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"ØSTEN ER RØD" HETER EN GAMMEL SANG, 

. lEGG TIL EN "H", SÅ BLIR DET "HØSTEN ER RØD" - OG DET ER DEN 
; . . ~ ' 

1HØS{EN VI SER FOR oss NÅ l 

te. : ·. '~:~:;s :a,:;OR ::: ~:G:::::E :: S ~ ::~ ~:: :E: Å s:~~::N:G F ::~~~NS : 
.· · c·."'· ., . :EN HØST HVOR ·vr- FOR-TSETTER TRÅDEN FRA SOf~MERLE I RA, fOR -~ . 

W. 
. . FINNE UT MER AV SAMMENHENGEN MELLOM KUNNSKAP OG MAKT, OG 

HVORDAN ARBEIDERKLASSEN SKAL FÅ EIENDOMSRETTEN TIL KUNNSKAPEN, 

MED ANDRE ORD - DRIVER VIDERE EN DEBATT SOM ER VIKTIG FOR Hfbf 

.. 

LLI ' 

..l 

' . 
·~ 

ML-BEVEGELSEN, OM SOSIALISMEN OG MAKTA. 
:;• 

EN HØST HVOR BØLLEKURS FOR JENTER I SKOLEN BLIR DEN STORE 
t. ~ 

SLAGEREN SOM SKAPER LIV OG RØRE O.G. DISKUSJONER, OG SOM GIR 

MANGE JENTER ET MIDDEL TIL Å·SETTE NAVN PÅ UNDERTRYKKELSES

MEKANISMENE, OG SE SAMMENHENGENE MED SYSTEMET. 

EN HØST HVOR VI KLARER Å KNYTTE BEDRE SAMMEN DET KONKRETE 

INTERESSEKAMPARBEIDET MED ALTERNATIVET VÅRT TIL KAPITALISMEN, 

EN HØST . HVOR MANGE BRYNER HODE OG HJERNE PÅ VIDEREGÅENDE 

STUD lES I RKLER, IKKE FOR Å LÆRE EI VEDTATT REiv1SE, MEN FOR Å P;,Å 
• . . ~1 

STØRRE INNSIKT F;OR Å KUNNE UTVIKLE NY POLITIKK, 

ALTSÅ '- EN HØST SOM GIR OSS ET STERKERE RøD UNGDOM, SOM 

KN~TTER OSS NÆRMERE VIRKELIGHETA RUNDT OSS, OG SOM GJØR BÅDE 

OSS OG FOLK RUNDT OSS BEDRE RUSTA TIL Å TENKE KLART NÅR DE 

HERSKENDE TANKENE TRØKKER PÅ SOM VERST FRA ALLE KANTER. 

DETTE PLAN-STYRESKRIVET KOMMER SEINT, OG DET BEKLAGER VI, 

MEN VI ER I SIGET - OG VI HAR EN LANG HØST FORAN OSS, OG 

ETTER HØSTEN KOMMER VINTER, OG VÅR, OG SÅ ER DET SNART SOMMER 

IGJEN, VI HAR TIDA FOR OSS,- DET SOM GJELDER ER AT VI BRUKER 

DEN RIKTIG, 

GoD RøD HøsT:~ 

HILSEN ARBEIDSUTVALGET V/~ 

• 
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PLAN FoR RØD UNGDOM • 

N N L E D N I N G • 

Ar be i dsutvalget sender nA ut plan for Rød Ungdom for denne høsten. 

(;jøl om planen ikke går helt fram, til landsmøtet 1987, angir deri og-

·: : .~t h v i j k e n r e t n i n q v i ø n s k e r å q 5 i f r am mo t l an ds m ø te t . ven som 

s ;{!Il m P n l i q n e r de n n e p l a ne n m e d de p l ane n e som b l e v ed t a t t i · f j o r hø s t / 

v l n tnr, vil se at det har skjedd en del forandringer. Etter v~rt syn 

'er det t P fnrandringer s om be s t å r i 5 gjøre det "kartet" Rød Ungdom går 
,! • 
·etter me r 1 pakt med " t errenqet". Og terrenget, det er altså den så 

·rn y e om ta l te "n ors ke vi r k e.l i g het a" s o rn vi har satt oss som må l å bl i en 

dt'~ l av. 

MALSETTINGA MED DENNE PLANEN er ~ utvikle Rød Ungdoms skolepolitikk 

spesielt på spørsmAlet om klasse- og kjønn~undertrykkinga i skolen, og 

~ qi Rørl Ungdoms medlemmer et stødigere ideologisk holdepunkt for å 

kunne utvikle ny politikk. 

Dette vil gjøre Rød lJngdom bedre i stand til å utfordre den herskende 

ideologien og trekke til seg medlemmer. 

DETTE SKAL SKJE ' både gjennom diskusjoner i Rød Ungdom !<:nytta til 

skolen, og til vArt alternativ - sosialismen og kommunismen, og gjennom 

at v i g~r ut p5 skolene med tilbud om bøllekurs for jenter. 

DETTE BETYR at vi er nødt til å utvikle grunnlaget for v8r politikk · 

for- interessekampen på skolen, og vihe svar i forhold til sosialismen 

o r:J k o :n ;o u ni s men - spes i e l t p å spør sm i] l e t om kunnskap og makt . 

>t :l V( !H WPG/\VEH I PLANEN ER: 

- l3ø.l iP.k tJr s for jenter i skolen. 

- ') k o l p p o j 1 t i k k • 

Diskusjonen som starta pA sommerleira om "kunnskap, makt og sonia

li. sme" vil også fortsette. 

Vi tror ikke de ulike stedene vil kunne klare 5 legge like stur vekt 

:,;, 8.1" le disse tre opp~1avene, og det mi1 diskuteres konkret for hvert 

enk~l l sted hva som peker seg ut som mest riktig ~ legge størst vekt 

p~. Men vi tenker oss i utgangspunktet bøllekurset som høstens 

sto re "pro sj ekt". 

·' ·· •·· : 
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B E G R U N N E L 5 E F O R P L A N E N . 

Hva var den forrige planens mål? 

