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Vi ønsker at vi
F?i d Unglom ønsker ei anna framtid for folk.
sjøj_ au resten av verdens befolkning skal få leve et anna liv
enn det. vi -(;:?.r tilbudt i daa, under kaoitalisw•n.
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Arbeiderklassen skaper
i
kere'..ene i samfunnet, men har ikke eiendomsretten til oroduksjonsw:idtee. Arbeiderklassen kan skape et samfunn uten
undertryk, det koalmunistiske, dersom de giør revolusjon
og bYger er stat der de sjøl har makta.
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har son måt
undertrY;:kirf„ . trenger vi et kommunistparti i Norge som
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KOMMUNISTISKE
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Den første gang historia opplevde en revolusjon som hadde
programmet å bygge. et samfunn der arbeiderklassen hadde
i
1917.
En
viktig
russiske
revolusjon
makta,,
var den
det
å
gjøre
fra
erfaring vi
kan trekke
Soviet
er at
mere enn det
arbeiderklassen til herskere krever mye,
Det krevde at
kommunistpartiet i Soviet hadde Då programmet_
manb,adde bedre løsninger i forhold tit hvordan bryte klsseoq kjønnsundertrykkinqa, det krevde bedre svar i forhold tit
hvordan hindre at en ny herskerklasse kommer til makta.
Marxismen kom i miskreditt etter at slaget i Sovjet ‘17
For de fleste arbeiderne i Vesten framsto kommunismen som
sosialdemokra t iske
diktatur,
og ikke noe alternativ til det
velferdsamfunnets framvekst i Europa.
en
iglen
marxismen
verdenskrig fikk
30 år etter den 2.
oppblomstring. Avgjørende for dette var nve teoretiske '. , c1
standpunkter utvikla av Mao og Kinas kommunistiske
politiske
parti.

Kina proklamerte at Sovjet ikke lengre var kommunistisk•, men
et statskapitalistisk land, at en ny herskerklasse var kdmitlet
til makta, og at en ny revolusjon var nødvendig i Sc,vjet
dersom flertallet skulle få makta.
elet
utvikla Kina nye oq grundigere teorier u at
Politisk
uet
ikke var mulig med en fredelig overgang til sosialismeL,
seg
m.z1
nødvendig
at
arbeiderklassen
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var
fortsatt
dt
Videre menterevolusjon.
gjør
våpen i
hånd og
fortsatt
fortsetter
under
sosialismen,
det
vil
klassekampen
finnes et borgerskap. Det er nødvendig med kulturrevolusic , nc•r
en
for å hindre at
nYe
bevegelser
lignende
eller
herskerklasse vokser tram.
Når det gjaldt internasjonal strategi stilte Kina sDørsm21
var mulig å løse verdensproblemene r,led er
ved om det
samarbeid med stormaktene USA og Soviet, og på
tillitsfullt

den måten skape varig fred. Dette sto spesielt op,3 mot
il{irig
son en
sameksistens"
om "fredelig
Sovjets
teori
at
fred,en
politikk
som
i
praksis
fctrte
tit
for
Politikk
det
vietnamesiske
folkets
frigjørincskemr
gikk
mot
Sovjet
USA.
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3.MAOISMEN

I

VESTEN.

Maoismen fikk stor støtte gjennom ungdoms- oq studentopprøret
i Vesten, et opprør sor også retta seg mot USA's krigføring i
Vietnam. Når USA, som hadde blitt sett på som symbolet for

så brutalt kunne gå til
frie, demokratiske Vesten",
på
tolket
i
et
tite
land,
måtte
det vere noe grunnangrep
leggende feil med dette samfunnet og de verdiene det bygde
på, tenkte mange ungdommer.

"det

Kina hadde svar i forhold tit å støtte den 3. verden opp mot
USA for å kjempe mot imperialismen oq på den måten skape
fred, oq Kina hadde svar på at oet går an å kjempe tor et
anna samfunn uten at det beir som Soviet.
tidlig på 70-tallet tram en stor flora
vokste det
Europa
I
av maoistiske grupperinger. De fleste av dem dominerte på
universitetene og kunne mobilisere 10.000 - vis av ungdom oq
studenter til demonstrasjoner.
Lenge student - og ungdomsopprøret ga oppslutning tit
Så
stormende
til
mobilisere
og man kunne
maoistpaftiene
aksjoner, kom ikke de indre svakhetene i den maoistiske
teorien fram. Men da bevegelsen rundt student- og ungdomsopprøret stilna, hadde ikke maoistpartiene lengre noe "bevis"
på at de hadde rett. Mange hadde slutta seg til maoist partiene ut fra en tankegang om at opprøret pekte ut en strak
mot sosialismen, samtidig som Kina og Albania fungerte
veg
tydelig konkretisering av
som "fyrtårn" som sto som ei
målet,- det sosialistiske samfunnet. Da disse forutsetningene forsvant, kom de indre svakhetene i den maoistiske
bevegelsen fram i dagslyset.
De som rått hadde slukt glansbildetramstillingene av Kina oq
Albania for å demme opp for spørsmålet om hvordan sosialismen
ikke skal degenere sånn som i Sovjet tikk problemer.
fra
avstand
Kina
tok
(1976)
død
Maos
Etter
tillot
i
større
grad
frie
markeder
oq
kulturrevolusjonen, og
Økte Iønnskitier.
Romantiseringa av frigjøringsbevegelsene i 3. verden holdt
Vietnam som vi nadde kjempa for . skulte
ikke Lenger.
helter
bli fritt, invaderte Kampuchea.
i Vesten kunne ikke Lenere svare med at i Kina er
Maoistene
der har folk makt, de har veggaviser,
det demokrati,
streikerett osv.
svakheten i den
En del prøvde da å skjule hulheten,
borgerligdemokratiske
at
med
teorien
kommunistiske
ikke en gang er verdt det papiret det er skrevet
rettigheter
borgerlige
er
at demokratiske rettioheter
eller
på,
illusionera Men det var utilfredsstillende. Arbeiderklassen i
revolusjon
Vesten ville aldri støtte opp om en sosialistisk
formelle rettighetene,
dersom de skulte bli fratatt disse
ikke
uten at det var noe alternativ til dem. Og var det
kommunistene i Vesten sin oppgave å støtte oposisjonelle i
@st-Europa sin kamp for demokratiske rettigheter?
Framfor alt mangla ml-bevegelsen i Vesten en forståelse for
I Vesten spiller overbygninqa,
Vestens særegne problemer.
statsapparatet, de intellektuelle, media osv. en enormt stor
flertallet av folk
rolle for 3. forsvare kapitalismen on Linde
es
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til den. Herskerklassens ideologiske herredømme uttrykker oq
folk
seq på tusen forskjellige måter for at
befester
gjør at
underkaste seq kapitalismen,
oq
"frivillig"
skal
herskernes tanker er de he•skendes tanker.
•

4. A K P

I

NORGE

I

motsening til de fleste andre ml-partier overlevde mlbevegelsen i Norge. Mye ev dette skyldes at AKP greide å
utvikle analyser som knytta bevegelsen til norsk virkelighet.
AKP greide å lage et politisk og ideologisk alternativ til
sosialdemokratiet.
Om det ikke var fullgodt,
så var det nok
til at vi overle v de da ei rekke ml-partier knakk sammen rundt ,'
overgangen mellom 70- oe 50-tallet.
Det at store deler av
partiet var knytta til arbeiderklassen,
og at partiet
hadde
slått
røtter i
prakt ske bevegelser som fagbevegelsen oq
kvinnebevegelsen, var også avoørende.

I
motsetning
til ane;re ml-bevegelser satte en stor del
av
våre
ledere seg grundig inn i marxistisk teori og
forsvarte
aktivt Marx,
Lenin og Mao. !fadde vi
1‹:1<e gjort det hadde det
vært umulig å
serie bevegelsen rundt
en
felles
ideologi.
Samtidig
reiste
etterhvert en hett nødvendig kritikk
av
de erfaringene vi

har fre den kommunistiske bevegelsens

historie, som ettpartistaten oq mangelen på demokratiske
rettigheter under sosialiamen.
I disse diskusjonene har det vært
de
som ville ha
få
forandringer,
og
linjer som raskt ville ha tatt oppgjør med
gamle dogmer. Nettopp brytninga neLLom disse linjene har
skapt den politiske plattforma nl-bevegelsen i Norge står for
i dag. Våe bevegelse kunne ikke ha vært uten noen av
dem,
sjøl om de har 4 Rtt nereleopene høyre og venstrelinjer.
Den virkelige faren innafor bevegelsen,
har vert
den
strømninqa som pir opp å skape et politisk og teoretisk
revolusjonært alternativ i :t•rge.
Denne linja uttrykker seg i etendpunkter som:
"Vi
her en ferdig teori for sosialismen,
vi har en grundig
nok analyse av i:apitesenen i Vesten,
flertallet av folk
Norge vil nok alatte opp bare vi r r jobba lenge nok, bare
krisa og situasjenen i 3. verden har utvikla seq langt nok så
folk kan se et vi hai , rett."
I
en situasjon der ell-henegeser sårt trenger
større
oppslutning, dc r
vi .. or fyrste gang ear sett et møkkavalg i
Øya (his en -35j, er det tett
komme ned slike løsninger.
Men
vi
etdri glemet, e f.1 et",lle ose spørsalllet
på hvilket

n

grunnlag vit vi La stptte.
'lye
store bevegelser som
ungdomsopprøret nå 70-tellet vil komme. Men det vi må Lære av
historia til ml-bevegelsen eg AKP ; Nierne er at on at denne
støtta ikke bare skal bli et bleft, or det vår strategi som
avgjør.
Det
si om tolk viri:elig synes vårt
alternativ
til kapitalismen er bre nok.
Det er en;celt re vare aommeniat i ei tid der vi får støtte fra
massebevegelser. Men det son avgjdr om ml-bevegelsen har
eksistensberettigelse, er om vi her et felles teoretisk oq
ideologisk alternativ som vi kan samles on og få oppslutning
på, og son er et brukbart redskap for arbeiderklassen og
kvinnene for å sjøl ta makta i samfunnet.
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5.MWE

I

DAG.

Under parole vilje til omstilling gir velferd og større frihet, har
borgerskapet i Norge satt i gang en gigantisk omstilling for å holde
kapitalismen og makta deres i live. Målet deres er økt profitt, noe som
ikke kan skje på annen måte enn at folk for forverra sine sosiale og
økonomiske kår. Omstillinga vil føre til arbeidsledighet, redusert
kjøpekraft, privatiseringa av helse- sosial- og skolevesen og en svekking av faglise og demokratiske rettigheter.
Vi ser at arbeiderklassen, kvinner og ungdom reiser seg til kamp og
viser motstand mot den økte undertrykkinga. Men samtidig ser vi at folk
taper. Vi er på defensiven. I tida framover vil vi se protester, at
folk reiser seg til kamp mot forverrringene gjennom streiker, demonstrasjoner og protestbevegelser, Vi skai ha som mål å være i spissen for
flest mulig av disse kampene. Men vi må aldri bli forleda til å tro at
sosialismen kommer med det aleine. Det vi aldri må glemme er at de som
sitter med makta kan gjennomføre enormt mange forverringer for folk,
uten at det fører til kamp for en grunnleggende forandring, uten at det
fører til en sosialistisk revolusjon. For så . lenge borgerskapet har
makta over folks tanker, har de også makta over folks handlinger.
Sånn som Hitler hadde makta over folks tanker i nazi-Tyskland, makt til
å myrde 6 millioner jøder.
I et land

som

Norge spiller makta over ideologien enormt stor betydning

for det kapitalistiske systemet til å fortsette. Norge er et land som
har en høyt utvikla samfunnsmessig produksjon. All sement her i landet
lages av et firma, all tobakk på en bedrift.

Å slå sammen produksjonen

til større enheter er en nødvendighet dersom kapitalismens lov om stadis større profitt skal opprettholdes. Men samtidig er systemet svært
sårbart. Streiker 200 E-verksarbeidere i Norge, stopper hele samfunnet
opp. Derfor er de avhengig av at arbeiderklassen stort sett lar seg
frivillig utbytte. Det betyr at borgerskapet hele tida kjemper om folks
tanker om at Norge er tross alt det beste alternativet for folk, og at
det ikke kan være annerledes. Borgerskapets siste svar til kvinnene og
arbeiderklassen, når borgerkapet miser den ideologiske og politiske makta,
vil være det åpne fascistiske diktaturet, hvor voldsapparatet er det
eneste som kan kontrollere folks handlinger.
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Omstillinga av kapitalismen fører også med seg at arbeidet blir mere ,
samfuneigospalert.Esdjoberu,lagnite
del av en helhet, folk får mindre og mindre forståelse av hva de jobber
med. Sjøl om bedriftsideologene prøver seg med at det lille arbeidet du
gjer hver dag er en viktig del av en større helhet, slår ikke dette helt'
an. Folk får en dårligere forståelse av hvilken funksjon de fyller.
Videre er det sånn at folk lever helt adskilt fra hverandre: et sted
jobber man, et sted bor man, de gamle er på aldershjem, barna i barnehage, ungdommen på skolen, ;osv.
Fordi folk sjøl ikke har makta over samfunnsutviklinga, blir man bare
en uviktig brikke i et spill. Du her ingen innvirkning på utviklinga
i samfunnet eller over ditt eget liv.

Når det skjer store forandringer i samfunnet, er vi nødt til å analysere
det som skjer og utvikle både teorien og grunnlaget vårt 22 den konkrete
politikken for i dag. Endringene i samfunnet for også konsekvenser for
strategien vår for en sosialsitisk revolusjon og for bygging av sosialsimen. Vi skal forklare dette med noen eksempler: Klassene og klassesammensetninga har forandra seg drastisk de siste 1D åra og vil fortsette å
endre seg i tida framover. Store deler av det tradisjonelle småborgerskapet, dvs. det lavere funksjonærsjiktet, som i hovedsak består av
kvinner, står mye nærmere arbeiderklassen enn småborgerskapet. Det samme
gjelder store;yrkesgrupper innafor helse- og sosialsektoren. Samtidig
blir arbeiderklassen delt inn i A-B-og C-lag, hvor 4-laget får viktig
kunnskap i forhold til den tekonologiske utviklinga. Disse endirngene vil
få konsekvenser for vår klasseanalyse. Et annet eksempel er kvinnenes
inntog i arbeidslivet. Kvinnene utgjør i dag halvparten av den yrkesaktive delen av befolkninga. Den typiske arbeideren er ikke lenger
den mannlige jern-arbeideren med kjeledress og hjelm. Den typiske arbeideren er kvinne, ufaglært og lavtlønna. Dette får konsekvenser for vår
analyse av hvilke deler av arbeiderklassen som er drivkreftene mot det
kapitalistiske samfunnet, hvem som blir krafta for et anna samfunn.
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Når samfunnet gjennomgår store forandringer, når undertrykkinga blir
hardere, når nvelferds"-tida er forbi, er det viktig at mi-bevegelsen
tar utfordrInga med U lage et anna alternativ, at det er vi, som har
svara for framtida.

6.5ITUASJONE

BLANT

..«..anasmmogaes.ø...110.1“mansmou.ra

UNGDOMMEN.
■••••■•It

Samfunnet er i
Ungdommen går ei usikker framtid i møte.
rivende utvikling og ungdommen opplever . frustrasjoner i
forhold til hvordan morgendagen vil se ut. Kapitalismen er i
omstilling oq dette får store konsekvenser for ungdommen sin
situasjon.
Hva slags utdanning skal man velge, i den grad man i det hele
Boligsituasjonen blant ungdommen
tatt får seg ei utdanning?
blir overlatt til seg sjøl og til private løsninger.
Samtidig finnes det bevegelser blant ungdommen på internasjoinnvandringspolitikken, natur og miljø, krig,
nale spørsmål,
atomvåpen, Aid o.l.
men
Dette viser at ungdommen er opptatt av mange ulikt ting,
saker
enn
til
partipolitiske
programforholder seg rer til
mer. De politiske ungdomsorganisasjonene lider av tilbakegang, bortsett fra AUF og UH som verver, oq som har stor innflytelse i mange miljøer. Men som helhet har de politiske
partiene ingen appell, det politiske landskapet framstår for
folk som en grå saus, uten serlige forskjeller. Ungdommen
opplever ikke at det de er opptatt av blir tatt alvorlig.
Det blir ikke definert som viktig politikk.
På en del plasser
Blant jentene er det et gryende opprør.
har jenter organisert seg i Jentefronten, oq "ta natta
tilbake"-aksjonene har samla mange unge jenter i de største
byene rundt 8. mars.
Blant den mer ideologisk interesserte ungdommen er det - ei
linje mot filosofi og vitenskap, og som gjennom dette søker 8
finne egne svar ;A den usikre framtida.
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På en måte kan det se ut som om ungdommen går i forskjellige retninger.
Men til felles har de at de ønsker seg noe anna enn det de'får tilbudt
Utfordringa vår er om vi greier å fange opp folks ønsker og
drømmer. Det er ikke uten gruen at bokhandlerne nå for tida er fulle av

i dag.

baker som: "A f.-ile seg OK", '''vordan finne livspartneren", "Elsk deg selv"
legge premissene for
osv. Utfordringen vår liggtei Em vi klarer
viktige diskusjoner som forholdet mellom folk, om kjønnsroller og mannsrolla, om hvordan menneskene her på jorda bør leve, om hvordan framtida
skal se ut. Hvis ikke vi gjer det, vil borgerskapet are det.
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PLAN
T. SENTRALSTYRETS
OG
SKOLEPOLI TIKK
PA
SEK AMP.

VEKT
Ø E D
INTERES-

Ut i fra landsmøtes diskusjoner og vedtak bestemte Rød Ungdoms sentralstyre seg for en plan med vekt på å styrke oss i elevbevegelsen for å
knytte Rød Ungdom til norsk virkelighet. Er forutsetning for dette, var
at Rød Ungdom som organisasjon deltok i skolepolitiske diskusjoner for å
utvikle vår skolepolitiske plattform. Vi skulle utvikle ei analyse av
undertrykkelsesmekanismene i skolen, og hvordan omstillinga rammer elevene.
8.S(OLEPEP:1,3E90IK0T TEN.

