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Vi lever i en periode som e r prega både av store framganger for verdens folk og av de to supermaktenes
krigsforberedel-ser. Det er både en førrevolusj onær
periode og en førkrigsperiode . Denne perioden stiller store krav til Rød Ungdom. Situasjonen innad i
Rød Ungdomer ihovedsak s vært bra. Forbundets hovedlinje er riktig. Vi har gjort et første gjennombrudd i å
forstå hvor farlig det erå Lmdervurdere den moderne
revisjonismen. Medlemmene er prega av et sterkt øns keom å kriti sere revisjonismen og korri gere forbLmdets v iktigste feil. Enheten og entus iasmen i organisas jonen er stor. Den kapitalistiske kr isa ford juper
klassefiendens vansker . AUF, SU og KU er alle langt
svakere organisasjoner enn Rød Ungdom, deres borgerlige politikk gir ing en svar påmassene s proble mer ,
og de driver minimal propaganda blandt ungdommen.
Borgerskapet svarer på sinevansker med e.l storstilt
het skampanje mot kommunistene og alt som er progressivt . Denne hetsen får midlertidig deler av massene
til å vakle, men om vi møter den riktig kan vi gi massene økt forst åelse for hvem som er venner og hvem
som er fi ende r.
MASSE ORGANISASJON ,
Vår fr e mste oppgave i denne situasjonen er å gjør e
Rød Ungdom til en masseorganisasjon . Denne oppgavable s.tillt alt på landsmøtet i-71, me n vi m å innse
at den ennå ikke e r oppfyllt. Vi ha r fått en del nye med
lemmer, men bare en brøkdel av de s om sympatiserer
med bevegelsen og som burde ha blitt medle mmer, er
rekruttert . At vi er alt for få , er i dag det fremste uttrykket for høyreavviket. Da høyretendensene gjorde
seg sterkest gjeldende i forbLmdet, førte de t til nedgang i mobilisering og verving , Organisasjonen er i
dag langt sterkere og mer konsolidert politisk, men
vi har kommet kort i å korrigere denne sentrale feil
en. vi skal være en kilde til rekruttering(reservoir)
og et redskap for partiet. Denne oppgava kan bare
løses ved at vi blir en virkelig masseorganisasjon ,
som gjennom praksis og studier oppdrar s tadig nye
tusener i kommunismen . Partiet har krevd av Rød
Ungdom at vi i løpet av året gjør det første gjennombruddet på vegen mot en stor kommLmis ti sk masseorganisasjon. PK svarte på dette kravet med å stille
mål om fordobling av medlemstallet i tda fram til
sommerlelrene, og ytterligere økning til høsten.
VERVEKAMPANJE,
Fra januar til leirene skal dette drives fram gjennom
en planmessig vervekampanje , Alle medlemmer skal

få bes temte og konkrete oppgaver i det systematiske
vervearbeidet, og alle lag må i januar s tille mål med
utgangspLmkt i fordobling og legge en lokal plan for
vervekampanja, (se egen artikkel om vervekampanja)
Det finn s tusenvi s av pr ogressive ungdommer som er·
mot kapitalismen og super maktene. Det finn s til og
med mange som har gjort forgjeves forsøk på å komme i kontakt med forbLmde t. Mange tusen har gjennom
gått våre .. stud iesirkler uten å bli medlemmer , Høyre
opportunisme i forhold til sympatisø r ~ne , e~s i?ig
vekt på sirkler i vr vearbeidet, sektenske fe tl 1
synet på massene , å ikke gripe verving som særegen
og konstant oppgave og feil i synet på hva s lags U?gdomsforbund partiet trenger, det er noen av de fetla
som i dag hindrer vervearbeidet,
Hovedmålsetninga i år splanen er å gjøre opp med
disse feila gjennom praks is i ver vearbeid og gjennom di skusjoner og studier.
LINJA FOR KORRIGERING
Studiene og diskusjonene i høst om avviket over for
revisjonismen, partiet og proletariatet har høyna
nivået og den ideologiske årvåkenheten i forbundet .
Men de t ble samtidig gjort viktige feil. Vi m å gjøre
opp med tendensen til å løsrive diskusjonene og stlt·
diene fra utvikling av praksisen . Vi skal føre ka mpen
mot høyre videre ved å rette den inn på å korrigere
forbundets viktigste feil , vervinga , Diskusjonene og
studiene må knyttes til praksis i kampen for å bli
en masseorganisasjon . Bare på denne 'm åten kan vi
gå framover og kvitte oss med tendensen til overflatiskhet og lettvinte konklusjoner. Partiet har kritisert Rød Ungdom og spesielt sentralstyret for tendenser til vulgarisering av kampen mot høyre . I diskusjonene om taktikken overfor SV, i analysen av forbundets historie og i virderinga av viktigheten av å
jobbe på yrke sskoler og gymnas , har det blitt ført
fram ideer som strir mot partiets linje . Bare ved å
knytte korrigeringa til praksis og grundig 'Studere
partiets linjer , kan vi kvitte oss med dis se feila .

