreiken i
januar 1988, og opprettelsen av elevorganisering av typen AKSEL
(Aksjon Solidaritet Elev-Lærer).

4.2

Denne kampen viste oss kimen til den bevegelsen som kan utrette
noe i kampen mot raseringa av skolen. Den avslørte i stor grad
ledelsen i NGS, som oppførte seg som streikebrytere og direkte
overløpere når de ble pressa.

4.3

Samtidig fikk vi se hvor viktig alliansen mellom lærere og elever
er for å reise kampen på skolene.

4.4

Rød Ungdommere gjorde en god jobb med AKSEL; og gikk blant anna i
spissen for sympatistreiker på skolene. -

4,5

Til tross for at Rød Ungdommere gjorde en god jobb, avslørte
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denne kampen det handikapet det-er å stå svakt på skolene..
Opprøret på grunnplanet var stort," men mangla i stor grad ledere
til å organisere <let og utvikle det til noe mer.

4.6

4.7

Kampen visste samtidig betydninga av Rød Undoms innflytelse i
YLI. YLI-folk stod hele tida på de riktige linjene i kampen, oq
hadde en offensiv stil som var viktig for å heve kampmoralen
blant Lærerne.
Jobbinga med NGS har i perioden vært prega av tilbakeslag. Vi har
blant anna mista innflytelsen i to GU-er ; Troms og Sør - Tr.lag.
Dette henger sammen med flere ting. Rød Ungdom
har har store
Problemer med å utvikle politikk for gymnasa som mobiliserer
gymnasiaster til kamp.

4.8

4.9

4.10

4.11

Skolediskusjonen rundt landsmøtet i
1967 var for mange interessekjempere på gymnasa en kime til ny aktivitet. Men diskusjonen ble
i lien grad tørt ut på skolene og knytta til den konkrete
interessekampen.
En anna svakhet i vårt arbeid i GU-ene har vært at vi
har natt
for liten støtte på grunnplanet til å tåle maktkamp med Unae
Høyre og AUF.
Dette tilbakeslaget førte til at mange av våre ayktige skole=
elever slutta å jobbe skolepolitisk på skolene. Ledelsen har ikke
greid å støtte disse folk sånn at ae nå ny er villige til å satse
skolepolitisk.

I dag står det uenigheter i Røa Ungdom om nvor viktig aet er å
prioritere skolepolitisk arbeid på gymnasa. En del er redde tor
at skolepolitisk arbeid fører til pamperi og at vi ikke knytter
oss til vanlig ungdom på denne måten.

4.12 Opp i mot dette mener sentralstyret at skolepolitisk arbeidet er
grunnlaget for å reise vanlig ungdom til kamp. Vi skal ikke ioboe
på NGS-ledelsens premisser sjøl om vi jobber i NGS.
1 dag ser vi at uhyggelig mange skoler er trua av nedlegaelser 04
ser også at skoleelever i hele Landet protesterer mot dette. Men ofte er protestene enkeltvis i form av

4.13 innskrenkinger. Og vi

.brev til ordføreren, underskrifteskamoanjer, demonstrasjoner.
4.14 Oppgaven vår er å samle disse opprøra så elevene ikke blir
stående å sloss mot hverandre: De er for å legge ned naboskolen,men ikke sin egen.

YLI 04 går i spissen for
viktige skolepolitiske kamper. Rød Ungdom har i perioden jobba
for å ha en kontinuerlig oppbacking av YLI-folk sentralt. Dette

4.15 Rød Ungdommere jobber fortsatt bra i

er ei positiv utvikling.

4.16

Svakheten er at vi -ikke har greid å få
til ei prioritering av
YLI-arbeid på landsbasis. Dette skyldes at Rød Ungdom har utrolig
få yrkesskoleelever, og at vi ikke areier å knytte YLI-jobbing på
grunnplanet til de helhetlige planene til Rød Ungdom.

