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Leder Rød Ungdoms eksterne hovedoppgave
i vår, er propaganda mot krigen
og for fred.
Det vil si kampen
for et sterkt uavhengig nasjonalt forsvar, kawp mot kapitulasjonslinja, kamp mot begge super maktene og solidaritetsarbeid for
landa som f aktisk i dag slåss mot
imperealismen.

Ei nyoppdeling av verda har aldri vært
avgjort ved forhandlingsbordet.. Bare
i dei tilfella der den eine eller andre
sida er slått i en krig spelar forhandlingsbordet noen rolle, og da blir
verdens folk tilbudt en "fred" på irnperealismens premisser.

"Fred" uten

frihet!

Når dere leser dette er Afghanistanuka over, forhåpentlig har dette vært
en start på arbeidet san varer utover
våren. Men sæmsynligvis er det få..
plasser som har planlagt skikkelig og
sau er kcmæt ut fra skapet. Men det
er ikke for sent å starte nå;
Laga må sette i gang.

Arranger

åpne møter på skolene mot politiske motstandere, kjør frem forsvarspolitikken vår.
Å arrangere åpne møter er trolig
den mest krevende metoden for å
spre vårt syn, men også den metoden som vil gi størst uttelling dersom forberedelsene og
taktikken er goj. Sjøl om vistiller med innleder må alle forberede innle g g og få flest mulig på
talerstolen. Laga må også sette
av dager til stand/plakatklistring, e nten med eiet materiell
eller mat e riell fra sentralt hold.
Ring til kontoret og bestill!

Dersom vi mener at metoden for å hindre/ utsette en verdenskrig er å svekke
supermaktene, ja da må vi gjøre akkurat
det.
Vi må svekke dei politisk og militært ved å støtte Il'Otstandskarrpen i
Latin Arærika, i Afghanistan og Polen.
Samtidig må vi avsløre dei såkalla
"fredsutspill" fra begge sider, vise
at det bare er taktiske utspill for å
svekke Il'Otstanderen og stramne s itt
eget grep an markedene, Øke egen makt.
Vi veit at det er kravet om ei nyfor-

av markeda ut fra styrke som er
den objektive årsaka til krig, og ikke
hvor mange våpen scm finnes i verda.

deling

1. Mai.

Samtidig me d dette arbeidet må vi
mobi l i se re t il arrangementer 1 .
Mai .
Vi må b ruke dagen til å
mobilise r e bredest mulig for vår
forsvars po l i t i kk. Trekk med ua~
hengig un gdom i utform inga av
ungdomsparoler, paroler mot krig
osv. Dersom det ikke er -klassekamptog på stedet, så bør det
minste vær e en stand på arbeiderklassens kampdag'. All markering mot supermaktene, for vår
forsvarspolitikk og mot krise er
god markeri r.h .
Red.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

L(

Åktuellt intervju om kri9/fre !
S p ørsmål :

Hvo rd a n har vår linje utvi kl a seg i

forhold

til fre~sbevegelsen?
Oet har vært f orskjellig.

Til å begynne me d avviste vi

fred sbevegelsen, men ut fr a d e ns styrke måtte vi forho lde oss til den.

Vi h ar utvikla linjer på forskjellige

områder, om SS 20,

forholdet til S ovjet og Euros jåvi n i-

smen, og vi h ar kjørt på årsakene til krig .
måter har vi mangla en helhet i

gjelder k ritikken av f redsbevegelsen.
i

På mange

vår politikk og når det
Oet synes jeg vi

større grad har funnet nå.

~

Hva er den helheten?

Det er spørs målet om den nasjonale uavhengigheten .

Vi

kritiserer fredsbevegelsen netto pp fordi den står i

mot-

setning til Genns .

2.E..~

Hvorf or h ar du lagt så mye vekt på den n as jonale

uavhengigheten , har du g l emt krit ikken av i mperealismen?
~ ei, men for å bekjempe krig,

eller den konkrete krigen

så mener jeg a t du ikke trenger å være enig i
ere alismeanalyse.

vår imp-

Dermed så er den kritikken vi har

reist av fredsbevegelsen først og fremst en "frontpo litikk'' so m kan

brukes

i

frontsammenheng.

ikke at vi har glemt i mperealismen.
v~re å nettopp tB ut gangspunkt i
vår for å

~en

dette betyr

Vår oppgave må

imoer e alis me a n alysen

vise at det er k apitalisme n og imperealis men,

altså dette systemet som er årsak til

krig,
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Hva betyr k a mpen for nasjon a l

uavhengighet konkre t?

Idag be tyr de t:
1. I n te rnasjonal so lida ri t et med al le som slo ss en fr ig j ø ring skamp mo t

imp2r eali smen.

2. Vi må b ygge sterke o g u avhengige f orsva r i d e s må
la nda,

som nø d v end i gvi s må vær e rett a mot super ma-

k tene .
3 . Økt s i vil beredskap .
4. Ka mp mot atomvåpen , gjens i d i g ne d r us tning mellom øst
o~ v e s t,

o g a ~ c e t e r s upe rmak t e n e som må st a rt e

n e d rustn i nga .

2E..!.

'•

Må synes jeg du legger overdr e ven v ekt på Europa ,

er ikke den vi kt i gst e kritikken av fr edsbevegelsen at
den er Eurosjåvinis tisk .
fre d i

Europa me n s

At den begynner å snakke om

d et er krig i

store dele r av den

tr edj e verden?
Jeg vil understre ke en h eten mellom Europ as k amp fornasjonal uavhengighet og 3. verdens k amp for nasjonal uavhen gighet .

Det er ingen motsetning mellom f .eks .

Afghanistans kamp f or uavhengighet og Morges kamp, sjø l
om vi ikke idag må

føre kampen militært, men politisk,

økonomisk og gjennom oppbygging av f orsvare t .

Dett e

er en enhet, o~ dermed er jeg også uenig i å vinkl e
kritikken av freds be veg e lsen på eurosjåvin i sme.

Jeg

syns ikke det er g alt å være opptat t

Europa

av fre den i

bare man fører en korrekt linje f o r å oppn å denne f re den.

En slik korrekt linje betyr bl.a. støtte t i l

den

tr edje verden.
Sp:

OK . f•: en er i kke tredje verden d en vikti g aste kr a f t

i kampen mot krigen?
Ta Afghanistan;

Det er klart at motstanden i

Afgha n i -

stan er j æ vli b e tyd n ingsfull, de fører en c irekte kamp
mot supermakta S ovj e t, som etter vår menin g er d e n sup -

ermakta som kommer ti l å utløse en t redje v e rdens k r i g .
Om motstanden vi nner frem e ller ikk o har svæ rt s t o r
ty d nin g ikk e bar e fo r

be -

Af g han ere , men f or hele v2r o ens

befolkning.
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2.E.:,_

i/ i har hele tiden sagt at det er 3.verden som er

hoveddrwvkr afta i kampen mot imperealismen.
ig i

Er du en-

det?

Ja , det er jeg helt enig i.

Tredje verden er fortsatt

hoveddrivkrafta i kampen mot imperealismen som system.

2.E.:..

Hva kan Europa gjøre i kampen mot krigen?

Her må vi arbeide på flere områder.
har tatt utgangspunkt i

Fredsbevegelsen

atomvåpen og fremmer i

tilkny-

tning til det en teori og ideologi for å bevare freden
i

Europa.

Vi må jobbe på flere områder:
1. På d et militære områ de , sloss for st erke uavhe ng ige
forsvar i Norge og sjølsagt støtte det som politikk
i Europa.
2. Politisk må vi sloss mot først og fremst de krefte ne
som mer og mer tilpasser seg Sovjet, her ser jeg
sosialdemokratiet som viktig.
3. Endelig må det bety at det legges politisk og økonomisk press fra Europ a på Sovjet.

lli:

Men hvis vi skal hindre krigen, hva e r den vi ktig -

ste enkeltsak hvis du skulle peke ut noen~
Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, men jeg cro~
de n viktigst e enkeltsak e n må være å sloss f or en r i kt ig
forsvarspolitikk.

~ en d u k an ikke skille kampen for en

rik tig forsvarspoliti kk fra den politiske kampen for
nasjonal uavhengi ghet , det nytter ikke hvis du bare sn akker om at vi sk a l

ha et fo rsvar.