Den første oppgava Rød Ungdom satte på dagsorden var skolepengeboikotten
høsten 1985.
Skolekonferansen høsten 1985 oppsummerte følgende mål med boikotten:
a) Få alle skolene med på boikotten
b) Få fjerna skolepenger og i første omgang papirpengene
c) Få diskusjon på skolene og ellers blandt folk om prinsippet om lik
rett til utdanning
d) Gjennom valgkampen vise at det er RV som er
virkelig er i mot skolepenger

det

eneste partiet som

e) Vise at kapitalismen heller ikke er et bra system for skoleelever,
og at sosialismen faktisk er et mye bedre alternativ.
Vi oreide faktisk en god del gjennom skolepengeboikotten: Vi utforma
en del politikk mot skolepenger, vi stilte riktige krav, vi fikk opp
diskusjonene, og det viktigste, at vi fikk et ti-talls-tusen elever med
på å boikotte.
Men det er klart at vi ikke kan oppsummere boikotten som bra i forhold
til de måla vi satte oss. Dette gjelder både ut i fra de bevegelsene
vi skulle skape, og ut i fra hvordan vi tenkte oss at Rød Ungdom på
denne måten skulle få større innflytelse.
Skolepengeboikotten viste at det krever mye mere enn vi trodde å drive
fram store, landsomfattende aksjoner blandt skoleelever i dag. En del
av våre medlemmer som hadde stått i spissen for interessekampen i en årrekke stilte seg spørsmålet: Er det noen vits i å kjempe mot 50-lapper
år etter år'? Nedskjæringene bare fortsetter, og hverken Rød Ungdom eller
elevbevegelsen får på. sikt noen større tilslutning.
Vi sto fast i forhold til vår analyse av skolen. Vi putta inn og oppdaterte fakta i en gammel analyse.
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9.SKOLEKONFERANSEN
i 9 8 6 .

VINTEREN

Rød Ungdom fortsatte derfor diskusjonen om skolen i forhold til omstillinga. Det første målet var å samle flest mulig skolelever og medlemmer
av organisasjonen til en skolekonferanse vinteren 1986.
Vi ønska på den ene sia A få så mange radikale skolelever som mulig på
denne konferansen. Dette for å prøve ut det vi hadde kommet fram til om
skolen for å vinne oppslutning om dette blandt radikale ungdommer i elevbevegelsen. Videre hadde vi som mål å få størst mulig deler av organisasjonen med på diskusjonen om skolen. Denne diskusjonen var etter sentralstyrets oppfatning viktig for alle som er med i en revolusjonær ungdomsorganisasjon for å•skjønne mere av hvordan kapitalismen greier å
tråkke på ungdommen.
Skolekonferansen var på mange måter en suksess. Vi greide å samle over 100 tangdommer fra hele landet.
da
ble holdt Da ei tid
86
vinteren
Skolekonferansen
i
styrke
oss
bevegelsen fortsatt hadde som hovedstrategi a
elevbevegelsen og knytte Rød Ungdom til norsk virkelighet.
Konferansen hadde sin styrke i at den konsoliderte skoleelevene i og rundt bevegelsen på vart skotepolitiske grunnlag. Samtidig avslørte den en det svakheter i arbeidet og
den politiske analysen:
- Rød Ungdom hadde i årevis lobba aktivt i YLI uten å få
sving på vervearbeidet.
- Vi maneta ei helhetlig politisk plattform og en strategi
for 3 utvikle en opposision i NGS.
var ca defensiven i forhold til den sosialdemokratiske
- Vi
ideologien som gjennomsyrer skolen på alte nivå i dag.

Men sjøl om skolekonferansen tok opp omstillinga som na holder på å skje,
om inndelinga av arbeiderklassen i a-h-c-lag, om alle endringene som
skjer i forhold til forma i skolen, med strukturendringer som Veierødmodellen og IB-linjer, syntes en del som hadde jobba med interessekampen,
en del år, at vi ikke hadde kommet så mye videre.
Rød Ungdoms ledelse følte seg truffet sjøl om vi syntes at folks erfaringer fra .interessekamparbeidet var viktige, og at disse tiraringene var
kommet hele organisasjonen til nytte.
Vi begynte derfor å diskutere de motsigelsene som hadde stått på skolekonferansen: Er vi for verdifag, hvilke fag er viktige i skolen, er vi
for eller i mbt. valgfag? Rød Ungdoms landsmøte 1983 var jo klart i mot
dette, vår begrunnelse var da at vi ønska at folk skulle få mest mulig
viktig og objektiv kunnskap, og at folk fra arbeiderklassen kw til å
velge seg bort i Veieradmodellen og ikke f:3 noen faglig kompetanse ut
av skolen.

1 2.
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Men hvorfor er det sånn at .arbeiderklassen og jentene veloer "feil"?
Er det ikke sånn at skolen i seg sjøl har mekanismer som "sier" til
jentene at dere må velge jentefag, og sier til flertallet av arbeiderklassen at dere ikke må velge matematikk og fysikk. Hvorfor lærer ikke
o4
l
r,r j

alle like mye i skolen? Det er vel ikke bare spørsmål om foreldra har
hatt råd til å kjøpe leksikon eller ikke som avgjør det?

"I

1

10.DISKUSJONEN

OM

SKOLEN.

Ut i fra dette begynte Rød Ungdoms ledelse en ny diskusjon om skolen.
Fra før hadde vi sagt at arbeiderklassens barn måtte pugge tjukke bøker
og velge de riktige faga. Men vi hadde ikke sagt noe om hvorfor de ikke
får til skolen og hvorfor de ikke velger de "riktige" faga.
Grunnmuren i det kapitalistiske systemet er at det bygger på ei arbeidsdeling i produksjonen, der et lite mindretall styrer og har profitt som
mål, og der flertallet produserer og skaper verdier men samtidig ikke
har bestemmelsesrett over hva som skal produseres og hvordan det skal
fordeles.
I dag har den tekonulogiske utviklinga kommet oå langt at det teknisk
sett er mulig i Norge å bruke mye mindre tid på å produsere for å overleve og ha det bra materielt sett. Men teknologien fører ikke til at
alle får kortere arbeidsdag sånn at flertallet også kan ta del i styringa.
Sjøl om folk har mere fritid nå enn for 20 år sia, brukes ikke denne
fritida på å styre samfunnet. De som sitter ved makta, borgerskapet,
ønsker å beholde maktforholda sånn at kapitalismen kan overleve, fortsette å produsere for profitt, og ikke etter flertallets behov. Derfor
holdes flertallet borte fra styring over produksjonen.
Et viktig spørSmål for Rød Ungdom å stille, er: Hvorfor godtar folk
å bli beherska, når det ikke lenger er materielle grunner for det?
En god del av årsaken ligger i at borgerskapet greier å framstille det
sånn at de som har makt og innflytelse her i samfunnet har visse egenskaper som flertallet ikke har, de er mere intelligente når det gjelder
å forstå helheten.

13
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Spørsmålet Rød Ungdom må stille videre, er: Hvorfor lærer vi at noen
er klokere evne andre? Rød Ungdoms. sentralstyre mener at denne kunnskapen,
om at noen er klokere ertne andre, i første rekke blir formidla gjennom
skolen.

I dag går alle i den samme skolen: Et mindretall blir framtidas herskere
og lærer seg den kunnskapen som skal til for å være det, mens flertallet
blir beherska og lærer seg den kunnskapen som skal til for det. Sentralstyret har oppsummert to viktige grunner til dette:

a) For det første er det sånn at dette systemet, kapitalismen, bygger
på at et lite mindretall skal styre. Hele skolesystemet er dermed
bygd opp på å sile ut hvem som skal plasseres hvor i dette systemet
og få folk til å godta dette.
b) For, det andre er hele skolesystemet bygd på herskerklassens kulturelle og historiske tradisjon. Dette gjør at arbeiderklassen og
jentene ikke føler seg hjemme. Den linja som vant i arbeiderklassen etter krigen var at vi skulle ha samme utdanning som borgerunga.
Det gjør at arbeiderklassen ikke lenger har sin egen historie, kultur og tradisjon, sin måte å lære kunnskap på, forsvart i skolen.
Arbeiderklassen er som klasse produsenter, og har som klasse bare eiendomsretten til kunnskaper om produksjonen de står i og hvordan de skal
reprodusere seg sjøl som arbeidskraft.
Arbeiderklassen har i hovedtrekk to måter å erobre kunnskap over helheten,
om styringa på:
a) Det skjer i dag gjennom skolen der arbeiderklassen må enkeltvis
forlate arbeiderklassen for å få makt og innflytelse i samfunnet,
over helheten.
b) Dette kan skje gjennom at arbeiderklassen kollektivt avskaffer seg
sjøl som klasse.
Videre kom spørsmålet om kunnskap og makt under sosialismen på dagsorden:
Hvorfor var skolen i Sovjet og Kina også en utsilingsmekanisme i forhold
til hvem gom skal bli styrer og ikke? Det er ikke troverdig nok å si at
når det blir arbeiderklassens stat så blir det også arbeiderklassens skole.
Ut i fra dette har Rød Ungdomd ledelse trukket inn nye aspekter som er
viktig å diskutere i forhold til kunnskapsformidlinga under sosialismen:
Arbeiderklassen og kvinnene må hele tida være bevisst og kjempe for at
de stadis skal ha mere makt, ellers vil de ikke lære seg den kunnskapen
som trengs for å styre.
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Skolen som vi kjenner den oom institusjon fra kapitalismen, er borgerskapets ksole. Vi tror ikke det er lurt t ukritisk ta med seg denne
arven. Skolen som institusjon fremmedgjer arbeiderklassen fra kunnskapen.
Det vil si at mye av det du lærer i skolen kan du ikke bruke
utafor og omvendt.

Skolen som institusjon er fjerna fra sty-Skolen som institusjon tar utgangspunkt

ring og produksjon.

i at alle er like, alle skal igjennom det samme mønsteret med ulike forutsetninger. Skolen som institusjon tvinger arbeiderklassen inn i et
avhengighetsforhold til "inteligensiaen". Vi ønsker jo at det er arbeiderklassen som mer og mer skal være bærerne av kunnskapen under sosialismen.
Vi ønsker ikke at det er folk fra en annen klasse enn arbeiderklassen
sjøl som skal ha makta over hva som skal læres.
Vår oppgave som kommunister blir å kjempe for at arbeiderklassen skal vinne eiendomsretten til kunnskapen, kjempe for
oppheving av arbeidsdelinga, kjempe for å oppheve staten og
nå det klasseløse samfunnet - kommunismen.

11.HVA

SKAL

RØD

UMGDOM

Vh

R E ?

Rød Ungdoms sentralstyre er ikke i mot å prioritere interessekampen,
men vi mener at det å drive interessekamp blandt ungdom, reise ungdommen ti] kamp for konkrete krav, ikke er nok i forhold til å bygge Rød
Ungdom, Vi mener det ikke er så enkelt som å si at bare ungdommen reiser
seg til kamp mot nedskjæringer i skolen, og ser at kamp for å oppnå
sine krav ikke nytter innafor kapitalismen, så vil de støtte Rød Ungdom.
Når ungdommen ser at deres kamp ikke nytter, så kan de like gjerne gi
opp og bli maktesløse.
Rød Ungdoms sentralstyre har i perioden sett det som svært viktig at i
ei tid der ml-bevegelsen som helhet har tilbakegang, er det helt avgjørende at vi fortsetter å diskutere marxistisk teori, mot et press i org-

1;-
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anisasjonen som sier vi har - bra nok politikk og teori og at vår største
feil er at vi ikke kommer oss ut i kampen.
Vi mener dette er ei riktig linje å forsvare, samtidig som vi vil ta
sjølkritikk på at vi har lagt alt for stor vekt på interessekampens beEn del av sentralstyrets utspill
grensninger og ikke dets styrke.
kan lett bli oppfatta som at vi er i mot at våre medlemmer driver interessekamp på skolene. Det er vi ikke.
Men vi føler det som et stort behov for Rød Ungdom å diskutere hva vår
oppgave i interessekampen skal være- Hvorfor er det viktig at revolusjonære stiller seg i spissen for elevenes dagskamp? Her mener sentralstyret at vår styrke ikke bare ligger i at vi er flinkest til å lede
kampene. like viktig er det at våre .vedlemmer i interessekampen får
flest mulig til å ta stilling til vårt helhetlige grunnlag, å heve
større deler av massene opp på et høyere nivå, som Lenin uttaler det.
Videre mener sentralstyret at det er avgjørende dersom vi skal komme
videre i interessekampen, at vi må diskutere hvorfor vi taper kamp etter
kamp, hvilken strategi skal vi ha når nedskjæringene fortsetter og
Veierødmodellen blir innført med stormskritt. Hva er det som gjør at
folk etterhvert godtar forverringene som skjer og legger ned kampen.
Sjølsagt er det viktig at vi forsvarer folks kamp mot forverringer,
sjøl om vi taper. Men vår oppgave er ikke bare å kjempe mot farverringer, mot en dårlig skole, sjøl om vi er aldri så mye i mot det.
Vår oppgave er å erstatte det kapitalistiske systemet med sosialismen
og kommunismen. Vi kan ikke bare si hver gang arbeiderklassen taper at:
"Dette viser bedre hvorfor vi trenger sosialismen og kommunismen. Det
er vakkert, men har en veldig begrensa verdi.
Trengs vår bevegelse dersom vår oppgave er å være den mest kampvillige
og ekstremt radikale for reformeer under kapitalismen? Skolelever og
studenter og fagorganiserte i Frdnkrike greier dette alene, gruvearbeiderne i England kjempa en viktig og hederlig kamp uten støtte fra noe
kommunistparti

•
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12. H V A
TYDD
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FOR
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RØD
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For Rød Ungdom er det viktig å bedre kunne begrunne vår eksistensberettigelse. 'Dette mener vi må - gjøres ut i fra flertallet av folk i Norge
sine behov for sosialismen og kommunismen, ut i fra deres egen situasjon.
Vi tror ikke at drivkrafta til flertallet av folk for å slutte seg til
en revolusjon, kan være ut i fra barmhjertighet med andre.
Skolediskusjonen Rød Ungdom har ført, har betydd at vi har tatt utgangspunkt i hver enkelt elevs virkelighet i skolen, hvor klasserommet er en
viktig del av elevenes virkelighet.

Med dette utgangspunktet har vi greid å sette folks virkelighet i sammenheng med klasse ng kjønnsundertrykkinga i samfunnet og reist diskusjonen om hvordan undertrykkinga skal fjernes under sosialsimen.
Det Rød Ungdom gjennom denne debatten tilfører interessekampen, er å gi
folk mulighet til å skjønne mere av egen undertrykking. Å skjønne mere
av egen undertrykking er en styrke i forhold til å reise seg til kollektiv kamp.
Rød Ungdoms sentralstyre mener at det å skjønne noe av sin egen undertrykking, kan gi interessekampbevegelsen større styrke; jo viktigere
blir det at vi kjemper mot undertrykkinga.
Debatten har også gitt mange medlemmer i Rød Ungdom bedre svar

forhold

til hvorfor vi sjøl er kommunister: Vi har i dag bedre svar på dette
ut i fra vår egen virkelighet.
Videre har sentralstyret hatt som mål å føre den diskusjonen vi holder
på med ut blandt skolelever. En av op,)qavene til "Rollekurs for jenter
i skolen" er derfor å få denne debatten ut. Bøllekursa betyr også at vi
kan trekke mye større deler av organisasjonen med i interessekamparbeidet
på skolene, at større deler av Rød Ungdom føler at arbeidet vårt er mere
enn bare lagsmøter, at vi også betyr noe i forhold til å vinne uavhengige til oss gjennom elevkampen for jentene i skolen.
Sentralstyret mener at der i forhold til jenter i skolen vi har kommet
lengst i å se sammenhengen mellom de konkrete krava jenter må sloss for
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i dag, en analyse av kapitalismen og hvilke krefter sosialismen kan frigjøre blandt jentene. Krefter som blir tråkka på under kapitalismen.

Framover må vi videreutvikle spøsrmålet om konkrete krav i dag.
•
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Demonstrasjoner mot skolepenger kan ikke ha som mål å verve til Rød
Ungdom. Da hadde det vært en demonstrasjon for sosialsimen. Men videre
er det viktig for oss å drive vervearbeid rundt denne bevegelsen.

Vi må mye klarere, enn det sentralstyret har greis til nå, å skille
mellom det å drive politisk kamp i N4S, YLI og i form av bøllekursa,
og det å få flere til å bli kommunister. Vi mener at det er viktig at
vi i større grad greier å se sammenhengen mellom frontarbeid og nødvendigheten•av sosialismen og kommunismen. Men samtidig er dette to forskjellige oppgaver som det må jobbes med på forskjellige måter,
Vi får ingen kommunister ut av frontarbeidet aleine. Vi får kommunister
gjennom å diskutere vår helhetlige teori med folk. Og da er det viktig
å drive dette vervearbeidet blandt folk som deltar i kamper for å kjempe
for sine rettigheter i dag. Islike bevegelser har folk en bevissthet om
at ikke alle ting er som de bør være, at deres interesser i forhold til
en del saker ikke blir ivaretatt. Videre har de en bevissthet om å stå
sammen dersom de skal bety noe.
Vi kan si det sånn at der en motsigelse mellom å drive interessekamp og
kamp for sosialisme og kommunisme. Men en motsigelse utgjør også en
enhet. Mye av uenigheten i Rød Ungdom kan løses dersom vi ser sammenhengen mellom interessekampen og kamp for sosialismen og kommunismen.
Skolediskusjonen fram mot landsmøtet er den viktigste metoden for dette.
Ungdom har i dag problemer med 3 drive særegent
Rød
Interkommunistisk arbeid i forhold tit interessekampen.
essekjempere får titen eller ingen oppbakking fra Rød Ungdom
som organisasjon, det særegne vervearbeidet uteblir.
Disse problemene har mye av sin årsak i de motsigelsene som
står i organisasjonen når det gjelder linja for oppbygging av
Rød Ungdom.
Denne motsigelsen kan bare løses gjennom at det særegne
interessekampen. Dette
kommunistiske arbeidet knyttes tit
betyr at Rød Ungdom som organisasjon m3 ta ansvar for 3
organisere interessekjemperne våre i permanente fraksjoner.
Fraksjonene m3 ha som oppgave 3 diskutere kampene i et revolusjonært perspektiv og sørge for at det blir drevet særegent
vervearbeid i tilknytning tit kampen.

