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All progressiv ungdom innbys til a delta.

Prisen vil bli overkommelig for alle.

For.pamelding: Det beste er at du kontakter marxist-leninister i ditt distrikt.
Ellers kan du sende pAmeldingsslippen til SUF(m-1), postboks 33, TAsen, Oslo 8.
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ROD FRONT4EIR SOMMEREN 72
EEC-MOTSTAND I PRAKSIS.
Vi skal diskutere og slappe av pa leiren — — i kameratslige og

skikkelige former. Men vi skal heller ikke pa en slik leir holde
politikken for oss sjol. EEC-diskusjonene vare skal munne ut i
aktivitet. Derfor skal vi ogsa i ar arrangere aksjonsdag. Vi skal
spre de politiske ideene vare til folk i distriktet. Vi skal
diskutere med dem og vi skal here av dem. Pa denne maten kan
vi ogsa gjore en konsentrert innsats i EEC-kampen pa den
plassen vi er, og vi kan spre propagandaen til den revolusjonxre bevegelsen. Vi skal ogsa here gjennom praksis. Det er
ingen vits i a ha en masse riktige ideer inne i hodet sitt hvis vi
ikke er istand til a vise folk at de er riktige, og utvikler dem
gjennom a Bette ideene ut i livet. Gjennom oppstiMmeringer av
aksjonsdagen kan vi gjore mye bedre arbeid riar vi kommer
hjem.
EN ROD FRONT-LEIR ER
ET KOLLEKTIV — — IKKE BARE
EN SAMLING ENKELTPERSONER.

Leirene er lagt opp slik at alle skal fa like muligheter til a
delta i politikken og aktivitetene. Det betyr at de praktiske
oppgavene i leiren gar pa rundgang. Forat politikken pa leiren
skal kunne bli det viktigste for alle vii det bli bamehage for
dem som trenger det, det vil bli sykestue med Leger osv.
Noen kvier seg kanskje for a dra pa sommerleir fordi de ikke
kjenner andre som skal. Leiren blir deft opp i grupper som skal
jobbe sammen om a lose alle oppgaver, hvor folk som vil jobbe
sammen organiserer seg i samme gruppe. Kulturen skal drives
kollektivt, idretten ogsä osv. slik at ingen bor vxre redd for
ikke a fa kontakt med andre kamerater, enten de kjenner noen
fra for eller ikke.
Hele leiren er en eneste stor diskusjon. Fotografiene av
veggavisene fra ifjor er en temmelig hoy Bunke. Alle tok del i
den — gamle folk, nye sympatisorer og venner, store folk og
kameratene i Pionerleiren fra 5-6 og oppover. Forutsetningen
for at leirene skal bli levende entusiastiske proletariske
demokratier er de sakene vi har nevnt tidligere: en skikkelig
demokratisk valgt ledelse, a sette politikken og hensynet til
kollektivet forst i alle saker, fri utfoldelse av alle leirdeltakernes initiativ pa alle °milder, og at ogsa DU melder deg pa og
reiser pa en ROD FRONT-leir i sommer.

bygge partiet. Det var na mulig a bygge partiet for alvor, fordi
MLG var blitt den ledende m-l-organisasjonen og ledende i
arbeidet med a danne et kommunistisk arbeiderparti.
Tre ganger sä mange som i 70 deltok pa ROD FRONTleirene i 71. Arbeidet i gruppene; studier, diskusjoner, praktisk
arbeid, kultur og idrett sveisa deltakerne sammen og styrka
den revolusjonwre bevegelsen. Diskusjonene av utviklinga pa
leiren, veggavisdiskusjonene, diskusjonene av det daglige livet
pa leiren gjorde leiren til en virkelig skole i proletariatets
diktatur.

SUF(m-1)s sommerleire har i 5 ar vzert et viktig vapen i
av den progressive og revolusjonxre bevegelsen i
Norge. Leirene har sveisa hele bevegelsen sammen og knytta
nye folk til den revolusjonxre bevegelsen.
1 de forste Ara leirene ble arrangert var SUF(m-1) enna SFs
ungdomsorganisasjon. Den viktigste oppgaven var da a bruke
leirene til a spre revolusjonxre ideer og politikk, og vinne Hest
mulig for denne.
Tromoya 1967: Det var fa marxist-leninister i forbundet
pa denne tida. Pa denne leiren blei m-l'ernes linje kjort ut i
forbundet. Her ble det politiske grunnlaget for de seinere
kampene i SF lagt. Kampen mot de smaborgerlige ideene og
politikken som prega SF kunne starte for alvor.
Tromoya 1968: 1 tida fram til denne leiren hadde SUF
utvikla seg langt i retning av a bli en revolusjonxr organisasjon.
Kampen mellom ei reformistisk og ei revolusjonxr linje i SF
var helt ldar. Gjennom grundige diskusjoner av den revolusjonxre strategien blei den revolusjonwre matt med oppslutning
fra et overveldende flertall i forbundet. Grunnlaget for den
apne kampen i SF var lagt.
Tromoya 1969: Pa denne leiren var bruddet med SF et
faktum, etter SF-landsmotet i februar.
SUF(m-1) sto politisk og organisatorisk styrka etter de harde
kampene. Under parolen »Sett Mao Tsetungs tenkning i
ledelsen pa alle °milder» la leiren grunnlaget for a heve
forbundets og medlemmenes politiske niva og gjorde det mulig
for forbundet a knytte stadig sterkere forbindelser med
progressiv og revolusjonzer ungdom i Norge. Et viktig middel
for a oppna dette var de grundige og omfattende sitatstudiene
som ble drevet av alle leirdeltakerne.
1-140ya 1970: De enhetlige studiene og diskusjonene i