Hovedmålsettinga i den planen som ble vedtatt i fjor høst om ~ få 

til skoleprioriteringa, ble satt under overskrifta "bli en del av 

norsk virkelighet''. Dette .skulle vi klar~ gjennom~ drive interesse

kampen p5 skolene. Vi hadde konkrete målsettinger for YLI- og NGS

arbeidet, mål på hvilke GUer vi skulle ~tyrke oss og ta makta i, osv. 
' 

Videre skulle vi utvikle vår sk~lepolitiike plattform,- utvikle ei 

analyse på undertrykkelsesmekanismene i skolen, de forandringene som 

skjer i skolen i dag, hvordan elevene rammes, hva vårt alternativ er 

osv. 

Planen forandra underveis. 

N~r vi n~ skal oppsummere hva som har skjedd ut fra de planene vi 

hadde, må vi først se at planen forandra seg underveis. Arbeidet med 

skolepolitikken har gått over fra ei tenkning bygd mye på "interesse

kamp i dag'', til A handle mer og mer om skolen i forhold til vår 

strategi for sosialisme og kommuni sm e. 

sommerleira et godt eksempel. 

Målet uklart. 

I s5 måt e er diskusjonene p å 

Vi mener vi kan sa mmenfatte det som skjedde med planen, og tenkninga 

rundt den, at målet i utgan gsp unkt et var uklart. " Hvor vil vi egent-

lig med dette 7 ", hadde vi ikke et klart nok svar på. 

Dette henger sammen med en diskusjon om ikke bare planen i seg sjøl, 

men om hva Rød Ungdom skal være. Det er både en diskusjon om hva 

som er målet med organisasjonen, og hva som er ml-bevegelsens vik

tigste utfordringer og oppgaver i dag. 

Vi skal her kort si hva som er vårt utgangspunkt i dette spørsmålet. 

Vi mener at målet med Rød Ungdom er 5 være en organisasjon som kjemper 

for og har en teori og en strategi for hvordan arbeiderklassen skal 

bli faktiske styrere, og hvordan n A et klasseløst samfunn. 
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Dette knytter vi til at en viktig svakhet ved den kommunistiske 

bevege~sen har vært for dårlig utvikla svar til en sånn strategi, 

og at vi trenger å utvikle bedre svar her for ~ bli ei kraft i det 

norske samfunnet som klarer å mobilise~e folk for dette målet. 

l_nt~>el<arnpen. 

Vi kan i dag oppsummere at vi ikke nådde de måla vi satte oss i for-

hold til interessekampen. Dette gjelder både ut fra de bevegelsene 

vi s& for oss at vi skulle skape, og ut fra hvor vi tenkte at Rød 

Ungdom skulle nta makta". 

Skolepengeboikotten viste hvor ~ansk elig det egentlig er ~ drive 

fram store~ omfattende aksjoner blant norske skole ele ver i dag. Den 

viste at Rød Ungdom i dag ikke er i stand til ~ lede en landsom~ 

fattende kamp p~ skolene. 

l.a planene. 

En slik tanke sto i organisasjonen da vi 

Konklusjonen v~r på dette er ikke gt skolepolitikk og interessekamp 

er feil omr~der for Rød Ungdom og prioritere. Skoleelever er fortsatt 

F~ød Ungdoms målgruppe. Derfor ser vi ikke p3 denne planen som et 

brudd med tidligere planer, men som ei videreutvjkling av den linja 

Rød Ungdom har jobba etter. 

Vi vil oppsummere årsakene til at arbeidet rundt interessekampen 

·;]ik vi tenktP., ikke " slo til" srlnn som vi tr o dde .i. tre punkter: 

l. Vi klHrte ikke ~ sk8pe store ak s joner blant skoleelevene, og hadde 

id~G11sti~:;ke idP.cr om hvordan dette var mulig {J f!'1 ti. l. 

~. Vi kl~rte ikke ~ knytte de ko n krete d au s krava til v~r helhetlige 

idcologj. 

3, Vi har svakheter i forhold til v~r egen ku nnsk ap om virkeligheta 

i sko.len. 

Utvikle tankeaangen v3r om arbeidet p~?;-og med skolen. 

~ko lepolitikk / interessekamp skal altså forts.~a tt. · ·t ,Poen(-jt~.t pr1or1 ·eres. _ 

vfirt Pr at vi trenger å utvikle tankegange n v~r rundt hvordan 

driver skolejobbinga for ~ "treffe'1
• Her se r vi bøllekursene 

V l 

som eL 

viktig middel tjl å bygge ut v5r plattform for arbeidet på skolene. 

Gjennom bø11ekursene vil vi komme i nærkontakt d · t · k 1 · me Jen ers v1r e .Ig -
het, n oe Rød Ungdom vil kunne lære enormt mye av, samtidig so m vi 

q ir jenter et redskap til å sjøl sette navn p~ og kjempe mot under

trykkinqa. 
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" 

I det hele tatt ønsker vi ~ dreie arbeidet og diskusjonene om skole

politikken mer i retning av hvordan undertrykkelsesmekanismene i 

skolen fungerer i forhold til klasse og kjønn. Dette vil gi oss et 

bedre grunnlag for det konkrete interessekamparbeidet, og for å si 

hvilke konkrete krav det er riktig å kjøre fram. 

Skoleelever fortsatt målgruppe! 

Vi vil understreke at det fortsatt er elever på de videregående 

skolene som er Rød Ungdom si målgruppe. Som i den forrige planen, 

tar denne sikte på ~ få til skoleprioriteringa. Vi mener dette er 

s p e s i e l t vi k t i g å v æ r e o b s . p å n i!l Y - f o r d i a 6 d e l en s k _o l e e l e v e r i o r g a-

nisasjonen har , gått ned det siste året. Vi trenger flere skoleelever 

i Rød Ungdom for å kunne bli ei Mvirkelig kraft blant norsk ungdom. 

Derfor m~ vi ikke slippe ve~vearbeidet r&tta mot de videregående 

skolene. 
Nå er dere vlre brØdre! 
Gå ut i den ugudelige 
verden og øv rilttfer~ 
dighetens gjeniln- · ~ 

ger! . 