LANDSMØTE FORBEREDELSER
Etter korrigeringa av vervearbe idet, blir diskusjonene av lansmøtedokumenter den andre "bærebjelken"
i analysen om høyreavviket. De inneholder:Behandlit,tg av r eviderte vedtekte r( som særlig rommer
demokratisk sentralisme og ungdomsforbundets
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karakte r) , behandling av progr umme t(som m~ ny skrives, og bl. a. rommer forhold et til par tie t, r evisjonismen, klas seanalyse av tmgd ommen m.m. ) ,
beretning s om sam menfatter lærdommetle av for
bundets utv iklingog den interne kampen , og nominas j oner ti l nytt sentralstyre. Lands møte for be r edel s ene begynner ttt på våren , og de vil ogs,'\ be ty ei
videref<;'ll·ing a v de disk us jOlw·,oll c s om ble re ist
høst.
ANDRE VIKTIGE INTERNE
OPPGAVE R.
St vrk partiets ledelse. Partiets ledelse er den høyeste formen for ledelse av forbLmdet. I årspe r ioden
tar partiet flere viktige initlati v for å s tyrke ledelsen av R<;>d Ungdom . Men vi har sj øl et ansvar .
Ved å styrke studiene av partiets vedtak , uttalelser
og handlingsparoler skal vi kjempe for bedre å fpre
partiets politkk ut i praksis blandt tmgdommen. Og
1ed aktivt å søke partiets ledelse og hjelp, skal laga
og ledelsen på a lle nivåer bidra til :i styrke partiet8
politiske og organisatoriske ledelse av forbtmdet .
l'ropagandaarbeidet. Hittil er det sånn at Hød Ungdom faktisk legger langt mindre vekt på spredning
av propaganda enm partiet gjør, og det enkelte med
lem har langt mindre oppgaver her enn et partimealem . Dette er helt utilfredsstillende, og i løpet av året skal vi både øke hyppigheten og spredninga av
løpesedler i masseomfang, og kraftig øke opplaget
på Røde Garde og Uredd. For Røde Garde er mål
et å øke opplaget med nesten 5000, ved å verve 2500
nye abbonenter og øke løssalget. Med en sånn økning
nærmer vi oss overgang til tettere utgivelse, kanskje
alt fra 1/1-77. Til høsten kommer en særlig propagandakampanje, men styrl<inga 'av dette arbeidet må
starte nå .
Studiene . Bevegelsen for kollektive s tudier og sj ølstudier skal føre s videre og forbinde s mer med
praksis. Første oppgave er å sluttføre studiene av
Kautsky-boka.AU vil seinere foreslå nye bøker som
hele organisasjonen bør gjennomgå . Det vil bli anvist
. studier til de fleste obligatoriske møtene, og studier
tillandsmøtediskusj onene. Stillt overfor oppgav med
masserekruttering, vil AU s ærlig peike på behovet
for studier av masseHnja .
Styrk proletariatets ledelse av forbLmd et . Ved siden
av partiets ledelse,er også andelen arbeidere i led elsen på alle plan viktig for at forb tmdet skal holde
fa st ved marxismen-leninismen Mao TsetLmgs tenkning. Denne andelen gikk kraftig opp i høst, men mye
gjenstår ennå. Verving av nye medlemmer og styrk
inga av hele arbeidet i industrien er en viktig; forutsetning for fr a mgang .

DE VIKTI GSTE EE STEHNE
KAMP SAKENE .
Vi kan bare nfi fra1ngang on1 \ 'i knytter viir ak ti v i ~c t
samme n med mas sene , om 1·i r e iser massene tiJ.
kamp for egne intere s ser. Alle te ndens er til •i h~d'e
seg inne p tt kamm er s et star i mot s trid t il p::rticts
linje fot· vi r keli g korrige ring. I arsplanen er de tre
viktig:;te ekste rne kamp s akene:

