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NEI TIL BRUK AV ALKOHOL OG 3TOFF PÅ LEIREN!
/Lenin sier at arbeiderklassen trenger klarhet, klarhet og atter
klarhet. Vi må idag trenge gjennom borgerskapets propaganda. Vi
skal gå. i spissen for å reise ungdommen til kamp ot til opprør.
Skal vi klare det må vi selv og resten av ungdommen forstå. hvem som
er våre venner, .og hvorledes vi skal kjempe mot de som er våre
fiender. Vi trenger kort og godt klarhet i mange ting, det samme
gjør ungdommen.
Det er ikke når folk er pære fulle eller omtåket av stoffer at vi
oppnår den beste forståelsen for kompliserte ting.
Vårt prinsipp må være at all bruk av alkohol eller stoffer på
leiren hindrer oss fra å komme videre og at det skal unngåes.
Når det gjelder stoffer fra hasj og videre må det fullstendig for—
byes og folk som eventuelt benytter de':, må dra. Dette selvsagt fordi
det hindrer oss i politikken,. men også fordi det ville være en godbit for all den reaksjonære pressen og for politiet. Tenk hvilke
overskrifter VG ville hatt om slikt skulle skje. Tenk på hvordan
politiet ville gni seg i hendene og f.ekse sperre av leirområdet,
forlange rassia og fotografere enhver ,r.om var på leiren.
Stoff er forbudt!
Når det gjelder alkohol er det klart at i likhet med stoff så hindrer det oss i å oppfatte tingene klart, det sløver og det hører ikke
hjemme på. vår sommerleir. Her er det ikke snakk om at noen kan si:
Jeg kan gjerne ta noen øl, det gjør ik e meg noe. For det første så
finns det nok av folk som
tror vi ikke på slikt, for det andre
blir sløve hvis de drikker. Og hvem skal avgjøre om noen tåler eller
ikke tåler. Hvis noen drikker da er de:.te dårlig for hele leiren.
- lerfOr'bør ingen'drikke
Ellers er det vårt syn at alle revolus j onære og progressive skal
gå. fram som eksempler når det gjelder stoff og alkohol. Ikke bruke
stoff og overbevise andre om å slutte, samt ta opp kampen mot selgere.
Bruke alkohol meget Moderat og overbevise andre kamerater om at
alkohol er en svøpe for arbeiderklassen og dens ungdom.
Vi ønsker at disse sakene blir diskute:A og kommentert på veggaviser
og ellers!
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Kamerater-,
Rød Frontleirene blir iår holdt i en svært viktig tid. Om få uker begynner folkeavstemningen om EEC-spørsmålet. Tilhengerne

smø-

rer apparatet sitt foran den siste avgjørende fasen i valgkampen.
De vil sikkert ha noen lure kort på hånden til de siste dagene.
Vi tror at pamper og pengefolk og deres. Unge Høyre

løpergutter-

blir sørgelig skUffet når avstemninger -rør over. Detta tror vi nettopp fordi vi vet at det blant annet Giren masse, folk på leir nå,
som kommer•til å utgjøre en viktig kampkraft 1for å slå ihjel tilhengernes. argumenter: Denne. leiren tar mer enn noen annen av de leirene vi tidligere har hatt, sikte på å ..ruste• oss til kampen mot EEC.
SUF (m-l) har hatt stor framgang. Mon bør vi bli oppblåste og
tro at alt går lett av den grunn - ? Tvetom, denne framgangen vil
bare fortsette hvis vi hele tiden tar feil og mangler alvorlig,
diskuterer med og lærer av alle de som støtter oss (og mange flere;`)
Som en politisk organisasjon uttrykker vi bestemte linjer og syn på
forskjellige saker:, F.eks. stoffbruk, Jesusbevegelsen. Endel av.
disse politiske linjene er vi bare såvidt begynt å diskutere, og.•
politikken vår er tjent med at flest mulig progressive tar del i
diskusjonene. Derfor spiller leirene stor betydning for videreutvikling av, vår organisasjon og politikken vår.
Vi bakser med en del feil som sikkert vil komme helt konkret tir
uttrykk på leiren. En del av oss går mye på møter og jobber ganske
hardt politisk, "livet blir ikke verdt å leve hvis. det ikke fins et
møta å gå på". Tfjor hadde leiledelsen'en tendens til å isIdere seg
fra, folk på. leiren, derfor fikk de heller ikke så godt tak på åssena
leirdeltakerne hadde dets. sjøl om de satt for seg sjøl og lurte: mye
på akkurat det. Slike ting må alle være

på vakt mot, og gjerne kri-

tisere, akkurat som de kritiserer andre sider ved livet på. leiren.
Positive saker bør også påpekes-: Da lærer vi hvordan ting skal være.