Du må ha e n p ol i t -

isk b egrunnelse for hvorfor vi skal ha et for svar, be gge si d ene er li ke viktig.
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Sp: ~en d river ikke du egentlig agitasjon f or klassesamarbeid i Europa ?
Nei , det er sånr. at der. kampen ar beiderklassen fører i
~ uropa i

d a g , k la ssekampen, vil styrke kampen forna-

sjonal uavhengighet, ikke svekke den .
en sosialist isk revolusjon i

Hadde det blitt

et la nd i Europa, hadde

det vært en mye sterkere kraf t

for nasjonal uavhengig-

het enn den linja borgerskapet h a r i det konkrete landet .

Dermed ser jeg enheten mellom det å føre en vir-

kelig • klassekamppolitikk i Norge og Europa og en styrking av kampen for den nasj onale uavhen gigheten .

2.f!.:.

Jeg synes du vrir deg unna. I -?Dåra dreiv AKP å

ga ut bøker om fors varet som konkret vis te at dette er
borgersk apPts militær appa r at mot arbeiderklassen, og nå
går du inn for å styrke det, det er og bli~ en sjøl motsige ls e?

Borgerskapet ser jeg fortsatt på som den klassen som
kommer til å svike nasjonen i

tilfelle krig. Samtidig

så mener jeg det er riktig å stille den parolen fordi
du kan vinne deler av borgerskapet for uavhengigheten,
akkurat som unde r 2. verdenskrig. Forsvaret har en opp
gave med årette seg fys is k mot en okkupant , og vil
komme til å gjøre det, De n andre sida er at den også
vil komme til årette seg mot arbeiderklassen i tilfe lle avopprør.
Vi kan ikke løse dette her ved å stille k r av om å
kutte ut forsv aret, det kan vi bare ved sjøl å gå i nn
i f orsvaret og være med å hindre ~t våpna tettes mot fo lket,
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Sp :
□ en

~ u sier vi skal gå inn i

l a nd , i ste det for a t
ker

for svaret, er ikke det

li n ja so m komm u n is ten e f ulgte etter krigen i ma ng e
f orsvar et ,

så

det er komm unistene som påvir-

er det f orsvaret som omdanner disse

folka til soldater so m stiller opp mot det nor s ke
folk:
J a , men hva er alternativ et . Hvis det er at all progressiv og radikal ungdo m nekter militæret, så vil vi stå
igjen med bar e politisk pas sive ellerbevisste re a ksjon
nære i

forsvaret.

~ et må da værem ye riktigere at radikale og Rød Ungdommere går in n i

fors va ret og dr iver agitasjon mot USAs

strategi o g mot at våpna sk al rettes mot folket.
F.eks. i

Alta -

saken , så utgjorde helikopterflygeren

en viktig kraft da han nekt a å bli satt inn mot dem onstrantene.

S p:

Hva med erfaringene fra 2. verdenskrig i

Frank r ik e

og Hellas, førte ikke k ommunistenes nasjonale linje ti l
at de glemte kampen for revolusjonen og und er or dna
arbeiderklassen under borgerskapets linjer?
F . eks .

i

Frankrike måtte k ommu nistene vel ta feil

Etter kr igen sto de med kontr oll over våpna

•

og k an-

skje kunne gjennomførerevolusjon. De fø rstei kke den
politiske kampen f or å styrke kommunistenes stilling
Sp:

Bet yr det at du mener at denne politiske kampen

må føre s un der krigen?
Vi har en strategi som går ut på folkekrig. Det er et
begrep vi bruker, me n som f olk veit lite om hva konkret
betyr . Jeg mener det må bety at vi skal sloss for at
arb eider klassen skal stille seg i spissen for den folkekrigen og ikke la borgerskapet kom me i ledelsen for
kampen for uavhengighet. ~ ed en slik strategi så vil
også en slik kamp gå overi en sosialistisk re volu sjon.
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Er det noen sjanse for idag å vinne gjennom med en

linje for et sterkt og uavhengig forsvar under kapitalismen?
Dette er et vanskelig spørsmål, men jeg mener det er

i-

mulig å føre kamp for reformer innafor forsvaret og at'
forsvaret går bort mer og mer fra USA sin forsvarsstra
tegi. Men det er klart at borgerskapet sin makt aldri
vil væreet konsekvent forsvar for nasjonal uavhengig~
het, det kan bare arbeiderklassens makt være.
Derfor mener jeg parolen "sterkt og uavhengig forsvar"
er strategisk helt riktig, fordi det må være et mål
for arbeiderklassen å gå lenger enn borgerskapet
i

forsvaret av den nasjonale sjølråderett.
1940 og 1984 er ikke det samme. Idag henger atom-

~

bombetrusselen over huet vårt. Er ikke det viktigste
idag å jobbe for nedrustning1
Jeg syns kampen mot atomvåp~n erviktig, det er en
viktig politisk kamp, men vi må ikke bli helt blinda
avatomtrusselen. Jeg oppfatter at i kampen mot atomvåpen er det ei linje som sier at både de land som
er trua av supermaktene og supermaktene sjøl har
interesse av å fjerne atomvåpna. Så enkelt er det ikke

~

Krig viljo bety utslettelseavbegge parter.

Jeg er uenig i

et slikt standpunkt. Jegtror ikke vi

skal harselere over fredsbevegelsens syn, for hvis
det blir atomkrig så vil det bli forferdelige ødeleggelser. Jeg tror ikke det vil bli noen total
atomkrig.
Mennår fredsbevegelsen har ei linje somsier at både
supermaktene og vi har interesse avå ødelegge atomvåpna, så er det feil.
Sp:

Hvorfor det?

Jo, fordi supermaktene ønsker å ha atomvåpen idag,
både som et konkret pressmid de l overfor små nasjoner og i

tilfelle bruk i

atomkrig.

Begge de to tinga er i int eressen til supermaktene.
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Ja er det i

det hele tatt noe håp om nedrustning?

og jeg t viler også på at d u vil få så jævli
store f rams kr itt

på spørsmål om ned rustning idag,

men å still e k rav om n edr ustni ng er he lt korrekt , for di

de t

SP :

vinkl er den politiske kampe n mot supermaktene .

: ' org e 2r med i US As ato mstrategi .

Du snakke r

o m n asjonal u av he n gig h e t, er ikke d a de n viktigste kam pen net topp k a mpen f or å komme ut av denne strate g ien?
Vi må stil le spørs målet: Hv em er det som truer no r sk
nasjonal ua vhe ngighet i

størst grad?

r in oppfat n ing e r at d et er Sov jet . S amtid i g er det
s lik at vi er med i

~ A T□

og dat er bygd på en feil -

qk tig fo rsva rss trate gi ,
Vi k an al or i

f øre en kamp f or n a sjonal uavhengighet

bare mot rA TO,

vi må også si he l t

konkret hv a e1u tme l d•

d else av i' ATG vilvære ,
Hvis aet betyr økt oppslutning o~sosial dem okrati et ,
og den d elen a v sosialdemokratie t som s tår f or en t il pa sn in ~ t ilSovjet , d a erjeg vil li g til f ortsatt å

væ-

re r, edle m avf' ATC .

Sp :

') u har et bet i ng et nei til NATO altså?

Jeg er pri n sipi elt mot r ATO f ordi det bygger p å en uli keverd ig al l ians e mellom sup er~ akta USA og mindre
l a nd , men j e g v il stil le helt ko nkrete kr av tilen ut melde lse av

~12.!.
At

'! A T □ ~

Hilke kr av d a?
vi v i nner økt op p slutning om et nasjonalt og uav -

heng ig forsva r

og at r eform arbei det i

d enretningen

al l erede e r påbegynt , Her vilsjø l sagt detaljer i
svarspolitikke n k omme inn som det f ør e r

for -

f or langt å

komme inn på h e r ,
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SP:

Her motsier du deg sjøl. I sta så sa du at det
ikke var muli<; å oppnå et sterkt og uavhengi g forsvar
under kapitalismen, og nå sier du atvilkå ret for å
melde seg ut avf~ATO er at vi får det til
Da er det

.

jo bare enannen må te å si at vi ikke er for å gå ut ~v

· ,ne ?
~ ei, nå er det du som drar mi ne s tandpunkt.
Jegerm ot

~ AT □,

men jegvil ikke at en utm e lding

skal være et l edd i

ve ien i nn i

Sovjets grep.