Kampen mot. mmlopolkapitaiens og statens kl'isepoli ·
tikk. Det vil si kamp mot permitteringer og arbetds [;)sbet , tar i ffop pgjpret. streikc s tptlcarbe id, ka mp mot
statens 1>konomiske politikk, stats- og k ommLme budsjettene m.m.
Interessekampetl på skolene og s ærsk ilt kampen i
YLI og NGS. Det vil si a utvikle massebevet:;elsen for
ele'venes viktigste interesser, og utvikle en opinion i
massene mot reaksjonens fors1>k på ii splitte eller
bakbinde YLI og mot reaksjonens innflytelse i NGS .
Dette arbeidet krever at vi bekjemper sektensmen og
virkel ig setter masse linja ut i li vet. Fl)rste oppgave
blir landsmf;lt ene i interesseorganisasjon ene,
Kampen mot de to supermaktene og d~res kri,gsforbe redelser . Det vil si propaganda og agttUSJ on 1 massene
mot supermaktene med sikte pi\ i\ vinne flertalle t for
kamp mot de m, konkrete anti-impe r ialistisk e ak sjoner,
og stcrlig utbygging a v 3. 1·e rdcn-komiteer blundt: tmg dommen .
Ved siden av di sse tre s akene s t ille r iirs planen også
en rekke undr e eksterne oppgave r.A v de viktigs te vil
vi he r bar e neme ut H\ld Ungdom mi\ engasjere seg
aktivt i kvinneka mpen , og at det er en sa:rskilt og
viktig oppg ave~~ bygge breie og aktive fr ontorgani sa s}?ner blandt tmgcl ommcn. De viktigs te er s tre ikest9)ttekomitee· .e , 3 . ve r den -komiteer og k vum e lr ontgrnppe r.
PHIOHl'l'ElUNG ,\y SEI<TOltEl{.
Prioriteringa av de tre viktigste omr i\dene springe r
ut av LmgdomsforbLmdets spesielle oppgaver i dage ·
situasjon. Vår fre mste oppgave er å bli en ma sse o
nisasjon. Som klas sike r ne · peker på, skal ungdoms
forbLmdet arbe ide breiere enn part ie t , ikk e uten vider.
stille samme krav ·,;.[ klas sesammensetning osv. En
s -.or del a v a rbe ide rklassens Lmgdom går vider e på
skole ette r Lmgdomsskolen , Samtid ig e r sk olf'n" den
overlegent største kon sentra s jonen a v s tor e Lmg domsmas ser i s amfmmet. Klassemot s ige lsene skj ærer
tve rs gjennom elevmassen, og det s tor e fle r~allet av_
yrkesskolee lever og· gymnasiaster komme r fr a arbeiderklassen og andre deler av folket. Flertalle t blir ogs å arbe ider e, laver e ftmk s jonær e r e lle r arbei d en~e
småborge r e /inte lektuelle etter skolen. Bare e t ltte
mindretall komm er fr a og går til borger sk apet. Yrkesskolene r epr esenterer en veldi g k onsentrasjon av arbeide rungd om. Også på gy mna s ene fin ns store masser
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av arbeiderklassens Lmgdom. Derfor er det helt uakseptabelt om H\'Jd Ungdom slwlle neglisjere klasse kampen og rekrutteringsarbeidet blandt disse grup
pene. Skolene er i tillegg viktige fordi løsrivelsen
fra produksjonen og situasjonen somelev i borgerskapets skole gj Qr a t klassefienden bf1de gjennom Lmder ·
visninga og gjennom reaksjonær polit isk aktiv itet på
skolene prQver i vinne store grupper elever fra arbeiderklassen og folket for sin poll tikk. KommLmisten"
må svare på dette ideologiske angrepet fra borger
skapet overfor Lmgdommen. Det er forst og fremst
Hød Ungdoms oppgave å kjempe mot borgerskapet
blandt elevene ved å reise massekamp, organisere
føre politisk kamp og skolere massene. Den harde
klassekampen som nå foregå r innafor elevmassene og
spesielt i interesseorganisasjonene YL! og NGS gir
oss gnmn til 1\ prioritere disse sektorene.
Betyr dette at Hød Ungdom ikke anser arbeiderklassen som den ledende klassen ?På ingen måte. Arbeidet
på yrkesskoler og gymnas er viktig nettopp for proletariatet, og samtidig l)etyr årsplanen en klar opptrapping av arbeidet og rekrutteringa av ungdom i industrien. av sreikestottearbeidet og av arbe idet for å prole tarise re forbLmd e ts ledelse på alle plan.