forbundet, var stadig storre deltakelse i massekampen brakte
SUF(m-1) et langt skritt videre i a bli en virkelig kommunistisk
masseorganisasjon for ungdom. Dette stilte stadig storre krav
til forbundet om a ta ledelsen i ungdommens kamper.
Hovedparolen for Hãoya-leiren var derfor: »La masselinja bli
rettesnora for alt arbeid.» Vi matte kvitte oss med alle ideer og
praksis som hindret oss i a na ut til stadig breiere lag av
ungdommen. Leiren ble en skole i a bekjempe sekterismen i
oss sjol og i organisasjonen. Apne diskusjoner, kritikk og
sjolkritikk blant alle medlemmer og sympatisorer og venner av
forbundet var midlene til a oppna resultater.
1970 markerer en viktig framgang. Forbundet og bevegelsen
var blitt sä sterk at vi kunne arrangere leire pa tilsammen 4
steder i landet, — pa Ostlandet, Vestlandet, Trondelag og
Nord-Norge.

SOMMERLEIRENE 72
Erfaringene fra alle de tidligere leirene gir et godt utgangspunkt for a lage bedre leire i ar. Oppgavene klassekampen
stiller til oss progressive ungdommer er svxre. Vi star rett
foran forste runde i kampen mot EEC — — folkeaystemninga.
Det viktigste kampomradet for leiren vil sjolsagt bli: HVORDAN SKAL VI VINNE KAMPEN MOT EEC!
EN SKOLE I
PROLETARIATETS DIKTATUR.

Rod Front-leirene er en skole i proletarisk demokrati.
Hvordan er dette mulig? For det forste et virkelig demokrati
blant deltakerne — i brigadene og gruppene. Gjennom demokratisk diskusjon av politiske sporsmál, av arbeidet pa leiren,
av motsigelser som oppstar i gruppene blir vedtak fatta.
Vedtaka skal setter ut i livet av en demokratisk valgt ledelse
som summerer opp diskusjonene og tar initiativer for a utvikle
leiren. Rettesnora for alle diskusjonene ma vxre a gjore leiren
istand til a lose de oppgavene klassekampen stiller for oss, og a
gi alle deltakerne maksimalt utbytte av leiren.
Demokratiet fungerer ikke bare gjennom diskusjoner i
grupper osv., men ogsa pa veggavisene og i direkte diskusjoner
og kritikk og sjolkritikk kamerater i mellom.
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KULTUR SOM TJENER FOLKETS KAMP.

is

Alle former for kulturell aktivitet er en viktig del av leiren. r.,
Gjennom visesang, viseproduksjon, dam, idrett blir folk kjent
med hverandre og sveisa sammen, og styrker den kollektive
stilen i arbeidet. Dette tjener til a koble av fra det daglige
arbeidet og diskusjonene og det styrker bredden i politikken.
Men det er oss sjol som skaper kulturen — — vi skal ikke bare 1-1
Bette oss ned og bli underholdt. Pa tidligere leire er det blitt
laga et veil av viser, sketsjer, skuespill, plakater osv. som er
blitt brukt og som er blitt diskutert. Pa denne maten tjener
Tromoya 1971: Sommerleiren 1971 markerte stor fram- leiren ogsd til a vxre med pa a bygge en kultur for ungdommen
gang i ledelsen av massekampen og i bygginga av det og for folket som er laga av dem sjol. Denne linja skal styrkes
kommunistiske partiet. Oppgavene som ble stilt og diskutert og videreutvikles i ar. SA ta med deg instrument, fotball eller
lyst til!
var store: videreutvikle og styrke EEC-kampen, omdanne hva du matte
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HVOR OG NAR ER DET LEIRE?

Troms/Finnmark: 30/7 — 6/8.
Nordland: Ikke helt Mart. Ca. manedsskift. juli/august.
Trondelag: 6/8 — 13/8.
Vestlandet: 30/7 — 6/8.
Ost landet/Sorlandet: en leir 1/8 - 6/8, og en leir 6/8 - 13/8
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eller 16/7 - 23/7
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Forst og fremst ma vi ruste oss til innspurten foran
folkeaystemninga. Vi skal ta opp sporsmalet om EEC
til brei debatt:Hva vil et EEC-medlemsskap bety for
det norske folket, EEC og imperialismen, sporsmalet
om den nasjonale sjolvstendigheten - hva betyr den for
ungdommen, perspektivene pa kampen mot EEC.
Det vil videre bli arrangert seminarer og diskusjoner
om here av tbigende emner:
Diskusjoner om omdanninga av SUF(m-l) til en kommunistisk masseorganisasjon. Sporsmalet om Stalin,
Kinas utenrikspolitikk, den ideologiske undertrykkinga
i skolen, kvinnens frigjoring,og sporsmdlet om forholdene
mellom kjonnene, Qporsmalet om stoffmisbruk, VietnamaFbeidet, populismen, anarkismen, natur- og milyivern, (9
rq
malriirsla og ungdommen.
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PROGRAMMET FOR LEIRENE i AR:

