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kamerater!
I stedet for en "timeplan" for våren,
sender vi ut dette oppropet til forbundets medlemmer. Vi peker på det
viktigste målet vi har dette året:
å bli en masseorganisasjon! Å sloss
for dette, samt ta opp de andre tre
kampsakene vi nevner, er en oppgave
for hele forbundet. Sånne saker som
interessekampen, vietnamarbeidet,
studiearbeidet osv. er ikke tatt opp.
Det er sjølsagt ikke fordi det er
uviktig, men fordi det er umulig å
stille oppgaver som alle må jobbe med.
Diskuter derfor oppgavene i dette
oppropet, og planlegg andre saker
dere mener dere er i stand til utover det som står her.

VI mÅ TENKE NYTT
Vi i Sentralkomiteen må innrømme
at vi har tenkt på omd nninga mye
i retning av "gradvis forbedring".
Da vi på det siste møtet i den
politiske komiteen til SK skulle lag
lage et forslag til arbeidspin for
-73, fant vi ut at vi måtte diskutere på nytt hva vi virkerlig mente
med "masseorganisasjon". Her legger
vi fram våre ideer om forbundets
framtid. Vi håper at det kommer
mange innlegg med kritikk, forslag
og lokale erfaringer etter denne
artikkelen.

Hvordan synes DU at forbundet skal
arbeide? Har du ikke den oppfatningen
at forbundet i hovedsak skal fortsette som nå, at alt som treng er en
gradvis forbedring, og vips! en dag
har vi et masseforbund? Driver dere
ikke med hyppige møter der hovedsaka er rein diskusjon? Legges ikke
arbeidet like mye opp etter hva som
er "bestemt ovenfra" som hva medlemmene har lyst til? "Trenger" dere et
"usynlig press" for å "ta oppgaver"?
Går storlagsmøtet "over hue" på nye
medlemmer? Er Røde Fester en sjelden
sak og "kultur" bare pausefyll? Er
vi redde for at forbundet skal bli
dvaskt og utvanna hvis omdanninga
går "for langt"?

HVOR SKAL VI I 1973?
Etter et år med omdanning av forbundet må vi si at vi har nådd
langt. Over hele landet domineres
organisasjonen av nye, unge medlemmer. Etter at mange erfarne medlemmer har gått over til ML-gruppene
(0LG), har vi et større medlemstall
enn noen gang før. 0g tapet av eldre
medlemmer har brakt yngre kamerater
fram i styrejobber og utvalg. Snart
står det bare igjen å velge en ny
Sentralkomite for og av ungdom!
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Diskusjonene om freskere arbeids-

i og rundt forbundet. De driver

former og det at yngre folk preger

idrett, spiller plater, ser lys-

organisasjonen vår, har gitt bra

bilder, diskuterer og lager fester.

resultater. Mer uformelle møter,

Dette er hovedsaka i arbeidet deres.

flere helgkurs med sketsjer, sang og

På denne måten blir medlemmene virke-

idrett, et mye bedre Røde Garde, en

lig godt kjent med hverandre og laget

del framgang i interessekampen på

sveises sammen, og mange nye ung-

skolene, kjempeframgang i soldat-

dommer trekkes til laget. Bør ikke

arbeidet, for å nevne noe. Vi tror

har alltid vært den mest "beinh rde"

dette bli et mønster for alle lag? Vi

at tida nå er moden for å gjøre et

og aktive støtten til ungdom i Norge.

mener det må bli det.

virkerlig drabelig skritt fram mot

Vi har ludr an i solidaritetsarbeidet

en stor masseorganisasjon for ungdom

for Vietnam, starta bevegelsen mot

IKKE LENGER KAMPORGANISASJON?

Før vi kan gå videre, må vi spørre:

rasjonalisering i skolen og laga

Jo, men ikke på samme måten. Vi

Hvor er det vi skal? Vi har sagt at

husokkupasjoner før noen andre kunne

tror en sånn stor omlegging av

vi sk 1 bli en masseorganisasjon.

tenke seg å gå til direkte aksjon,

forbundets arbeid er nødvendig for

Men hva betyr det? Hvordan skal en

for bareå nevne noe. Derfor har vi

å få tusenvis av ungdommer

sånn masseorganisasjon se ut? Hva

alt i dag stor sympati blant ung-

å få tusenvis av ungdomsskoleelever

sk,1 den drive med? Det her ingen

dommen. men vi har ikke klart å

med i forbundet. Og med tusenvis

sagt noe særlig om. Og når vi er

organisere så mange flere enn de

blant de første i Europa etter
krigen som prøver å gjøre noe sånt,

typiske aktivistene og de mest politisk interesserte.

v ungdomsskoleelever skal vi
løse 3 viktige oppgaver:
- Støtte det nye kommunistpartiet,

er det heller smått med konkrete

ved å delta i klassekampen sammen

forbilder.

med det, men særlig ved å utvikle
flest mulig ungdommer til kommunister, innafor forbundet.
- Drive fram kampen for at ungdommen skal få bedre vilkår i Norge
i dag, det vi vanligvis kaller
interessekamp.
- Spre den revolusjonære opprørslinja til flest mulig andre ungdommer, ved å diskutere på skolen,
la lage åpne fester, selge blader osv.
Hvis vi klarer det, blir vi en enda
bedre kamporganisasjon enn det vi er
i dag. Og er det noen grunn til at
et storlag med 120 ungdomsskoleelever,
Bo gymnasiaster og 50 unge arbeidere
ikke kan laga en enda bedre husokku-

FREDELIG OVERGANG?

pasjon enn det et storlag med lo

Vi har likevel gjor oss opp en nokså

gymnasiaster og 3 yrkesskoleelevar

bestemt mening om framtida:

greier i d g? Tvert i mot etter vår

Omd nninga av forbundet er ikke en

mening.

"fredelig overgang" til masseorganisaHVORDAN SKAL VI BEGYNNE?

sjon. På mange felter må vi bryr

Vi kan ikke gi noen "oppskrifter",
sjon. På mange felter må vi bryte
helt over tvert med det som

og mange lag sitter inne med mye
RØDT MILJØ
Skal vi bli et virkerlig masseforbund, større erfaringer enn oss. For de som
,

vært stilen. En masseorganisasjon

må det vi driver med være et virker-

er enige i våre ideer, er det bare å

må formes sånn at den passer for

lig tilbud til andre unge som er

sette i gang på egen hånd, f.eks.

massene. En stor del, kanskje fler-

forbanna på samfunnet, som kjeder seg ved å skaffe seg et fast tilholdssted

tallet av medlemmene skal være ung-

i fritida. Flertallet av ungdommen

der man kan komme sammen en fast dag,

domsskoleelever. Hva er det ungdoms-

har få muligheter; enten biter du i

og hvor det noen ganger er møter,

skoleelever og unge arbeidere trenger?

deg misnøyen og prøver å få deg nok

noen g nger fester, lysbildeforedrag

Ja, det kan dere vel sjøl si mest om.

utdannelse til en skikkelig jobb,

osv. Her kommer det inn spørsmål om

Men vi tror i hvert fall ikke deres

eller så gir du opp, drekker og

økonomi og sikkerhet. Vi har ikke

høyeste ønsker er lange møter med

blåser og kommer ingen veg. Derfor

plass til å gå inn på det. Men vi

diskusjoner. Hvis du er dritlei

må forbundets aktivitet bli moro,

mener at hvis masseorganisasjonen

skolen, gidder du ikke "gå på skole"

spennende og utviklende. De beste

veier tyngst, så må sikkerheten

om kvelden også. Ikke sånn å forstå
at forbundet er "trøtt" i dag. SUF(m-1)
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tillemper. Fritt frem med meninger
og forslag!
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tre viktige saker
FRAM FOR EN SEIERRIK 1. MAI!
Rød Arbeiderfront i fjor viste at
ungdommen i stort antall sluttet
entusiastisk opp om 1. mai-arbeidet.
Om vi tar opp 1. mai med mange ungdommer, forklarer på en grei og
enkel måte innholdet i arbeiderklassens kampdag, diskuterer 1. mai
feiringas historie osv., vil vi kunne
få nye, store ungdomsgrupper til å
slutte opp.

Husk: Lager vi skikkelige røde fester,
film- og lysbildekvelder og utvikler
mange sånne ideer som gjør oss til
en masseorganisasjon, får vi også
mange ungdommer ut på gata 1. mai.
Mobiliserer vi til fritidsaksjoner,
lokale aksjoner på skolene og stiller
oss i spissen for ungdommens kamp,
vil vi også legge grunnlag for mye
ungdom på 1. mai - aksionene.

Ta kontakt med det lokale MIG-laget,
følg med i Klassekampen og ta opp med
andre kamerater i ungdomsforbundet de
hovedlinjene for årets 1. mai dere får
ut av dette. Diskuter også de artiklene om 1. mai som har stått i Bolsjevik.

VI

VAL

1.1. A

fr sTe- i> q vÆREY;

LA UNGDOMSFORBUNDET BLI EI SOLTD
STØTTE FOR PARTIET I STORTINGS=
VALGET 1973!