HOLD GHE.!-' <>:Il l• u: HE
OPPGAVER.
Ved sida av de oppga VeLle som er ne ml her, inn e holder årsplanen ogs i\ t1ere andre. [ hele pL, rioden fram til
sommer leirene, er VHVEKAMPANJ ,\ ho1·edoppgava .
Samtidig skal vi kjempe i delegat valga p:\ skolene, fortsette bygginga av streikestøttekomiteer , styrke mobiliser inga til l.mai OS\' . Til høsten skal vi gjennomføre
propagandakampanj a (hovedoppgave første del av l1østen),
landsmoteforberedelsene(hovedoppgave siste del) og
kjempe mot statsbudsjettet, fortsette vervearbeidet osv.
Dette krever at alle medlemmene e r innstillt på hardt
arbeid i arbeiderklassens tjeneste, at lag og styrer
planlegger arbeidet godt og fatter bestemte vedtak og
at ledelsens vegledning og ledelse av laga styrkes og
forbedres. Men det sentrale er at vi jobber etter mas"
linja. Vi må gå bredt ut blandt massene, forklare p olitikken vår bedre , reise massene til kamp og trekke
massene med i arbeidet i fronter, i aksjoner og på annen måte. Om vi ikke følger masselinja, degenererer
arbeidet til fruktesløst strev.

*
MOTE PLAN
JANUAH

- Storlagsmøte om vervekampanja.
-Lagsmøte om landsmøtet i NGS for gymnasiaster,
om YLI for yrkesskoleelever / lærlinger og
~ariffoppgjøret for arbeidere. Møtet om tariffoppgjøret
kan godt utsettes til februar .

FEBHUAH:
-Stor lagsm\')te om l. mai.
-Lagsm 0 te om kontingent og økonomi.
-Innen påske( 10. april) skal medlemmene være påmeldt
til sommerleir.
Der det står'1agsmøte", betyr det smålagsmøte der det finns, ellers
vanlig lagsm9te.
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OM
UNGDOl\'IS
FORfiUNDET
OM PAHTIETS LEDELSE AV
UNGDOMSFORBUNDET.
Stalin (sml. verker bd. 7 , dansk utgave)
"Ungkommunistene må huske at sikringen av Partiets
ledelse er det viktigste og vesentlige i hele Ungdomsforbundets arbeid . Ungkommtmistene må huske at uten
en slik ledelse kan ikke tmgdomsforbtmdet utføre sin
grunnleggende oppgave--oppdra arbeider og bondetmgdommen i det proletariske diktatur og kommtmismens
ånd."
Kommtmistiske Ungdomsinternasj onalens program,

breiere organisasjon enn det komnnmistiske Partiet.
Deres rekker er tmder legale forhold åpne for hver
eneste ung arbe ' ier . KUF skal derfor streve etter å
overg:1 P.lrtiet når det gjelder antall medlemmer . "
"likeså er KUF med henblikk 1x\ sin sosiale sammensetning breiere innstilt , ette rsom det det er en fostringsorganisasjon kan og m{t detmer enn Partiet streve
etter å få med i sine r ekker halvproletære og øvrige
arbeidende element i by og land ."
FORHOLDET PARTIET OG
UNGDOMSFOIWUNDET.

1929:
.=..

Fra forordet: " .. Kommtmistiske partiet leder det
kommtmistiske tmgdomsforbunet i hele dets arbeid,
denne ledelse forvirkliges på to måter:gjennom
Partiorganisasjonenes kontroll over ungdomsforbunds
organisasjonens virksomhet og gjennom partimedlemmer som arbeider i Ungdomsforbundet".
I et dokument fra det albanske ungdomsforbundet
heter det:
"Partiets ledelse er av den aller største viktighet for
ungdommen , siden de trenger å bli ledet på den rev olusjonære veien".
"Ett hvert forsøk på å løsrive ungdommen fra partiets ledelse vil skade tmgdommen og revolusjonens
skjebne".

OM UNGDOMSFORBUNDETS
KARAKTER.

2ra K . U. Internasjonalens program, 1929:
Det kommunistiske Ungdomsforbtmdet( K UF ) er
ingen organisasjon for " utvalgte", Det er en masse
organisasjon ."
•·Under alle forhold er KUF som kommunistisk fostringsorganisasjon og forskole til Part iet en betydelig

Stalin (sml. verker bd. 6, engelsk utl-(ave) i en tale ti i
Sentralk omiteen i det russiske tmgdomsforbtmdet i
1926. I talen tar han for seg mots ig-eL;er sr m finnes i
tmgdomsforbundet:
"I talene dro noen paralleller mellom par tiet og
ungdomsforbundet, men faktum er at ingen slike paralle ller ka:.t 'eksistere, fordi Partiet er et arbeider
parti og ikke et arbeider og bonde parti, mens UF er
et forbund for arbe ider -og bondetmgdom. "
Dette sitatet viser oss at i Sovjet definerte Partiet
ungdomsforbtmd som en mye breiere organisasjon
enn Partiet, en organisasjon som rekrutterte fra flere klasser. Stalin sier videre:
"Forholdet i Part iet skal omtrent vær e 70-80% arbe idere, 20-25% ikke arbeidere. Stillingen er noe forskjellig med henblikk på UF. Ungdomsforbtmdet er en
frivillig åpen organisasjon for alle revolusjonære elementer blandt arbeider - og bondetmgdommen---uten
bondetmgdommen ville de t opplwre å være et arbeider
og bonde ungdomsforbund. Men arbeidet mi! organiseres slik ., at de proletariske elementene spiller en
ledende rolle . "
UNGDOMSFORBUNDETS BETYDNING
FOR PARTIET.
Stalin(samme talen som sitatet oveufor )

