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OM ARBEIDET MED OPERASJON DAGSVERK (OD)
Om kort tid,allerede den første uka i februar,skal det
være avstemning på gymnasa over hele landet om hvilket
prosjekt som skal velges til årets OD.Dette er en svært
viktig politisk kamp som står hvert år,men som i. år er
spesielt viktig av flere grunner:
-Rød Ungdom slåss for at OD skal gå til PAC.PAC-arbeidet
er noen av det mest vellykka som har vert drivi på skolene
og inneholder store muligheter til å knytte til seg nye
folk, slå seg inn på nye skoler, og skaffe konVhkter til
Rød Uncdom.I PAC-drbeidet trur vi spiren unger til å
2 2
de bra anti-imperiil
, istiske tradisjonene
ungdommen i Norge.
-Unge Røyre har fares/J(Xtt et y tterst reaksjonrt prosjekt:
Innsamling til en flyktningeleir i Thailand fur Karlpuchegnere:Dette er et forslag som må bekjempes kroftig,rnen som
på mange måter er gunstig fordi UH hur kast(1 den tradisjonelt "U4.1andsvennliqe"maska siog vi vil få en åpen kamp
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mellom støtte til frigjøring og støtte til imperi9q.ismen.
-Sosialistisk Ungdom har foreslått å somle inn til en frigjøringsbevegelse (SWAPO i Namibia) som vi tradisjonelt
støtter,men vi må bekjempe dette peosjektet fordi den leiren
det skal samles inn til ligger i Angola.
-Dette stiller store krav til politikk og taktikk,og partiet

kan bidra svært mye gjennom å:
-veilede og lede RU-kameratene og legge opp arbeidet og
taktikken på den enkelte skolen i detalj 9 ag fostre folk.
-dekke skoler som Rød Ungdom ikke dekkes.
-hjelpe til med å spre informasjon direkte på skolene og
delta i diskusjoner

-stille seg til disposisjon som innledere på møter,få 3.
verdenkomiteen til å sørge for innledning

skolene der
det ikke finnes representanter fra før av eller
disse
pt°1

hjelp.
KORT HISTORIKK

OD

er

en innsamlingsaksjon som gymnasiaster driver(enkelte

ungdomsskoler deltar også,og det er mulig at yrkesskolene
starter en egen tilsvarende).Innsamlinga foregår hver høst
og drives av NGS gjennom et eget kontor for OD.lnnsamlinga
foregår dels ved at elevene tar jobber for

dag,dels ved

salg av "aksjebrev" og innsumling.Skoleledelsen gir vanlig-

vis elevene fri for å gjøre dette en dag.
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Sjøl om innsamlinga foreÇjår på høsten,er fristen for innsending av forslag i januar(i år 4/1).Etter at prosjektene
er gjort kjent,foregår det uravstemning på de enkelte skolene i skolepolitisk uke dom foregår rett ft5r landsmøtet i NGS.

I år er dette i helga ca 17.februar.Skclepolitisk uke er første
uka i februar.Landsmøtet foretar det endelige valg av prosjekt på grunnlag av uruvstemninga,mer er ikke formelt bundet
av den.
OD har ganske lange t , radisjoner,og det hor stått komp om
linjene så lenge progressive har jobb,1 aktivt i på e! ymnasene og
i PGS.Sj,i51 om dat formelt er enkeltelever som stiller forslaga,
så er det i regelen politiske ungdomsorganisasjoner som står
bak og fremmer sine forslag gjennom enkeltelever.I løpet av
GD sin historie har det kommet inn flere typer forslag som
kanksje kan deles inn i 5 hovedgrupper:Reint "humanitære",
anti-imperialistiske,revisjonistiske,misjonærinspirerte,og
åpent reaksjone2re0I tillegg kommer noen ville forslag av typen
innsamling til noen myrer i Spania der norske småfugler
hekker(.),samene,handikappa osv.pmen disse hor aldri spilt
noen viktig rolle.Det pleier å komme forslag av alle typer
hvert år.
OD har i sin historie gått til flere av disse typene prosjekter. I noen få år etter 1970 (ca 72/73) gikk OD til fri-