Lagslede ren t. ar 

de nyv erva gymna

siastene imot ... 
---------------··•···-

Folk har jobba mye og hardt med ~ utvikle skolepolitikken v5r dette 

5ret . Sjøl om vi oppsummerer at vi ikke k~m så langt som vi trodde, 

er det viktig at vi holder fa s t pA dette. En av Rød Ungdoms sterk

este sider er at org a nisasjon e n består av innsatsvillige medlemmer, 

som satser og bruker mye tid o g krefter p& å utvikle pol i tikken v5r 

og bygge Rød Ungdom. Den vid ereut vikl inqa av politikk en v~r som 

vi legger opp til n ~ , kunne aldri ha skjedd uten arbeidet og disku

sjonene som vi har v ~r t gjennom det s iste ~ret. Det har gitt oss mye 

ny kunnskap og mange viktige erfaringer som vi kan bygge videre p&. 

7 
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Vi har skjønt mer av hvordan skolen utvikler seg~ og hva som er 

skolens "vesen". Vi har utvikla politikk på Veierødmodellen, IR -

linja, jentenes situasjon i skolHn. Sommerleir~ var et sprang fram

ov e r for 5 f~ en bedre helhetsforståelse for hvordan folk holdes vekk 

fr ,· kunnskap som er nødvendig for ~ styre, og hv~rdan kunnskapen ka~ 

bli arbeiderklassens eiendom. Vi har klart å sette skolen mer i 

sammenhsnq med kjønns- og klasseundertrykkinga. 

Arbeidet med ~ utvikle v~r skolepolitiske plattform o ma fo rts e tte, 

spesielt i forhold til gymnaset. Det er her vi har en d~ rligst ut~ 

vikl8 politikk. Dette m~ vi se i sammenheng med di skusjo nen om "kunn -

skap, makt og sosialisme". G j e n n om å v i d .- :- ;"">. u t v i k J e de n n e d i s ku s j o n en 

kan vi f~ knytta sammen de konkrete dagskrava med de la ngs ik tige 

mAlene vi kjemper for. 

~~ ø '.
1 d n n d o m b. e t v r n o e i d e n, . r1 c', r " 'K R v· ; r k· e l ' · 1 e +- · t 1 · , J- • - - ~ .• ,_ . ·, J..ri 1 e.a som 111 eresse .<Jemp ere 

j YLI, og p~ .en del skoler og i en del GUer. Vi mener at m5lsettingø 

om ~ knytte Rød Ungdom til nor ~k vLrkelighet gjennom intere ssek amp pl 
skolene fortsatt er riktig, men at vi hadde et feil utqangsrunkt da 
vi stilte denne m~lsettinga i fjor. 

Det er ikke svakt interessekamparbRl. ( l 1. c:ol, , J·øl co e h d 1 l t 
- J ~ v ·" ~, • • ,; m , r o v e · p r o D e m e , 

i forhold til "virkeligheta". 

llovedproblemet er at vi ikke klarer ~ sette premisser og være p5 of fen

siven i den ideologiske kampen rundt v~rt al :ecn ativ til kapitalismen. 

At vi ikke klarer ~ knytte dagskampen sammen med de helhetlige svaren e -

sosialisme og kommunisme - henger mye sammen med det. 

l0:._Q__f3_ød l~g_dom noen gang sette oremissene? 

Soørsm~let blir dermed hvordan Rød Ungdom sk31 klare & bli en orga

nisasjon som setter premissene for den ideologiske kampen, s~nn at 

folk m~ forholde seg til oss og v5 re s va r,.i motsetning til at det er 

den herskende ideologien som setter premissene. 

Interessekampen og dagskampen vil al ltid fore g~ sjøl om vi ikke er 

der. Folk vil alltid kjempe i ei eller anna form - oppgava vår m ~ 

v~re 5 f~ den i ei retning som p e ker mot et anna samfunn . 

Ungdom bli den krafta som får til dette 7 

Kan Rød 

"Framtida er i daq", i den forstand at det er i dag Yl utformer ideene 

om hvordan vi vil at ting ·skal se ut i .:.:.:rn:..::o:...:r:...r::...:::a:...:•:...____.:::.D..:.e:...· t:.._....::e..:r~.:::.i_:a~· a:::.'::l::;z.~---..:v:...:l:::.. _.::s-'e'-. t.;......:..t.;.....e..:..:..r 

~_<!_vn p{, de måla vi ønsker å na i framtida. Hvis vi ikke klarer a 

::>e tte navn på framtida, har vi ikke ei framtid å kjemp e for. 
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Med dette mener vi at skal Rød Ungdom komme p~ offensiven 1 rnA vi delta 

i kampen om tankene og ideene til folk i dag, om hvordan folk ønsker 

2 leve sine liv. Hvis verken vi eller folk klarer å sette navn på ei 

anna framtid - hva skal vi kjempe for da? 

Kamp ·mot de herskende tankene. 

A bygge et Rød Ungdo m som klarer å sette premisser, som kla re r å 

vinne kampen om folks tanker om h~ordan fr amtid a skal se ut, henger 

alt sammen med de tr e hovedoppg avene i planen: Bøllekurs, skolepoli

tikk og videreg~ende sirkler. Og det henger sammen med diskusjh~~n 

om soiialismen og kommunism en s om skal fortsette. 

MAO UTFORDRA DE HERSKENDES TANKER. 

DET MA RØD UNGDOM OGSA TA MAL AV SEG A GJØRE. 

Skal vi vinne folk for vårt alternativ, opp mot ~nge Høyre eller AUF, 

må vi gå ut og møte virkelighe t s, og sette navn på det som folk 

føler holder dem nede. Eller, som. Mao sat - ta massenes usystematiske 

ideer, sammenfatte dem, og gå ut igjen og propagandere. I denne 

sammenhengen kan vi se bøllekursene, og at vi skal utvikl e en skole

politikk som kjemper mot klas se - og kjønnsundertrykkinga, og streker 

opp et alternativ. 

Begge disse oppgavene er knytta til å bes kr ive virkeligheta sånn som 

den egentlig er,- sette tin g f olk føler på kroppen i sammenheng med 

klasser og kjønn, og de er knytta til vårt alternati~,- at det er 

kapitalismen som skaper klasse~ og kjønnsund~rtrykkinga. Gjennom å 

gi folk kunnskap om egen undertrykking, kan ~ vi få fram at folk må 

kjempe mot kapitalismen og for sosialisme. 