~,,:o;, ',.<.,/t-;,o:k·,---2-->
..
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~VERVEKAMPANJE*
~.FOR

DOBLING AV
MEDLEMSTALLET

l

llo ntcloppg<hu for

heile

org;anisas,ionell

og all e lag skal fra no av og fram til

At me vert større er føresetnaden

for

at me skal kunne dr i va ei t effekti \'l

som ma rl e ir ane s in s lutt. ve ra ,·en·ekam-

massearbeid blant de i store ungdomsmas-

panie.

sane. og a t med skal ktmne utvikla og

Malsetjinga ror kampanja er å dobla med-

organ is e ra eit breidt poli tisk arbeid lokalt.

lemst ulet i alle lag Of!: i heile organisasjo-

Haud Ungdom må utvikla seg til eit stort

nen i hø,·e til medlemstalet l / l-7ti.

resen·oir for partiet. Dette er ei n like

Vervekampanja skal dr ivast for l'ctllt p{t
alle områder der vi er organisert. Dobling; av medlemslalet går framfor a ndre saker
som til dømes vidare forbetring av klassesammensetninga.

at tmgdomsl orbundel i mykje SL\ll'l'e ".ale stokk skal fostra tmg-dom mar

Ul kommu -

ni star, vera ein skole l kommunisme

Of;;

vera ein rekruteringskildfl for partiet.

Vervekampanja er eit direktiv frå Politisk
komite i Sentralstyret. Masserekrutering
er ei heilt sentral oppgåve for oss. Det
ska l vera ei permanent oppgåve . Ve rvekampanja er første tiltak for å betra mas Gerekntteringa.
VEHVEKAMPANJA EH

viktig oppgåve for ungdomsfor,nmdet som
å vera ein reiskap for partiet. Dette tyder

Alt på SUF(ml) sitt lands møte hausten-71
vart det vedtatt at målet for •Jtviklinga
av ungdomsforbtmdet var ein komnlllnistisk
masseorganisasjon. Partiet treng nngdoms forbundet som kommunistisk masseorganisasj on. Og berre

ElT

STEG MOT

DEN KOI\1ML'NISTISKE MASSEOHGANISASJONEN.

ein monaleg større

organisasjon kan verta eit sterkt rei skap
i LIDgdomsmassen for partiet og eit stort
reservoir for partiet.

I Noreg har me eit s terkt kommtmistisk

VERVEKAMPANJA ER FHAMHALD AV

parti. AKP)m-1). Men partiet har ikkje

OPPGJEHET MED FEIL I OHGAN!SASJO-

eit stort nok ungdomsforbtmd rundt seg.

NEN:

Rattd Ungdom er leia av partiet. Og ung-

Partiet sti ller store krav tll oss i ungdoms-

domsforbundet skal vere eit redskap og

forbtmdet. Det viktigaste er at me m å

eit reservoir for partiet.

verte fleir e . at me må ta s tadige steg på
vegen mot målet den kommunistiske masse-

Raud Ungdom må st raks utvikla seg til

organisasjon en . Det e r klårt at ltngdoms-

eit sterkare redskap for partiet i tmgdoms -

forbtmdet ikkje må verta nokon kopi av

massane. Dette krev at me rett ar opp

partiet. Det skal ikkje

tmgdomsforbundet sin største veikskap

til klass esammensetninga i tmgdomsforbun-

idag; at me ikkje er mange nok

det som i partiet. Og tmgdomsforbundet
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stillast same krav
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skal lwller s lett ikkje kopiera partiet sin e
kra1·

n~d

med lemsopptak . Ideen om ung-

dommsforbun Je t son1 e in"liten. tett og l!ard
or g-ani~a,;jon" <' l'

l!ard
l Jl'\

djupt sekterisk. og

t rned partie t --.i tinje

for r.rg anisasj r, ·-

'' c" •. · ; realiteten er desse s tan dpunkt:t
·.er

t ll l \ ' •:k

det son1

f· .r

le ! snn:e . t::1gd•.>m .s rorbun ·

·~mgaun1men

...; itl

k on111t lii1;::;U.;;kr.!

parti'.'
Dette er ein del al' Jet mucie rne rel'isjon isliske hogreavvike l i organisasjonen. Del
er dette m·viket som l1 ar stiltt i

1·e~e n

ei meir omfattande r ekr utering.