Særlig i mars og april er mobiliseringa til 1. mai viktig. Vi har i
dette oppropet pekt på hvor viktig
det er å tenke på en ny måte for å
kjempe fram en masseorganisasjon.
Planlegg åpne møter om 1. mai med
dans, sang, sketsjer, plakater, film,
korte apeller om ungdommen og 1. mai.
Diskuter slike saker som røde fester
o.l. Ta opp hvor viktig det er for
ungdommen å markere kampen for sine
interesser på denne dagen i interesseorganisasjoner, fritidsklubber,
på skolene, i idrettslaga, og andre
steder der dere vanker blant ungdom.
Diskuter lokale paroler med folk
sånn som krav om "bedre gymsal", lån
og stipend, krav om. "sted å være",
skikkelige vilkår for idretten og
mange mange andre.

I hele perioden fra mars og fram til
september bør vi hjelpe det kommende
partiet med valgarbeidet. Det er
ennå ikke noe formelt vedtak i MLG
om hva sum vil bli gjort i valgkampen, men diskusjonene viser at
det overveldende flertallet mener at
det nye partiet må stille. Virkerlig
fart i valgarbeidet blir det nok
først etter 1. mai, og særlig til
sommeren og høsten.
Men et godt valgarbeid må være godt
forberedt. Vi oppfordrer dere derfor
til å planlegge diskusjoner om deltagelse i valg, om det er riktig å
stille, og om hva vi mener om deltagelse i valgsamarbeid. Særlig
viktig
viktig er det å diskutere ungdommens
rolle i valgkampen. Bør vi arbeide
for prøvevalg på skolene? Hva med å
danne ungdommens "kultur og valgkamp"-grupper? Slike diskusjoner bør
være avslutta før midten av mai.
Send innlegg, forslag osv. til
Bolsjevik:.
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FRAM FOR STORE SOMMERLEIRE!

I år bør mange tusen progressive
ungdommer på sommerleir. På møter,
Røde fester, på skolene og på jobben
må dere ta opp sommerleirene.
I fjor ble sommerleirene arrangementer med mye politikk, kultur,
sport og fritidsaktiviteter. Vi vil
prøve å gjøre det ennå bedre i år.
Det vil bli diskusjoner på omdanninga av ungdomsforbundet og
hvordan det bør være for å trekke

ungdom til seg, på valget til høsten,
narkotikamisbruk og mye annen, og
sjølsagt vil det bli mye sang,
dans, idrett og hyggelig samvær.
Nøyaktig tidspunkt for leirene er
ennå ikke klare. Det får dere greie
på i mars nummeret av Bolsjevik.
Det er i alle fall klart åt det på
Østlandet/Sørlandet vil bli flere
leire i august.
SENTRALKOMITEENS POLITISKE KOMITE.

nominering til SK
HAR DERE NOMINERT?
Nominasjonsprosessen er i full gang.
Har du som nå sitter å leser dette,
kommet med forslag til styret ditt
om de kameratene du vil skal sitte
i vår nye SK? Har du nominert kamerater fra smålaget/storlaget ditt?
Eller har du tenkt sånn: "Her i laget
vårt (som består av bare yrkesskoleelever) er det ingen som holder mål
til å sitte i den nye SK." Har dere
nominert noene jenter eller ungdomsskoleelver - eller har dere funnet
ut at jentene i vårt lag er så tause,
har så lite greie på politikk i
forhold til gutta at det ikke blir
aktuelt å nominere dem? Når dere

har nominert, har dere da tenkt
bare å nominere de folka som sitter
i styrer? Hva med de unge arbeiderene
som er medlem av laget ditt? Vi har
sagt tidligere i Bolsjevik at når vi ;
nåskalvegnySK,måvitek
på en ny måte. Vi må ikke bare tenke:
"Vi skal velge en SK som består av
bare de mest framskredne kameratene
i forbundet." Vi må tenke at vi skal
velge en ny SK som består av de mest
framskredne kameratene fra de grupper
ungdom, ungdomsskoleelever, yrkesskoleelever, unge arbeidere osv. som skal
utgjøre hovedmassen av medlemmene i
forbundet om ei tid. Etter de diskusjonene som vi i nominasjonskonliteen
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har hatt med kamerater rundt omkring viser det seg at folk lett
griper nødvendigheten av å velge
en annen slags SK enn de vi har
valgt før. Det viser seg imidlertid
alltid at det er lettere å forstå
prinsippene ennå omsette dem i praksis.
Ofte har det vært de kameratene som
har snakka varmest om vår nye SK
som har kommet med følgende replikk
etterpå: "Nei, her i vårt storlag
finnes det simpelten ikke folk som
kan nominere
kan nomineres." Da vi så har gått dem
inn på klinga og spurt om de ikke
har ungdomsskoleelever i laget, har
de svart "jo, men de er så svake."

Når vi skal nominere f.eks. ungdomsskoleelever må vi ikke tenke på
deres nivå ut i fra nivået til flinke
gymnasiaster som har væt
gymnasiaster som har vært medlem i
lange tider. Nei, Vi må tenke på
ungdomsskolenivå ut i fra andre
ungdoms kole levers politiske nivå.