4.17 Det at Rød Ungdom ikke har prioritert de skolepolitiske diskusjonene har vært ei begrensing i forhold til å støtte og utvikle
våre mealemmer i interessekampen.
Dette har oaså vært grunnlaget
for motsigelser mellom Rød Ungdommere i YLI og sentralstyret.

4.18

Sentralstyret mener Vet skolepolitiske arbeidet ikke har tått aen
i organisasjonen den skulle ha hatt. Problemene med å

plassen
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vinne oppslutning rundt skoleprioriteringa henger nøye sammen med
dette.

4.19

Dertor mener sentralstyret at en forutsetning for at skole—
prioriteringa skal lykkes er at interessekampen på skolene er
ryggraden i ei slik prioritering.

4.20 Det er med andre ord nødvendig at hele organisasjonen er innretta
på skoleprioriterinq; den må sammelignes mea AKPs arbeiderklasse—
innretting.
skoleutvalg
Ungdoms
arrangerte
våren
1989
en vellykka
4.21 Rød
skolekonferanse.
Denne
konferansen
markerte
starten
på
Rød
Ungdoms offensiv i forhold til skoleprioriteringa.
Skoleutvalget
greide
å
stille
seg
i
spissen
for et
riktig
4.22 politisk løp, gjennom OPP-89 og kampen mot privatiseringa av
den offentlige skolen. Kampen mor privatiseringa, må bli den
viktigste Rød Ungdom fører i åra framover.
4.23

Vi må studere

hvorfor borgerskapet ønsker å rasere offentlig
sektor. Privatiseringa henger sammen mea ønsket om å internasjonalisere norsk økonomi. Til det trengs det penger og de må taes
fra tolk her i landet; gjennom å Plant anna rasere den oftentlige
skolen.

4.24 Rød Unggom trenger også k_unnskao om hvordan dette nar utvikla sea
i andre europeiske land, EF—landa,. der internasjonaliseringa av
økonomien nar kommet Lengst.

KAPITTEL

5

JENTEPOLITISK

5.1

ARBEID

Rød Ungdom prioriterte ikke Bygging av Jenterornten reelt sett
utenom Oslo og Akersnus. Fra desember 1987 ble dette ei nevissr
linje fordi:
* Det var en bevegelsen runat oss som pressa fram prioritering av
anti—rasisme.
* Det var ikke noen sterk bevegelse rundt oss som pressa på tor
særegen jenteorganisering. Vi måtte i tilfellet i stor grad
Lage bevegelsen sjøl.

5.2 Det var riktig å sette bygging av Jentefronten som et langsiktig
mål i planen fra forrige Landsmøte, men det er ingen
sterke
bevegelser blant unge jenter i dag som krever bygging av Jente-

fronten.
5.3 Derfor, samt at vi prioriterte anti—rasisme fra desember 1987,
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-

gjorde at vi ikke greide målsettinga vi satte oss på landsmøtet i
1987.

5 . 4 Men unge jenter er i dag ei viktig politisk kraft i mange
miljøer. Mange politiske ungdomsorganisasjoner har jenter som
Ledere. I tillegg er unge jenter ei - viktig kraft i kampen for
sjølbestemt abort, oq kampen mot den seksualiserte undertrykkinga.
5.5 Disse jentene knytter seg til kvinnepolitiske miljøer som Kvinnefronten,
Krisesenterbevegelsen, Kvinnehuset, lesbiske organisasjoner.

5.6

Som et ledd i den langsiktiae strategien om å bygge en egen
Jentefront, må Rød Unadommere aktivisere seg i Kvinnefronten
o.l.

JENTEKAMP I RØD UNGDOM
5 . 7 Jentekampen og bevisstheten rundt jentekampens betydning i Røa
Ungdom har ikke styrka seg i perioden.

5.8

Skal dette skje trenger vi et eksternt program å sloss for ute i
virkeligheten. Fordi jentekampens betydning i Rød Ungdom må sees
i sammenheng mea hva vi skal jobbe med utafor.