~ erfor vil jeg le gg e vekt på stan d punktene det
norska folk tar tilforsvar og hvor langt ref ormarbeide
i

den retning vi ønskerer kommet. Jeg sa meg jo

enig i

at vi kan få tilreformer, sjøl om vi aldri

kan få et skikkelig nasjonalt og uav h engig for svar under borgerskapets herredømme.

~

f<l ange i ml- beveg elsen mener at en av forutset -

ningene for å få et sterkt

og uav hengig fors var

det er å komme ut av ~ AT □• De ser det altså omvendthv a mener du om det?
Et slikt standp un kt er jeg uenig i ut i

fr a at det

vinkler først og fremst kampen mot NATO, så et
sterkt og uavhe ngig forsva r. He r vil d u komme i

al l ian se

både med pasifister og sovjetvennlige krefter.
Dermed viljegvinkle først og fremst et sterkt og uavhengig forsvar, så Nor ge ut avNATD .
~

Vi

Hva gjør Rød Ungdom nå etter Afghanistanuka?
vil fortsette arbeidet medkrigog fred , og jeg vil

understreke at vi for tsatt skal ha fram helheten i
våres arbeide.
Vi må k lar e å hol de f ast på at midlet tilåhindre krigen
er f orsvaret av den nasjonale uavhengighet e n og hv a det
konkret betyr.
Det andre er at vi må u t og arrangere åpne møter , komme

i kamp medvåre politiske motstandere.
For det tredje at vi framover legger mere vekt på
f orsvarspolitikken, siden vi nå i
opp afghanistan og 3 .

Afghanistanuka tar

ver den.

'------------------- -- -- ------- --------- - - - -·
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Rød Ungdom må i

sammenheng med 1. mai ta et særlig an-

svar for parol en me d et sterkt og uavhengig forsvar ,
og f r emme parolen:"All2 folks fr ihet -

hele verdens

fred ''•

~

Hva kon kret skalet la g gjøre?

Konkret s å syns jeg et åpent møte betyr ganske mye. Det
betyr forberede l ser , løpes ed ler,plakater og i kke mins t
politiske f orberedelser der det må væ re en målsetting
at flest mulig tar ordet

på møtet.

I forbind e l se med 1. maiarbeidet kan vi prøve å

få

til møter i midtt im en om forsvarspolitikken på skolene.
8 n de l

steder vil A~G gjerne gå i

toget, det er bra,

men vi må ikke fire i det hel e tatt på spørsmålet om et
sterkt og uav hengig f orsvar.

'•

~

Er det ikke man geRød Ungdo mmere idag som ikke kjen-

ner

for svarspoliti k ken bortsett fra denne parolen"sterkt

og uavhen g i g f orsvar"?
J o, rikt ig. Flertallet av me dlemmen e er kommet med siden 19 80 og mili tærp rogrammet kom ut i

1979.

Je gvil der f or oppfordre lag og enke l tmedlemmer til å
studere d et te . De t

har en rekke konkrete sta nd pun kter

på ma nge spørsmål so m vi møter i

deb att.

borgerskapets linje
f o r holdet til ~ AT O
hvordan f orsvaret skal organiseres
vår e stra t egiske må l med folkekr i g og rev olusjon.
Og de r me d lar~i denne oppf or dr inga gå u t
le mm ene:

Se tt de re inn i

t il med-

forsvarspolitik k en til AKP !
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Freds- og forsvarspolitikk, 2. runde
Svar til Karl sin komentar i
nr .

5.

BV

83.

Korleis unngå å tena Sovjet?
Dei omfattande
i

demonstrasjonane

Vest er tilfordel

Co .

De t

er de i

for andropov &

sjølv om demonstra-

sjonane ber parola r mot SS 20.
11

Kven er hovedf iend en?

Fredsrørsla " i

vest har b erre

Eg tr ur kanskje i kkje vi er ueini-

(ein viss) innflytelse i

ge om de t. ~g ser på Sovjet som

Difor vild en , uansett brmd d mot
So vjet, tene Sovjet
og ramme USA.

den farlegaste av de i

to s u permak -

ten e.Kvaer hovedproblemet
vår t

i r-,J or ge ?

b u dd i

Aust -

Dersom vi hadde
Eur opa , så ville det

vare ''enklare~ Kampen for nasjonalt
sjølvs ten d e ville då ha retta seg
mot den mest aggressive superm akta,

Sovjet . ~ en vi bur i t!orge , og vi
er gjennom

~ AT □

-

mealemskapet

USA,

Dette er eit problem , eit stort
problem.
~ en nårvi utformar politik ken vår
kan ikkje vi ta utgangspunkt i
vårt prinsipielle syn .

Vi kan ikkje

lavere å sloss for nasjonalt
s j ølvstend e
So vj et .
å

militært knytt a til supermakta

v est.

ford i

de t

Gje r vi det

kan

11

tene 11

så sluttar vi

ver a kommunistar.

forsvarspolitikken vår er ein

del av ~ AT O sin a tomst r ategi.
Skal vi utvikle eit sterkt,uavhengi
forsvar,

så vil det r amm e USA.

(Det ville sjø lvsagt v ere til
Sovjet

11

fordel

på s in måta

for Sovjet.

tener 11 på g eriljaen i

'::l

Sal \1aSo::-

at dei f ør e ~ e in re t tfcrd ~ Q k·rig)
dl tså i

eit lan d der d en

rå dande forsvarspolitikken passar

som hand i

hanske rneo P~ zgan -

administrasjonen sine yn skje.
Vi er lenka til s~perma kt a US A.

Dette er eit størr e problem enn
oei pasifistiske og prosovjettiske

strømninga ne idag.
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N
NTA sin demonstrasjon 24. okt .

Då e r det eit greitt utgangspunkt
for Biskusjon • Men eg kan vanske

Karl har tre argum e n t :

leg sjå at argumenta mot parolane
er særleg gjennomtenkte.

a)Toget aksepte r ar SS 20.

Eg e r
b)Toget(og NTA) har ei linje for

for at vi skal slutta os s

ti l NTA e ini ge i

einsidig nedrustning .

arran gement der vi er
parolegrunnla ge t, samti-

dig som eg er for at vi skal angr ipe dei pasifistiske og pro-sovjettiske strømningane i
c) NTA rettar seg einsidig mot USA .

NTA . I

og rundt

tillegg må vikøyre fram

Karl refererar sjølv parolane i

spørsmålet om nasjonalt sjølvstende

innlegget sitt. Eg kan berre opp-

NTA er ein faktisk eks isteren d e be-

fordre deg til å lese dei ein gong

vegelse som har ganske stor opp-

til. Det finnes ik kje belegg for

slutning. Det bety r at vi må ha ein

- påstandane dine.(ut i

fra parole-

fleksibel taktikk 0verfor NTA ,

grunnlaget)

for å vinn e progressive over på vår

Parolene retta seg mot USA og Sov-

vårt standpunkt.

jet , der var ingen paroler for ein
sidig nedrustning 0 (A gå mot nye
atomrakettar i

vest som svar på

SS 20 ersjølvsagt ikkje einsidig
~rustning ,

"Frys " er det

heller ikkje.
Når det gjeld parola: NEI TIL
SS 20 , så kan den tolkast på to
må tar:
Tolkin g 1:

(karl) Ne i

til SS 20

betyr nei til fleire SS 20
Det virkar som om sentralstyret

ra ket tar .
Tolking 2:

til SS 20

(O . '.J . ) ~J e i

betyr nei til 55 20,

dvs. a t

5520

er

be gynt å utvikle ein slik taktik

Det er bra. Men slikt ordkløyveri

må fje rnast.

som m.a. På l

At parola er uklar er sjølvsagt

køyrde fram i

dumt, men Ka r l

er ber re egn a til I

drar argum e ntasjonen

S teigan og Oslo RU
d i skusjonen med NTA
svekke oss,

gje re det lettare for revisjonistar

lo vleg la ngt ut på vidda.
Eg viltra a t Karl i g runnen e r mot

o.a. å

organisas jon ar som einsidig f o-

hissande sekterista r .

f ra mstill e oss som kr igs~

kuserar a- våpna, og d ifor er mot
~ TA sindemo n strasjon .

o. o
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Erfaringer fra åpent møte om krig/fred
Kort tid fø r

jul ble det a rran -

gert et møte om krig /fr e d - spø rs-

forsøkte i liten grad å få igang
debatt e n , og de ti - f e mt e n per-

måle t på Os l o Katedralskole .

s onene som møtte opp blei ikke

Møtet må karakteriseres som mis -

skikke li g provosert av innl edn -

lykka, men det kan trekkes flere

inga .

erfa rin ger ut av feila som ble

led ere n i Rød Un gdom .