Samtidig har vi et behov i organisasjonen for ~ styrke oss politisk. 

Skal vi g5 ut blant fo lk for ~ øke deres mots tandskraft mot ~ apita

lismen og vinne dem for v5rt alternativ, mJ vi sjøl være trygg~ på 

den grunnen vi st3r. I dag rår det mye ysikkerhet rundt ml-bevegel-

sens grunnlag,- rundt hvor vi står, og hvor vi går. Derfor har vi 

valgt 3 prioritere vi1leregåene sirk ler. De videregående sirklene 

vil gi medlemmene et stødigere holdepunkt i dag, og et bedre grunn~ 

lag for A utvikle ny politikk! og det vil bety sterkere medlemmer til 

~ drive organisa sj onen i åra som kommer. 
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'' De he r ~; k P n de t a n k e n e e r h e r s k P r ne s t a n k e r '' • Dette men e r vi er den 

viktigste mAten som folk blir holdt vekk fra makta og undertrykt p~ 

i dag . Og det er dette vi har oss sjøl & m~le opp mot i kampen for 

v~rt alternativ. Et hovedm 51 med denne planen er derfor ~ gj øre 

~~ød !J ngdom bedre i stand til å ta opp kampen om tankene. De tte må 

skje b~de som en bevegel se l orga ni sasjone n, og gJ ennom at vi møt er 

virkelighet~ rundt oss og kjemper ~am men med fol k . 

Vi mener de tre hovedoppgavene vi streke r orp i denne p lane n 7 og 

~ forts~~te diskusjonen om sosiali sme n og kommunismen, er vå r t beste 

svar for ~ møte denne utfordringa oq vinn~ f lere uhgdom mer fo r Rød 

Ungdom oq v5rt alternativ. 

.. , .tiH~." j;l'" SQ.-, o~ l 
VI MÅ .tiC.Jf1ti"E 
O.N fJ>EOt..Ofl~kff 
ICIV1f' t! ,.r ~ !(AM. l! -

RA'TE~ •• . 

/O 
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1. SKOLEARBEIDET 
-------------------- ' . ) : 

Skoleprioriteringa er fortsatt Rød Ungdom s viktigste oppgave fra~ 

m0 t landsmøtet. De vi d eregåen d e skole ~e er un gdo mm e n s narbeid~plass" 

og vår basis for ~ tre kke til oss ungdom, verve nye medlemmer. 

~ Al0 t vårt merl skolejobbinga h a r vær t A l ære mer om no r sk virkelig-

1lPt qie nn om diskusjoner i Rød Ungdom og gje nnom å de l ta i interesse

ka ~p en oq på de n måten knytte til oss folk . 

~ v rlPtte a rb eidet h a r vi lært at det ikke bare er nedskjæ ringer og 

i n nføring av verdifag som hindrer ungdom i å tilegne seg kunnskap. 

Skol en i dag gjør det umu lig for fle rtallet av elevene å tilegne 

seg kunnskap som gir ma kt . Sko len er et sted der læringa er fjerna 

fra folks virkelighet, et st ed der du sk al lære om virkeligheten uta

for virkeligheten, skolen er fje rna fr~ §tyring og produskjon. Den 

er et sted der alle skal behandles "likt" tross folks ulike forut

setninger. 

Den diskusjonen vi har hatt om skolen h ar gjort det mulig for oss å 

få en større sammenheng mellom "b~ødkrava" og sistemkritikken. At 

t~formkrav som - økte ressurser og mindre verdifag ikke fjerner under

trykkinga, men at vi må fjerne hele kapit a lismen for at flertallet 

skal få kunnskap som gir makt. 

Men hva bet~~ denne diskusjon e n i forhold til de t konkrete arbeide t 

på skolene? _ Rød Ungdom må i tida framover holde fast på det arbei d et 

vi driver i intenessekampen. Det arbeidet knytter oss til ungdommen s 

situasjon. Men framover må vi prioritere diskusjonene på skolene 

høyere, og ikke bare demonstrasjoner og aksjoner. 

l l 
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For det er ikke sånn at elev~ne ser klart all ~jævelskapen" i 

skolen, at alle er enige om hvorfor det er sånn at flertallet for 

dårlige karakterer - og hva en skal gjøre med det. Det er ikke bare 

å trykke på en knapp, og så vente at tusener av elever organiserer 

seg til k amp. 

Dersom elevene skal- ha noe anna valg en private løsninger, noe anna 

valg enn det herskerklassen gir oss me d å være "sin-egen-lyk kes-smed", 

må vi sette opp et anna alternativ. Et alternativ fo r kollektiv kamp. 

l 
NYTTER IKKE A 

På den ene sia har vi nå masse kunnskaper om hvordan skolen under

trykker jenter og arbeiderunga, hvordan folk fratas kunnskap osv. 

På den andre sia har vi masse kunnskap og erfaring gjennom interesse-

kamparbeidet. Høstens utfordring blir derfor å sette undertrykkinga 

i skolen i sammenheng med interessekampen. Vi må tenke sånn: 

Hva har undertrykkinga i skoi~n å gjøre med fylkes- og statsbudsjet-

tene, verdifag og lB-linjer? Er det sammenheng mellom det faktum at 
. . . 

jenter lærer mindre på skolen og ~ tatens planer Ortf· Veierød-modellen? 
. . 

Finns det noen "rød tråd" her? Gjennom å søke svar på disse spørs-

måla, kan vi utvikle ikolepolitikken vår videre. 

Vi må altså utvide a~gumentasjonen for hvorfor det er viktig å reise 

seg til kollektiv kd~p mot fylkes- og statsbudsjett, Veierødmodell 

osv. Vi må først og fremst tenke på hvilke politiske standpunkter 

vi vil vinne oppslutning om før vi setter i gang de store aksjonene: 

Hva er det vi vil at elevene skal bli enige med oss i? Derfor ønske 

vi å få en diskusjon om skolen som unde~trykkelsesinstitusjon for å 

utvide argumentasjonen og gjennom det reise elevene til kamp for de 

krava vi stiller. 
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Hva skal vi gjøre konkret 

Målsettinga om å få ut diskujonen "Blir du dum på skolenrt vil vi nok 

ikke klare over natta. Den krever en grundigere argumentasjon, og 

det krever at vi får prøvd ut den n ye politikken vår blaridt elevene. 