5.9

Jentelederne i Rød Ungdom ble valat til ledere i hovedsak fordi
de var de beste, og ikke ut i fra et jentepolitisk program tor
bygging av Rød Ungdom med en jenteledelse. Dette har tørt til at
mange jenteledere har måttet kjempa utrolig hardt tor å være
ledere.
Rød Ungdoms

jenter må

utvikle bevisste
Linjer
tor
når
04
som ledere. Vi må utvikle politikken
rundt en kollektiv renteledelse.

5.10 hvordan vi ønsker å stille

Hvordan skal vi tungere i et kollektiv og ikke bli stående alene
oss? Hvordan skal vi - få respekt som ledere uten å
spille den sterke far som alle skal underlegge seg?

5.11 og forsvare

Dette er en - vanskelig oppgave da dette systemet — kapitalismenheskere, og ikke Då kollektiv ledelse.

5.12 bygger på enerådende

5 • 13

Samtidig så vet alle som har jobbet i en kollektiv ledelse, at
fungere mye bedre. Vi greier å utnytte langt flere ressuser
04 tår til mye mere.

det

Jentekonferansen våren
1988 ble en suksess i seg sjøl, mea
5.14 omtrent 130 folk, gode innledninger oq bra diskusjoner. Den burde
blitt starten på en diskusjon i og runet Røa Ungdom, men i stedet
ble det en foreløpig sluttstrek.

BØLLEKURSENE
5.15 De bøllekursa vi har gjennomført har også i denne perioden vist
seg å være vellykka. Høsten 1987 hadde vi en egen bøllelederkonferanse, der vi oppsummerte bøllebevegelsen
til nå, og
diskuterte innledningene i bøllemappa.
Det var på forhånd uenigheter i Rød Ungdom om - hvordan vinklinga
5.16 på bøllekursa skulle være. Noen mente ar,,opplegget i bøllemappa
ikke førte til aktivitet blant jentene som deltok, og ville rette
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uen mere inn Da nvilke kamper som er viktige i dag

og hvordan

unge jenter bør delta i dem.
5.17 Andre mente igjen at det var bra at hovedinnledninga var sånn som
den var, fordi den avslørte den skjulte undertrykkinga av jentene
i skolen, og at heller kurset matte disuktere hvordan en skulle
kjempe i mot undertrykkinga.
5.18 -

Bøllelederkonteransen mente at de ikke var riktig at alle skutle
ha samme innledninga, og at tolk måtte lage sin egen vinkling på
kursa. På den maten skolerer nye bølleledere seg og gamle
utvikler seg.

5.19

Sentralstyret mener at vi må nå sette inn krefter på å utvikle
bøllekursa, og først og fremst i forhold til å Lage en kampplattform for unge jenter.

5.20
5.21

Vi anbefaler det neste sentralstyret til å prioritere en
bøllelederkonteranse med dette som mål.

ny

Bøllekursa i Rød Ungdom blir drevet På to måter.Den ene er at man
bestiller bøllekurs fra det sentrale jenteutvalget, den andre
måten er at Lag sjøl arrangerer ocollekurs. Den siste måten
oposummerer vi som den beste. Folk fra laga kan lettere følge ODD
Tolk videre og nøllekurset blir noe mer enn ei helg.

KAPITTEL

6

ARBEIDET FRAMOVER.
6.1

I
neste periode vil
Rød Ungdom stå overfor mange DOlitiske
utfordringer. Den generelle skjerpelsen av klassekampen vil
uttrykke seg gjennom ulike bevegelser btandt ungdom: privatisering av skolen, miljøvern, anti—rasisme, EF, jentekamp Og andre.

6.2

Skal disse bevegelsene styrke seg og dra i samme retning er det
nødvendig at de har en klarere strategi og skarpere analyser av
den taktiske situaforien Dette er knytta til de,n• kommunistiske
fort roppens oppgayex ,.
-

6.3

På den ene siba må bevegelsene tilføres skarpe oo helhetlige
analyser.