•
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14.ORGANISASJONSA

3 E T.D.

Denne
Rød Ungdom har i perioden gått medlemsmessig tilbake.
tilbakegangen skyldes i liten grad utmeldinger grunna i klart
uttale politiske motsigleser og uenigheter til Rød Ungdoms
grunnlag. I større grad dreier det seg om at folk "glir ut".
Dessuten har det vært en del overføringer til AKP og NKS,
samt at folk flytter Og ikke blir fulgt opp der de drar.
Samtidig har organisasjonen som helhet verva tite. Dette har
vert tydeligst p3 de mindre stedene, hvor de fleste har blitt
mindre, og noen har forsvunnet helt.
For det første er det s3nn at RV fikk markert tilbakegang 03
Det vi kan trekke ut av det er at mlskolevalga i 1985.
helhetlige
mindre oposlutning om sitt
har
bevegelsen
alternativ blant ungdommen. Det ideologiske grunnlaget mlbevegelsen står for står veldig fjernt fra de dominerende
strømningene blant ungdommen. Dette legger grunnlag i forhold tit at vi får større problemer med 3 rekruttere nye medlemmer.
Men uansett ytre forhold m3 vi ogs3 forklare tilbakegangen ut
i fra de indre forholda i Rød Ungdom.
Sentralstyret har vurdert om det er sånn at skolediskusjonen
Var skoledisku har ført Rød Ungdom i sekterisk retning.
Skulle vi hetter ha brukt
sjonen det Rød Ungdom trengte?
kreftene p3 3 komme oss ut?
Dersom skolediskusjonen har betydd at vi har gått tilbake
meldemsmessig kunne det ogs3 ha vært sei riktig prioritering.
Det kunne ha vært s3nn at Rød Ungdom måtte ha tatt et skritt
tilbake for 3 g3 to fram. Men sentralstyret mener at skolediskusjonen har vært et riktig svar i forhold til tilbake gangen. Alternativet hadde vert at organisasjonen bare
skutle ha jobba hardere med det vi hadde drevet p3 med fra
før. Skolediskusjonen har ført tit bøllekurs og at vi n3 har
en bedre skolepolitikk både som interessekampkjempere og som
kommunister på skoten. Dette gir oss et bedre grunnlag for 3
komme ut og styrke oss i interessekampen framover.
Dersom vi ser p3 hvor det har vært tilbakegang, stabilitet og
framgang g3r det p3 kryss og tvers av politiske linjer i
Dette er fordi Rød Ungdom er mye mer enn
organisasjonen.
skolediskusjonen.
Steder hvor vi har drevet interessekamp har hatt tilbakegang.
Steder hvor vi ikke har drevet interessekamp har hatt
framgang. Steder hvor en har syntes at skolediskusjonen har
vert viktig har gatt tram, og steder hvor en synes at skolediskusjonen har vert feil har hatt framgang.
Alts$, bildet av organisasjonen er ikke s3 enkelt som 3 si at
den ene eller andre linja i skolediskusjonen har ført tit
framgang etter tilbakegang.
Rød Ungdom er en organisasjon som er veldig forskjellig og p3
mange mater m3 løse forskjellige oppgaver. I forhold tit
dette er det vanskelig 3 finne felles oppgaver for.Rød Ungdom
S jobbe med, oppgaver som holder organisasjonen sammen.
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Bøttekursene har nå pekt seg ut som den oppgaven størstedelen
av Rød Ungdom kan jobbe med og oppnå resultater av.
Det blir viktig at Rød Ungdom framover holder fast på
Rød Ungdom kan ikke bare vere lagsmøter og
bøttekursa.
Vi mil også ha en
frontarbeid i int,ressekampen på skolene.
felles utadretta oppgave for Rød Ungdom som organisasjon.
Videre har ikke organisasjonen i hovedsak greid å drive det
At verving ikke har vert ei priorisiregne vervearbeidet.
tert oppgave har ført tit at det omlandet vi har har vi ikke
greid å knytte til Rød Ungdom.

Vi har i perioden ikke hatt bra nok metoder for hvordan småplasser uten
et skolepolitisk omland skal jobbe. Det er ikke nok å si at de må
prøve å verve noen og fortsette å diskutere skolepolitikk. Men bildet
er ikke helsvart. Bøllekursene har på en måte blitt et smutthull for
disse plassene for å komme i kontakt med skoleelever. Derfor mener
sentrala.tyret at bøllekurs er en oppgave vi må jobbe med i lang tid framover, dersom vi skal greie å bygge Rød Ungdom.
Videre er det sånn at det å være kommunist på mindre steder er en mye

større utfordring enn f.eks. i de store byene. Miljøet er mere "gjennomsiktig", folk veit hva du står for, og Rød Ungdommere blir hele tida
konfrontert med politikken vår i mye større grad. Dette er et særegent
forhold på mindre steder som vi må ta hensyn til når vi skal drive poli-

mi>

tisk arbeid og bygge Rød Ungdom på små steder.
Ledelsen har i perioden i alt for liten grad skjønt at det å vinne folk
til Rød Ungdom er et særegent arbeid som krever mange diskusjoner om vårt
helhetlige grunnlag med folk. Vi har i alt for liten grad skjønt at
verving og sirkelarbeid er et særegent arbeid vi må drive hele tida i
'

forhold til de frontene vi jobber i. På den måten har heller ikke verve-

. u arbeidet blitt bra nok leda sentralt.
Rød Ungdoms 14. landsmøte var virkelig et generasjonsskifte i forhold til
at nå er det først og fremst 80-talls-generasjonen som er ledelsen i
Rød Ungdom. Sjøl om den nye ledelsen rundt omkring er relativt politisk
sterke, mangler, den erfaringer i forhold til å lede og drive organisasjonen.
Rød Ungdoms sentralstyre har derfor sett det som en viktig oppgave å
fostre nye ledere i organisasjon e n. Vi har leda organisasjonskurs en

del plasser for å lære bort den organisatoriske kunnskapen til den gamle
ledelsen. Men man blir ikke leder bare av å gå på kurs, man må også ha

10
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egne erfaringer og diskutere disse med andre for å bygge opp sin egen
plattform å være leder på. Derfor har vi hatt ledelsesdiskusjoner på
distriktskonferanse.
Ledelsen som ble valgt p3 forrige landsmøte mangla som helhet erfaringer i det å drive en het, landsomfattende organi sasjon. For mange medlemmer framstår problemene i Rød Ungdom
som 3 klare oq få organisasjonen til 3 fungere som organisa sjon: At det avholdes bra lagsmøter, at man får til et politisk arbeid utad, og at man oppnår konkrete resultater i
arbeidet. Den siste perioden har den konkrete oppfølginga av
hvert enkelt sted vert for tilfeldig oq usystematisk. En
Plan for 3 bygge ut Rød Ungdom må ta hensyn tit at det kreves
et jamnt oppfølgingsarbeid i form av organisasjonsbesøk,
diskusjoner og oppfølging av planer for 3 tykkes.

15.JEKTER

OG

LEDELSE.

Ledelsen i Rød Ungdom har også forandra seg i forhold til at

sentral-

styret består av 2/3 jenter, og at alle distriktsstyrene i løpet av perioden har valgt jenter som ledere. På en måte kan vi si at jentene nå
har overtatt makta fullstendig i Rød Ungdom. tien gjennom diskusjoner
om jenter og ledelse, har det kommet fram at jentene ikke trenger å ha
makta sjøl om de er valgt til å være ledelsen. Vi blir hele tida fratatt styringa av andre som vil bestemme, og ofte unngår folk å forholde
seg til jenteledelser - det oppstår andre maktsentra i organisasjonen.
Jenter flest har heller ikke ønske om å fylle lederrolla på den måten
mannfolk har gjort det i generasjoner, men hvilke valg har vi? Vi
ønsker mere å samarbeide, bryte ned skillet mellom de som kan og veit
og de som ikke kan. Vi ønsker ikke å være en ledelse som dunker linja.
Men en ledelse som stiller mange spørsmål, som øsnker at folk skal tenke
sjøl, som ikke later som om de har alle svara. fører lett til usikerhet
i oragnisasjonen. Dette fordi folk er vant til å forholde seg til
ledelser som herskere, som bestemmer over dem. Ledelser som ikke dunker
linja blir lett oppfatta som vinglete, og man forholder seg ikke til dem.
En kamp og diskusjon som fører til at jentene virkelig blir ledere, må
også

diskutere hvilken ledelse vi generelt vil ha. Det handler om

hvilken politikk som er viktig.
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For jenter er det kvinnepolitikk, samtidig som en ledelse må være opptatt av all politikk. Kvinnepolitikk står ikke i motsetning til dette,
men er en forutsetning for det. Diskusjonen om jenter og ledelse kan ikke
handle om de dumme gutta, den må. handle om hvilke lederegenskaper vi
ønsker hos ledere.

Situasjonen før landsmøtet -85 var at mange jenter ønska makt
Det ble OCISå valgt en sterk
og innflytelse i Rød Ungdom.
jentetedelse. Vi mener likevel at vi ikke ble valgt fordi
organisasjonen bare pnska en jenteledelse, vi ble også valgt
fordi vi var de som faktisk kunne ta over og lede organisasjonen.
som
utgangspunktet hadde der or ledelsen lite å sloss for
I
jenteledelse. Hvis vi saemenligner med utviklingen i partiet
var den helt anne•ledes. Gjennom diskusjonene om familien,
kvinners -posisjon som halve arbeiderklassen osv., hadde
partidamene en helt konkret politikk å sloss for i partiet,
og det var også den polieikken de ble valgt på.

er de,: vanskelig for oss ii forholde oss
vi jenter er,
Slik
til politikk sem t ar e teorier vi kan veie opp mot hverandre
Detre er kanskje den største styrken jenter
intellektuelt.
.lenter er opplært til å tenke følelser, vere
som ledere har.
opptatt av menneskelige konsekvenser - med et slikt utgangspunkt blir politikken riktigere. Sjansen for å utvikle feil
politikk for arbeiderklassen er mye mindre for jenter, fordi
vi tar med hete registeret av menneskelighet i vurderinga.
Før jenter tør å hive seg frampå, så sjekker vi svært grundig
og forbereder oss svart godt. Dette er ikke dårlig i seg
selv - men griper titt inn i den svakeste sida ved jenterolla. Nemlig at vi er så opptatt av hvordan vi sjøl gjør
det, hva andre synes om det vi gjør. Dette er et hinder for
lede kollektivt - åpner for å gjøre politiske motsigetser
til personlige, og kan før tit konkurranse om "dn beste innledning*" jenter i mellom l'en ledelse.

47.
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16.INTERESSEKA

P E N

Rød Ungdoms 14 landsmøte blant anna følgende i forbindelse
ned skoleprioritering og interessekampen: "Et viktig bidrag
tor å styrke det videre arbeidet med skoleprioritering er å
gjøre grunnorganisasjonen til et senter for alt skolearbeid
som drives. Det innkluderer også tillitsarbeid i elevråd, NGS
og YLI.
I dag er
Sentralstyret må jobbe aktivt for 3 utvikle dette.
det
fører
tit at
oa
dette skiltet alt for stort,
skaer
i
laga
sine,
on
at laga
ODD
elevtillitsmennene ikke tar
kontroll
med
deres
arbeid.
Dette
fører
til et
har innen
kunstig skille mellom kommunistisk arbeid on interessekampen.
Dette skillet M3' brytes.
Med grunnorganisasionen som senter er det eneste egna midlet
skolene. Dette må bety at
til å skyve nå arbeidet nå de v.g.
med det betyr også at
de tillitsvalgte får støtte fra laget,
arbeid oq
laget må ha gren om et skikkelig kommunistisk
hjelper folk med å sette dette ut i livet. Dette innebærer at
en utvider Plattforma tit folk fra å drive snever
skolepolitikk til å ta opp politikk i brei skala."

Rød Ungdoms nåvrrende sentralstyre har stilt seg som oppgave
få skolepolitikken oq interessekampen ikke bare til å bli
å
og viktig for de som er tillitsvalgte
interessant
interessekampen, men for hete Rød Ungdom. Og vi kan vel trygt
vert
si at aldri før har så store deler av organisasjonen
opptatt av å diskutere skolepolitikk og interessekamp.
i YLI i den forstand at våre
on
representerer
den linja som
medlemmer har stor tillit
blir
Men
når vi
flertallet av yrkesskoteetevene støtter.
farre medlemmer som går På yrkesskolen enn tidligere, blir
i YL1.
det et enormt arbeidspress for de som driver aktivt
Rød Ungdom må oppsummere de erfaringene YLI-tolka har gjort i
med å
forhold tit å verve til Rød Ungdom i Oslo, on fortsette
i
YLI-jobbinaa
diskutere on lobbe med å få mer uttelling av
form av nye medlemmer til Rød Ungdom i hele landet.
Å beholde en slik posisjon i YLI betyr enormt mye for Rød
store deler av
Ungdom. Det betyr et sted der vi kan prøve ut
politikken vår blant ungdom on på den måten bety noe i norsk
virkelighet.
en
forhold tit NGS har vi fortsatt innflytelse og makta i
I
On en del av våre gymnasiaster gjør en skikkelig
Gli-er.
del
00
bra jobb i forhold til å reise gymnasiaster til kamp
knytte dem til Rød Ungdom. Men arbeidet p3 gymnasa tiger av
at vi ikke har en bra nok skolepolitisk otat-tform.
00
Veierød,
å bare være mot
ikke nok
er
Det
Ikke
bare
vi må også vare tor noe.
økonomiske forverringer,
Og vi må komme med
si at vi vit ha tilbake den gamle skolen.
alternativer som ikke bare flikker p3 systemet.
vare
Videre så har gymnaset også tått den oppgava å
oppbevaringsplass for ungdom. On hvordan skal Rød Ungdom få
som blir oppbevart'på skolen, de som synes skolen
med de
stort sett er noe dritt, tit kamp for en bedre skole.

Rød Ungdom

har fortsatt makta
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i
id Ungdom har i perioden'hatt uenigheter om hva vi legger
iteressekampen. Fra sentralstyrets side har det i att for
:or grad vart lagt vekk på-at interessekampen ikke er alt,
i at vi har andre motsigelser vi må løse lor også'a drive
iteressekampen med ny styrke. Fra andre blir det lagt vekk
I at interessekampen er avgjørende. Det er det ingen som er
!glid i. Men den er ikke att.
på er
•t Rød Ungdom i tida framover må dreie diskusjonen innhvordan
fordan skal vi drive en best mulig interesse kamp,
(al vi forbedre svakhetene i vårt arbeid og utnytte styrkene
ida bedre.

forhold til interessekampen har Rød Ungdom følgende mål:
at
For det første ønsker vi å reise kampen fordi vi mener
bedra
sin
egen
få
?t bare er gjennom kamp tolk kan
at
samarbeid
med de som
historia
har Tert av
Vi
tuasion.
av
De har motsatte interesser
fitter ved makta ikke nytter.
;S.

For det andre ønsker vi å tilføre kampen folk fører mere
at de
Vi ønsker at folk gjennom kampen skal forstå flest.
alitikk.
am sitter med makta har motsatte interesser av folk
å dn måten kan vi også få flere tit å skjønne viktigheten av
stå sammen og kjempe for et anna samfunn der folk msjøt har
akta, de'rsom flertallet skat få det som vi vil. På den måten
an vi gjennom interessekampen knytte tolk til Rød Ungdom.
av
Irre
å
Rød Ungdom har mye
tredje:
det
For
nteressekampen. Vi trrer om folks virkelighet, hva folk er
hva
for,
av, hva folk synes det er viktig å sloss
pptatt
olk er uenige med oss i. På den måten er interessekampen
iktiq i forhold til å utvikle Rød Ungdoms politikk.
illere får Rød Ungdoms medlemmer gfiennom interessekampen
rtaring med å føre kamp mot makthaverne, og vi utvikler på
en måten ledere i klassekampen.

få tolk til å sloss for sine
det å drive interessekamp,
en
lett
ettigheter er innen enkel oppgave i daa. On det er ikke
interessekampen_
for
de måla Rød Ungdom sette'
til
få
på
er
tolk
av
flertallet
00
kvinnene
rbeiderklassen,
de
av
er boraerskapet som nar seirende ut
Det
efensiven.
Iler fleste kampene.
vilket våpen er det borgerskapet i dan bruker som gjør dem
en
siøl om vi ser
ikke voldsapparatet,
er
Det
verlegne?
til
paitrapping av bruk av politi on millitrret når tolk når
amp.
iva er det som møter tolk, hva er det skoleelevene ~ter når
le går til kamp mot skolepenger? "Vi skutle gjerne ha ijfrna
kotepengene, sier borgerskapet. Men våre Økonomiske rammer
ilsier at vi ikke kan gjøre ,det nå. Dessuten er det jo i
er
Iles interesse at gamle og sjuke tår det best mulig, •vi
o alte enige om at det er viktigst for hele samfunnet.
•
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ei
til
borgerskapet "redusert"
av
blir
Skoleelever
pressgruppe som ser snevert på tingenes tilstand, mens
borgerskapet ser" alles" interesser, og er de eneste som
greier 3 ta økonomiske aWgjørelser som er til alles beste.