Innleder på møt et var

begått .

Bakg runnen for møtet var et øns -

Led e rt i tte len og den fo rhol dsvis
st o r e ald ers f or skje ll en mell om

ke om å sta r te en debatt om
krig/fred på skolen, der elev ene
blir r ekna for å væ r e radikale,
og hvor pasifismen står sterkt.
Møtet va r dessuten et for s øk på

innlede ren og påhørern e hind ra
trolig debatten i å ut v ikle seg .
Dessuten skulle innl e d e rens
standpunkter vært kl are re. Måt en han diskuterte , på bar tyd el -

å trekke med studiesirkelde l-

ig preg av tidli ge re møt e r med

take re fra Katta i arbeid uta -

fredsbevegelsen og var lite vel lykka blandt skoleeleve r.

fo r studiesi rk elen .
Mobiliseringa til møtet blei av
flere grunne r utsatt ti l den
dagen møtet blei avholdt.

Vi

visste sjøls agt at dette kunne
føre til dårlig oppmøte, noe det
også gjorde , men vi hadde ingen
andre mul ig het e r.

Forute m løpe-

seddelutdeling blei det hengt

De få gangene d e t var tilløp til
debat t , var det som o ftest folk
f r a høyresida som deltok. Vårt
mål var å starte en debatt me d
folk i SUMA(Skoleungdom mot Avåpen) og med pasifister, og
diskusjoner med NAT0 1 s venner
var derfor lite konst ruktivt.

op p ve g ga vise r der møtet blei

Vi har forhåpentligvis lært av

a nnonsert.

al le feila vi gjorde, og håper

Møtet var dårl ig

forberedt og diskusjonane ute blei. Studiesirkeldeltakerne

vi lykkes b e dre neste gang.
Bjørn.
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Om Rute-80's problemer
Sentralstyret har gitt ut et

En av de v iktigste e rfaringene

debatth e fte om Rute 80.

til den kom munistisk e bevegel-

Heftet

kan i beste fall føre til en OK

sen når det gjelder avis arbeid

diskusjon .

er at avisa ska l være en organ-

I verste fall til at

Rød Ungdom blir stående uten

isat or. Både g j ennom den organ-

ekstern pr opaganda av betydning .

i sasjon en som må til f or å spre

Diskusjonen som det legges opp
til er så godt som blotta for

av i sa, og g j ennom at avisa ikke

hist or isk e perspektiv. ~en
ko mmunistiske bevegelsen er stinn

anisajonen , men hel st ligger

bare j obber parallellt med orgl itt foran.

av erfaringer når det gje ld er
avis a rbeid.

Hvoefor er debatt-

heft et blotta for s likt . Dette
bør ikke gjø r es til en økonom isk diskusjon, dette bør være en
diskusj on om den kommunistiske
press as rolle i Rød Ungdom. Nå
har vi sjans en til en politisk
disk usjon .

Vi må ikke la denne

sjans en gå f r a oss.

Et firkanta eksempel:

Rute 80

ko mme r med et nummer " Til kamp
mot statsbudsjettet" s l ik at Ruta
kan br uke s i kampen mot stats budsjettet .

Eksempler er det

mange av .

Hoved r~obl emet for Rute 80 er at
den ikke er organisasjonens avis
men redaksjonens.
Arsaken til at Klassekampen overlever er at den har en organ i sa sjon bak seg, årsaken til at
Rute 80 har dødskramper er at
medlemmene ikke ser på Rute80
som sin avis.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

17
Hvordan skal Rute 80 redigeres?
Litt om årsaken til at situasjonen er sånn : I f orb ind else med
det o r ganisatoriske samm enbrudd et på slutte n a ~ 70-tall et , ble
det også gj or t et politisk opp brudd fra mange av de grunnleggende teoriene ml-bevegelsen
hadde stå tt f6r, uten egentlig å
vurdere hva so m var riktig og
hva som va r gal t,

Da Røde Garde

skifta navn, og Rune M

1

ble

r eda k tør skjedd e skillet mellom
avisa og orga nisasjonen. Redaksjonen kj ø rte frem parola "Nei
t il menigh etsblad" og Rød Ungdom
mista avisa si.

Hovedlinja i r edaksjonens arbeid
skal værel

Hvordan tjene Rød

Ungdoms politiske målsettinger?
Det er ganske fantastisk at det
blir foreslått at AU i Klasse kampen skal gå-igjennom de forskjellige nummerene av Rute 80
før de trykkes, me n at det ikke
fo religger no e f ors lag om at AU
i Rød Ungdom ska l gjøre det
samme.

Sentralstyret er ansvar-

lig for at Rød Ungdom når sine
politiske målsettinger.

Rute 80

kunne ha vært et middel for å nå
disse måls e ttingene. Jeg må bare
beklage at det i all hovedsak
e r mange år siden Rute 80 aktivt
jobba for det, og på den tida
het avisa Røde Garde.
Rød Ungdom er fattig, en av de
største ut g iftspost ene er Rute
80 . Det er viktig at hvert en-

Siden har det aldri vært gjort
no e oppg jør mot denne linja.

este nummer tjener organisasjonens målse tt inger . Vi har

Tvert imot er det den samme lin-

ikke råd t il å ka ste bort ei

ja den sittende redaktøren kjø -

krone på et velmenende progress-

rer ut når hun i debattheftet

ivt ungdomsblad, lan gt mindre

sier: "Avis a må altså være be -

titusener .

rettiga til å væ r e et produkt av

som e r ut gitt har vært veldig

de im pul sene redaksjonen får

lekr e , br a lay-out osv . Men inn-

En del av num me r e ne

fra ungdomsmiljøe n e run d t seg" .

holdet har ikke holdt mål, for

Og så sie r redaktøren: "Dette

o r ganisa sj onen .

står ikke i motset nin g til å

ikke være en konkurrent til

Rut e 80 skal

vær e en avis for Rød Ungdom".

Banzai, Rute 80 skal levende-

Feil Therese ! Dette står nettopp
i motsetning t il å være en avis

gjøre Rød Ungd oms linjer utad
for alle d em som er nyskjerrige

for Rød Ungdom .

på oss.
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Ikke levendegjøre redaksjonens

Gjennom å komme med bakgrun: s -

forskjellige meninger primært .

stoff i f orhold til oppgave n e

Sjølsagt vil en avis alltid gi

våre, reportasjer fra de st 8dene

et visst speilbilde av redaks -

folk gj~r ting bra, og politisk

jonen.

En som skriv er vil all -

tid legge en del "av seg sjøl"
i det e n skriver.

Og det er

oppsummering i forbindelse ~ed
de tinga vi jobber med. Det ~e
må være ryggraden av stoffe t til

helt i orden selvfølgelig . Men

Rute 80 og på den måten vær e

sentralstyret og AU må alltid

organisator for Rød Ungd om.

diskutere Rute 80 på forhånd,

tillegg k ommer sjølsagt bok- og

I

bestemme hva som er viktigst å
få frem i neste nummer . osv.

plateanmeldelser, diskusjon ~" '
klippstoff og annet som gjø r
avisa les eve nnlig.