\'en·e-

~il-:

h:OHLE!S Sl-;,\ L

DlU \'.\

VEll \'EE.\ i\ l l'.\ :'\.J .-\ ·:

for
i\lao se ier ··om ,Jen politiske <)g i:leol og-

kampanja er eit oppgjer med an·iJ,el. Del

iske linja e r rell

er e it oppgjer i praksis med organisas jo -

Dette nO'rl stad l'c,;ta a1· dci t·m·nslcn e ung-

eller galen aq;,i e r

nen sin 1·iktlgaste feil. Og nett praksis

domsforbun det har

med rekru teringsarbLid .

er del avgjeranJe kriteriet på om

Skilnaden

fr amskredne oe.: tilbake-

mellom

a lt' '

liggande lag i rekrulering:sarheidet syner

korrigeringa e r djup og grunndi g.

seg

~i

l'era sk ilnad i iinja for r ek rute r -

inga. Verl'inga nu\ folge clenne linja:
VERVEKAMPANJA EH El OFFENSIV
UTNYTTING AV DE! GODE VILK t\RA
SOM FINNS FOR MASSEREKRUTEHING.
Me har idag eit stort omland av sympati-

Opptakskra ,. :
EinkYar ungdom som sympatiserar med
den marxist-leninistiske rvr s la ma over-

sørar og andre progress ive. Det er mange

tydast til a melda seg inn. innafor

som bar tatt del

sorge for

i studiesirklar eller

som har vare i kontakt med

oss pa ymse

trekt

m~1

mc

al dci nye kameralane ,-el'l

med i diskusjon a ne. studian c og

'andre måt ar. I tillegg finns det mange

kampen med s ikte pa a llll·ikle nest mage -

progressive som slett ikkje l1ar kome i

leg til kommunistar. i\lc nw 1·isa ulend e

kontakt

ideen om det trengs s tudier eller el sc{!r-

med oss på gnmn av veikskapar

skilt "ni\·a" for

i arbeidet vårt.

mecl le msupptak. og med

må kjempa energisk med a overtyda
Alt i alt finns det over l1eile landet ei t

sympatisørane

stort tall Lmgdommar som det er mogeleg

ideear .

n~·,r

dci sjol har slike

å overtyda om medlemskap . .Vårt klassegnmnlag for rekrutering er det arbeiden

l\1etodane i vervekampanja:

de folket sin ungdom. Monopolkapitalen
sine sosialdemokratiske og revisjonistiske Lmgdomsorganisasjonar rettar seg og
inn mot des se klassane. Men des se

org-

anisasjonane er akkurat no svake og driv
lite propaganda og systematisk arbeid
blant Lmgdommen.
De i objekt i ve føresetnadene for dobling

lfovudmetoden er å rvre gjennlalte
dislwsjonar med sympatisorar og andre
progressive om medlemsskap . Heile
vervekampanja fra før s t til s ist skal målrettast

pa il overtyda sy mpatis ørane om å

melcla seg inn. Det er denne direkte
vervinga som er hovedmetoden i kampanja.

av · medlemstalet vårt er såleis fullt

Dette er eit brudd med stilen å s j å · på

tilsatdes. Det avgjerande er kva linje

sirklar som hov ud metoden. Mange sirklar

me følger i 1·ervinga og den innsatsen

har i den siste

som ve rt lagt i oppga va fra oss a ll e.

nok o sa·rleg reknttering. StLtdiesirklane er

tida vorte gjennomført uten
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s le tt ikkje s j9lve r ek n tt e r inga. LikeYel

lO

l1ar stttdiesirklane ein pla ss i ver vekampanja og i rekntteringsariJe idet i framtida. St udi csirkla ne er c it utme r ka for um
for rekn tter ing. Ideen om at s irklar i
seg· s jol !pyse r sp\n· s m:l let om r ekr utering e.r s:ileis heilt feilaktig .
Ve ninga må heile tida gå systemat isk
føre seg . Laget må heile tida ha oversikt
over kven personar det tek sikte på å
ven a. Heile dette omlandet skal tredelast
ut fra haldning·a

til oss og til medlems

skap. Ein skal he ile tida ta sikte på å
komme i kontakt med nye sympatisørar
og progressive ,

ror å auka omlandet det

vert arbeid med å verva.
Alle medlammar skal ta aktivt del i
sjølve det direkte vervearbeidet. Dette
skal tyd a at eitkvart medlem skal få

Vervinga skal lntensiverast og lkkje dem past i periodar med harde kampar. Alle

ansvar for å arbe ide målmedvete med

røynsler frå framskredne lag syner at
det då er mogeleg å rekrutere stort.