Videre blir skotelever møtt med trusselen om utvisning,
oq får ikke oppkopierte prøver, dersom de gjør
eksamensnekt,
seg ekstra motstandsdyktige. Og opp i mot dette betaler
tilslutt alle.
Og skoleelever sitter igjen med den oppfatninga at kamp ikke
gøy
nytter, vi kommer ikke videre D3 den måten. det var jo
mens det sto p3, men det ble ikke noe sørlig resultat p3 den
måten heller.
Borgerskapet bruker først og fremst sin ideologi som våpen
mot tolk. De herskendes tanker er den herskende tanke.
reise
3
framover
tida
i
for oss
viktig
Derfor er det
kampen
interessekampen på de områdene der v4, ogsa kan ta ODD
ideologisk med herskerne.
Rød Ungdoms sentralstyre mener at et av de områdene vi også
3 ta den ideologiske kampen er kvinne on ientekampen.
greier
Der har vi faktisk en helhet, mellom de krava vi stiller i
dag, kampen lor et anna samfunn, og hvordan kommunismen bør
se ut.

For 3 forklare dette bedre kan vi tenke oss at vi prioriterte
de blinde sin interessekamp. Det er begrensa hvor mye vi har
3 tilføre den kampen de blinde fører.
oaså et
interessekamp, blir det
kommunister driver
Når
spørsmål om interessekampen skal "sluke" oss eller om Ni ∎ skal
I den situasjonen Rød Ungdom er i idag er cet
"stuke" den.
viktigst at vi knytter interessekampen tit oss. Rød Ungdom
har som mål at vår interessekamp virkelig skal peke utover de
rammene dette samfunnet har.
den
med
ikke
vi
greide
skolepengeboikotten
Under
argumentasjonen vi hadde 3 sette kampen for en bedre skote
inn i i en større sammenheng, vi hadde ikke nok 3 stille opp
med mot borgerskapets offensiv. Vi sa at vi ønska et samfunn
der folk hadde Lik rett til utdanning, der skolen var gratis.
Men det hjelper ikke hvor mange ganger vi proklamerer at
derfor trenger vi sosialismen, mår hverken vi eller andre ser
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n i det. Ut i fra dette samfunnets
den hett store sammenhenge ttferdiq at vi betaler skolepenger_
press isser er det ganske re avsløre mere av denne overfladiske
Dert or matte Rød Ungdom e finne ut mere om hvordan vi
rett ferdigheten. Vi mått
til Utdanning, og hvilke 5tengster
vi rk etiq skal fa Lik Rett
old til det.
kapi talismen setter i forh
skal fortsette 3
er avgjørende for Rød Ungdom dersom vi
Det
greier 3
vi
en revolusinnær un gdomsorganisasion at
vrre
deler av den undertrykkinga som er
synt igqjøre stadig større grundig diskuterer hvordan disse
unde r kapitalismen, og
s under sosialismen. Ellers blir vi
mots igelsene bare kan løse fine ord og traser,
som kan luftes
vart strategiske mal bare
festlige anledninger.
ved
den måten kan vi fa flere av de som idaq stiller seg
Då
Bare
for
i spissen for interessekampen, 3 se at det de kiemper
Bare på den
ikke virkelig kan oppnås før under sosialismen.
som ønsker
maten kan Rød Ungdom lostre virketioe kommunister
et anna samfunn for sin egen skyld.

I7.JENTEKAMPEN.

Rød Ungdoms 14. landsmøte gjorde et viktig skritt i riktig retning når det

gjaldt jente- og kvinnekamp. Fra før å være for jentekamp først og fremst
ut i fra å oppnå likestilling i organisasjonen og for andre, diskuterte
landsmøtet jentekamp i forhold til å skjønne mer av sosialismen,- hvordan
arbeiderklassen og kvinnene skal få makta under sosialismen. Rød Ungdom
har skjønt at kvinnepolitikk er viktig i forhold til å skjønne mer av kapitalismen og vår strategi for sosialismen.

Rød Ungdoms sentralstyre ser den store betydninga i at AKP satte i gang
familie- og kvinnediskusjonen. På grunn av omstillinga av produksjonen, og
at borgerkskapet trenger kvinnene som billig arbeidskraft, blir også spørsmål an "den private sfære" satt på dagsordenen. For når kvinner jobber
like mye ute som mannfolka, blir det ,ikke lenger naturlig for kvinnene å ta
på seg hovedansvaret for alt det private omsorgsarbeidet, for å gi folk
ømhet, narhet og kjærlighet, med takka å bli sett på som annenrangs,mennesker.
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rtviklinga av den nye kvinnepolitikken i ml-bevegelsen og familiedebatten
ar gjort Rød Ungdom i stand til å utvikle en jentepolitikk som kan fange
lop det begynnende jenteopprøret. Etter at vi har diskutert kvinnepolitikk
lå somrerleir,'Iagsmøter, konferanser og bøllekurs greier vi nå i mye støre grad å forklare klasse- og kjønnsundertrykkinga, og hvilke muligheter
osialismen åpner for frigjøring for kvinnene.
teki Ungdom har som mål at vi gjennom bøllekursa skal få leda jenteopprøret
riktig retning. På sikt har vi som målsetting å bygge Jentefronten, som
lenter i Rød Ungdom har stått i spissen for, til en landsomfattende orgalisasjon. Vi mener at jentene både i dag og under sosialismen trenger en
.gen organisasjon, der de kan diskutere sine interesser uavhengig av andre
brhold.

8.INTERNASJONALT

ARBEID.

[ den første delen av land iletteperioden sto det en ide i sentralstyret an
rt Rød Ungdom skulle prioritere internasjonalt fra høsten -86. Vi skulle
ia sommerleir med internasjonalt som hovedtema, og obligatorisk lagsmøte
?å et internasjonalt tema høsten -86.
;entralstyret valgte å gå bort fra denne prioriteringa, først og fremst
ordi sentralstyret mente det var viktigst for Rød Ungdom å utvikle ei
?lattform å stå på i forhold til norsk virkelighet. Ei plattform for
Hvorfor arbeiderklassen og kvinnene skal gjøre revolusjon i den rike delen
✓ verden ut fra sine egne interesser, som vi kan sloss for ute blant folk.
samtidig er det nødvendig at vi klarer å prioritere stramt for bygge ut
Drganisasjonen. Vi må forholde oss til den styrken Rød Ungdom har i dag,
Dg kan ikke prioritere flere store områder samtidig.
)et er spesielt to ting som har lagt et press på organisasjonen for å jobbe
Ter med internasjonalt:
- Det som skjer i Sør-Afrika.
- Bevegelsen rundt Live Aid/sultkatastrofen i Afrika.
sentralstyrets svar i forhold til Sør-Afrika-arbeidet har vært å oppfordre medlemmer til å reise spørsmål an Sør-Afrika, og norsk boikott, i elevråd, og å jobbe i forhold til. Sør-Afrikagrupper på skolene, men ikke ta på
seg oppgava som organisatorer. Noen steder har medlemmer organisert eller
deltatt i boikottaksjoner - Itlet butikker som selger sør-afrikanske varer.
Medlemmer har stilt opp til demonstrasjoner, bl.a. rundt Maggie Thatchers
norgesbesøk.
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Det finnes i dag, ikke en stor anti-imperialistisk bevegelse blant ungdom på
linje med under Vietnam,-krigen. Menemange ungdommer er opptatt av spørs
Mål knytta til nøden i 3. verden, forholdet mellom rike og fattige land, og
mulige veger ut av den skjeive fordelinga av verdens rikdommer, og radikaliseres ut fra dette. 1 stor grad blir ulike "reform"-løsninger stående
som det eneste mulige. For Rød Ungdom må det oppsummeres som et problem at
vi ikke har krefter til å prioritere antiimperialisme og spørsmål knytta
til internasjonalt i større grad enn vi klarer i dag, ut fra hovedinnrettinga an å knytte seg til norsk virkelighet. Strømninger med utgangspunkt
i internasjonale spørsmål, som f.eks. Sør-Afrika, vil uansett være noe organisasjonen må forholde seg til i åra som kommer, og vi bør diskutere an
og hvordan Rød Ungdom kan jobbe med dette på en bedre måte enn i dag.
Det området under internasjonalt som Rød Ungdom har markert seg mest på
den siste perioden, har vært rundt Sovjets okkupasjon av Afghanistan.
Vi gikk aktivt ut mot IflUs deltakelse ved "ungdomsfredsfestivalen" i Moskva.
Det åpne brevet til Åge Aleksandersen som ble trykka i flere riksaviser,

var nok en medvirkende årsak til at Åge holdt seg hjemme fra festivaler!.'
Under LNU-delegasjonens avreise til Moskva stilte Rød Ungdom opp på Fornebu og markerte seg mot festivalen g innom aksjonen "Ord for fred".

Videre har Rød Ungdom tatt initiativet til et fellesopprop blant de partiPolitiske ungdomsorganisasjonene am å få Kabul-regimet ut av FN.

is
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Rød Ungdom hadde et Afghanistan-Prosjekt under den store TV-innsamlinga i
1985. Her gjDrde Rød Ungdom medlemmer en bra innsats både som bøssebærere
på sjølve aksjonsdagen, og ved å sjøl samle inn kr. 2(.£00,- fra'Rød Ungdom
på kort varsel, trass i at opplegget for dette var prega av rot og dårlig
planlegging fra sentralen si side. Operasjon Dagsverk gikk også til Afghanistan høsten 1986. Her vurderte sentralstyret det sånn at organisasjonen ikke kunne prioritere denne oppgava på topp. Det ble gitt ut en
sentral CD-løpeseddel som ble spredd på skolene. På skolene gjorde enkeltpersoner i Rød Ungdom en kjempeinnsats med OD.
Forrige landsmøte vedtok å ikke avslutte innsamlinga "Våpen til Afghanistan",
men holde fast på den som et redskap til å komme ut med vår krig/fredpolitikk også i denne perioden. Det har vi i liten grad klart, og det har
da heller ikke blitt pcittitert. Pengene fra innsamlinga, tilsammen kr.
190.000,-, har blitt overført til kommandanten Massouds organisasjon i
Afghanistan.
Rød Ungdom har i perioden hatt to offisielle delegasjonsreiser:
Fillippinene, februar 1986. Her var vi gjester hos KM, ungdomsorganisasjonen til NDF (Den nasjonale demokratiske fronten).
•- Belgia, november 1986. Her var vi gjester hos Rød Ungdom i Belgia.

1,9
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19. R UT E

80.

Våren 1986 diskuterte sentralstyret. Rute 80 og Rutes plass i Rød Ungdom. Bakgrunnen
for dette var i stor grad et stadig synkende abonnementstall, et lavt salgstall, og
at Rute 80 var avhengig av subsidier fra Rød Ungdom for å overleve økonomisk.
Sentralstyrets hovedkonklusjon var at vi må kjempe for å opprettholde Rute 80, ut
fra Rutas betydning for Rød Ungdom.
- Rute 80 synliggjør Rød Ungdom på gata og ute blant folk, og fungerer som en reklameplakat for Rød Ungdom.
- Rute 80 sprer politikken vår til mange.
- Det at Rød Ungdom gir ut et eget magasin viser oss som en seriøs og "proff" organisasjon,
Det ble bestemt å gjennomføre ei abonnementsvervekampanje for Rute 80, som skulle gå
fram til sommeren 1986. Gjennom denne kampanje ble det verva en god del nye abonnenter, noe som i første rekke skyldtes arbeidet kil en del lag og enkeltkamerater.
Deppe kampanja ble aldri noe som hele organisasjonen dreiv. Det må oppsummeres at
den ikke ble drevet bra nok som kampanje fra sentralt av, og at den ble dårlig
fulgt opp. F.eks. ble resultatene fra den ti/lyste abonnementsvervekonkurransen
aldri gjort kjent.
Rute 80 har hele perioden lidd under en liten redaksjon, som i ho'edsak består av
folk som også har andre viktige oppgaver. Dette har vært et 1- .ovedproblem i forhold
til å få kontinuitet i utgivelsene. Problemene rundt dette skjerpa seg da redaktøren
meldte seg ut av Rød Ungdom i november 1986. I løpet av 1986 kom det da også ut
kun tre nummer, og våren 1987 kun ett nummer. For framtida må det vurderes å legge
seg på en utgivelsestakt med to nummer hver vår og to nummer hver høst (nå skal det
egentlig gis ut 6 nummer i året, hvorav ett dobbeltnummer). Dette må sees ut fra
produsere og samei helhet på bakgrunn av Rute 80s økoncmi, hva vi er i stand til
tidig gi ut et magasin med bra kvalitet, og hva Rød Ungdom er i stand til å selge.
De problemene som er knytta til Rute 80 og Rutes framtid ligger djupere enn at de kan
løses gjennom ei kampanje (sjøl om f.eks. abonnementsvervekampajer kan spille en viktig
rolle). Til sjuende og sist er det organisasjonen Rød Ungdom som bærer og holder oppe
Rute 80. I dag er det et problem at Rød Ungdom i for liten grad ser på Rute 80 som
"sitt magasin". Målet må være å gjøre Rute 80 så bra at det blir et magasin som medlemmene har lyst til å bruke tid på og selge. Skal dette være mulig, må det settes
av krefter som har mulighet til å jobbe skikkelig med Ruta. Matsettinga må være
å bygge opp et redaksjonskollektiv som driver arbeidet med Rute 80.
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2 0 ..ST UDIE ARBE I DE T.

I årsplanen fra høsten 1986 og fram til landsmøtet ble videregående studiesirkler
satt opp som en av tre hovedoppgaver. Det skulle utarbeides materiale til en videregående sirkel til bruk i Rød Ungdom, som spesielt de største stedene ble oppfordra
til å avholde vinteren 86/87.
Arbeidsutvalget klarte ikke å få ferdig denne sirkelen. Dette skyldes i første
rekke manglende kapasitet til å prioritere ei såpass omfattende oppgave, i forhold
til andre oppgaver som ble prioritert SOM viktigere. I ettertid kan det alikevel
oppsummeres at det var feil å legge opp til videregående sirkler som hovedoppgave
når organisasjonen i utgangspunktet var lite mobilisert for det, samtidig som vi
skulle ut med bøllekurskampanja, og landsmøtebevegelsen lå i startgropa. Sjøl om
sirkelmaterialet hadde vært ferdig, ville det vært feil å da konsentrere så store
deler av organisasjonens krefter inn på videregående studiesirkler som ei hovedoppg ave

tilsier.
I løpet av neste periode må det tas sikte på å få til et videregående sirkeltilbud
spe, .elt beregna for Rød Ungdoms medlemmer. Det finnes et stort udekka behov for
grundigere teoretisk skolering og diskusjoner rundt vårt grunnlag blant medlemmene.
len skal et slikt tilbud bli reellt, må det sees i sammenheng med helheta i planene
Jåre, sånn at organisasjonen er mobilisert for det, og det faktisk blir prioritert
lår det er satt opp på planen.
Forbundsskolen.
)et har i perioden blitt holdt to Forbundsskolekurs. Ett høsten -85 med historisk
tema.
naterialisme som hovedtema, og ett høsten -86, med politisk økonomi som
3egge kursene har vært i Oslo. Kursene som var planlagt våren -86 og -87 ble avlyst
?å grunn av for dårlig arbeidskapasitet og tid til å jobbe med kursene.
'orbundsskolen har lidd alvorlig av å ikke ha en fast ledelse av flere personer
ned spesielt grep om og ansvar for å planlegge og lede kursene, som det var i forrige
?eriode. Forbundsskolen må ikke undervurderes som et av våre aller viktigste tilDud for å gi medlemmene i Rød Ungdom ei grunnskolering i viktige sider ved marxismen.
1 neste periode må det derfor satses på å bygge opp en fast sta4 som har spesielt
ansvar for Forbundsskolen. Når det blir store uregelmessigheter mellom hvert kurs,
/ii ForbunOsskolen "status" i Rød Urgdem uvilkLije synke, og det går oc.så ut over
)rganisasjonens syn N studiearbeid.
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21.ARBEIDET
SJON.

IR at_KriVeR.

K ONKLU-

I perioden som har gått har Rnd Unadoms svakhet vært at vi
ikke godt nok har klart : stå on flere bein.
Sentralstyret mener det er og har vært nødvendig å bruke
marxismen til å utvikle ny Politikk, men samtidig har det i
stor grad gått på bekostning nv det arbeidet vi har drevet i
tillegg. Det har aått utover arbeidet i frontene Og organisasjonsarbeidet i Rmd knadon. Sentralstyret ser Då dette som
et alvorlig Problem i Sorgold tit a gjdre Red Ungdom tit en
betydningsfull organisasjon.
ser sJøisagt at Red Ungdon rå prioritere kreftene stramt.
Vi
En kommunistisk ungMen samtidig er adIsidicheten siktig.
domsorganisasjon må ha massenrbeid, dolitiske diskusjoner,
aksjoner, studier, vervearbeid. Vi må hele tida kjempe for
at RØd Ungdom kotlektimt ermier å vise a'ative på flest mulig
mot
fronter. Vi kan ikke sette dolitieke diskusjoner opp
frontarbeid eter onverdt.

Det vi ,kan lære er at vi s neote oeriode bedre må greie å
Vi har i perioden blanda
findre
spilte piano med ti
her
ike.e ser. at dersom Rød
oppgavene for mye saumrin.
Ungdom skal dreie Uere oppgaver, t erFc, det forskjellig type
å
kunne lede et bøtlekurs for
Det er ikke no!:
kunnskap.
Forekjet_liee oppgaver betyr forskjeldrive en studiesirkek.
lig kunnskap og rå ledes sdreqddt.
Noe av årsaken til at flid Ungdom sentralt har vært for lite
attsidig er at sentralstyret: dtvalq har blitt nedprioritert.
drive ekikketig organisa har ikke hatt kapasitet
Vi
sjonsutvalg, jenteutvalg re eecleutvelg. Dette har fått
følger som at arbeidsltedldee syel har måttet stilte seg i
spissen for alt som ekulle b ;titt gjort. Vi har ikke hatt
et organisasjonsutvalg eoca kunne ha tedy det særegne vervearbeidet, vi har ikke hatt ee ekoleutvalc son kunne ha leda
det særegne interessekandarbeidt. På den råten har Rød Ungdom sentralt stort sett bare keda det sør til enhver tid har
vert hovedprioritere Jt ny dette kan vi trekke at en nøkkel
forhold til at Red Ungdom son helhet skal bli mere alli
sidig framover rr at v styrker det sentrale apparatet.
Det eo ► er Rød Ungdoms styrke er at vi i perioden har samla
d
- ød Ungdom sed oroanieasion har
opp veldig mye kunnskap.
a:tlf-organisaVi er
veldid mye t bidra red politisk.
lor partiets
svare
sjon der flertallet av dedlenmene ikke kar
politikk.
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Ul. i fra dette mener Rød Ungdoms sentralstyre at det er
følgende oppgaver Ai m3 prioritere i neste periode:

Hovedoppgave: 1. VERVING.
2. ELEVKAMP OG JENTEKAMP.
3. STUDIER.