ARGUMENTASJONSHEFTE: 

SKUT vil framover mot skolekonferansen lage et a rgumentasjonshefte 

forhold til diskusjonen "Blir du du~ på skolen" 

R'2lDE FANE: 

Rød Ungdom har starta en diskusjon som er viktig for hele ml-beveg-

elsen om kunnskap makt og sosialsime. Men for at dette skal bli en 

"viktig" diskusjon er det om å gjøre at så man~e som mulig deltar. 

Vi har fått et tilbud fra Rød e Fane om å presentere deler av sommer-

leirdiskusjonen. Dette må Rød Ungdom sentralt prioritere. 

SKOLEKONFERANSEN: 

Skolekonferansen må diskutere hvordan vi skal knytte diskusjonen om 

undertrykkinga i skolen til vårt arbeid i ihter~ssekampen på skolene. 

Dersom vi ikke greier å komme videre på dette, vil ikke kunnskapene 

våre om jenter og klasser i skolen bli en del av vår argumentasjon 

ute blandt elevene. Og diskusjoneJ.-.•i har ført i Rød Un g:lom vil ikke 

ha noen verdi utover å ha vært en inter essa nt diskusjon for de få 

og utvalgte. 

Videre må skolekonferansen ta opp hvorfor og hvordan vi skal jo bbe 

som tillitsvalgte i elevkampe n . Begrunnelsen for dette er at vi 

har mange "ferske" skolemedlemmer som ikke har fått noen lærdom av

oss i dette. Denne delen av skolekonferansen må også ha som mål 

hvordan vi bedre kan samordne arbeidet til våre skol~elever, og hvor-

dan de kan få støtte og hjelp fra SKUT. Vi men er at SKUT i større 

grad må ha direkte kontakt med våre skoleelever. 

• • 
~ØD UNoDOMS 

6"0LI!ICON FS:RAN~E 

• 1 1. --12.. ok:roaE~ • 
. ' 
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OBLIGATORISK LAGSMØTE:OM SKOLEN: 

Rød Ungdom har starta en stor og viktig diskusjon om skolen som 

undertrykkelsesinstitusjon, hvordan folk gjennom skolen mister mul

igheten · til kunnskap ~om gir makt og hvordan kvinnene og arbeider

klassen skal få makt under sosialismen. Denne diskusjonen ønsker 

vi å føre videre i organisasjonen fram mot landsmøtet, fordi vi 

mener at den setter fingeren på noe av det viktigste en revo l usjo

nær bevegelse må finne ut av: Hvordan skal flertalle t få makt 

under sosialismen, og hvordan s~al vi unngå at sos ia li smen degene

rerer - hvordan skal vi nå kommunismen. 

Videre ønsker vi at ~ød Ungdom sk a l bli sikrere på sitt syn på 

skolen, sånn at vi kan bruke den nye politikken ute bl a ndt folk, 

Med denne diskusjonen peker vi ~å det mest direkte forholdet folk 

har til skolen: kampen om å få best mulig karakterer, kampen om 

å tilegne seg kunnskap og hvilke muligheter og mål elevene har med det. ~ 

OPERASJON D~GSVERK: 

Det vil bli lagd en sentral løpeseddel om OD-prosjektet og Rød 

Ungdoms syn på Sovjets okkupasjon og krigføring i Afghanistan. 

STATSBUDSJETTET: 

Rød Un9dom sentralt må sende ut en pressemelding om vårt syn på 

statsbudsjettet dagen etter offentliggjøring. Pressemeldinga må 

i tillegg inneholde vår argumentasjon i forhold til skolen som 

undertrykkelsesinstitusjon. 

Virtere må SKUT sende ut vår mening om statsbudsjettet til alle våre 

skoleelever som skal brukes i arbeidet på skol en e. 

J4 
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I forhold til statsbudsjettet og aksjoner, må vi se an de lokale for-

holda. Vi vil ikke si at alle må lage store demonstrasjoner. 

Askjonsformer må legges opp i forhold til respnsen blandt elevene 

på hvert enkelt sted. Dersom vi skal arrange r e aksjoner, må det være 

et politisk grunnlag for det blandt elevene . Aksjonsformer kan var-

iere fra veggaviser, vedtak i elevråd - allmannamøter, til ulike 

aktive aksjonsformer. SKUT må sende ut et forsl ag til uttalelse fra 

elevråd/allmøter, og i tille gg peke ut enkelte steder der de mener 

det er gru~nlag for aksjoner. 

ARSMØTER I DU OG GU: 

YLI er vår viktigste bastion i interess ekamparbeidet, og vi må sloss 

innafor NGS for å få posisjoner. Begge steder v i l kampen om å vinne 

oppslutning om vår politikk , være avgjørende i interessekamparbei det. 

Vi ønsker at våre medlemmer på skolene skal jobbe for å komme med på 

årsmøtene i GU-er og DU-er. SKUT må få en oversikt over når disse 

er sånn at dette kan spre~ ' til våre skolelever. 

Der det er mulig, må våre folk jobbe for at diskusjonen om "Blir du 

dum på skolen" blir reist på årsmøtene/representantskapsmøtet osv. 

Disse diskusjonene bør ende i resolusjoner som blir sendt til Elev-86 

og YLI-avisa. 

POLITISER ELEVKAMPEN! 

SKOLEPOLITISK UKE - POLITISERING AV ELEVRADENE: 

NGS arrangerer skolepolitisk uke foran landsmøtet. I den forbind-

else må vi fortsette diskusjonen om skolen. Sjøl om ikke alle skoler 

har en like ~ellykka . uke-, bety_r ikke det a t det vil v ære umulig å 

reise skolepolitiske diskusjon er. på skolene. 