6.4

På den andre sida ; er.
fpr,oss å kunne bidra med skarpe
analyser og hetetspiSqekjv uten å være en del av disse
kampene. Helevår eksistens er truet om vi ikke er knyttet til 00
lever i disse' bevegelsene.
c

6.5

Vår særegne kommunistiske oqpga.‘4e er å knytte d'en vitenskapelige
marxismen til den konkrete klassekampen. Her går det et skille_

f
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mellom den revolusjonære linja oq den reformistiske linja.
6.6

Den konkrete klassekampen eksisterer uavhengig av den kommunistiske bevegelsen. Kapitalismen produserer hver dag nye grunner
for at klassekampen skjerpes. Vår hovedoppgave .er å lede og
utvikle disse bevegelsene mot kapitalismen oq for sosialismen.

6.7

Skal dette være mulig må Rød Ungdoms medlemmer ha en grundig
forståelse av den vitenskapelige marxismen oq delta i de ulike
bevegelsene. Da.kan vi spille en Ledende revolusjonær rolle.

6.8

Rød Ungdom er i dag en liten organisasjon med store oppgaver
foran seq. Det vil kreve stramme prioriteringer av de kreftene vi
har til rådighet, og det kreves grundige analyser av hva vi til
en hver tid skal kjempe for og imot.

6.9

Ledelsen må gå i spissen for at medlemmene tørst om fremst jobber
med de oppgavene Rød Ungdom prioriterer.

6.10

Rød Ungdom har i dag to strategiske svakheter, som vi i den neste
perioden må arbeide for å forandre på.

6.11 * DEN FØRSTE strategiske svakheten er at storparten av medlemmene
i Røa Ungdom ikke er skoleelever. Dette glør at vi ikke nar
hovedtyngden i den virkeligheten som tLertallet av ungdom i
Norge er i - skolene.
Denne sammensettinga av organisasjonen er en viktig faktor som
virker mot å få til skoleorioriteringa.
Medlemmenes praksis og tenkning retter seg i forhold til ulike
arbeidsplasser og andre miljø enn skolene.
Ryggraden i skoleprioriteringa er interessekamparbeidet på
elevråd, YLI og NGS.

6.12 * DEN ANDRE strategiske svakheten Rød Ungdom har, er for lavt
kunnskapsnivå i forhold til marxismen. Dette er et hinder for
å styrke Rød Ungdom og en svakhet i forhold til vårt trontarbeid.

KONKRET ARBEID FRAMOVER
6 . 13 Rød Ungdoms oppgaver i neste periode er i prioritert rekkefølge:
1.
2.
3.

1_

Skolepolitikk.
Studier i marxisme.
Arbeid i SOS-rasisme, jentepolitikk om natur og mi ljø.

E n d n ric i ft,(7-1,-3,
SKOLEPOLITISK ARBEID

6.14 Skoleelevene må frigjøres fra annet arbeid, for å jobbe i elevråd
og elevorganisasjonene. Hvis skoleelevene skal prioritere annet
arbeid, må dette først diskuteres i organisasjonen.
6.15 Den skolepolitiske diskusjonen i Rød Ungdom må gjenreises; gjennom analyser og undersøkelser som det sentrale skoleutvalget går
i spissen for, skolekonferanser, og obligatoriske lagsmøter om
skolepolitikk.
6.16 Rød UngdoM har vedtatt sin interne plattform for Cjngsiktig -å
bygge en grunnplansopposisjon i NGS; nemlig OPP-89. I tråd med
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Periode kampen mot privatisering av skoleverket.

6.17 Rød Ungdom må arbeide gjennom elevorganisasjonene og i EMPAS
(Elevaksjonen Mot Privatisering Av Skolen) med dette.

tcrSI,
6.18 På lengre sikt må vi- arbeide for å utvikle grunr,,aget til å bli
en breiere skolepolitisk opposisjon, med utgangspunkt i OPP-8v.
Skjul en flyktning kan bl.a. være et utgangspunkt, for dette.