Rød Ungdoms viktigste oppgave i neste Periode er 3 bygge opp
en haiis pa de videregående skolene gjennom verving.
Det er helt avgjørende for Rød Unadom at vi greier 3 bygge
Vi er nødt til 3 bli en det av
en basis p3 skolene.
Opp
2 ha mance flere medlemmer D3
til
Vi
er
nødt
skoleelevene.
skolene, b2de for N bety noe som en revolusionar ungdomsorganisasjon og for 2 ha innflytelse i interessekampen Og for 3
greie og reise elevene til kamp.
opp
Hvordan .folk verver medlemmer til Rød Ungdom m3 levnes
etter de Lokale forholdene. P3 manae plasser vil det arbeidet vi driver i interessekampen D3 skolene vare nøkkelen til
3 knytte nye skoleelever p3 plassen til Rød Ungdom. P3 andre
steder blir bøllekursa hovedmetoden.

1. VERVING.

alvorlige
organisasjonen
setter størrelsen nå
dag
I
har
faktisk
vi
hva
til
forhold
i
for oss
hinder
Strørrelsen
på
muligheter til 3 prioritere 3 jobbe med.
å Prege
organisasjonen begrenser våre muligheter til
virkeligheten rundt oss og kjempe om unadommens tanker.
Oraaisasjonen har et stort behov for 8 oppnå konkrete
resultater, og bygge sec opp medlemssmessig.
Bøllekursene er en konkret oppsave som kan bringe oss
med mange
kontakt
skolene og i direkte
inn på
rett
3 bygge
til
et
godt
utgangspunkt
Dette gir oss
jenter.
mindre
de
farlig
eg3
omland 03 skolene.
et
opp
oss
syntiagjort
sett
hvordan
bøllekurs
har
har vi
stedene
alternativ
Ungdom og gjort oss til et interessant
Rød
som har en fornuftig politikk å fare med.
en
ha
mulig
som
raskt
så
må
Ungdom
Rød
nå.
bøllelederkonferanse der vi oppsummere arbeidet tit
na
startfasen
i
oss
for
hver
mye
tert
har
Vi
skikketige
trenger
vi
Men
bøllekurskampania.
diskutere
Vi må
lor 3 gli mere proffe.
oppsummeringer
gjøres
kan
de
hvordan
er matet med bøltekursene,
hva
00
hvordan
skal
vi
få
bøllekursa
enda
mere
kient
bedre,
ettertrakta blant jenter.
Giennom bøllekursa knytter vi også til oss den viktigste
stremninga blant Jenter. Rød Ungdom m3 ikke undervurdere
na
iente
i
er
nedlagt
som
sprengstoffet
det
avgjørende
on
mektig
Dette kan bli ei
kvinnebeveaetsen.
kan
Rød Ungdom
kampen for et anna samtunn .
i
kraft
opprøret
som
gir
ientene
politikk til
en
komme med
retning.
112 3
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betyr
prioritere bøllekurs oå topp,
fortsatt
trenger grundige diskusjoner om guttenes plass
Styrkem i kvinnebevegelsen gjør at det
Ungdom.
ienteprioritering.
forhold til ei
motsigelser

vi
at
Rød
i
skaoes
Derfor

er det også viktig for Rød Ungdom å diskutere hva dutter
Dette må til for ikke å få
har å vinne på kvinnekampen.
eller gutter som bare er
organisasjon,
en - kjønnsde It
at
hete
organisasjonen
kiemoer for
trenger
Vi
nikkere.
de samme mala.
legge
vi
må
vi prioriterer bøllekurs og vervinn,
Når
Erfaringene
få
til
det
srreane
vervearbeidet.
vekt Då å
nok
viser at vi ikke har hatt godt
siste periode..
fra
Videre
viser
det
seg
at
steder
som
hete
grep om dette.
kontinuerlig
et
hovedoppgave h-ar drevet
tida unnsett
vervearbeid, har resultater å vise til.
på
vart
som har
At de
tenke sånn:
vi
de
vi
driver
elevkamp
sammen
med
er
omlandet
bøllekurs,
i fra det må vi peke oss ut politiske miljøer
Ut
vårt.
eks_ vare
Det kan f.
vi ønsker å verve til Rød Ungdom.
eller
de
som
er
knytta
til
et YLIJentefronten i byen,
Det
gir
organisasjonen
mye
større
eller et NGS-GU.
DU,
enslig
enn
en
aktivt
miljø,
å verve et politisk
kratt
er
front
som
en
Et Politisk miljø
her oq der.
svale
om
xunnskaper
med
kollektiv,
et
allerede
utgjør
samfunnet.
Framover

må

Men det å verve til Rød Ungdom er en egen kunst som det
til.
,reng seregen praksis og særegen kunnskap for å få
larer
er det viktig at ledelsen i neste periode
Derfor
Irrer bort den samla kunnskapen
kunsten å verve,
bort
organisasjonen har om dette. Vidre blir det vikita å
bygge opp vervesentra rundt om i landet, sånn at verving
blir ei reell hovedoppgave, og ikke bare en plan på
Papiret.
interne
også
det
trengs
vervinga
til
få
N
For
diskusioner i Rød Ungdom om hvordan Rød Ungdom funderer,
eler
sitt,
hjertet
er i Rød Ungdom tolk har
om det
om
Det
trengs
diskusjoner
skal bl i sånn.
det
hvordan
vare
på
greie
å
ta
skal
som et kollektiv
vi
hvordan
noe
betyrat
folk
mener
at
de
sjøl
folk og fostre folk,
Rød
Vi må også avsløre herkerteknikkene
i Rød Ungdom.
av
for
hver
enkelt
en
som
gjør
livet
surt
hva
Ungdom,
oss.
oraanisasionsapparatet
Videre trengs det ei styrking av
kan
spissen
for
at flest mulig
må
gå
i
Ledelsen
vårt.
av
den
,
,
alle
nvrriggjøre
os
tår organisasjonskurs. Vi må
drive
å
om det
innehar
orgajsasionen
kunnskapen
Lære seg å drive butikk betyr at
oragnisasjonsarbeid.
Vi
vi slipper å bruke så mye krefter for å få til ting.
og
"orging"
å bruke så mye tid oå unødvendig
slipper
møter.

34
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2. ELEVKAMP

,;EMTEKAMP.

Leste ungdo nsoraani sasionen >en k-an (33 i
Wod
konsvent ktzssekapratinje i elevbevegelsen i
spissen ^o•
Gjennom 3 politi den videreq3ende s!zelen og i jentekarpen.

sere ag led( , tc,7Jnpene m3 vi legge grunnlaget for 3 drive det
mene..
serega ,:ervez, rbe :.det i tita -:tning tit disse
JENTEKAMPEN.
Rød Ungtor.7 r,
det gryende,
oppeavz..r

1) G3

i

se det som sia o;-..; nave l ta 0015 i seg og Lede
. -teonurSret.
kanDen:

Vi rs)å stilte oss to strategiske

spissen for snregen ienteorgzJnsering.

t.'cags det ei seregen organiserjentenppere't f2
Det :renn et st c' 2 utvil . Le Dol j;tkk ->c; strategi for

irq.
den s.. :egne jentekalanca.

Jv'leager av ,Ivitke linjer som
7- d
Innilvtetse
i
Jentefronten i samarbeid med
Ledelsen.
det
beste utgangspunktet Rød
uavhengige radikale ;enter
(1;-1 ,1dolD kan be tar r vinne '..edelTen i jenteop,eøret.
spi ,;sea for 3 bygge JenteUnztdon-jente -)e'08 (iertor n
Rift
fronten ned 12/settina 3 gjere den Z.andsozfattende.

Hvil.(en vei jentekauen skul

•

bov;..!drI3tqr 7 3p ,,e ^e4 t' re skc,leelver i den videreRc' Ul c>c
- dette tjelder ogsL jentearbeidet vart.
13ende
Jentear'_Ne'gJet ")å skolene n5 delen inn i to E-,ovedinnrettinger:
Reist kar uen for <;.eregne ie'tte:zrav a5r det gjelder utdanskolen.
den vid- , reef, eade
je‘irer
- orbeld.1;
nsnfi oq
r5GS
og YLT
,
,Aeubevene/en
Denne kamnen ca ;girri
e ,In:-cin;sasjener ntd jewn.profit D3 in n3 bli jentnes

teresekaarapPeidet.
Ftre den helhettie!e jentepotiske kz ,, enen inn i skolen og
Tzs Cp» -.;:“- ne, 6-tinerdalden, familietevorwan .!'sa-:jon::ae.
ens rotte etc. til liskusjea tor 3 4 A jenter til 2 sloss Da
et 'srei .r, r

••
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Bøttekurs som hovedmetode.
utnangspunktet vi har i dag blir bøllekurse Rød
Med
Ungdom har starte det viktigste middelet tit 3 komme i
et jenteopprør.
kontakt med oq stifte ose i spissen for
Hovedmålsettinga med beillekurse n3 være 3 mobilisere uavjentekampen 03
henetie jenter til e sloss sammen eed ose S
eamtidig må Rød Unodon hele tida drive seralle omelder..
egent vervterbeid rundt bleltekursbeveaelsen for å trekke til
oss de mest ranseredne.

være å ta ledelsen i og
Rød Ungenme endee st o re målsettina
dag_
Svakhetene
våre
i elevkampen i
utvikle eleveampen.
knyt;:e!- sffl:! Ec, YedsaktiQ tY t to tines:
eee en nanøeleull nolitikk og mangler
- Vi
iobbSnna vår nt gymnaset og i toreold til
oeneosisien i NGS.
- Vi har problemer ned å knytte det szreane
arbeidet

for
strategi
organisere en
kommunistiske

e vervearbeidet tit elevkanoen.

Skal Rød Unedom ta et ilritt framover j elevkarpen sa ma vi
Her har vi nye å Irre av arbeidet
løse disse problemene.
vart i YLI.
tilknytning til elevkampen m3 Rød Ungdom reise følgende
I
diskusjoner i perioden som kommer:
-

Cymnasets
nInga?

seregne

karakter, hva vil vi med gymnasutdan-

fagkriideologifornidlinqa 1 gymnaset,
- Kunnskaps- og
tikkene plass i kampen.
- Gymnaset i forhold til omstillinga av samfunnet.
- Jentekampen på gymnasene.
i
Streeteei
oq politikk i forhold tit opposisjonsarbeidet
MGS.

- PoLitisering av elevkampen - hva betyr det?
massebevegelsen - vår rolle.
- KnmeJnist
eete er sjølsagte ting som henger sammen, nen etter sentral s;:erezs menine alle viktige eino for å styrke oss i elevkanoen.
alvorlig
.• ti .lega mn eod e!nadons ledelse i neste periode taDette
kan
Då å mjenvene tillSten hes Rmd Unadommere i YL;..
Og
hare skje gjennom at ledelsen tar grep om ereksjonen
bakker Opp våre tolk.

3. STKIER.
Rød Ungdoms største utfordring i tida framover vil forsatt vere å bruke den
marxistiske teorien e som et redskarp for å utvikle vår analyse av kapitalismen
og vår strategi for sosialismen.
Vår filosofi er at det ikke hmldla reise ungdom til kamp uten at'vi har et
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folket skal knuse kapitalismen og
program for hvordan flertallet av
bygge- sosialisme, uten at en ny herskerklasse kommer til makta. Vi mener vidre åt det er umulig for arbeiderklassen og kvinnene i Norge å gjbre revolusjo med en sosialdemokratisk ideologi som den herskende tanke. Det er heller
ikke slik at folk gjør revolusjon bare de har det ille nok. Vårt mål er derfor
bli et idologisk alternativ for den norske ungdommen.
Den største faren i en tid hvor mar>rismen ikke har framgang er at vi slutter
å tene de store tankane. Vi slutter å diskutere målet, kommunismen oq vår
strategi for å nå dit. Vi slutter å diskutere revolusjonær teori knytta til
Norge.
Opp not dette står de enkle løysninger san er å dreie organisasjonen inn på
mer "gangbart" politisk arbeid, og på den måten unngå å konfrontere folk med
vårt heihetlege politiske grunnlag.Dette er en linje sosialdemokratiet i Norge
har fulgt: Vi er sosialister sier AUF, men det er ikkke tid nå for å diskutere sosialisme, derfor må vi konsentrere oss om å reformere kapitalismen
til, folk sitt beste.
I en slik situasjon mener vi det er avgjørende at vi har eit fast ideologisk
holdepunkt. Med dette mener vi å gi medlemmene en stødig politisk plattform
å stå på, san gir større sikkerhet til å tenke sjølstendig og til å orientere
oss i det stadig skiftende politiske bilde.
Det er først og fremst gjennom å studere marxistisk teori at vi er i stand
til å gi medlemmane våre et slikt grunnlag. Og videre er det gjennom å studere
marxisten at vi blir satt i stand til å videreutvikle politikken vår og de
samfunnsmessige analyser.
Rød Uhgdom må derfor i neste periode gjennreise studiarbeidet, dvs. å sette
medlenuene inn i den marxistiske teorien, og på nytt ta studiene alvorlig.
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5L

1' T OR D.

Eoegerskapet i Norge tør ikke tenke stort,
politiker7 ne maler
på den samme kverna, skylder på hverandre som de har gjort i
For å bevare de bestående maktforholda er de
hele 80-åra.
årsaken
nødt
til å tenke smått.
De kan ikke virkelig finne

i
en
til
sulten
naturødeleggelsene,

3.

verden,

eller

årsaken

til

eller finne noen
løsning i
forhold
hvordan kvinnfolk og mannfolk skal tå et bra liv.
Dersom de

diskuterer
det
vil
deres
fantastiske
livsløgn om det
tusenårsrike falle.
Rød Ungdom nå ta i mot utfordringa. Men vårt alternativ må
romme mere enn hat og fraser, vi må se mere enn forferdelsen.
Vårt

alternativ kan ikke bare bygge på at alt er så jævlig,

den må også romme menneskelighet og kirrlighet.
hvor forferdlig vi har
orril
8 bare framstille det jevlige,
i
og
det,
vil
vere
et
skinnangrep
på
kapitalismen,
bare
virkeligheten virke som en hjelp for borgerskapet,
fordi den
inneoder menneskeforakt.
kan lett føre
til
g bare avsløre kapitalismens elendighet,
hat mot menneskene og har ingenting å gjøre med den framtida
arbeiderklassen oq kvinnene representerer.

Vi kan ikke ha en

mennesket
og nedvurderer
fiedntliq til
mennesket.
Det vit også bli en politikk som er fiendtlig til
råtteneskapen
arbeiderklassen og kvinnene.R presentere bare
uten 8 si noe mer fremmer uskikkerhet,
tår folk til å miste
trua på seg sjøl og egne evner,
oq hvem har nytte av en slik

pol.itikk som er

politikk.
Vi
må oqs$ gi folk visjonene,
trua på mennesket.
Visjonene
tord~mer det neverende oq streker ()podet framtidige
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LftNISMQTETSTILLEGG TIL BERETNING.
kara.? s .3:
——

Rød Ungdons landsmøte vil markere seg mot et syn som sier at
kommunistpartiet skal bestå av arbeiderklassens intelektuelle
smlborgetige intelektuelle Og vil fremme følgende syn:
no
Dersom vi har som mål å lage et annet samfunn uten
unde ,:trykking,trencler vi et kommunistparti i Norge som bygger
mest revolusjonære
og
den viktigste
kLassen,arbeiderklassen. Arbeiderklassen må være kjerna og
ryggrapen i et norsk kommunistparti.
Partiet må vere åpen for alle revolusjonere,men arbeiderne må
spilte hovedrolla i organisasjonen. Partiet må dessuten legge
stor vekt på at kvinner skal utgjøre minst halvparten av
medlemmene,oci vere like godt representert som menn i alle
ledd i organisasjonenkap.4 s.6:
sentralstyret sier på side 6:"Den viktigste
til
BereIninga
IzIren innafor bevegelsen,har vært den strømmninga som gir opp
i
L“ politisk og teoretisk revolusjonært alternativ
,

Dnne linja uttrykker altrnativer som:
*, ferdig teori for sosialismen,vi har en grundig nok
"V
:
;e
av
kapitalismen i vesten,flertallet av det norske
analy ,
folk vil slutte opp om vi bare jobby lenge nok,bare krisa og
situasionen I 3. verden har utvikla seg langt nok så folk kan
at vi har' rett."
L'inl5w:tet i Rød Ungdom mener at dette er en direkte feil som
ir.k ,rt hører hjemme i noen beretning. En beretning skat
innholde en oppsummering av motsigelsene som har stått i
organisasjonen. Sitatet fra side 6 er ikke korrekt
oppsummering av motsigelsene og strømmningene som har stått i
her er en
opp
organisasjonen. Det syn som kommer
organisasjonen,oet
vulgarisering av standpunkter som står i
som aldri har sakt noe sånt som det står skissert på side 6.

f'
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Rød Ungdoms 15, Landsmøte tar sterk avstand fra det som står
i beretning.::.
Til kap.5 s.8:
følgende
Landsmøte tar avstand fra
15.
Ungdoms
Rød
formulering i beretninga:
samfunnsutviklinga , blir
"Fordi folk sjøl ikke har makta over
ingen
Du har
spill.
et
i
man ir, are en uviktig brikke
innvirkning på utviklinga i samfunnet etler over ditt eget
liv."
Landsmøtet mener denne formuleringa uttrykker et fullstendig
eitatig syn på arbeiderklassens rolle under kapitalismen.
Sjøl om arbeiderklassen ikke har makta under kapitalismen ,er
det arbeiderklassens kamp innafor klassekampen som nettopp
avgjfIr »ilken retning samfunnsutviklinoa skal ta. Å ikke
bare det:
og
organisatoriske,politiske
arbeiderklassen
er
Det
ideologiske styrke som nettopp kan sprenge rammene for den
kapitalistiske produksjonsforholda. Arbeiderklassen er derfor
ingene uviktig brikke i et spill sjøl om den ikke har makta
over samfunnsutviklinga. Arbeiderklassen er den av gjørende
brikken i klassekampen under kapitalismen.