bestemte person ar. Ingen skal stå Liten om

Det er i slike situasj onar at det politiske

ei slik fordeling. Dersom vervinga vert

medvetet tar de i største spranga framover .

overlatt til berre ein del av medlemmane,

Det er og i slike situasjonar at nye

vil målsettingane ikkje · ktmne verte nådd.

sympatisørar merker seg ut. Praksisen

Fordelinga av ansvaret for bestemte per-

med å venta til etter kampane med å

sonar m å skje straks i byrjinga på

forsøke å rekrutere er svært skadeleg og

kampanja . Og den m å ta omsvn til den
e inskilde kameraten sitt naturlege masse-

stoggar innsatsen på dei mest avgjerande

gnmnlag .

tidspunkta for verving .
Sympatisør ane skal trekkast aktivt med i
praktisk politisk arbeid. De i må trekkast
m ed i alle frontar, aksjonar og anna og
gjevast politisk ansvar.
Sympatisørane vert berre verkerleg fos tra
ved at de i vert trekt med i slikt arbeid
og vert oppdratt gjennom kampen . Me må
ha tiltru til at sympatisørane kam og vil

Vervinga er ikkje berre kvart

einskild

ta dei i politisk arbeid sjøL

ldeane om

medlem si tt ansvar. Tvertimot, laget og

at sympatisØr Hne lkkje vil gjere noko i

lagsstyre t har kollekti vt ans var for kam-

praksis før del har nådd e lt elle r ann a

panja. Dette

vil seie a t medlemmane

te oretisk skoleringsnivå,

skal ha r åd og hj elp i ve rvearbeidet.

står i mot s trid til dr istig å utvikle

At heile arbe idet og kvar enkelt kamerat

alle gjennom praktisk politisk arbe id.

si jobbing skal kontroller a st jamn leg.
Og at den politis ke linja for, og det

Styrk kontakten med massanet-!:!_llemp

kollektive grepet om ver vekampanja skal

masselinja i ver vinga.

sikrast ved rege lmess l;(e s tyr edisk us jonar
og lagsmøter .

l\lao seler " Det er mass ane s om er
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dei verkerlege heltane , sj øl er vi ofte
barnslege og uvitande. Skjqmar ein ikkje
dette , kan ein ikkje gjere reikning med å
tileigna seg minimale kunnskapar eingong'.'
(Materiale vedrørande ei tmdersøkjing av
tilhøva på landsbygda.)
Og i "Om spørsmålet om landbrukskooperasjonen" seier han: "Me må ha tiltru til
massane ,

og me m å ha tiltru til partiet.

Dette er to hovudprinsipp. Viss me tvilar

mange av

oss som no er medlemmar.

Ute i massane er oppgåva å høyne det
politiske medvetet deira ut i fra det
ni vået dei er på. Dette må gjerast ved å
forklare politikken vår og tålmodig arbeide
for

å overtyda dei. Saman med aktiviser-

ing i praktisk politisk arbeid er dette det
som er nøkkelen for å vinna folk som
medlem mar.

på disse prinsippa vil me ikkje kunne

Det finns ein tendens til å tru at rekru-

oppnå nok on ting". Mange kameratar

tering kjem som atttomatisk "effekt" av

manglar

anna arbeid. Denne haldninga, - "Sltja å

verkerleg tiltru til massane .

Det vert hevda at massane på deira plass

venta på at frukten skal modnast", "Venta

er "ille" . Med den innstillinga er resulta-

til det bankar på inngangsdøra ' står idag

tet av ver vekampanja gjeve på førehand.
ut an stadig og aktl vt å knyte an til

i vegen for rekruteringa . Det uttrykker

massane vil me

ikkje ha framgong .

Målsetjingane i vervekampanj a kan be r re

Massand er ikl<je "dårlegare" eller "du;:nmare" enn oss sjølve,

høgresekterisme i rekruterings arbe\dei:.

slik at dei ikkkje

nåast ved m ålmedvete å gå :1t i m ass <me
for å

utvikle og å

rekrutere dei .

kan eller vil gripe politikken vår.

Våren -72 gjennomførde ungdomsforbtmde t

Det arbeidane folket sin tmgdom både

si siste store vervekampanje. Målsetji:ngane

kan og vil gripe politikken vår dersom
de i får ha skikl<eleg forklart. Den same
t iltrua skal me ha til dei sympatisørane
me no skal verva til medlemmar. De i
vil ikkje verta "annenrangs" medlemmar på

den gongen var og å doble medlemstalet.
Med ei

bra linje

i vervi nga og stor inn-

sats vart dette resultatet nådd .
Dette skal me kaste alle krefter inn på
å gjennta.

så mykje lågare nivå enn oss som er
medlemmar i dag . Sikkert og visst vil
mange av dei utvikla seg raskt framom

LA OSS DOBLA MEDLEMSTALET I RAUD
UNGDOM.'.