Om leiravisen : De-tte-nummeret er utgangspunktet for diskusjon i
gruppene om program og reglement. De andre blir i hovedsak meldinger fra leirledelsen, vi vil ikke sitte obpe (eller la andre sitte
oppe)hele natten og lage tjukk avis !*. Derfor : All debatt utenom
gruppene vil vi foreslå blir i form av veggaviser'(eller uformelle
diskusjoner). Skriv gjerne veggavis med en gang du kommer hvis du
har forslag til programendringer' eller andre saker du vil diskutere.

/*/
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xxxxxxxxxx TIL HERDLALEIREN ::xxxxxxxxx
Imperialistene har vært på Herdla før.
Beitemarkene ble ekserserplass,
har vært på Herdla før.
soldatstøvler trampet
Vi
- ret'
på 'fiskernes varsomme stier
de
håper å komme tilbake.
mellom strandauk og sveve.
De har allerede grepet til
med en hånd.
Nå har kyrene
erobret ekserserplassene tilbake Men vi skal forsvare
pialereneS sandkasser
ungpionerene
bei';emarkene
har sandkasse i rwinene
og .3kytterhuset "Solrenningen"
og i Wehrmachts brakker
sku:_der ved skulder
legges det planer for
folicet-på Herdla
kampen mot imperialismen.
og jestene fra Rød Front.
Vi Skal slåss
En gang
til grepet løsner
vil ruinene på Herdla
til folket sjøl har tatt makta
være arr etter et samfunn og :Lpnet fiskernes stier opp igjen.
like dødt Y'.
Da Skal vi heise det røde flagget
som Faraos Egypt.
ove2 .skytterhuset
Men i dag
og kalle brigaden "Solrenningen"
kan 'de bygges opp igjen.
i d:n norske folkehæren
Beitemarkene
til fest.
er ikke trygge
karopahæren
kan få bruk for dem.
Fiskernes stier
Fra Grete på MIG-leiren.
gror alt igjen.
De som har nyttet dem
er jagd vekk
med usynlige geværer.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++-+++++++++++++++++++++++
Praktiske opplysninger:
I. Mat fåes kjøpt i "Solrenningen" inn: i gangen Selvbetjening.
Også brus.
2.. Do finnes tre steder, i "Solrenning ' , skolehuset og latrinen i s
skogen.
3. Man vasker seg i skolehuset eller i vaskeskuret bak "Solrenning"
4. Vi bader nede ved sjøen, ved inngangen til flyplassen.
5. Ballspill fåregåe på flyplassen.
6. Teltliggere blir tildelt plass i'tetleiren av brigadeleder.
7. Inndeling i grupper ved:innskjekkin.
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1:7å,

F)rela --)ig program for_
Søndag 30/ 7

:

Mandag 31/7 i

Innsjekkin,2,- , plassering i grupper osv.
19.00 : Samling av leirdeltakerne, leirbål
holdning.
23.30 : Legger vi oss.

under-

Vek.cing
9.30 : Frokost.
8.30
10.00 - 1200 : Gruppediskusjon på program og leirregier
Ment.'
12.00 - 14,00 : Allmannamote for hele leiren. _
16.00 : Middag
17.30 - 20.00 : Frivillige seminarer- :
a) Undert r ykkelsen av unge jenter
b-i) Anti-imperialistisk seminar, spes. om Vietnam-arb.
20.30 : Leirbål, dans.