Til kap.11 s.15:
Rød Ungdom er AKP ml's ungdomsorganisasionsopprettet av
partiet for å drive særegent revolusiontrt arbeid blant
ungdommen. Vårt mål må viere å lede ungdommens kamper politisk
ei klassekamplinje,bygge en
Då
organisatorisk inn
Og
revolusjoner masseorganisasjon blant ungdommen 00 delta i
utviklingen av teori til den revolusjonre bevegelsen i
Norge.
Rød Ungoms teoretiske og politiske plattforn er AKP ml's
prinsipprogram. I forhold til ei videre utvikling av den
marxistiske teorien,må Rød Ungdoms rolle vurderes utifra at
at
Og
organisasjonen er endel av helheten i ml-bevegelsen
egene
bygge på det sier
utviklinga må
denne teoretiske
Politiske massearbeidet Rød Ungdom driver som endel av mlbevegelsen.
Til kap. 21 s.32:
Rød Ungdoms 15. Landsmøte mener at vår marxistiske teori
først og fremst skal vere et redskap for forståelse av den
norske virkeligheta og kampen for å forandre den. Studiene i
organisasjonen må vere retta inn på konkrete analyser av
norske kapitalismen og hvordan vi skat ta
utviklinga av den
offensiven idaq.. Dernest på studiene hjelpe oss til en
analyse av prinsippene for organiseringa av vårt alternativ sosialismen. En stor fare i ei tid hvor marxismen ikke har
"modernisere"
Og
framgang,er at vi begynner å forandre
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marxismen i 'takt nec; det til ,8r, hver tid, ski -ite , kde
moter.
Ei
arna fPre er st vi gir ODD å kjem't, e de korkeetL
klassekanpen ,.?
fordi
medienme,sness .:g
resultater.
...3e!
Ungdom mG de-or
i
neste.
t'cri ,-)de ta
studie3rbeidet eia alver ved 2 sel -_e muitenme , e inn
;
marxistiske
teorien og bruke studiene til biz.,o
tit 2
4,4
perspektiver pa den daglie khaper.
Vedtak til berecninga:
Landsmøtet
som
vart

i Raud Ungdom vil kritisere
skrive
i
Leiret

ein
til

.4 ev dei

;:inga

1.3QS17"21'

skutei , olitikk.Landsmdtet vit te avtem.1
hvc:.)t)relemet
vart i innteresseka.ipen er 3t
an e- tekonem;sti.;
som
C
står om at YLT drive- 5oruelig pelitikk.
Raud Ungdow; landset te [17. , tr7r
e4!ive
vil
vere
ei
viktig oepg3ve ter eir ,
ungklme
erganisesion. Raud Unedom na ca i sp:ssee
D
eeise
Innteressekae. pen på den videreePeeide skuten.
.(,s4,een om
Lunnskapen
i
skulen,er
ein svært
kang
for
arbeiderklassen.
Vi nå vere der for a
*i.an rH(eig
retn;g.
V
na driv han for a lære v han s og for 3 kn•n skuleelevene
til oss.
Hovedprobler2ee
grad greier

er ikke økoaomisme,r:len at vi ikkie i ',,toc
1=me oss ut i
interesse-kempenpOg le i e
interesse-kampen serlig Dn gymnaset.

Samstundes vil alltid sorersmalet om »keaomisme vere eit
sentralt problem fnr den ,communistike ruvsle,4,
./an
føre over i reformisme ocis3 i elevkampepde;sc
C E
n
røysta
tilfdrer
klassekampen
tepei
cg
kommunistilk rfyste m2 ogs 2
- , vere no m.eire 2b1
Vidare vil Rød Ungdoms lands' te met:,
.

om at YLI driv ',orgel-in potti!:k sei daue: og makteleus.
YLT
er
ein proqessv orgar,leinm sen 1
drv;l:issekarr..
--.:e 1
utfra
:ee's
riteresser.

'':,..,,

DVG, RftD LMGDOn:

Rw! Ungdom er den
eneste ueademsorganisesi9v i
spissen feer e1 l'.orsekvent - kle.,seka:ipinje i '.'e)1,-.4:.4.Lsn
Øen
videregaende
skolen 1-'4
i
ienteiknw.e7;.
r, , efinu -.?
Politisere ,a lede ke,ms—ene , n vi lene. gri -,n1c.ak
or å r.irlve
det styregene vervearbeidet i

inItn:nu

'Ød Umgdoas viktigste opegeve • neste eeicue
en
t'.5 p de videregaende skulete.
Vi

'er n.adt til

hyde

or;-,

bli en del ae s!“Nleelevef+e.;vi ei :iddt t“ å
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ha mange. flere medlemmer gt skotene,både for 3 bety noe som

ungdomserganisasion og tor å he innflytelse
interesskampen on for 3 reise elevene til Hamp.

revolusjoner

OPP
Hvordan folk verever medlemmer til Rdd Ungdom må legeos
etter de lokaleforholdene. ?å nanee plasser vil det arbeidet
vri driver i interessekamper på skolene vere nøkkelen til 3
knytte nye skoleelever pt dassen normere til Rød Ungdom. P3
andre plasser blir beltekursa hovedmetoden.

I. dag setter størrelsen ot erganisasjonen alvorlige hinder
har mulioheter tit
forhold til hva vi faktisk
i
tor oss
Strrelsen på oroenisasjonen
3 jabbe med.
Sprioritere
begrenser våre muligheter til 3 prege ktessekamoen.
vi tenke sånn: At de som har vert med på
bøllektirs,de vi drive elev ■<.?we sammen med er omlandet vårt.
rei det så m3 vi poke oss ut et politisk miljøer vi
i
Ut
Det kan t.eks. vare
ørsker '3 verve til Red Ungdon.
Framovee

Jentefronten i bven.eller de som er knytta til et NGS-GU
gir
eller et YLI-DU,eller rundt elevradene p3 skolene. Det

organisasjonen mYe større kraft t verve et politisk aktivt
miljei,enn en enslig svale her og der. Et politisk miljø som
en front uegjer allerede et kollektiv ned kunnskap og
handlne i forhotd til kla::sesenfunet.

Det 3 verve til Rid Ungdoms er en egen kunst son det trenger
seregen praksis og seregen kunnskap for å få til. Derfor er
å
detviktig at ledelsen i neste periode bre• .port kunsten
onen
har
om
verve,tere bort den sammlee kunn.c.'keden oeganisas i
dette. Videre blir det vietig å bygge alp vervesentra rundt
omkring i Londet,stnn at vervinga blir en reell
hovedeovepog ikke bnrc en plan pe papiret. For 2 ft tit
verving,' trengs der også intern diskusjoner i Rdd Ungdom om
hvarden Rød Ungdom fungerer,oti det ee i .:rid Ungdwi folk har
hjertet sitt,ellee hvordan det skal bli s'i:er,. Deo trengs
d',skusioner om hvordan vi e,,m eoleetiv sat aeeie t ta vare
!ca og feeere fole,at fetk eic:t ').tvr noe i edd UrodotP.
pq
Vi m!! 0Q.ei, avsløre herseertekreker i efe.,; Unclem,.åtvr som ejør
livet f.13-e for hver enee;t en iv ,:, re.
JPITEXeMP.
Rød Uncidoer mt se det som sin oppgave t eo ger

.g cg tede

det (Ireees jenteceerQ:ret. Vi mt stille oss to strategiske
opppaver i taimper:
G3 i spissen for i'eregen jenteoroaoi:eeing.
seeregen
det ei
Skal jenteoppr:Qret få noen ;,rett trenes
.,olitikk
og
,tvikle
sted
3
et
erenos
oroantsering.
ste,, tecr, for den snregene ientekanpen.
ientekenpen ter avhenaer cv kvi ikon linjer som
Hvilken ve;
Innflytelsen : ,ventefronten i samarbeid med
ledelsen.
vinn
rød
gavhenoge radikale ient:. , r er d.:.t beste UtQCrQsounktet
d
'!,
lenteoporQret.
vinne
ledelsen
i
engdPm kan :la for 3
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derfor gjøre sitt beste utifra re ssurser $
g$ i spissen for i bygge Jentetrontenpmed maleseetning t gjøre
den Lendeomfattende. En viktig det av bygginga av
er et den tee uteengspunkt i organisasjonen
jentefronten
evionefronten,oe er under organisasjon til denne.
Umild» jentene m2

2) utvise jentekempen på skolene.
Uer ome beveemZIOruppe ni vere skoleelevene i den
Rød
videregående akelen - dette gjelder også jente arbeidet vårt.
Jentearbeidet ei skotene ni deles inn i to hovedinnretninger:
gjelder
::nepen ?or seregen jentekrav nåe •det
- Relea
utdaening oe fereo',C for ;enter i den videregående skolen.
penne kaupen a p fres gjeenon cetevbevegelnen. Vi skal kjempe
for at VIA og EAR ',Air jentenes elevorganisasjoner med
jenteprofil mfl interesskanparbeidet.
e Føre Jen Nethetelige jer;epelitisee kampen inn i skolen og
etoverganfsesjonene. To opp pornop6-tinersdagen,familiens
eotlo etc. til dlsusjon for å f jentene til å sliss p et
breiere grunnlag.
tiCJELMETObE.

31DLLE9C , 7R;

dag blir betlekursa Rød
t!et uteengsounktet vi %er
lireetleu Ner starta eiet viktigste niddelet til å komme i
kontattt ceed <>q stilte oss i spiseen for et jenteopprør.
mobilisere
ved h6llekursa me vere å
neve 6o
saoner
med
'ossi
jentekampen
pi
ztann,
uevheeeige jenter til
otte omrMer og oreeniseee seg i Jentefronten. Samtidig må
9ne:4dc.1 hete tids crime stiregent vervearbeid rundt
Røed
trekke tit oss de mest
r
re(le:lureeveeeLsen
utvikles
i retning av å ta opp i
aøtt~sn
bør
fref
fiskre► deee.

red

sel

konrete kn:ac, vsak(?r og keeitelisnekritikk.

ELCVKAg:R

Nø< Veqlems endee store aeteettnine n2 vere n ta ledelsen i
",vekhetene vore i etevkampen- i deg
etviktn. olevkeeeeee.
kiwtZir ne ‹:T: ~'!4sak4-,Liti tit t.e, tinn:

en eenv,ttt pntitikk og ~Iler strategi for
forhntd tit organisere en
je>bbln ,lt øy r ran enfelnnet oej
opeoelejee i 1G.
1/

,•ø)btenr slod fl knytte det ser-egene komounistiske
:erv ,zerbeiet til elevkampen.
Unidoni
tri rt• skritt troremer i etevkampen si mi vi
Skal 2resij
lø$2 Mnsn: z) , btr,3r, .. Hev har vi 1 ,„:e å tare av arbeidet vårt
i t'LX.

- Vi b41r

,

I ttfteetnine tit e/evkarepen m3 død Ungdom reise følgende,
iskusjooer i perioden eOn kemner:

Gyt~et zeregleee kr,rkter,Nva vil vi med gymnasutdanninga?
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- Kunnskeøs - og ideetogiformidlina
plass.

gymnaet,fagkritikkens

▪ Gymnaset i forhold til omstillinga i samfunnet.
- Jentekaupen p& gymnaset.
- Strategi oq politikk i forhold til opposisjonsarbeidet i
Poitinerinq av elevkaii>e'n,hva betyr det ?
- Kommunist i massebevegelsen - vyar rolle.
sjølsakte ting son henger sammens,men etter
er
Landsmdteta mening er det viktige saker som vi ml forstil,for
rtyrke oss i elevkampen.

Dotter

I tillegg nn Rød Ungdoms ledelse ta alvorlig p3 3 gjennvinne
tilliten hos Red Unedommere i VIA.
STUDIER
I tida friaMover nn Rød Ungdom studere den marxistiske teorien
sog et redakep for å utvikle var analyse av kapitalismen og
var strateg( for Gosintismen.
Det er evgjørende st vi har et fast ideologisk holdepunkt.
Ned dette +moner vi G gi medlemmene en stødig politisk
Olattftrn $ nt! r>å,som gir større sikkerhet til $ tenke
sjølstendig og til li nri•ntere seg i stadig skiftende
politisk bilde.
Gjennor a ntmdere marxistisk teori er vi i stand til & gi
1.ct grunnlag. Og videre er det gjennom &
medlemmene v?re
studere mersisnen 07 v( blir satt i stand til 3 videre
utvikle oe,Vtikker vlr og de samfunnsmessige analysene.
RP4",mgdor,, nF, i T , st(, periode ojennr•eise studiearbeidet,dvs.
$ sette ~mennene inn i dm.n marx i stiske teorien,og pl nytt
ta .3t1,!iien rAN("1.11q.
VI nn utvIkle et allsidig politisk miljø oq en allsidig
aktivåtet i erganinesjonen. Vi må delta i de samfunnsmessige
bøvegelsege blant unodom. Vi m& gå i spissen'for aksjoner,gi
medlue ene kunnskap og utvikle diskusjoner og analyser
tilknytte disse bevegelsene . Noen av de viktigste (utover de
sod er neVIt før) erx
• Antirnsisne
• Miljøkamp
• Smtideritttearbeid og anti-imperialisme:
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- Kamp for boliger
- Fagbevegelsen.
NEOSTERTE FORSLAG TIL BERETNIN6A.
Til kap.[ s.8:
.........
Rød Ungdoms landsmøte vil komme med følgende kommentar til
beretninges ksp.8:
Ut ifra dies, målsetningene utvikla det seq to hovedlinjer i
organisaejnnen. En linje som gikk inn for at Rød Ungdom
viktigste rolle i kampen var å lede den politisk og
organisatorisk. En annen som mente at dette først og fremst
skulle knyttes til valgkampen og propagandaen for Rød UNgdom
og sosialismen.Den siste linja vant gjennomslag i ledelsen oq
blandt et flertall av medlemmene.
I ettertid ml dette oppsummeres som en feilaktig strategi for
Rød Ungdom 1 den konkrete situasjonen vi stod i. Medlemmene
hadde lite grep om den hetheteLige skolepolitikken oq det ble
gjort store politiske feil i kampen. Strategien med først og
fremst markere Rød Ungdom gjorde at medlemmene våre ikke tok
ledelsen og utvikla kampen blant folk. At vi stod svakt viser
ogs8 den forvirringa som Kjell Mangne Bondeviks utspill
skapte i våre rekker.
Problemene som utviklet seg krevde en analyse og et svar p&
hvordan vi skulle gripe den an. Her stod også to syn oppmot
hverandre. Et syn som mente at vi mengla hetheteliq svar og
en analyse 31, skoten og soge konkluderte med at Rød Ungdoms
hovedstratwi måtte vare 5 utvikle dennne.
Opp i mot dotte synet stod ei linje som konkluderte med at vi
hodde et idealistiske , målstninger oq en feilaktig strategi
for kampen. Og at svaret vårt måtte vere å knytte medlemmene
tit Interensekampen for å utvikle politikk og strategi i
sammenheng ned (tamper. Problemene vi hadde med å verve måtte
knytes set denne strategien oq vervearbeidet måtte drives
stiregent ned basis i interessekampen.
Linja med 3 konsentrere oss om å utvikle helhetelige svar
vant gjennom i ledelsen og ble fra våren 86 hovedprioritet.
Vi kan pr lø dag oppsummere at denne linja ikke har ført tit
er mer
og
at Rød Ungdom har styrka seq i elevbevegelsen
knytt* til norsk virkelighet.
Til tross for dette førte skolepengebolkotten til at det ble
aksjonert en rekke steder rundt omkring i lendet og til at
diskusjonene om Lik rett tit utdanning ble reist. Men dette
Rød
var først og fremst elevbevegelsens fortjeneste,ikke
Ungloss. Enkeltkamerater som hadde en riktig strategi for
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kampen stod i spissen for disse kampene noen steder,problemet
de opplevde var at de menola en revolusjoner bevegelse i
ryggen oq hjelp til stiregent vervearbeid.
Til kap.9 s.12:
Rød ~doms 15. landsmøte vit kommentere beretninqa på s,9
var eit bra tiltak som fikk samla
Skotakonferensen 86'
stormsjeler av organisasjonen til ein oppsummering av
skutelobbinqa og det vidare arbeidet. Konferansen oppsummerte
fleire problem vi hadde,oq drog opp ein diskusjon om skulen
idaq oq utviklinga av denne-med vekt på ABCtag,Veierødmodelten osv.
Der ver ei rørsle som sa at vi måtte starte arbeidet med å
i
og
skulane
vårt
på
vervearbeidet
styrke
el~bevegelsen,Jobbe for ein politisk plattform og ein
strategi for gymnaset og jobbinga der oq kjempe mot den
sosialdemokratiske ideologien i skulen-spesielt representert
ved veierødmodellen.
linja oq rørsla vart sett til side av ei linje som sa
Denne
at vi ai finne "svaret",som seinare reiste diskusjonen "blir
du dum pi skolen" og som på sommerleira resulterte i parole
"opptøys skulen".
Denne operasjonen snudde Rød Ungdom i stor grad frå å vere
ein utadretta orientert organisasjon til ein meir innadretta
orientert organisasjon.