gjøri, H slevegelser i Afrika(MPLA,PAIGC,FRELIMO) som på den
tida var progressive forslag og som er et bevis på at det
går an å få flertall for virkelige anti-imperiqlistiske forslag(sjøl om det på den tida ikke var uravstemning,det blei
innført da UH tok makta i NGS og var et forsøk fra deres
side på å hindre flertall for bra forslag).Etter dette har
OD stort sett gått til forslag,borgerlig U-hjelp.Et par år
har innsamlin g a gått til Bangladesh,et år til sør-Sudon,et
år til Botswana..
UNGDOMSORGANISASJONENES LINJE
-Unge Høyre.Hovedtaktikken deres har de siste åra vært å
kjøre prosjekter som liksom støtter 3.verden av typen Bangladesh/Dotswana.De har forsøkt å få hovedmotsigelsen til å se
ut sånn:"Vi er olle for frigjøring av 3.verden,men dere skul
absolutt bruke våpen,vi er for den fredelige måten",og har
stort sett lykkes i den taktikken.1 år har de brutt med den
tradisjonen og gått inn for et åpent reaksjonært forslag.
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-Revisjonistene.Sosialistisk Ungdom har stort sett holdt seg
til frigjøringsbevegelser som har vært akseptable for sosialimperialismen.Sto sammen med Rød Ungdom om MPLA osv. da disse
prosjektene vant.Revisjonistene har aldri gått inn for boikott men deltatt uansett hvilket prosjekt som har vunnet.Lederne i SU ønsker for enhver pris å unngå å støtte PAC,og har
derfor tatt initiativ til å foreslå SWAPO,en frigjøringsbevegelse som vi tradisjonelt har støttamen som er herja av
fraksjonskamper og har'store illusjoner om sosialimperialismen.Allikevel ville Rød Ungdom ha gått inn .f"Or å slå sammen
dette og PAC-prosjektet som en taktisk manøver dersom ikke
den leiren det skal samles inn til hadde ligget i Angola0Se
mer om dette i intervju med talsmann for RU i KK 14/1-78.
-De andre borgerlige ungdomsorganisasjonene støtter UH eller
kjører egne prosjekter av veldedighets- eller misjonærtypen.
-Rød Ungdom.Vi foreslo et par år FNL, sto sammen med SU om
MPLA osv,har seinere foreslått ZANU og de to siste åra PACQ
Vi har gått inn for boikott av de siste års seirende prosjekter,
i fjor aktiv boikott gjennom N samle inn åpent til PAC i forbindelse med OD.
MOSJEKTENE I ÅR
-Som nevnt ThailanduVeit ikke mer om dette pposjektet enn det

som er sagt,pluss at det visstnok er ment til undervisningsmateriell bl.a.UH' har vært i kontqkt med Kirkens Nødhjelp for
å formidle penqa.
-Sally Olsen Puerto Rico0Et Krvf.U-prosjekt.Misjonær.
-En legal humanitær organisasjon i Chile,får lov til å drive
arbeidet sitt av juntaen.Blei også foreslått i fjor9Usikkert
om noen ungdomsorganisasjon står bak dette,muligens UH det

ogsk.
-SWAPOQForeslått av Møre og Romsdal GU.Det konkrete prosjektet
er valgt ut av SWAPCA kontor i Stockholm.kal gå til en leir
i Jambo,Angola,ca 400 km inn i landet nord for grensa til
Namibia,pluss til mobili41 helsestaujoner.
-PAC-prosjektet.Foreslått av 120 elever på Bredtvet gymnas i
Oslo 0 Pengene skal gå til en transittleir i Tanzania som PAC
driver, til ma4klær,telt,medisiner,transportmidlere
KORT CM TAKTIKKEN
Det er viktig å være oppmerksom på at avstemninga står om
konkrete prosjekter,og ikke til SWAPO,PAC osv generelt.Derfor
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må de som jobber med dette sette seg grundig inn i hva
prosjektene innbærer konkret,hva penga skal gå til.Kilder
til dette er Elev-70,januarnummeret(utgis av NGS),pluss når
det gjelder PAC-prosjektet en egen løpeseddel fra Bredtvet
der det dedegjøres for prosjektet i detalj.
Når det gjelder PAC-prchsjektet så har det et ganske godt
utgangspunkt etter arbeidet i høst,og PAC er foeks mye mer
kjent enn SWAPO.Elevene på Bredtvet har vist at det er mulig
å vinne flertall for PAC med godt arbeid,og milsettinga vår
or at dette forslaget skal få flest stemmer.Det er også svært
viktig å prøve å oppnå dette eller reint flertall på den enkelte skole,fordi om det blir et flertall totalt for et reaksjonært prosjekt kan vi kjøre enkeltskoler ut i boikott

mg i

stedet samle inn til PAC med ryggdekning i stemmeresultatet
på skolen.
Det er viktig både å spre informasjon om prosjektet og om
PAC.Revisjonsitene har foreslått SWAPO primmrt for å slippe
å støtte PAC og dersom vi kjører dem