Jeg mener vi bør si nei til ti lbudet fra KK. Det vil være de t
Et spørsmål som bør prege den
forestående Rute BO-diskusjonen

endelige bruddet mellom avis a og

er om hvordan Rute 80 kan hjelpe

ta oss tid til å mob ili sere

oss i det arbeidet vi driver?

organisasjonen rundt avisa, even -

Etter å ha vært en forholdsvis
internt retta organisasjon gje nnom flere år, er nå tida kommen

tuellt også ta sommeren til hjelp
for å få opp gløden.
Hvis vi
ikke har råd til å gi ut avisa
før til hø sten , så venter vi på

for å styrte ut blandt massene
for å gjøre dem til våre disipler. I dette arbeidet må Rute 80
spille en avgjørende rolle.

organisasjonen.

høsten.

I stedet må vi

Og fra høsten av er

hovedoppgave n Rute 80, og d~ som
vår egen av is.
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Uka mot hasj

Forslag t il spørsmål:
Siden debattheftet ikke setter

.

-_

·.;

..

-

--...

opp spørsmål til diskusjon, legger jeg frem et forslag.

\

•.\\

1. Hvordan kan Rute 80 hjelpe

, 'i3

oss i det arbeidet vi driver?
Tilfredsstiller Rute 80 i dag
Rød Ungd~ms behov?
2. Hvordan vil Rtite 80 som KKbilag virke inn på organisasjonens forhold til avisa?
Kan vi leve med dette?

3, Er det realistisk at laget
kan selge dobbelt så mange
aviser som i dag?

Hvordan kan

vi verve abonnementer?
Er lag et villig til å være
med pa a garantere Rute 80

og enkeltpersoner nal. helt forskjellige
~

ved å dekke eventuelle underskudd av egen lomme?

Inge N

Folkeaksjonen not hasj(FMH) er en fellesaksjon for organisasjoner, partier

n.

ræninger og interesser, men son har det
til felles at de er enig i at det er
viktig å bekjerpe hasjen.
I dag har FMH tilsluttning fra rær enn
30 landsanfatten:ie organisasjoner,
allrrennpolitiske, humanitære og rusgiftpolitiske organisasjoner. FMH
prioriterer oppgaven nal. å danne "Slå
tilbake"- grupper og egne lokalavdelinger over hele landet.
RØd Ungdan er nal. i FMH og støtter
deres arbeid fullt ut.
Ungdan er den gruppen son er nest utsatt for arbeidsledighet. Skoler legg-

es ned, flere og flere karmer ikke inn
på skolene og ungdanstilbudene blir

dårligere.

Ungdan

blir framrogjort,

og mange fØler at ingen har bruk for

dem .
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De siste årene har narkotikamisbruk fått større og stØ=e utbredelse.

YLI og Rød Ungdom

Særlig hasjen har fått stor utbredelse.
Ja, hasjen begynner nesten å bli akseptert på lik linje med alkohol i enkelte milj_Ø.
utvikling .

Dette er en rreget farlig
Skal ungdcrn være i stand

til å se hva scrn skjer i samfunnet og
ta opp kampen for sin rett til arbeid
og utdanning, må det skapes en holdning rrot hasj .

Ellers får vi to store

rusgiftproblener, alkohol og hasj, scrn

nå bekjempes.
Vi har og har lenge hatt store problaær med alkoholmisbruket.

Vi nå ikke

la hasj bli et like stort problem.

Rus sløver og passiviserer, passiv
ungdcrn er l ett å undertrykke.

Sem

RØd

En tradisjon i RØd Ungdan er at vi leder YLI, sentralt og lokalt flere steder.
Det er ,o g en realitet at YLI henter
sine ledere fra RØd Ungdcrn.
Dette betyr at en del rædlercrrer hele
tiden vil være engasjert i dette interessearbeidet, og bruker sin tid her.
I.okalt og sentralt prioriterer RØd
Ungdcrn sine oppgaver ut fra en politisk
vurdering av stoda. Dette får konsekvenser lokalt der linjene settes ut i
livet. Det er umulig å engasjere seg
hundrede prosent an RØd Ungdans oppgaver og på den andre sida lede et YLI
lokalt eller sentralt. IDkalt finner
man en vri på dette og så går livet sin
gang. Dette betyr i praksis at medlernæne velger å slåss utfra sin politiske oveJ:bevisning pr. dags dato, ut
fra forskjellige politiske nivå. Dette
medfører en god del usikkerhet, halvkameratslig tone og stil for ikke å
snakke crn innsats. Det rette hadde vært
sterk enhet og kameratslig hjelp. Slik
det er nå , er resultatet lite konstruktivt for RØd Ungdcrn.

Ungdærner oppfordres du til å ta dei i
denne kampen .

Undersøk crn det finnes

"Slå tilbake" - gruppe på hjemstedet
ditt, hvis ikke så prøv å f å starta en,
det trenger ikke være så vanskelig .
I perioden 5.- 12. mai skal organisasjonene i FMH ha en felles aksjonsuke,
sett av tid og vær med på en eller .,
annen måt e og aksjoner rrot hasj.
l.J;2)pesedler og plakater vil bli produ-

Dette er ikke noe nytt.

sert gratis i aksjonsuka.

RØd Ungdan nå må ta sitt ansvar for å

Disse kan

Vi mmer at

fåes ved å henvende seg direkte til

klargjøre sitt forllold til YLI. Dette

"Folkeaksjonen rrot hasj", postboks 599,

nå skje straks og ta utgangspunkt i:

Sentrum, Oslo 1.

Selv crn dette er

gratis blir vi veldig glad for pengestØtte til dekning av aksjonen .

den ideologiske siden, den politiske
prioriteringen, de lokale og sentrale
forholdene slik at vi RØd Ungdannere

kan få en enhetlig linje å jobbe etter.
Lill.
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Vi ser dette scxn avgjørende for de oppgavene elevorganisasjonen står overfor
i fremtiden.
Vi rædlerrmer i YLI tren<Jer nå en linje for helheten i vårt
arbeid.

Svar om YLI
RØd Ungdan er en liten organisasjon.

F'Ør og under alle valg, alt fra elevrådsleder til sentralstyremedlem i
RØd Ungdan, diskuteres det hvem det

bør være, an vi har krefter til den og
den oppgaven i distriktet vårt osv .
Dette er ofte en hastverksdiskusjon,
uker, kanskje bare dager før valget, i
tillegg avdekker ofte diskusjonen uløste rrotsigelser an hva det er viktig at RØ<l Ungdan jobber rred.
Vi vil stille spØrsrrål -ved den praksis
san RØd Ungdan har i sitt YLI-arbeid,
ved hele tiden å hente kreftene fra

RØ<l Ungdan både lokalt og sentralt.

Vi krever at Organisasjonen reiser
debatten, og gjør vedtak på betydninga
av RØ<l Ungdans ir.nflytelse og politiske prioritering av YLI.
Vi vil at RØ<l Ungdans sentralstyre skal
uttale seg an hvordan de mener RØ<l Ungdcmære skal j obbe i YLI!
Vi krever at debatten an rrasselinja
(Stole på, tolrrodig kamp, reise dem til
sjøl å slåss sin kamp, vår praksis osv)
blir reist i Bolsjevik.
Vi ber an sentralstyrets hjelp til å
reise. denne debatten i andre lag der
YLT-aktivister er organisert.
Yrkesskolelaget i Bergen ber an skriftlig svar på dette brevet og an hvordan dette vil bli fulgt opp i organisasjonen.
Enstemnig vedtatt av:
Yrkesskolelaget
i

Bergen.

Dette får alvorlige konsekvenser for
RØd Ungdcmære i YLI.

Det er uenighet an de san blir valgt til YLI -verv
skal prioritere dette. Dersan laget
eller DS ikke mener YLI - jobben er viktig, fører det til at man ikke får noe
særlig hjelp eller oppfølging.
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Jeg rrener at RØd Ungdan i mange opp-

1. Det RØd Ungdan-rredlemner gjør i YLI

gaver mangler en langsiktig p lanlegg-

er verdifullt og må sees på san en vik-

ing både politisk og organisatorisk.

tig jobb, uansett RØd Ungdans prioriDe RØd Ung-

I YLI blir dette svært rrerkbart:

teringer til enhver tid.

Ingen veit i hvilken grad RØd Ungdan

dan setter av til å jobbe ræd YLI må

san organisasjon skal prioritere YLI,

få tid til dette.

langt mDldre hva det betyr for RØd

minst to grunner:

Ungdan å jobbe ræd YLI .