Landsmøtet meiner ar dette var eit feittak som har vore et
politikk
hinder spesielt i forhold til utvikling av konkret
som verktøy /or interessekamp-folka. At "svaret" linja vart
køyrt fram mot den andre linja må også ta ein stor del ansvar
sett
har
og
ser
splittetsene vi
dei
store
for
organisasignen.
Til xap.10 s.13:
111.."rn

m.

mplmap.m

Den ny linje som vant flertall i ledelsen a ble grunnlaget for
nye diskusjonene som bl.a. "oppløs skolen" og "blir du dum på
skolen".
Dette har bragt mye nytt inn i diskusjonene,og har vert en
det
interessant diskusjon i seg sjøl. Men dette var ikke
medlemmene våre trengte for å utvikle kampen.
redskapet
Diskusjonen har vert et forsøk på å trenge dypere inn i
skolens vesen,oq har kommet fram til strategier for skolen
under sosialismen.
på
presentert
ble
skolen"
"oppløs
standpunktet
Da
somaerleiren,var dette en konklusjon på en diskusjon som ikke
hadde vert ført ute i organisasjonen. allerede da sto det
uforenelige motsigelser i diskusjonen,i tørste rekke disse
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motsigelsene:
1. A Hovedsida ved skolen er at den er en institusjon som
elevene kunnskapen.
fratar
Hovedsida ved skolen er at den er en institusjon som
8
tilfører eleven kunnskap.
er
institusjon
sjøl,som
seg
i
Skolen
2. A
problemet,instrumentalisme og fremedgjøringa ligger i dets
vesen.
Det er klasseforholda i samfunnet som avgjør skolens
8.
rolle,har arbeiderklassen makta i samfunnet kan den skape en
skole for seg.
3. A Skolen er
arbidsdeling.

avgjørende i reproduksjonen av klasser oq

Skolen er underordna og ikke på noen måte bestemme
8
klasseforholda og arbeidsdelinga,men bare tilpasse folk til
de eksisterende.
helt
Utfra disse motsigelsene har det utvikla seg to
grunnleggende forskjellige syn på skolen. Dette har vist seg
i diskusjonen om institusjonen skolen og strategien for
Den - nye" linja som gir skolen en større og
kampen.
har
og
vært en avsporing
har
betydning
avgjørende
idealistiske strømmninger i seg. Den har ikke vært noe
redskap for våre allerede aktive interessekjemperne våre,oq
har heller ikke ført til at de nye medlemmer har kunnet gå i
spissen i massekampene på skolene. Tvertimot har dennne
diskusjonen splittet organisasjonen,mange har ikke klart å
henge med på den og har hatt lite og tilføre Rød Ungdom i
utviklinga av en revolusjonær strategi.
Til kap. 11 s.15:
Til Beretningas pkt 11 vil Rød Ungdoms 15. landsmøte bemerke:
Det eksisterer ikke noe press i organisasjonen av betydning
som sier vi har bra nok politikk oq teori oq at vår sørste
feil er at vi ikke komer oss ut i kampen. Rød UNgdoms 15.
landsmøte mener motsetninga i organisasjonen har dreid seg ob
knyttes til
hvorvidt utviklinga av politikk og teori skal
kampen mot borgerskapets omstilling av norsk kapitalisme
almerat og skolen seregent,eller om den skal knyttes til den
ideologiske kampen mot den herskende ideologien. Utifra dette
har det stått to linjer. Et flertall isentratstyret som har
sett utviklinga av mark'istisk teori oq et sosialisme svar som
mindretall
oq et
viktigste oppgave,
Ungdoms
Rød
sentralstyret som har sloss for at Rød Ungdom viktigste
oppgave må være å gå spissen for kampen mot borgerskapets
innafor
kapitalisme
norsk
av
omstilling
interessekamporganisasjonene.
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Landsmøtet er videre uenig med sentralstyret påstand om at
i
medlemmer
Ungdoms
Rød
viktig at
Ike
er
det
Rød
flest
mulig
til
å
ta
stilling
til
tår
interessekampen
revolusjonære
Ungdoms helhetelige politiske grunnlag,som at
stiller seg i spissen for elevenes dagskamp og leder
elevorganisasjonene i kamp mot borgerskapets angrep mot
skolen. Rød Ungdoms overordna politiske oppgave i dag er å
reise skoleungdom til kamp mot borgerskapets angrep mot
skolen. I forhold til dette er elevmassens syn på Rød Ungdoms
helhetelige politiske grunnlag idag F er underordna.

Til kap.12 s.17:
landsmøte er uenig i et syn som sier at
Rød Ungdos 15.
Rød
bøllekursa si oppgåve skal vere å føre skuledebatten i
Ungdom ut på skutene. Den debatten som har vore ført,har
starta ein diskusjon på undertrykkelsesmekanismene i skulen i
forhold til jentene,som har ført til ein kamp i
klasserommet,retta mor teraren. Bøllekursa sier ingenting om
dei konkrete krava jenter må kjempe for,utenfor klasserommet.
Landswmtet mener at bøtlekursa må ha eit breiare innhold som
går på å reise den kollektive jentekampen både i skulen 00
resten av samfunnet.
Til kap.15 s.21:
JENTER OG LEDELSE.
Rød Ungdos 15. landsmøte mener at et av jenteledelsens
problem,og dermed også hele oraanisaskion ens,har vert
mangelen på diskusjon om medtoder for ledelse.
ii være jenteledelse eret godt utgangspunkt i seg sjøl,fordi
tanet større grad enn gutter har evne til å gjøre
jenter ;
teoretisk politikk forsåtig,og sette den i sammenheng med
egene erfaringer. Men en ledelen har et stort ansvar for
hete organisasjonen når det gjelder å føre diskusjoner på
medlemmenes premisser,oq prioritere saker som styrker alle
plan i organisasjonen.
Landsmøtet mener sommerleirdiskusjonen - oppløs skolen" var et
utstag av at ledelsen kjørte fram en konklusjon av en
diskusjon den sjøl hadde tatt a men som organisasjonen i svært
liten grad hadd fått muligheter til å legge premissene for.
Det måtte da nødvendigvis utvikle seg gale standpunkter og
overslag i diskusjonen som fulgte,og medlemmene hadde titen
mutighet tit å ta stilling til debatten oa konklusjonene på
et så tidlig tidspunkt. Landsmøtet vil kritisere ledelsen for
dette,oq mener mye av splittelsen i organisasjonen kunne vært
ungått hvis diskusjonen hadde blitt ført på riktig
ved å ta utgangspunkt i de kampene slom
måte,nemelig
disse,oq
fra
sto ipsammenfatte erfaringene
medlemmene
presentert disse kunskapene igjen f.eks. på sommerleir for å

1
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heve nivået !) kampen.
Til kap.21 s.32:

ek? DRINGSFORSLAG TIL KONKLUSJON PÅ BERETNINGA.
landsmøte vil gi følgende konklusjon på
Rød Ungdos sitt 15.
det arbeidet som har blitt gjort i perioden:
Rød Ungdom har i perioden vert prega av indre splittelse på
viktige spørsmål. Det står dag store motsigelser på hva som
skal vere ead Ungdom sin strategisynet på skolen og synet på
kampen i skolen.
Grunnlaget for at disse motsigelsene oppstod OQ skjerpa seg
var arbeidsutvalget og seinere sentralstyrets helomvending i
prioriteringa varen 1986.
Fra å stå på ei linje for å:
-

Gå i spissen og

Lede interessekampen.

- Utvikle det kommunistiske arbeidet i interessekampen.
- Utvikle teori i tilknyttning til kampen.
Snudde ledelsen og la seg på ei linje for å utvikle den
marxistiske analysen av skolen under kapitalismen og
sosialismen.

omprioriteringa
denne
oppsummere
vil
Landsmøtet
konsekvenser
store
ei.s
Fikk
som
feila.tiq y noe
organisasjonen.

som
for

1) Organisasjonen ble igjen retta innover og konsentrert om å
løse omfattende teoretiske spørsmål. Dette skjerpa motsigelserganisasjonen i forhold til et stort antall folk som
ene i
konkret deltok i kampen og trengte et Rød Ungdom i ryggen.
Det var ike, denne diskusjonen Rød Ungdom trengte.
(Diskusjonen avslørte sviktene kunnskaper om grunnlaget
2:,
som er helt nødvendig for å føre de diskusjonene som
vårt
Dette gjenspeila seg på alle plan i
dratt opp.
ble
organisasjonen) og kom til konkret uttrykk gjennom at det
i
strømninger
idealistiske
seg sterkt
utvikla
tort
om skolen og kampen i skolen.(NB! det som står
diskusjonen
Paranotes ble vedtatt)
i
3) Diskusjonene i den forma den de ble reist førte til
et mer splitta Rød Ungdom og skjerpa motsigelsene.
Rød Ungdoms ledelse må ta siøtkritikk på at de ikke så
uten
konsekvensene av å starte så omfattende diskustoner
at
de
ikke
klarte
å
forbredelser. Det må også kritiseres

4 °1
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YLI med P3 diskusjonen oa
i stor grad lmsrev diskusionene fra kampen.

trekke ned

interessekjemperne i

Diskusionen her avslørt store motsigelser i Rød Ungdom p3
flere viktige områder:

- Syn e t å* soten under kapitalismen
- !Synet Da kampen i skolen

- ..Synef.011' forholdet mellom kamp oo utvikling av teori
- Synet på sosialismen - skolen under sosialismen.

VEDTP:'"7

Ekt)4GER I RIDD UNGDOMS VEDTEKTER

it materiell som kiem fr2 Ruad Ungdom sentralt skal
50 2
vere tA . ynorsk,
PN

le, ne're, sikt har Raud Ungdom som mål 3 fa 100 X av alt
t- ,..e1 ut o nvnors..

Ko!imentar t iG

vedtektene som ble vedtatt:

landsmøte i 1985 vedtok at vedtektene skulle
„Raud Unedem
sendast ut pl nynorsk til den landsmøtediskusionen som
foreq3r no.Dette har ikkje shjedd,og Sogn og Fjorande Raud
1~,u vil difor krevje at sentralstyret sender ut eit
vedtektene na nynorsk,slik at vedtaket fr8 landsmøtet blir
.1•Ø1q 8-

FORSLAG TIL VEDTAKSENDRINGER SOM FALT.

5CJ % av:ute--f)

vare pa nynorsk.

VEUlAK OM •KONOMI.
Rød Ungdoms iandsmøte 1987 godkjenner organisasjonen regnskap
- 31.12-86.
for perioL'en
VEDTATTE KOMMENTARER TIL •KONOMIARBEIDET.
den
Neste landsmøte må f3 muligheten til 3 diskutere
iske
prioriteringa
skikkelig.
Dette
vil
styrke
både
det
,
økono
videre økonomiarbeidet og t3 medlemmmene mer bevitst 03
viktjlheten av et kontinueliq økonomiarbeid.

50
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Rød Ungdoms landsmøte opptordrer det nye sentralstyret til å
prior i tere kontigentarbeidet i neste Periode. Det bør velges
en egen kontigentansvarlig,ved sia av økonomiansvarlig.

FORSLAG SOK FALT I BEHANDLINU, AV SKOLEPROGRAMMET.
S.12 pkt. 2.9:
Overskrifta endres til: "lmraren er od må vere ein alliert"
5.24 pkt: 3.12:

Raud Ungdom stør kampen tor det (ny)norske målet,og meiner at
nynorsken bør bli einaste riksmålet i landet. Dette tyder at
(ny)norsk mål må bti tatt i bruk som hovedspråk av alle som
har norsk som morsmål.

111.111311LA

INAINCHELA

e

SELA I
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UTTALELSE OM HOMSEKAMP
De siste aras homsekamp har ført til at synet 0å homofile har
endra seg i klart positiv retnind. Denne kampens resultater har
vert oo er tørst oa trenst de homofiles eden torieneste.
tross av denne positive utviklinga, er situasjonen
Nen ne
fremetle den at de fleste homofile oa lesbiske lever skiult i
Norge OQA frykt for reaksioner fra samfunnet rundt dem. Derfor er
hoseeiemp oes2 nødvendia i 1987.
sin
markere
15,tandsmøte vil med denne uttalelser
reed Unedoms
fremst føres av de
•tcirti.f til denne kampen, som tørst oo
homolites ean e organisasjoner. Vi mener denne kampen er viktig av
mot
en kamp
flere grunner. Aller viktigst fordi den er
for
for
at
folk
skal
få
leve
et
liv
uten
frykt
undertrykking oo
trakasserine.
Men den er (nesa viktig fordi alle mennesker, uansett kjønn og
seksuelt legning, skal ha rett til e leve ut sine følelser oo sin
sekseelitet. I et samfunn der familien er en av grunnenhetene,
her dette trange kar. At vi lever i et slikt samfunn ser vi Da
en av hovedårsakene til undertrykkinga av homofile og
son
sbisee.
Pød Ungdom kjemper for et samfunn uten undertrykking av kvinner
Dg homofile/lesbiske. Vart svn er at oppløsing av kjernefamilien
som økonomisk oq sosial enhet i samfunnet er en forutsetning for
hogge deler.

Der f or ser vi også pa homofiles kamp som viktig i forhold til 3
et samfunn med frie mennesker, der kieelidhet oo
skape
seuatitet ikke er knytta til roller oo makt.
teve D3 enn den
fins andre måter 3
,kaser
at det
heterofile Kjernefamilien- oo er dermed en trussel
best
dene eksistens. Siøl om homofites egne organisasioner
mel
eampen for homofiles interesser, mener vi at ingen,
kan
spesielt ikke politiske partier og UneddomsOrganiSasioner,
.rt',1e seg Likegyldig til dette spørsmatet.

h teefiZe

er en
homofili
Ke,d Ungdom vil aktivt bekjempe det syn at
eeivatsae. Partier og politikere som hevder dette standpunktet er
sjøl med ra undertrykkinga av homofite i daa. Undertrykkinga har
serkunnsmeseige arsaker, og kan og må derfor OCISii løses som et
politiel: epørsmat. AIDS-situasjonen har satt dette ekstra pa
epissen teenn som har sex med menn er en av høyrisikogruPPene, og
sthr teneliq til hogg også fordi det fra før er undertrykt.
Hvordan eiDS-spørsmaeet takles av myndighetene er et politisk
spørsal som har store ringvirkninger for tusenvis av homofile i
Norge i dag. Rød Ungdom vil aktivt vere med pa å kjempe for at
AIDS ikke blir brukt mot homofile.
Et annet eksempel som viser at dette er politikk, er spørsmålet
om honotile skal ha rett til adopsjon oa om lesbiske skal ha rett

5a
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Norge
av de politiske Partiene i
Flertallet
inseminasjon.
rodi til dette. De er dermed med pg 3 befeste undertrykkinga
ee enofile/lesbiske ved at de fratar en hel masse' mennesker
retten til 8 ha barn.

tell

Reid Ungdom mg spørre- Hvorfor?
Jet fordi homofile er mindre skikket til å vare foreldre?
er det fordi en frykter en "smitte-effekt"- at barn ecisg skal
bl
homofil/lesbisk?
Begge syna inneberer at en ser p3 homofile/lesbiske som bnorske
Den
som mindreverdig og/eller uønsket.
mennesker,
regiernqa kan aktivt bidra til g bekjempe dette synet ved 3 gi
hcmofile/lesbiske retten til adopsjon oes inseminasjon. Vi
mener dette spørsmålet først og fremst dreier sen om folk ønsker
seg barn, og ikke om foreldrenes kjønn. Rød Ungdom støtter kravet
og utordrer herved andre ungdomsorganisasjoner til g gjøre det
samme
..

KJEMP MOT PORNO OG PUPPESHOW
den sste tida har me sett ei utvikling av show av typen Wet-Tsiirtshou og gjørmebryting som går ut Då at jenter skal vare
underholdningsverdi rundt omkring på diskotek ot.
on ein type show som kvinnerørsla
',)ette er eit syn på jenter,
slo hardt tilbake i 70-3ra. Det at slike show har kome attende, i
ekstrem form der jenter opptrer kun i tangatruser som
ei
underholdning på diskotek, er eit prov på at kvinner som
salgsvmre on underholdningsverdi er på full fart inn att.

Dei som stend som arrangører av puppeshow ot seier rett ut at dei
Fortjeneste er grunnen
arrenaeree desse showa for 5 tene pengar.
i
on det kvinnesynet som finnst
tit at desse showa blir haldne,
samfunnet Legaliserer det,
dag er det strenge nål Då korleis jenter sin utsjånad skal
on sortert i bra og
vare. Vi blir målt og veid på kjøttvekta,
dårlege. stykker. Kroppene våre blir delt i deler: pupper, ansikt,
underliv. Jentene vert framsett som biter, ikkje heile tenkjande
individ. Dette kvinnesynet er det samme som gjenspeglar seg i
nornoen.. Det at pornoen finnst er med Då 5 fasthalde dette synet
o^ femrsttler ose som villige, adlydande objekter.
P. aud Ungdom sitt 15.1andsmøte tek avstand frå puppeshow og
;. 1kni.rtde arrangementer, og oppmoar alle jenter og gutar til 3
delta i kampen mot porno og pumpeshow!
OFFENSIV I MILJØPOLITIKKEN
eloreq ,z statsminister har vore leiaren for Verdskommisjonen for
ill?, og utvikling. En av dei konklusjonane denne kommisjonen
t(Ker er at vi mg satse og gjennvinbare energikilder i
feemeide, Raud Ungdom sitt 15. landsmøte spør seg da om
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Brundtlend har en miljøpolitikk for

verda og

en for Noreg?

'letata opp til ein utstrakt satsing på gass som den nye
store energikilden i Noreq. Dette skjer på tross av at vi har
overproduksjon av energi i Noreq, og nok av tid til å forske på
alternative energikilder før vi mg ha mere kraft.