Elevrådene, som skulle være elev~nes organ for å diskutere skol e pol

itiske saker, har mange steder degenerert til et velferdsorgan som 

kun tar opp brusautomater og skolefester. For Rød Ungdom er det på 

... 
IS 
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tide ~ ta opp kampen med å politisere elevrådene, et sted hvor skole-

• • • f 

politiske innledninger blir holdt og diskusjoner reist. For å .få 

i gang diskusjoner på skolene, kan et virkemiddel være å få to som 

er politisk uenige til å holde hver sin innlednin ~ 

Dersom Rød Ungdom framover skal fortsette arbeidet på skolene, vil 

et viktig stikkord være å få reist den politiske diskusjonen. Vi 

ønsker kamp om uenigheter, og ikke en passiv saueflokk som følger 

det vi sier passivt uten eget engasjement. 

LANDSMØTENE I YLI OG NGS: 

Landsmøtene vil være en viktig målestokk på hvor langt vi er kommet 

i å få ut diskusjonen om "blir du dum på skolen". Vårt mål er at 

vi i størst mulig grad for reist denne diskusjonen på landsmøtene. 

SKVT må i samarbeid med tillitsvalgte i·~GS og YLI, finne ut hvilke 

diskusjoner det er viktig for Rød Ungdom å få reist på skolene i 

forhold til interessekampen. 

••••••••••••••• 

'" 

o 

" 
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2. BØLLEKURS FOR JENTER 

Hvordan blir ikke jenter tråkka 
på i skolen! Vi lærer hver dag, 
hver skoletime at det vi står for 
det vi sier ikke er noe verdt. vi 
lærer å underordne oss auto
ritetene, vi lærer oss å under
ordne oss menn, vi lærer å un
dertrykke oss sjøl. Vi lærer å bli 
det undertrykte kjønn. 

Å bli lært, hva er det? Hvor
dan skjer det? Vi veit at det er 
hundrevis av mekanismer nå 
som tvinger jenter i kne. Vi læ
rer å ikke spørre om det vi lurer 
på. Vi lærer hvilke fag som «pas
ser seg>>. Vi lærer at vi ikke pas
ser for fag som gir makt og inn
flytelse. Vi lærer oss et annet 
s-yn på oss sjøl, enn det som fak
tisk er oss! 

JENTER ··ER DRIVKRAFTA 
Rød Ungdom har sagt, som vi nå 
har lært (sic.!) at vi må ta ut
gangspunkt i jentene situasjon 
skal politikken vår blir mest 
rett. Har vi skjønt det? Har vi 
skjønt hvilken drivkraft det lig
ger i jenters opprør? Har gutta i 
Rød Ungdom skjønt det? (Som 
ofte faktisk kan hevde at jenter 
f.eks. ikke har høyt nok politisk 
nivå, eller ikke griper «essen
sen>> i de viktige spørsmåla. El
ler som får verv «bare fordi de 
er jenter») 

Mange tenker sånn i våre hi
ne dager at vi venter .. . . Vi ven
ter på at et eller annet skal skje i 
verden som gjør at vårt pro
gram en gang i framtida vil vin
ne oppslutning. Vi vil tvinge folk 
til å tenke annerledes. Det er 
faktisk bar~ de kreftene som 
Rød Ungdom i dag klarer å utlø
se som er krafta i framtida. Og 
hvorfor er jentene, mer pr esist, 
arbeiderjentene hoveddrivkraf
ta fram mot målet? 

Politikk er et forhold mellom 
folk. Mellom kjønn og klasser 
som tråkker på hverandre. 
Hvem har mest å tjene? Hvem 
har mest å vinne på å avskaffe 
undertrykkinga? Eller, hvem vil 

aldri gi opp kampen? Hvem vil 
uansett hvordan det gå r ha flest 
drømmer om et bedre liv? 
Hvem har kulturen, og ikke 
minst et sunt syn på folk og de
res ideer? Rett svar : Arbeider 
klassens jenter. 

Vi skal ikke vente på at «et el
ler annet skjer>> . Rød Ungdoms 
svar er å gjøre noe idag. Vi skal 
øke kampkr afta til jentene. Vi 
skal knytte folk til den bevegel
sen som er den eneste idag hvor 
det er håp for å få diskutert og 
sat~ ord på følelser og drØm mer. 
Vi skal få jentene organisert og 
opprørt . 

:~~. 

HVA FAEN ER ET BØL
LEKURS? 
Et bøllekur s e r en slags åpen
baring for j enter . Vi· skal lære 
bort, og lære sjøl hva vi er ver dt, 
og tørre å stole" på det - alltid. 
Vi skal lære jenter hvilke me
kanismer vi blir utsatt for, og 
sammen komme fram til meto
der for å forsvare oss, offensivt. 

Vi skal trene på å få fram me
ninga vår, vi ska l trene oss på å 
stå på en talerstol og få vist hva 
vi virkelig ka n. Det største er
faringa som er på disse bøl- . 
lekursene er nettopp at det syn
liggjør hva jenter er gode for . 
Jenter få r a nledning til å 
fungere i en positiv forsamling, 
hvor det å dr ite seg ut er en me
tode for å bli flinkere, ikke å 
miste tr ua på hva vi er gode for. 

UT PA SKOLENE! 
Rød Ungdom kunne sjølsagt 
valgt å kjøre bøllekurs for alle 
tøffe jenter vi kjenner. Og det 
ska l vi og. Men poenget er like
vel å komme ut. Treffe jenter i 
en brei skala . For uansett m å vi 
innrømme overfor oss sjøl at 
vår t nedslagsfelt ikke er stør ste 
i verden. Vi. vil nå a lle jenter. 
Ikke m inst a rbeiderklassens 
jenter. Derfor-· en viktig kamp 
er å gjøre denne aksjonen til en 

17 

folkea ksjon. 

NAR SKJER DET? 
Det er m ye for arbbid som er 
igang . Alt fra Økonomiske søk
nader hit og dit , til konkret for
beredelse av kurset og forsøks
virlrsomhet. Men - første helga 
i november braker det løs. 1-2. 
november skal flest mulig jenter 
i Rød Ungdom samles til en 
kurslederkonferanse som mar
kerer den virkelige sta rten på 
kampanja. Vi skal diskuter e 
opplegget, diskutere erfaringer 
t il nå, gjennomføringa på de for
skjellige plassene osv. Vi skal 
også trene - for det gjelder å vi
te hva man snakker om! Det 
gjelder å ha pr aktiske erfarin~ 
ger s jøl. 