Fordi v i veit at RØd Ungdan har den

Vi har heller

ingen felles linje/mål for arbeidet
våre kamerater legger ned i YLI.

Dette

Det er viktig av

rette linja for intere ssearbeid, uten
parrq:,eri og politisk misbruk av YLI. Vi

må diskuteres an vi skal greie å rette

veit så altfor godt hva Unge HØyre

opp noen av de problerær vi sliter ræd

eller AUF ville gjøre YLI til an de

i dag, i forholdet rrellan YLI og RØd

fikk makta i YLI .

Ungdan.

Det er bra at Yrkesskolelaget

i Bergen tar initiativet, så får flere
sørge for at diskusjonen ikke dør hen
i mangel på interesse .

Fordi våre folk lærer enormt mye i en
sånn jobb, kam-er i kontakt ræd mye
ungdan, får prøve seg i eksternt arbeid og får svært god innsikt i skolepolitikk.

Mitt svar til Bergen( san egentlig ikke
er noe svar) tar opp fire punkter:
1. YLI-arbeidet vi gjør er verdifullt.

2. YLI-folk må delta i lagsarbeid.
3. RØd Ungdan prioriterer YLI høyt idag.
4. Forslag frercover.

seinere?

Og hvem får glede av dette

Hvor mange tidligere YLI-

ledere, YLI-folk i det hele tatt har
viktige oppgaver i RØd Ungdan i dag?
Altså:

RØd Ungdans arbeid i YLI er

viktig uansett an det er sosialiSITE,
krig/fred san står øverst på prioriteringslista.
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2. Delta i lagsarbeid.

Jeg ræner at alle YLI-folka våre må

Det er helt klart at YLI-folka våre

delta i lagsarbeid.

trenger hjelp. Problerret er at det ikke

hjelp til deres konkrete arbeid i YLI,

går å gi noe fasitsvar på hva slags

ræn vil gi et rær p::>litisk _perspektiv

hjelp eller hjeln av hvEill, det vil va-

på jobbinga i YLI.

riere fra plass til plass. blandt annet

at det er et skille rællan folk i YLI

på grunn av kapasitet.

og RØd Ungdcmære ellers. Qn RØd Ungdan

Dette vil ikke gi

I dag ræner jeg

Bergen skriver at folk ikke er flinke

har verving san hovedsak, så gjelder

nok når de e r v algt og ikke får nok

dette liksan ikke for YLI-folk.

hjelp til videre utvikling.

det til en egen diskusjon

vil jeg si:

Til det

Det trengs en diskusjon

an forskjellen rællan interessekarrp-

for våre folk i YLI.

Da må

an verving

Dette er en feil

san både YLI -folka og RØd Ungdan må

arbeid og eget kæmmistisk arbeid for

ta ansvaret for.

YLI-folk, ræn også for folk i DS osv.

diskusjonen laget,DS eller lignende har

san har ansvaret for å lede folk i eks-

an hvE!ll san bØr stille til valg fra oss

ternt arbeid.

Selvsagt må viktige

saker i YLI diskuteres også.

Men likevel, i den

så må det inngå en diskusjon og vedtak
an oppfølging og hjelp, og an hvE!ll san
har ansvaret for dette.

3. RØd Ungdan prioriterer YLI hØyt idag.
Jeg har tidligere skrevet at RØd Ungdan får mange erfarne folk fra YLI.
Men det er faktisk anvendt også. Mange

san blir satt av til YLI-arbeid er
Jeg veit av egen erfaring at YLI-

svært dyktige RØd Ungdcmære san kunne

arbeid tar enormt mye tid, det er spe-

gjort en flott innsats for RØd Ungdan

nnende, rroro og givende.

på andre anråder.

Derfor kan

man bruke all sin tid til YLI.

Men

Dette er viktig å

ha ræd i diskusjonen an prioriteringa

selv an man kan forsvare seg ræd at alt

av YLI i RØd Ungdcm.

YLI-arbeidet en gjør er helt nødven-

teringa ligger jo i nettopp at vi

Noe av priori-

dig er det uansett helt galt at det

setter av mange dyktige RØd Ungdcmære

skal ta all tid.

til YLI-verv.
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4. Hva nå frarover?

Til den videre diskusjonen.

RØd Ungdom må verve mange flere, og

som sagt ikke noe

det må YLI-folka gjøre også.

Bergen.

Jeg fore-

Dette er

svar på brevet fra

Det karrær av at det er svært

slår at skoleutvalget får ansvaret for

vanskelig å svare på.

å oppsumnere erfaringene med verving

skjønne annet enn at dere går rundt

på yrkesskolene og gjennanfØrer en

grøten.

diskusjon cm dette for YLI-folk, yrkes-

konkret kritikk av RØd Ungdans arbeid.

Jeg savner i alle fall mye

(Gymnasprioriteringa, at RØd Ungdan må

skolelag i løpet av våren.
Vi mangler en plan for YLI-arbeidet
vårt. Dette vil vel alltid være et
problan.

Jeg kan ikke

Dette må bli sentrale YLI -

folk og skoleutvalget sin jobb å hele
tiden forsøke å planlegge i god tid.
I tillegg bØr det med jevne iællcroran

få en egen yrkesskolepolitikk, at RØd
Ungdan ikke prioriterer YLI i det hele
tatt osv)

For at dette skal bli en

fruktbar diskusjon må folk kæme med
det de iæner.

Nå har vi sjansen til å

rydde opp i i alle fall noen uenigheter.

gjennomføres stØrre prinsippielle diskusjoner om skolepolitikk(Statens Øk-

Kari, skoleutvalget.

oncmiske politikk, fagopplæring og ny
teknologi, skolens oppbygning og formål osv.) .

RØd Ungdom er ikke konsolidert på .at
YLI-arbeid er viktig.

Dette iæner jeg

er hele RØd Ungdans ansvar.

Det er vel

ikke bare YLI -folk san trenger en diskusjon om interessekarrparbeid/frontarbeid i forhold til eget RØd Ungdcm
arbeid.

Denne type diskusjon kan godt

føres i sentralstyret, DS osv. også.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2020

Krise og arbeidsløshet
Som kjent har Sentra l styret valgt

Valget av temaet synes • jeg er

å prioriter e arbeidet med krig/

greit.

fred proble matikken på topp i

studier av dette er det stor u-

1984.

Det te e r et syn som jeg

s tøtter fullt ut og som j eg selv
har vært med på å stemme igjennom .

Imperealismeteorien og

sikkerhet om i dag og mange med lemmer kjenner ikke til disse
teoriene i det hele. Med .bakgrunn i dette har det også utviklet seg allverdens linjer og
meninger rundt krig/fred- problematikken ofte løsrevet fra
virkelige studier av temaet.

De tte fører me d seg vis se foran dringer i opp rinnelige planer,
men jeg ser de t som ov e rordnet
at vi nå har fått en opp g ave å
konsentrere s tørstedelen av kreftene omkrin g for hele organisasjonen i et helt år.

Dette

vil e tter mitt syn bidra til en
mer korrekt utnyttelse av organisasjonens ressurser, og gjøre
at vi for første gang på la ng tid

Valget av temaet er derfor svært

virkelig kan fordype oss i og ut-

heldig for å rydde opp i egne

vikle en særegen kommunistisk

rekker.

politikk på dette blandt ungdomm-

er temaet et av de mest brenn-

en .

bare ungdomspolitiske spørsmål

Det stadige maset om skifte

Sist, men ikke minst,

av hovedtemaer i løpet av et år

i vår tid.

har irritert meg lenge, og jeg
over for å utvikle en sunnere

ungdomsorganisasjonene satser
ste rk t på dette.
Skal vi ha
noen som helst mulighet til å

organisatorisk praksis innen
ungdomsforbundet.

egen stil og politikk .

mener dette er et skritt frem-

Al l e de politiske

holde følge må vi utvikle vår
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Når dette er sagt om hove d temaet

Folk som har lyst til å jobbe

må jeg ile til for å tilf øye at

med disse sakene kan kontakte

vi selvsagt trenge r flere ben å

me g eller ko ntoret for nærmere

stå på.