Regjeringe

foregangsland
Prundt end prøver også å framstille Noreg som eit
gjeld
miljøvern.
Dette
dir
ho
sjøl
om
ho
vet
at:
når iz
Sørfjorden har
Omkring samtlige fjorder i Noreg er forurensa.
vaedarekord i forureining.
Nordsjøen er , følge Greenpeace siste rapport død om 5 gr om vi
oppretthalder dagens forureiningsnivå.
gjeld
verdstoppen når det
Då
ligg p3 annenplass
rereg
foeuraining pr. innbyggar, på plassen etter England.
Raud Ungdom sitt 15.landsmøte har tått nok av tomt pra , vi
heevar en offensiv i miljøpolitikken n3!
STØTTE TIL ASYLSØKERNES KAMP
Den noeske sosialdemokratiske staten brukar rasisme som middel
undartrykke folk frå den tredje verda på det oroveste.
tit
itaelege rasismen blir i daa brukt mot folk trå den tredje
verda, samstundes som rasistisk ideologiformidling blir brukt
ovafor nordmann for å skape rasistiske haldninger.

nen

staten treng nokon 2 legge skylda på når
fordi
Dette skjer
nedmandetidene kjem oq arbeidarklassen må betale den "økonomiske
krise". Difor spres ideologien om at den aukande "strømmen" av
innvandrarar er årsaken til dei økonomiske forverringane for
Nsy:sakarnne scm kjem til velferdsstaten Noreq, blir møtt med ei
e•eoeane aq uverdig handssamino frå myndighetene. • Mangel på
st~et.icl opplysningar om rettigheter oa saksbehandling, og at
dei bd.r nekte demokratiske rettar som tolk og advikat, kjemper
esyle6karane i dag mot.
Ungdoms 15.1andsmøte støtter asylsøkerne i deira kamp og
arever dei ti krava deira innfridd.
haylsekarar og invandrarar er ikkje ein "trussel mot samfunnet",
reen e Ti 'tutturell od kunnskapsmessia ressurs.
INTERN UTTALELSE OM ORGANISERING AV STUDENTER
naud Ungdom sitt 15.tandsmøte meiner at kommunistiske studenter
organisere sed i Noregs Kommunistiske Studentforbund. Vi må
utnyete ressursane innafor ml—rørsla Då ein best mogleg måte, og
`eommunistar som er i studentmiljøet bør nedlegge hovuddelen av
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rhc,.~:

,

sitt i NKS, med dei oppgåvene NKS prioriterar. Om det
to
må dette diskuteres med dei
fast r uenigheter og tvil
:.-ganisasjonane.
INTERN UTTALELSE OM RØD UNGOM/NKS

Urtedom sitt 15.1andsmøte ber sentralstyre ta iniativ til ein
diskusfon om det politiske oq organisatoriske samarbeidet mellom
NKS oq Raud Ungdom.
VEDTAK OM UTTALELSE OM UNNTAKSTILSTANDEN I OSLO
ledelsen skriver ut følgende uttalelse med støtte fra
nye
Om unntakstilstanden i Oslo.
landsag et:
OMSTILLINGA

t.'
d

sk5er det en omstilling av den videregående skoten,som er
PS
samfunnet.
hete
av
omstillinga
i
irke -;l'agetig studieretning skjer omstillinga ved at timetallet
reduseres,verdifag oq allmenne lag blir innført og fagskiller opp
heves. Det hele fører til at skolen skiller ut et A-, B-, C- taq.
Ph toppen av det hele ståes Lov om videregående Opplering og
Lov e* Fagopplering i Arbeidslivet sammen. Lovsammenslåinga fører
stadig større grad
lærlingeordning slik at det i
svekket
t':t
samme
Den
spesialarbeidere,framfor fagarbeidere.
utdannes
gjennom
utviklinga skjer på allmennfaglig studieretninq,bl,a.
innføring av Veierødmodetten som åpner for større valgfrihet
en
I takt med dette ser vi
mellom tinjene,oq svekka fagnivå.
på allmennfagelig f;tadiq større privatisering av skoleverket.
ser vi dette ved at IB-linjer blir oppretta-på yrkesfaglig - ved
opptmrinqa blir mer og mer overlatt til bedriftene.
-angrep mot
Rød Ungdom mener denne utviklinga er et kraftig
ungdommers muligheter til å starte oq fullføre ei utdanning. Rød
Ungdc.m mener at denne omstillinga er det alvorligste angrepet mot
;koten i dag. Hvis denne kampen ikke blir reist i spiss nå,vil
det 5-ety at vi ikke har noen organisert og aktiv motstand mot
den verste raseringa av skolen vi har sett.

g5
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ZOTERK UTTALELSE OM VALGET 1987.
C FEfSIV UMGDOMSVALGKAMP FOR RØD VALGAILTAMSF»

de
er,res noen - o - kon fra vanne eetk sine s:emn ,, r inn, i
f'et
konsekvent kan
oet trengs noen so;44
p.)rlannn'triske organene.
innvandrere, kvinnebevegelsen,
tale zaka til fagforeninger,

i
interesseorganisasjoner
ungdommens
og
huokt:me:anter,
korenuneseyrer OQ ' , Ikesting.
SV fyller
D2 torsk;elliee partiene fra -re skrittsparei(t til
ansvdrtiac“ort
overfor
er
de
r'a ii:_ke orter
ikme, den roll.
::oro“:atisnen, oo forsvarer det kapitalist;ske svntemet.
Catte or en viet q ore,nn tit I kjenne for el - eV skal

ta flest
rvliq zeenner og searst mwiq reorasentaslon i kommune- og
RV trengs son en uredd
f5Lkese-ing etter vetget til hasten.
,stor hett
de parlamentariske organa, son
tzlskvinne/mann i
r2V
norsk
politikk:
N
on
H.
us,vilznmie, av T1e, to store blokkene
i
inn
opprret
folkelige
det
bringe
a
lor
trunz!"r,
poZ;tikerkorrdorene. RV trengs son et parti som •ikke tar seg
''./ndt., '4)3) cv ansvarl i ghet overfor de stadia trangere dkonom ske
raeet-n<% ,.; , ',,rq F,taten sotter overfor fylker og eonmuner.
► 9:
',-2V ',remis son det eneste partiet sor reelt kiennee for et
,:vealistick senfunn - son har et alternativ a sti l le onp mot
kNnl'iMisnen.
Ir blir et viktig valg for RV, av flere grunner.
!.tartinc,tqet 1985 - "nrikkavalgetm - ga en tilbakegang for RV
44 gin„ 11,011 seemner i forhold til 1983. RV slass om ca 30.000
()(1 cif!tseetinna i 3r er 3 erobre tilbake de stemmene vi
tiwte
S9rittlig vil dette valget bV en hard kamp 'gor n opprettholde
Noen
'„kv de mandatene soar RV fikk ved forrige lokotv.le.
lett
falle
ut
med
en
eillkk Inn med vffl:t4ict sval margir, og kcfn
den
andre
sida
var
det
steder
hvor
RV
var
pn
13eliq vetgkame.
De sma marginene kan ned
r% ,:r vel :1 f8 inn flere representanter.
belg? veger.
4n#'1,re ord
CM«.

"FrLqI

VALX, KPAPEN!

A TIR

konkret
!co:- G ;:unne drive - er offensiv vatgkenn, - enger v
markere
oss
På.
de
sakene
=1
vi
pa
hennc+(nr, og
for
eed
stratent
sf4nn
kunnsaPp
vfl ni nyP
SeQwer. LoIrn
ftamgen net easisne som hovedtema, cg seninar
Ei vallykka sommerleir ned stor
'Ptgctir- c.,r1 PL1.3delerloels , ene.
!:omme ut
Ingdous
et
godt
utgangspunkt
211
til
sonmerleire
vil
a
u
Ettur
landsnøtt
og
fr
v3Lxri:il.
i
,

..:~roemobleiserno bli var aller vikt imsee oppgave for
VZ tIt. on go

V ,n1c1kanr).

W~K, Gr$'1L ETTER SOMMERLEIRA.
Og

:!!Jclormlve

for

fram til valget ska

rød Ungdon.

5b

valgkampen vere
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TREKK NED UAVHENGIGE e START VAIGKANPGRUPPER.
e
ve;eekemoee
eee
vikte i starte tidtg i forhold

;1‘..
t i SKQ

spesielt
'sic,
e,
ere
evaeeet4per. Cn god ide

for skolevalgkampen, er A starte valgkanpgrupper p9 rkolene, som
skat bestS av Rød Ungdommere og uavhengige en de stetine det er
mulig. Dette arbeidet ml starte t1r seoleslute. 5a stiller vi
sterkere i utgangspunktet og v< fyr knv_te t.ii ess folk. Men for
at vi skal fl dette skikkelig vi sea•te aebeldet med 3
erinri;.ore ?, se
knytte tit oss 'olk s,) tidlig ;Om M'Jtj:. Vi
utover oss sjøl, og se valgeamoen son en zeuligbet tit n f:1 flere
sjel on
ungdommer til I arbeide for en opprørsk ingdospot 4 tikk,
ktn
de ikke er enig med Rød Ungdom ett oc ele. Srsreee iruoper
eatgt'amoaktivIster. Vi ee
Og SOG
jobbe aksjonsretta
9 f,r1 flere med pl 2 utvikle RVs
valegkampee som en mulighet ti
politikk.
Skal det vere mulig, ml lag on distrikter eliskuteee ot, teigge
planer for valgkampen før sonmerlere. Vi ml breke eid for
sommerleira pl 11 fl grep om hovedlinjene i valgftauper, i forhold
tit hvilke saker vi skal kjøre fram hvem enkelt sted. !eeor vi
skal rette inn hovedtyrgda av arbeidet, ne tivorden volekempen
Dette er eeevend!,g skal topporganisatorisk skal legges opp..
prior tering av valgkampen tit høsten bli eee enn eer,ientanr.
SKOLEVALGA, EN EGEN OPPGAVE.
Rød Ungdom ml før sommerferien fl omernikt over
sitt sted, og diskutere hven som har ansvaret
D';sse
skat stille med den Lokale RV-ledetsen,
for oss fordi vi flr presentert notitieken vOr
ungdommer.

ekolevatqa ASS
4on OQ 7!. ►.1 som
valga er vi stige
der reir range

krever gode forberedelser Co at et re representanter
Men møtene
ikke jobber aleine med oppgavene. Derfor ntl ue,prettes
støttegrupper hvor møtene blir oppsummer og neobtener e!eiskutere.
mi ha et bevisst forhold til hvee fra Rød ;engelen vi w4ener det
Vi
er riktig stiller pti skolevalgretene. tivis rte f3r oppterAging ?re
støttegrupper, kan vi bruke valgkampen ti?_ vev:;;kle nolitiske
Ledere i Rød Ungdom.

LOKALVALG BETYR LOKALE rAKER.
Det betyr at Lokale eeker vit sette
Krets vale er et lokalvalg.
beeeeeen vi
Dette re!1 fl følger
sitt preg PS valgkampen.
seee 3
t i f: ha honkeeee
driver ungdomsvalgkampen.
markere RV pi, og arbeide for n lage konkrete ,eceez4. o7eproera0 for
RV på lokale saker.

1) a m 3 vi ogsn gjøre

ng

finne ut Nv .!le eeeeeeeeeee om
analyser hvert enkelt sted for
e denne
Ungdorsvelgkaeeen
det er mest riktig å kjøre fram.
^r
trAetft
miten vare med ni 3 gi et oppsvinn i kompen
ungdomssaker.
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Videre må vi se ungdomsvalgkanpen spesielt

forhold til to ting:

'!11 flest mulig Ingdomsstenmer
RV, on 3 bruke valgkampen til
C bygge ut Rød Ungdoms.
,,;er
diss oppgavene ,;or en enhet,
seAstidlg sokJ deT:
ur ~ivendig mod .“..egen planedginq
og
Opreføtliq av b>!..qqe opr1vene.

For å verve ungdomsstormer m3 ‘« hen ij1jr
ut med
RVs politikk der ungdon e
hovesJk ho . r j2t å rette inn
ungdomsvNlokampen mot de videreoånde sketre.
Ldr ntrette
nrbeide
mot bestemte skoler 'ivor v
r størst
mulicfneter "t^ (»r 3 0POn3
,:,kolevalqmøtene
visr at RV fnr de beste rerulttr -;
p3 de
Nvor det er drevet arhed trsidlve valget.
2:151 on
son
nå viderecende sele ikke her sterett, har gode
solevlgndter for CV ringvirkninger utover i
unedonsmiLjene.

• ■ rige

Frfaringene viser at det er nodvendiq med nersonlig ,ztemmesenking
for å f!!., !x;teier til r ,! V. t.herfo ,; vi
a 't bevisst forhold til 3
•
utr
myf direkte ned folk
omlandet vrt 2or
få dem til 3
stemte
In god ide kan vere at
rj Ungdon-leg ellr valgkruener lager
liste over konkrete personer :;OD !Y,ir r;;urt
storme RV og
•
Lvtrt med..
Videre må vi ne vatgkampen som en stor r.:,mlighet til 3 skaffe oss
kontekter o3 de videreq3ende skolene, og blant anna ungdom vi
kommer i konktnkt med. Avis vi har
2n nin . or det, kan
✓
¼ pen gi Rød Ungdom en større hr:sis r,t1 videreg3ende skoter.
Vi mfr• nlanlegge konkre'i: hvilke skoler de.: ev riktig 3 :(> ■.:sentrere
kreftene on, ut fra Nvor vi nener det e;. vikt -!gst
eEs 2 bygge
seg wt.

Folk n
f.
: ittid or
idlleku:3 og/eller ztudiesirkel.
Til
oPrfClg~ av s::Ølve )Igkanoen nå vi lcigge en ni.n for verving
k ,,,, nktene vlesnpen
zyitt ossrjenne
v 4. ha klar
før valgampen

rør

ro r'

IMUSAMI.VG.

Rqe, t, ULqd~ ledelse nå, diskutere c vkInre ned nv rteld Ungdoms
rlass I nerr,einrsalinqa til valgkampen, og hvor nye RZel i'mgdom
K*ft bie"7rn )ette m3 vere bestemt tit sonmerte -:ra.
r)Et

sulInaL7 '>P9rkLEM A

1) ,DMSVPiM.

51§a
on rrniger er rt
vi ne en ,..entral
refli
pn
ungdomsvallkaper. Yl nå ,:t3 p44 en helhetlig oolitkk so% viser
orskjelten
RV or; de andre partiene, on h ■ nilke .7,!.1. RV kjemper
for.
Profilen nå vere bygd 01:pr rundt 6e onr3dene hve vi mener
dmt er viktigst å markere oss pZ
vatosammenheng
ferhold til
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!eaqdem,
fkeise

;lear. det az ›j aaerat ee og
:aaper blant ungdom i dag

foregår viktigie

Ut fre dette mener Rød Ungdom at disse områdene må prege den
Nelhetige profien pop Nes ungdomsvalcikamo:
kamp rot statlig rasisme.
- Noe raeisuen
Den it n$ rassmen uker, mens Jen statlige politikken i praksis
op,muneree at dette skjer. aegjerinqa har f.eks. gått kraftig
ned pS talk.et flyktninger orge skat ta imot på "humanitært
grunnlag"
kjeriao;n valgkampen mS vi argumentere for nødvendigheta av å
reiee en br ai front mot rasismen, og sette søkelys på
regjer eeaes og statens rolle.
- let iceetal.!seens drep p natur og mitJø - støtte tit en aktiv
og gilitant m.()nkare.
dag fleeteggee naeur oe miljø i et stort tempo, og bryter ned
lieseren -iLagee pq jorda. Vi ma sette dette i sammenheng med at
en keleYze:_ - etisk økonomi med profitt som mål, vil matte drive
n, aaturen, stille konkrete krav mot
militant
mi1J-amdeleraeleeee, og gi var støtte til en aktiv og
miYakana.

eknstiting eg rasering av skoten - kamp for kunnskap.
og
Skolen omstilles som en del av omstillinga av kapitalismen,
skal 1 stVa•re grae bli en oppbevaringsplass for å hindre uro
sote truer stafaWteten i systemet. Arbeiderklassen og jentene
tapee. Op' mot dette ml vi reise krav som forsvarer skolen som
en best emlig kunneeapsformidler for flertallet.

- Lei :il

Jentekampen.
r»tøtte ti
Dette
I deg blir jenter sett pa som annenrangs personer.
Vi
må
markere
oss
mot
det
gjennomsyrer hele samfunnet.
r
og
for
at
jenter
skal
bli
sett
pa
oq
kvinnesynet sea: r;;.
behancKe tik verdig med guttene, og stille krav i forhold til
her ;)lir oppvurdering og status til
szkr
dette. iktiee
jenter = n i er rAN skolene, og mot at kvinnekroppen blir gjort til
en vere.
- Net keptatismer - for et sosialistisk samfunn hvor folk har
makte.
I der hekhetige markeringa av RV må vi jobbe for å få fram at
■?olk ejfl er nølt til a kjempe for og ta makta og styringa i
kaptalisnen - et system .hvor et lite mindretall
samfunnet,
RV vil sette spørsmatet
har aneta
ikee lø= Problemene.
og slåss for
et
dagsordenen,
am hele eamernemakta pa
sosiatiseiek safunn..
-

- Forsvar av ytrineefrinet, og demonstrasjons- oq aksjonsrett, er
viktig i ei tid hver borgerskap og kapital prøver 3 stramme
grepet.
Men
d‘c er Moroe et forholdsvis stabilt og fredelig land.
I
.
skape
bevegelser
som
tvinger
seg
fram,
oq
som
katelsmen vi
Måten
makt.
borgerskapets
systemet
og
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einbergers norgesbesøk
(~matresjOhann i Oslo rundt Caspar
per Ofåt
,ser hvor- vIktio det er & i dag reisF en brei
front som lor :varer folks rett Ir.1 L3 demonstrere, aksjonere og
si i fra., lysestølsaka, om Peder M. Lysestøl sotra har bevis pa
at han har blitt telefonavlytta men blir nekta av staten 3 f3
er ei anna side av samme sak.
vite hvorfor,
n ► stiller seg i
spiss av forsvaret 'or
ytringsfir•heta.
9'.l YTT

PIORITERTE OMPX')FisE TIE. LOKPLE S VER.

valgkampen blir det viktiQ
mkalk

sker.

a knytte de crioriterte omr3dene til

P: den ;aten !an vi knytte lokale saker tit
kar~smen, og konkret systemkritikk.