Tirsdag 1/8 :1.15 - 13x.00 : Innledning om EEC i plenum
17.00 - 20.00 : Gruppediskusjoner på EEC. ' ' ''"1".1 6 ' °°
2'0.30
Lc,rkveld.
#nsd'ag 2/8' : Fri i -)rmidag.
16.00 : Middag.
17.00 : A/IA-EEC-alt- stam på Asko-y
20.30 : Lerkvold.
Torsdag 3/8 : Fri f)rmiedwg.
MiddElg 'e ',5.00 (NIP 1)
Scpinarer
16.3C
Vi deer c ,s inn i grupper som diskuterer
a) ur,-;doms ,;koleelevenes situasjon, b) gymnasiastene,
intel9S- sekmparbeid, NGS, c) Unge arbeidere, d) lærer-.
skoleJlevc5 - , og e) studenter20.0C : Fc•A for folk (ungdommen) i distriktet.
tn.derholdning og dans.
Fredag 4/8 : LodiL forn- _tidag.
14.1 - 15,00 : Innledning pm SUF ( -1)
16.0C : Mi(_dag,
17.30 - 2(-00 : Bruppediskusjon=
20.30 : Lc:rkveld. Gjest fraMI,G forteller-om det nyo
kommunistiske partiet som bygges.
.

I
Lørdag D78 : 10.00 - 12,00 : Morgenffiskusjon , på EEC. Hva gjør-vi
framorer :1 valgkampen ?
16.00 : M3d(12ag
17.0C - 20-00' : Seminarer- : A) Stalin
b) Naturvern, populismo.
c) Ungdomsaksjonen, erfaringer og videre arb.
20.00 : A•c.:lutningsfest.
Sundag 6,g : 10.00
Ke:T.t-- samling, med oppsummering av SUF-Ciskusjon-_ge.
DugnPd, ned.rigging awleiren-. Jo- flere som hjelper-til,
jo m7ndre -lit på den enkelte også tid til bading-.
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FORSLAG TIL LEIRREGLEMENT FOR RØD-FRONT-LEIREN:
I) Formålet med leiren er å
- utvikle .tingdommens evne til å reise kamp mot alle former for
,undertrykking
- gi store deler av ungdommen mulighet til å bli kjent med SUF(m-l)
og dets politikk
- .sette deltakerne i stand til å tjene folket og lede ungdomsmassenes kamper på en bedre måte
- leggeen del av gruni-ilaget for seier i kampen mot EEC
- gi deltakerne ferie med et riktig politisk innhold
2)- Formålet skal oppfylles -gjennom diskusjoner, studier i marxismenleninismen-Mao tse tungs tenkning, politisk arbeid, kultur, idrett
og forskjellige former for kameratslig samvær.
3) RØD FRONT-leiren er åpen for alle ungdommer som er interessert
i å delta i styrkingen av ungdommens kamp mot monopolkapitalisme
og imperialisme, og som følger lerreglementet som vedtas av
deltakerne.
4) Leiren skal ta sikte på å bli et ekte proletarisk demokrati.
a. Leirledelsen er den øverste ledelse. Leiren er delt inn i
brigader o gr p er med egne ledelser. På grunn avg de objektive
.forhdldene, nødvendigheten av å forberede leiren bra, er leirledelsen, brigadeledelsen og gruppelederne utpekt på forhånd. Nestgruripeledere skalvelges.
b. Kameratene måffølge direktiver og anvisninger fra de ledende
organene på leiren, og må delta i det kollektive arbeidet.
c. Kritikk og sjølkritikk er alle deltakeres metode for å gjøre
leiren best mulig og utvikle den enkelte kameraten politisk
d. Dersom det viser seg nødvendig skal kameratene på leiren
-gjennom kameratslige diskusjoner gjøre de nødvendige endringer i
leirledelsen eller ledelsen på andre nivåer.
5) Deltakelse i møter og seminarer er frivillig. Alle deltakere
appfordres'til å delta i diskusjoner, seminarer . og det demokratiske
livet på leiren forøvrig. Alle deltakere skal følge rosignal.
6) Masselinjen skal gjenndMsyre' alle sider av leiren, utfra ønsket
om å tjene folket. Deltakerne må tilstrebe en kameratslig atmosfære i leiren og et skikkelig forhold til folk rundt leiren.