Et av disse er arbeidet

med krise/arbeidsledighet.

Vi

informas.j on.

Ønsker folk noe

mer ennå skaffe seg generell

er i en slags startfase i dette

kunnskap på området, tror jeg

arbeidet nå.

det eneste alternativet er å gå

Undertegnede jobber

innafor de arbeidsløses komite i

igang å jobbe innafor allerede

Oslo, og søker å vinne en del
erfaringer derfra.
Videre v i l

eksisterende arbeidsledighets-

det bli jobba med solide innledninge r og informas.j on om emnet
frem til sommerleiren. Etter
mitt syn kan dette arbeide t utvikles mye og vi bør ha en del

f oreninger eller starte opp nye.
Dette forutsetter se l vfølgelig
at en har en del arbeidsledige
folk å jobbe med eller er det
sj ø l.

kunnskaper på området innen vi
skal skifte hovedoppgav e ig j en.

Dette får lagene sjøl vurdere
om de har krefter til.

Jeg har

h å p om at det kan bygges opp et
slags senter rundt dette som
engasjerer seg på dette området
et t erhvert.

Sommerleirene vil

bli et første punkt for å se
hv or langt vi har kommet.

Mitt ønske er at distriktsorg anisasjonene vurderer om de har
noen å sette av til oppgaven

Politisk sett står det en del

både fordi vi trenger flere til

beidsløse skal organiseres.

å være med på å utvikle poli-

Noen mener at det er viktig at

ti kk på om r åd et, samtid ig som

de knyttes til de allerede eksi-

det ville væ r e åpenbar e fo r d el er

s t erende f ag f ore ning er, me n s

om det i dist riktene kunne væ r e

andre mener det er r ikt ig å
bygge egne uavhengige arbeids -

folk so m hadde kunnskap om emnet
nar vi med tid og stunder skal
sa~Ee st e rkere

på det t e o mråd et .

motsigelser på hvordan de ar-

ledigh e t s org a nisasjoner.

Sjøl

heller jeg mest ~tl rie t siste .
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Fagbevege l sen h 3r ikke gjort

som i mange tilfeller ikke har

noe på d e t te området til nå, og

noen erfaring fr a det å være organisert .

je z cviler på at de vil gjøre
stort annet ennå støtte det i
ord.

Dessuten mener jeg at det

er mer naturlig å samle de ar beidsledige tve rrfagli g fordi
de har samm ,; n'rallende interesser
som arbe id sledige.

Det er im -

idlertid st or enighet om at dec
må knyttes et nært samarbeid
mellom de som er i a r beid og de
som er uten.

Det betyr konkret

at de arbeidslediges komiteer
alltid må bestrebe seg på et
nært samar beid med de l okale fag foreningen e .

Farefr fo r et økende
un gdommel ig filleproletariat vil
alltid være tilstede.

Kombinert

med det te e r det sjølsagt viktig
å holde guarden høyt mot a lle
tendenser til rasisme og sjåvini sme som alltid vil l igge latent når a rb eids ledigheten vokser .
Jeg skal ikke gå nærmere inn på
detalje r i denne korte artikkelen , m~ n heller henvise til det
resolus.j onsf or slaget j eg kommer
til å fremme på YLI 's l andsmøte .

Det vil også dukke opp en del

Den sammenfatte r på man ge måter.

linjediskusjoner om 6 - timersdag -

de synspunkt er jeg har på området

en, om det ska l dannes en lands-

og e r en sum av hvor langt vi

omfattende orga ni sas.j on for de

har kommet i analysen på krisa/

arbeids le dige, diskuter e en he l-

arbeids l edigheten til nå .

hetlig politikk på trygd esys t emet og en sæ regen innretting

~-----------

overfor de unge arbeidsledige

J . J. s
Faglig ansvarlig
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Resolusjon sforslag til yli-1 andsmøtet

Ved inngangen av 1984 er verden
inne i de n største økonomiske
krisen verdenska pitalismen ha r
opplevd s iden kr igen.
Gj e nn o m alle tider har kapital ismen væ rt kjennetegnet av øko nomiske kriser .

Slik har det

også vært fra midten av 70- åra
og frem til nå . Varslene om
midler tidige oppgangstider i USA
og spr edte tegn på det samme i
Norge , vil ikke ha noen innvir kning på sysselsettingsstatisti kk e ne.
I Norge var det pr .1. februar
r egist rert 80 000 heltidsarbeids løse . ( 4,7% av arbeidsstyrken)

Den tota lt registre rte arbe idsløshet en ligger på
140 000 pr . 1 . februar .

I OECD-

l ande ne er ledigheten nå anslåt t ti l å ligg e me llom 32 - 35
millioner .
I u-landene e r arbeid sl øsh eten
så ekstrem høy at de fakta man
opererer med nær mest blir bagatellmessige i sammenligning .
Det eksiste r er ingen statistikk
på området , men nøkterne iagttakere opere rer med ta ll mellom
en ha lv og en milliard menneske r .
Det er først i ve rdensperspektiv en ser hvilke forferdelige

I ti llegg til dette var 37 000
på ekstraordinæ re a rb e id s mark-

konsekvenser kapitalismens
jernharde lover har fo r dem som

edstil tak .

faller uten fo r.
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Den økonomiske krisen har ført

I Belgia og Danmark utkommander-

til en hær av permanent arbeids -

es politiet mot streikende arbe-

løse som kommer til å øke i tida

idere.

fremover, selv om vi skulle få

eidsgiverne splitte lse ved å mo-

økonomisk oppgang igjen.

bilis ere arbeiderklassen ~ot

Bare i

I Storbritania sår arb -

Norge må det skapes 200 000 nye

sine egne fagforeningsledere.

arbeidsplasser innen 1990 for å

Fagbevegelsen mister innflytelse

greie å holde det ledighetsnivå

og medlemmer som føige av arb-

vi har i dag. · Når en i tillegg

_eidsløsheten og overgrep fra

vet at datateknologien har en

myndigheter og bedriftseiere.

enestående evne til å rasere

Nederland er det 10% færre med-

arbeidspl asser, og vet at dette

lemmer enn i 1980.

vil forsterke seg i å r ene frem-

ster 500 000 medlemmer pr år .

I

England mi-

over, se r det dystert ut for
fremtidige arbeidssøkere .
I dag søker nas.j onene å løse
disse problemene med hårdhendte
hestekurer.
Medisinen er økt
konkurranseevne kombinert med
hårdhendte angrep på arbeiderklassens opparbeidede velferdsgoder.

Det sosiale sikkerhets -

nettet rives i stykker, og fattigdom har igjen blitt et synlig
trekk i vår del av verden.

Vi

trenger ikke dra lenger enn til
Danmark for å møte køene foran

For første gang i historien er

suppestasJonene igjen.

under 50% av arbeidsstyrken i

I USA

søker en å knekke arbeiderklass-

England organisert.

ens kampkraft gjennom såkalt

Tyske fagbevegelsen har mista

" Union Busting", eller på godt
norsk fagforeningsknusing .

Pro-

fesjo11:elle firmaer, antatt å

Den Vest-

100 000 medlemmer siden 1982.
I alle land øker rasismen.

Vest -

Tyskalnd har satt igang store

ligge på over 5000 i antall, ar-

kampanjer for å kaste ut fremmed-

beider målbevisst for å knekke

arbeidere.
I Storbritania flammer gatekampene mellom svart og

streiker , trenere tariffavtaler
og forhindre uavhengige fagorganisas.j oner.

hvit ungdom.
kvinner.

Menn settes opp mot
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I den tredje verden

Omstillingen innen

tvinges arbeiderklassen til gigantiske lønnsnedslag for å til -

Akerkonsernet er et stjerneeksempel på dette.
Omsti llingen

fredsstille den internas.j onale

førte til at 6000 arbeidsplasser

bankkapitalen.

gikk tapt.

Arbeidere i en

bedrift s~ttes opp mot en annen.

I rapporten fra

Arbeidere i en nasjon settes opp

denne omstil lingen går det k lart
f rem at alle arbeidsplasser,

mot arbeidere J andre nasjone r.

lønnsomme eller ikke, som ikke

Kort sagt, de stadig mer :frem-

passet inn i omstillingsplanene

t redende virk emidlene som bru-

skulle nedlegges.

kes e r rasisme, s.jåvinis me og

å oppnå maksimal profitt var det

batonger.

avgjørende,

Hovedmålet ,

På sikt skaper produktivitetshysteriet færre og ikke flere
arbeidsplasser.