PR! 
Vi trenger P R rundt opplegget , 
Vi. har ikke denne gangen forde
ler a v diverse vikarer i Uten~ 
r iksdepartementet. Mulig at vi 
kan klare en pressekonfera nse 
JUed noen «viktige» personer? 
Vi skal i an e nærradioer vi kom,. 
m er over, i Ungdommens Radio• 
a vis , og kjempe for å komme i 
Ungdom sredaksjonen i NRKi 
Altså er her ingen knusling, vi 
ska l vise hva vi kan! , 

H.ød Ungdom s bøllekurs er en 
m å te å konkret komm e i kontakt 
med folk. En konkret må te å 
treffe skoleelever på og drive 
fram bevegelser. Vi ka n si at vi 
legger opp til en plan på vå r pa~ 
r ole om «å knytte oss til norsk 
virkelighet, og øke folks mot~ 
standskraft mot kapitalismen>~ 
blir m er konkret og gir klare; 
virkelige resttltater. Det er foll~ 
det handler om! Politikk, klas
sekamp er et spørsmål om folk f 

l 

SJEFSBØLLA 
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3. VIDEREGAENDE STUDIESIRKLER 

F.o.m. oktober skal organisasjonen prioritere å gjennomføre videre-

gående studiesirkler. Sentralen utarbeider et nytt, eget opplegg 

for videregående studiesirkler for Rød Ungdom. 

Sirkelen kommer til å innholde følgende møter : 

1. Oppstartingsmøte. Politisk mobilisering ~v deltakerne. 

2. Filosofi 

3. Historisk materialisme 

4. Politisk økonomi 

5. " LES OG LÆR! 

6. Imperialisme 

7. Kvinnepolitikk 

8. Sosialisme 

9. Ml-bevegelsens historie 

10. Lederen og metoder ' for ledelse 

Studiemateriale vil i hovedsak være partisirkelen trinn 1 og 2, og 

Rød Ungdoms poløk-hefte og eventuelt annet materiale fra oss. 

Dessuten legges det opp til at deltakerne ~kal lese følgemde bøker: 

AKP's nye kvinnebok - "Kvinnene ~morgendagens alibi" (kommer i okt

ober/november), Pål Steigan: "På den himmelske freds plass", Dag So l

stad: "Gymnaslærer Pedersen", Tron Øgrim: "Den vestlige maoismen s 

sammenbrudd og krisa i AKP(m-1)" , Tron Øgrim: "Grisen før jul". 

Begrunnelse for sirklene nå: 
. . . ----- -- -- -- ---------

Mange vil sikkert stusse over a t vi legger så stor vekt på å gjen-

nomføre et så omfattende opple gg nå: Er det ikke tusen a ndr e ting 

som skal 9jøres? Vil ikke dette legge beslag på så mye folk og s å 

mye tid at andre oppgaver blir liggende? 

Sjølsagt vil gjennomføringa av sirklene bety at andre oppgaver må 

nedprioriteres for ei tid. Men vi mener at dette er ei riktig pol-

itisk prioritering - og vi vil virkelig at det skal satses på at 

sirklene blir gjennomført pA en skikkeiig måte. Vår begrunnelse for 

dette opplegget kan kort sammenfattes i tre punkter: 

It 

o 
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1. Gi medlemmene faste i deol?9i. .. :-s k e hØ~:depunkte r i ei tid med mye 

ideologisk usikkerhet. 

2. Gi folk sjølstendighet o g __ sjø_!_~ik~r~til._~ videreutvikle pol

itikken_vår/_utvikle ny po~iti!:_~ __ ..=._te ~~~,nye tanker. 

3. Fostre_EX~olitiske ledere i R~~~9dom. 

Vi ska l forklare disse punktene nærmere: 

1: I en s c ene fra boka " Kineserne" av rl e to svenske journalistene 

Gøran Leijonhufvud og Agnet a Engquist skildrer de hvordan bøndene i 

de n tidligere mø nster-f olkekommune n Dazhai får betalt tre k roner pr . 

kilo fo r å levere inn g amle Mao-merker, ti l svarende blik kverd ien for 

merkene. "Nå bæ re s Mao u t av landsbyen i e t opplag på f l e r e tusen 

jakkemerker. 

skriver de. 

De t er altså hans ideer som bæres ut med d enne bø tt a ", 

Den samme Mao har altså utforma ma n ge av de teoriene og 

det grunnlaget som ml-bevegel sen bygger-~å . 

I et nøtteskal viser denne scena ~et djupes t e s pørsmåle t som ml-

bevegelsen har stått overfor i noen . . . å r nå: Fr a en periode med stor 

ideologisk sjølsikkerhet, står vi i dag i en si tuasjon med stor id e -

alogisk usikkerhet. Mange av d::" ; svaren e s om tidligere var "u ~rops.._ 

tegn", er i dag "spørsmå lstegn" . 

Vi må oppsummere at ml-bevegels en i dag er i deo l ogisk pressa på def

ensiven, og at sosialdemokrati et domine r~ r de ideologiske strømning-

ene sammen med "du er din l ykkes s med"-te nk ninga . Samtidig r å r det 

mye usikkerhet blandt medlemmer og sympati sø rer rundt bevegelsens 

grunnlag. I en sånn situasjon me ner vi d e t er av g jør ende at vi k lar-
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er å gi folk faste ideologiske holdepunkter. Med dette me ner v i ikke 

i banke "dogmer" inn i huene på folk. Poenget med sirklene er å gi 

~ olk ei stødig politisk plattform å st å på, som gir dem en sikkerhet 

qverfor seg sjøl til å tenke sjølstendig og orientere seg som revo

:J,usjonære. i det stadig skiftende politiske bildet rundt oss (jfr. Kina) 

2: Men å ta opp grunnlaget v å rt, yære skolert, er ikke nok i seg sjøl. 

for at vi skal legge premissene for den ideologiske kampen, må vi 

~øte de store utfordringene og forandringene i framtida med nye pol-

itiske svar. Det er ikke nok å svare med grunnla~t vårt aleine. 