på prosjektet,hvorfor

de ikke kan støtte en transittleir for ungdom som flykter fra
Azania osv. 9 vil do måtte komme med løgner om PAC som vi lett
kan møte.
Vær oppmerksom på at det har vært kjørt feilaktige linjer
internt i Rød Ungdom på taktikken.En kamerat gikk så langt i
sin iver over å legge vekt på det konkrete at han slo fast
at "CO til PAC var en feilaktig taktisk parole".Dette »i slapp
gjennom ved en feil i kontrollen fra RUs ledelse,men er seinere

retta opp.Men det peker i alle fall på at det finnes to fall -

PArgfi.eWt
andre sida stikke PAC under

gruber:i kjøre venstre og sekterisk,la støtte til
støtte til PACs program,og på den

stolen ikke propagandere for dem,ikke de de strategiske mulighetene og m.M.settingene vi har med OD-arbeidet.

Revisjonistenes forslag må bekjempes på flere nivåer.Dot er
viktig å ta utgangspunkt i situasjonen i Azania,at ungdommen

der står

oppe i viktige kamper boikotter skolen,tvinges til

å flykte,at det er her det virkelig brenner og vi må tre til
med støtte.Videre at forslaget deres

representerer

en splitt-

else av anti-imparialistene,kjøre dem på hvorfor de ikke vil
støtte PAC.Videre bekjempe

forslaget gjennom å forklare folk

grundig om sosialimperialismen i Afrika,at det ikke går an å
støtte en leir i Angola,Sovjet/Cubas

rolle i Eritroa,Angola

osv.Forslaget kan ikke bekjempes ved å kjøre åpent ut mot
SWAPO som on "Sovjet-bevegelse" el o

l.Det må bekjempes ut fra

Nettpublisert av Forvaltningsorgan
/5/ for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2010

at innsamlinga skal gå til en leir i Angola,at vi ikke har
noe i mot å støtte SWAPO,tvert om,men ikke en leir i Angola°
Sjøl om PAC er lang mer kjentskal vi være oppmerksom på
at SWAPO-forslaget kan få en god del stemmer "av seg sjøl"
fordi SU ofte profitterer på å stå som "sentrum",ikke "ekstremt" i noen retning og derfor får en god del gratisstemmer
om de ikke blir avslørt godtog konkret.Det er farlig å ikke
bry seg om dette forslaget ut fra at det or mindre kjent enn
PAC, vi må ta det opp og forklare hvorfor elevene ikke må
stemme på det.Forøvrig,når det gjelder sosialimperialismen i
Namibia og fraksjonene i SWAPO står det en interessant
rtikkol i siste IKWEZI.
Kampen mot UH-forslaget stiller store krav.Hele løgnpropagandaen om Kampuchea må imøtegås med stor tyngde, pluss at
vi må kjøre på om elevene skal støtte frigjøringskamp eller
imperialistene.He ► trenger RU-kameratene helt sikkert mye
hjelp.UH-folka er ofte ganske skolerte på Kampuchea og har
kjørt hets i lang tid uten at RU har vært skikkelig i stand
til å møte den.
UH-forslaget må bekjempes medfull tyngde o men det viktigste
er å propagandere bredt for 1.3.121:212D2..
HVA KAN PARTIET GJØRE ?
1 :Gi politisk hjelp og veiledning til RUvkameratene på skolene.Det gjelder alt fra å stille som innleder på åpne møter
dersom det er nødvendigvhjelpe folk å skrive innlegg,veggaviser,
artikler,detaljdiskutere taktikk overfor de andre forslaga
og hjelpe med kunnskaper.Dersom det skal arrangeres allmannamøte på saka(og det skjer mange steder) bør taktikk,innlegg
osv diskuteres i detalj.
2:Hjelpe til med å organisere arbeidet, starte PAC-gruppe,bygge
opp nett av klassekontakter,diskutere målsetning for stemmer
og sette i gang underskriftsaksjon på forhånd for å få flest
mulig til å binde seg for PAC-forslaget osv.
3:Hjelpe til utafra med diskusjon og å spre propaganda både
der det finnos RU-kamerater og der det ikke finnes.Dersom vi
skal ha noe håp om mange stemmer totalt,må det sikres at skoler
der vi ikke er blir besøktvatdet spres informasjon og skaffes
kontakter.
4:Oppfølging0Starte PAC-gruppe der det ikke finnes,styrke de
som er, bruke kontaktene til å verve til RU.
5:Styrke RU-lago,skolere gg fostre medlemmene og hjelpe dem
til å"reise huet" overfor reaksjonære og revisjoniister.Verve
og sette i gang sirkr.

TRULS.