••

o

5POR5MAL
Spørsmål til møtet om vervekampanjen :
l.Diskuter hvorfor partiet trenger en kommunistisk masseorganisasjon.
2 . Dlskuter linja for medlemsopptak.
3 . Hvordan nå målsetninga i laget? (Styret legger fram konkret forslag til plan.)
Sett av mest tid til det siste spØrsmålet, slik at kampanjen kan starte med en gang.
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"Den første motsigelsen: Ungdomsforbtmdet som reservoir og UF som r edskap for Partiet blir satt opp
mot hverandre . Hva er UF--et reservoir eller red skap? Begge deler. Det KommLmistiske Ungdoms forbtmdet er et reservoir av arbeider og bondetmgdom
fra vilket Partiet øker sine rekker.
Men det er på samme tid et r edskap for Partiets hen·
der som bringer Ungdoms !'.lassene tmder Partiets
ledel se. Mer spesifikt kan det sies atUF er et red skap for Pa~tiet, et hjelpemiddel i den betydning at de
aktive UF medlem er e t redsk ap for Partie t når det
gjelder å influere den Lmgdom som ikke er organisert
i UF.
Begrepene reservoir og redskap står ikke ' i J:,r.otseCning til hverandre og kan aldri bli satt opp mot hverandre."
KUl's program, 1929:
"I særdeleshe t trenger de kommlmistiske Partiene ,
arbeiderklassens leder e, en r e serve som sikrer forsterkning • og avløsning av Lmge krefter til Partiets
rekker . Partie t trenger en forskole som oppdrar den
Lmge arbeidergenerasjon for det kommLmis ti ske parti et og en organisasjon for å lede massene av arbeid ~ ·
ende Lmgdom i kampen for kommtmismen."

den eldre og gamle generasjon ikke vet hvordan de på
en riktig måte skal nærme seg Lmgdommen, som nødvendigvis er tvLmget til å nærme seg sosialis.m en
langs en annen vei , ikke på samme måte , ikke Lmder
samme forhold som sine fedre . Derfor må vi blandt
andre ting betingelsesløst gå inn for LmgdomsforbLmd• , ·'
ets organisatoriske sjølstendighet. lld{e bare fordi
opportLmistene frykter denne sjølstendighet , men også
som en følge av sakens egen natur . For uten full sj ølstendighet vil ikke tmgdommen være i stand til .å
bringe fram gode s osialister fra egne rekker eller
forberede seg på å lede sosialismen framove r."
Mao sier:
" Foruten at UngdomsforbLmdet må fortsette :å opptre
i samordning med partiet i dets sentrale oppgaver, må
det også utføre sitt eget arbeid som er tilpasset tmg dommens s æregne egenskaper . "
KUl's program, 1929 :
"KommLmistiske tmgdomsforbtmdet som er organi satorisk sjølstendig , arbeider tmder Partiets ledelse
og erkjenner KP's program og taktild<."
Oversettelse og evt. Lmderstrekninger står for vår
egen regning.

Partiets ledelse av Ungdomsforbtmdet e r ubestridelig
n ødvendig, men samtidig Lmder s treker klass ikerne nød vendigheten av tmgdomsforbtmdets organisatoriske
sjølstendighet :
Lenin sier :
"Det forek ommer ikke sjelden at r epre sentanter for

..............................................................

MELDINGE R
"4. møtet".
4.møtetsom opprinnelig var tenkt på kampanja fua ~ hø s t , er avlyst. Politisk komite i
Sentr al styret mente at vervekampanja skal starte umiddelba rt , og at diskusjonen fra i
høst fortsetter i landsmøteforberedelsene .
Arbeidsutvalget .

RETTING AV LEDEREN I SISTE BOLSJEVIK
Lederen tar opp at noen har ment at kampanj a mot høyre er akkurat samme som den
studiekampanja som blei s att opp på høstplanen oppr innelig . DV skriver da :"Dette er
fe il. Den studiekampanj en som tidliger e har vært før t opp på planen, var t nett s tar ta
av kampanjen mot høgreavviket. " Det skal s tå: " . . . vart nett erstatta av høgrekampanjen. "
- -Redak sjonen beklage r denne feilen.
Red.
DE BATTINNLEGGENE
Det har som følge av de ivrige di sk us jonene som har vært ført i alle lag i høst ,kommet
inn en del debattinnlegg . For å få ut årsplanen som er en noks å omfattende artikkel , må
dessverre all debatt stå over . Vi kommer tilbake til dette.
Red.
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