Vi er hele tida nødt til å videreutvikl e politikken vår • f for den 

Qaglige kampen og for framtida. ' Den n ye kvinnepo l itikken som har 

~litt utvikla de siste 2-3 åra, er et eksempel på dette. De nne pol

j tikken har greid å gi folk en strategi for kampen • i dag og samtidig 

~ t alternativ til kapitalismen. 

~en det var også sånn at denne politikken brøyt med " ga mle tanker 

pg utfordra bestående teorier og politiske li n je i ml-bevegelsen. 

Og det var den også helt nødt til - alt utvikler seg gjennom kamp: 

p ten kamp ville vi heller aldri fått den politikken vi har i dag. 

Altså: Skal ml-bevegelsen og Rød Ungdom igjen kunne bli den kr afta 

;som legge!_premissene og dominerer d~_n politiske s c ena, må det også 

være vi som legger premissene for den ideologiske kampen. 

1 : Pnd tinqdum er en org8nisasJion so'Tl heJe tida ;"", :->.
0 foc-t ' d "" ·"' r e nye .18 Jere . 

(; a :n l r> f o l k g 8 r [J t a v o r q a n i s a s J. o n e n • og nve kommer Inn . Hvis v1 ikke 
! 1 P 1 P : t ' l ; l r o r n y e r o s s m e d h e n s y n t i _i '1 u t v i k l e nye ledere, får hele 

o r q <l q i s a '' j n n e n t r ø b b e l • 

Det ~enrras.J·o nsskiftet som sk;edde i t · t ,J-' runu s1s.e landsmøte skjerpa dette . 

i i P. r q i kk en stor del av Hød Ungdoms "qam.le garde" ut"'- Vi er i dag 

P n v n q re o r cp n i sa s j on , og med m i n d re er far ing me d A·· 1 ed~ 0 r ga n i 8 a 8 j 0 ne 11 • 

(;ener a~' jo n s ~3 k i f tet var nødvendig o 9 ri kt ig , og det siste ,~re t har vist 

ilt vi har dyktige medlemmer som er i stand til å drive Rød Ungdom videre. 

')amti diq m:i vi innse at vi er en organisa sjon som i dag er " l ~ttere" 

politisk, og at dette st ill er oss overfor nye utfordringer. 

r t. ~; v a r p :l rl en ne u t f o r d r i n g a e r v i d e r e g !) e n d e s i r k 1 e r . 

disse si~klcne kl • t 'kl arer ~ u Vl . e nye politi ske ledere , 

orqanisasjonen vil tjene p ~ i lang ti d framove r. 

Om vi gjennom 

er det noe hele 

'-r 
:i 
n 
q 
n .; 
li o 
l' 
! ~ 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



Hvem skal gå på sirklene? 
' . -------------- ·---- ----

De videregående sirklene skal være for medlemmer - dvs. folk som 

har gått grunnsirkel, og som har ei viss tids erfaring i Rød Un gdom. 

Men den viktigste målgruppa v år, er nye ledere i Rød Ungdom. 
..___..". ~...... ~ 

Det vil 

~lag.sstyre- og DS-medlemmer ~g j~~~E __ ._pvs . _5:<_t jenter med s 'ånne 

~-prioriteres framfor gutter i samme posisjon. 

Deltakerne må være politisk mobili sert på a t sirkelen er viktig og 

innstille seg på å bruke tid på den. Det vil koste en del å komme 

seg gjen nom sirkelen, og det vil kreve at folk satser. Hvis del-

takerne ikke er politisk m6biiisert på lø~et, vil de fort dette av 

lasset . 

Sirkelledere 

Sirkellederen er vik tig for å gjennomfør& sirkelen, og arbeidet med 

å skaffe sirkelleder må starte all erede nå . Sirkellederen må være 

innstilt på å gjennomføre et løp over tre må ne der hvor hun/han bruker 

tida på sirkelen. Vi mener at sirkellederen f ør s t og fremst skal væ-

re et DS-medlem, men dette må avgjøres konkret for hvert enkelt sted 

i forhold til mulighetene ~ 

I løpet av oktober vil sirkllederne bli innk~lt til en konfe ra ns e 

i Oslo hvor sirkelen og gjennomføringa av den blir d i skutert. 

Har vi tid til dette? 

____ ;0i 
----"f__9' 

»!'_~ 

Til innvendinga om at v.g. s irk ler vil ta så mye ti d for så mange med-

lemmer, vil vi si: Hva er tre måneder, hvis denne t i da ka n brukes 

til å gi medlemmene et lang t politisk liv i Rød Ungdom, og forhåpent-

ligvis seinere i AKP? S jø lsag t vil sirk l ene ta t id og krefter, men 

vi er sikre på at det vil væ re anvend t .. tid. 

investering i framtida. 

Vi må se på det som ei 

••••••••••••••• 
2J 

\ l 
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KoNff~ 

RAN SE~ 

'•-:' 

::.:.. 

lNTEtt~T 

~ ..., 

XTERNI 

StPIEM~fR 

Nytt Rute 80 kommer 

ca. 20. september. 

-------------------·· 

o·t(los~i< 

SKOLEKONFERANSE 

DS-LEDER / VIDERE

GAENDE SIRKELLEDER- , 
KONFERANSE 

Obligatorisk lags

møt e skolepolitikk 

Operasjon Dagsverk f 
23 . oktober. 

-----------,.---------

STATSBUDSJETTET 

legges fram. 

- ,NfN8f!/ ØGR 

BØLLEKURSKONFERANSE 

f• ~1 

Stårt videreg~ende 

sirkler 

BØLLEKURS: Ut med 

tilbud, evt. arran

gere. 

p.f~?l4f)tR 

FORBUNDS SKOLE 

Videregående sirkler 

fortsetter. 

(Avsl uttes ca. midte~ 

av jar.uar). 

BØLLEKURS!! 
-·------

(E nda et 
:R-80 sk al 
komme, 
da to ik k:-J 
b estemt ). 

--..... .Il~ . " .,._ ...... fllll - ..... ,_.~-.... ~ _.._._ IOtlt .,..,., ......s.. -~ 

. "'~' 
( 
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