Samtidig er kr-

isen i dag, som alle andre kriser
ei overproduksjonskrise.

Para-

doksalt nok føres det store kampanjer for å presse arbeidernes
lønninger nedover samtidig som
Nøkkelordene i myndighetenes
politikk i dag er økt konkurran-

man sitter med en orme lagre som
man ikke får solgt.

seevne, omstilling og produktivitet.

For å oppnå del e r av dette

utvikles produksjonsmidlene
volds omt.

Omstilling av produk-

Produksjonen utvikles maksimalt
mens lønningene søkes presset så

sjonen er s om regel omstilling

lavt som mulig.

til ar be idsløshet.

følge av systemet prøver en å

Tendensen

Som naturlig

går he lt klart i retning av å

presse mest mulig av det levende

presse me st mulig ut av det levende arbeidet, å presse det ut
av bedriftene for å erstatte det

arbeidet ut av bedriftene og
massearbeidsløshet oppstår.
Den økonomiske politikken som

med maskiner og avansert tekno -

føres ved å presse reallønna ned-

Kombinert med denne form

over og redusere offentlige bud-

for omsti lling i Norge søker en

sjetter, begynner å gi resultater av massearbeidsløshet også

logi.

også å eksportere kapital og
kostland for å oppnå maksimal

her i landet.
I en lang periode
var veksten i sysselsettingen

profitt.

besørget av det offentlige.

arbeidsplasser til såkalt e lav-
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Denne utviklingen skal nå stopp-

Pengene til ulik e

es med nedskjæringer av de off -

tiltak finnes,

entlige buds.j ettene.

avhengig av styrken til dem som

Den øko-

om man får dem er

nomiske krisen i kommunene fører

fører kampen.

til at tusener av arbeidsplasser

som gjelder arbeidsløshetstrygd

går tapt.

kan i beste fall sies å ha hatt

Bare i Oslo regner

man med et tap på 2000 hvert å r .

Det reg~lverket

noen mening i en tid med et helt
annet arbeidsmarked enn det vi
har i dag .

Inn skre nkinger i Husbankens lånerammer fører til n e dgang i boligbyggingen . · Paradoksene gjentar seg ved at mens folk mangler
et sted å bo, går _tusenvis av
bygningsarbeiderne arbeidsløse .
Innafoe sykehussektoren har man
vent et id på opptil tre år for
en ryggoperasjon .

Det sier seg

selv at de sosiale utgiftene ved
slik e køer, uføretrygd osv . , ko-

I en situasjon med

stadig flere arbeidsløse og økende antall langtidsledige viser
det seg at ordning en med dagpenger er ytterst· mangelfull og
fører til store økonomiske problemer for svært mange arbeidsløse.

Alle dem som enten ikke

får utbetalt dagpenger eller
mister dem etter 40 uker blir i
dag sendt videre fra Arbeids kontorene til Sosialkontorene.

ster samfunnet langt mer enn det
å effektivisere inngrepe ne .
Konkurransen søkes stimulert for
å erobre stø rre andeler av ver densmarkedene .

Problemet med

dette er at alle land forsøker å
oppnå dette.

Resultatet blir

selvfølgelig at alle søker å
skyve problemet over på hveranf
dre.

På den måten har arbeidsmarkedsproblemet blitt et sosialt pboblem, noe som er ytterst nedverdigende for dem som rammes
og som i tillegg er urasjonellt
å administrere fordi det legger
et stort press på kommunenes
økonomi.

40-ukers rege l en er

et hardt slag mot alle langtidsKamp~n mot arbeidsløshet blandt

arbeidsløse.

ungdom må i mange tilf eller ta

for en arbeidsløshet de ikke er

De blir straffet

form som en ren budsjettkamp.

skyld i og straffet for at myn-

At det offentlig e kan skape tu-

dighetene , regjeringen og Arb -

senv is av arbeidsplasser er hev-

eidsmarkedetaten ikke er i

et over tvil.

til å skaffe dem jobb .

stand
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Regelen_for for behandling av
dagpenger er i dag to pr omille

Et problem for de arbeidsløse er
at de på ingen måte utgjør noen

av siste år eller gjennomsnittet

ensartet gruppe.

av siste tre års inntekt.

arbeidsløse til f orskjellige

Dette

De er og blir

betyr en nedgang på 20-25% i

tid s punkter og har ingen natur-

kjøpekrafta.

l ige fora å treffes i.

Dette fører til en

håpeløs økonomisk situasjon for
mange. For ungdom som ikke .har
hatt arbeid eller som kommer rett
fra skole og ut i arbeidsløshet
er si tuas.j onen nærmest ka tastrofal om de ikke får arbeid.

De

har ingen rett til trygd og blir
totalt avhengig av å leve på
·· andre. Alt snakk om priviligert
ungdom og dessert-generas.j on
blir som ren parodi å regne i et
slikt perspektiv.

trygdesystem vil bli svært vik-

Det er derfor svært gledelig å
se at det dannes arbeids l øshets -

tig i åra som kommer.

komiteer rundt omkring i landet.

Kampen for et mer rettferdig
Ikke min-

st med tanke på at det innen

Fagbevegelsen og YLI har en vik-

1990 vi-1 være 100 000 flere alderspens.j onister her i landet.

tig oppga~e i å støtte opp om og
knytte kontakter og samarbeide
med disse foreningene.
Dette er

Med tanke på det allerede dårlige trygdesystemet og myndighetenes opplagte vilje til å

av stor viktighet for å unngå

skjære ned på budsjettene, gje-

de som ikke har arbeid.

lder det å samle alle gode kre-

faren ligger alltid latent fordi

fter rundt forsvaret av de sosiale godene.

de naturlig nok kjemper om de

splittelse mellom de som har og

samme jobbene.
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Denne

3"3

YLI vil derfor st ø tt e opp o m a r-

At fy l ker og kommuner får øk t

b ei d et i kamp en mot arbeidsl ø sheten og jobbe f or:

·sine r ammebud sjetter for å skape
fl ere samfu n n sn ødvendige jobber.
At 40 -uker s reg elen avskaffes
for all e og at dagpenger utbeta-

A knytte e t nært samarbeid mellom

les for all e uk e r i kalenderåre t

de med og uten a rbeid for å unn-

uanset t h vo r l e nge en gå li" arbei-

gå splittelse:

dsledi g.

Kjempe konsekvenat mot alle former for rasisme og sJavinisme.

At reglene for beregning av dag-

Jobbe for at utdanningen skal

penger endres til å gjelde 90%

være teknisk oppdatert og at fle-

av gjennomsnittlig industriar-

r e skole- og lærlingeplasser ikke

beiderlønn for dem som ikke har

må gå på bekostning av innholdet

hatt arbeid , og til 90% av si-

i utdanningen.

ste års i nntekt eller gjennom-

At Husbanken må få de midler som

snittet a v d e s iste tre års inn-

trenges for å opprettholde en

tekt for de som har hatt arbeid.

sosial boligbygging og sikre
fo lk arbe i d.

Jo hn J .

l

S
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SOMMERLEIR I NORD-NORGE!
Folkekrig/Geriljakrigføring i
Det blir sommerleir i Nord-Norge
i år.

La ndsdelen kan by på midnatt -

so l , fisk emuligheter og fjelltur e r.
Hove dt emaer blir:
Kapit alismen/sosialisme i Norge og
imp e re al ismeteorien.

Norge og Stalin-seminar.
Leirsted blir i Sør-Troms eller
Narvik-området.
Sett av uka 22.-29,Juli til sommerleir i den røde landsdel.
Påmelding sendes til:

I ti llegg blir det seminarer på:

Nordland Rød Ungdom

Rød Ungdoms historie, faglig sem-

Fridtjof Nansensgate 7,

inar: Kommunist i fagforeninga,

8600 Mo i Rana .
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MATFRI ALE FRA RØD UfGO O~ .

Gj a l der fra 20/2 - 84
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