Målsettingene med vårt arbeidet i EMPAS er å:
6.19 *

Gjøre EMPAS til en Landsomfattende aksion og få elevråa til å
tilslutte seg aksjonen.

6.20 * Gjøre EMPAS til en drivkratt i å reise aksjoner mot tylkesskolebudsjetta til høsten.
6.21 * Knytte YLI og opposisjonen i NGS sammen gjennom aenne aksjonen.

6.22 *

6.23

Arbeide tor konkret aktivisering av elevene på de enkelte
skolene i tornold tiL privatisering lokalt og qiennom dette
bygge opp skolepolitiske miljø i de enkelte fylker.
Knytte EMPAS til den Kampen andre grupper fører for offentlig
sektor.

2. STUDIER I MARXISMEN
6.24 Denne perioaen skal det etableres et eget studieutvalg sentralt i
Rød Ungdom. Dette skal være starten Då et kontinuerlig arbeid tor
skolering av Rød Ungdoms medlemmer i marxisme.
[16ch.51-eysl

r.

6.251 Løpet

av landsmøteperioaen skal alle lag i Rød Ungdom gjennom
et stuaieopplegg i polit'isk økonomi, som skal ledes av det
sentrale studieutvalget.

6.26 Årsaken til at politisk økonomi er tema er at aer står i en klar
sammenheng med hovedoppgaven var: Skolepolitikk.
Studiene skal organiseres ven at laga gjennom oppdeling i grupper
to arbeider sammen om forberedelsene til torbunasskoLe i
DOLitiSk
økonomi. Disse Forbundsskolene skal avholdes i de
forskjellige distriktene, slik at hele lag kan delta.

6.27på to og

6.28

Stuaieutvalget skal sikre at Forbundsskolen blir fulgt opp i laga
kurset,
med lagsmøter om politisk økonomi anvenat
på
privatisering av skolen og offentlig sektor generelt.

etter

3. ARBEID MED SOS—RASISME, JENTEPOLITIKK OG NATUR OG MILJØVERN
6.29

(Valgkampen: Se eget vedtak fra sentralstyret om valgkampen. Rød
Ungdoms Landsmøte skal behandle valkampen som egen sak. Gjennom
valgkampen skal vi verve til studiesirkel, bøllekurs
Og
abonnenter til Rebell.)

SOS—RASISME
6.30 De - lan som allerede arbeider i SOS — rasisme skal fortsette dette
_ arbeidet. Dette arbeidet må sees i sammenheng med skoleprioriteringa, og rettes inn mot skolene.
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JENTEPOLITIKK
6.31 Bøllekursene skal være det viktigste jentepolitiske arbeidet for
Rød Ungdom i perioden. Det sentrale jenteutvalget skal arrangere
bøllelederkurs i løpet av høsten 1989.

MILJØKAMP
6.32 Miljøkamp er ikke en prioritert oppgave for Rød Ungdom som
organisasjon. Likevel er det strategisk viktig, ut fra miljø bevegelsens betydning blant ungdom i Norge, at enkeltmedlemmer
jobber i Natur og Ungdom, såfremt det ikke står i motsetning til
skoleprioriteringa.

zw,iao
MÅLSETTINGER FOR ARBEIDET FRAMOVER:

6 .33 * Rød Ungdom skal ha en nettoverving på 25 % fram til landsmøtet
1990. De enkelte laaa må sette seg konkrece målsettinger
i
sjøl, målsettinga for de enkelte Lag skat ikke være under 25 %.
6.34 * Alle lag skal starte vervesirkel eller bøllekurs innen en
måned etter valgkampen 1989.
6.3 * Rød Ungdom må ha som måL 3t 80 % av medlemmene går på skole
innen landsmøtet i 1992.

6-ndnnei sf nr. i
6.36 * Røc Ungdom skal gå i spissen for å danne lokalgrupper av EMPAS
i Troms, Trøndelag, Hordaland og Oslo i løpet av høsten 198v.
6 . 37 * Alle medlemmer skal gjennomføre ett Kurs i marxisme tør
lands m øtet i 1990.
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