Det gjelder for jenter og alle andre
grupper også.
RIST OPP I GAMLE TANKER NOMINER DRISTIG TIL VÅR NYE SIC:
Hilsen nominasjonskomiteen.

SKAL VI GRANSKE SJELA
TIL KANDIDATENE?
La oss si at dere er kommet så langt
i nominasjonsprosessen at dere har
bestemt dere hvem dere vil innstille
fra laget eller distriktet deres.
Dere har sendt forslaga til nominasjonskomiteen og der har fått henvendelse fra nominasjonskomiteen
om å kadervurdere kameratene. Hva
gjør dere så? Mange av dere som
leser dette har kanskje aldri vært
med på en kadervurdering, andre har
kanskje vært med, men de synes kadervurderinger er en vanskelig sak
som de aldri har fått tak på. Vi
skal så langt vi klarer forsøke å
gi tips på hvordan dere skal gå fram.
Kadervurderinger har vært en sak som
har hjulpet oss mye. I kadervurderinger
har vi diskutert kameratenes arbeid,
historie, sterke og svake sider.
Ofte har kadervurderinge hjulpet
kameratene til å bli klar over hvilke
feil det er viktig for han å rette

på, slik at han kan bli en bedre
kommunist osv. Noen ganger har det
blitt litt for vanskelig, krava har
blitt for store, vi har bare hengt
oss opp i de svake sidene og feila.
Ofte har vi også sett feila løsrevet
fra virkerligheten. Dette har ikke
vært helt bra. Vi har lagt våre hoder
i bløt for å finne den ideologiske
hovedmotsigelsen i kameraten, i mange
tilfeller har det vært til stor hjep,
i andre tilfeller har resultatene blitt
noe merkerlige.
• Vi skal ikke nå sette opp ei liste
med punkter som dere skal vurdere
kameratene opp i mot. Vi antyder en
måte å gå fram på som dere kan bruke,
ikke som der må bruke eller følge
slavisk.
Et viktig prinnsipp som på en måte
bør være overordnet i kadervurderinger
er: Vi skal vurdere kameratene i
forhold til venner og kamerater i og
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utafor forbundet. Før hadde vi en
sterk hang til å vurdere kameratene i
forhold til det arbeidet han/hun
gjorde i organisasjonen.
Her kommer så punktene vi foreslår:
1. Klassebakgrunn. Hvilken klasse
kommer kameraten fra, klassestandpunkt osv. Ikke en nitidig gransking
av kameratenes historie eller ideologiske påvirknig gjennom barndommen.
2. Kameratens innstilling til arbeid.
Jobber han jevnt og trutt. Kan en
stole på han/hun i organisasjonen?
Kan vennene hans/hennes stole på
kameraten? Har han/hun tendens til
det vi har kalt liberalisme i arbeidsstilen, må vi tenke nøye på hvilken
situasjon det har vært i laget. Har
det vært sterke tendenser til krigskommunisme, mye møter, mye mas, bør
ikke en kamerat være liberalist om
han/hun ikke har klart å følge med
i den heseblesende stilen. Vi synes
det imidlertid er ganske viktig om
kameratene ikke er redde for å ta et
tak hverken i laget, på skolen eller
hjemme. Det er viktig med initiativ.
Hvordan har kameratene jobba den siste
tida, har han/hun utvikla seg bra.
Legg mye vekt på dette.

3. Forhold til venner og kamerater.
Har han/hun ei bra masselinje, har
han/hun bevart sine gamle venner,
stoler folk på jobben eller skolen på
han/henne, liker de han/henne? Har de
er rimelig forhold til alkohol?
Skulker kameraten mye skolen eller
jobben?
Uansett hvordan dere gjennomfører
kadervui.deringene så legg mye vekt
på de gode sidene. Det er svært
viktig når det gjelder de arbeidsoppgaver kameratene ev. skal få i
den nye SK. Det er viktig å sette
kameratene på de oppgavene de har
best muligheter til å løse på en
bra måte. 7Mre kan gjerne antyde hva
de egner seg best til. Sjølsagt bør
dere også finne ut hva som er kameratens viktigste svakheter. Den nye SK
må også være klar over det.
Det kunne sikkert sies mange andre
ting om hva som bør tas opp/ikke
tas opp. Vi er imidlertid redde for
å binde dere til et mønster. Gjør
som dere synes er best sjøl. Husk.
Ingen er perfekte, vi har å gjøre med
mennesker av kjøtt og blod. Om den
nye SK skal bli bra eller dårlig
kommer ikke an på en enkelt person,
men summen av de folka som kommer til
å utgjøre vår nye SK. Derfor still
ikke idealistiske krav. Håper dere
ikke får vanskeligheter.
Hilsen nominasjonskomiteen.
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billag til bolsjevik nr 2-73

