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Dette heftet er laget av en gruppe
SUF(m-l)-medlemmer på oppdrag av
Sentralkomiteen. Heftet har til oppgave å
danne utgangspunkt for studier og diskusjon om noen viktige spørsmål i marxismen-leninismen-Mao Tsetungs tenkning.
Heftene er ikke gått igjennom og
godkjent av Sentralkomiteen i detalj. Er
det saker du mener er uriktige eller kan
gjøres bedre, så send kritikk til SUF(m-l),
Boks 33 — Tåsen, Oslo 8.

HVORFOR SOSIALISME?
DET ER STOR ULIKHET I NORGE

TRENGER

SOSIALISME

Hvis vi ser oss omkring i dette landet og i
verden for øvrig blir vi daglig møtt av
urettferdighet, av undertrykking, av utsuging, av nød. Vi ser folk med umenneskelige problemer. Vi sjøl blir pressa og
indoktrinert på skolen, foreldrene våre
blir undertrykt, nedslitt og utbytta' på
jobben.
Men vi kan også få øye på noen som
velter seg i luksus, som ikke har husproblemer, som ikke blir undertrykt og utbytta.
De som bestemmer her i landet sier at vi
lever i et »velferdssamfunn». Hvordan kan
det være slik forskjell på folk hvis dette er
riktig? Eller er det kanskje noen som
tjener på å spre løgnene om »velferd», som
tjener på å undertrykke og utbytte?
Store deler av verdens folk lever i den
ytterste nød og fattigdom. Er det fordi de
er mindre flinke, at de ikke greier å skape
de godene som er nødvendig for å leve et
bra liv? Nei, det er det ikke. Det er noen
som tjener på at verdens folk blir utbytta
og holdt nede.
3
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DET ER KAPITALISTENE
SOM HAR MAKTA
De som tjener på det er de folka som
»eier» fabrikkene, råvarekildene 2 og »retten» til produktene. I Norge legger disse
folka ned store deler av jordbruket, de
flytter folk fra utkantene og inn til
problemfylte storbyer og tettsteder. De
produserer en hel rekke produkter som
folk ikke trenger. Hvorfor gjør de det? Er
det slik at landet som helhet tjener på at
det blir produsert mest mulig? Disse folka
tenker ikke på oss, på folket, når de
legger planene sine. De tenker bare på hva
de kan tjene mest penger på. Og det er
disse folka, kapitalistene, og deres løpegutter som bestemmer her i landet, som
har makta og den økonomiske kontrollen.
Og de vil ikke løse folkets problemer
dersom det kommer på tvers av deres
ønske om mest mulig profitt"
Når disse folka flytter folk til storbyene
og skaper store menneskelige og økonomiske problemer for folket så tenker de
ikke på alle utgiftene dette fører med seg
gjennom ekte skatter for det arbeidende

foket. De vurderer ikke ut fra flertallets
beste, de vurderer ut fra målet om mest
mulig profitt.
IMPERIALISMEN 4
ER AL E FOLKS FIENDE
I verdensmålestokk er det imperialismen
som undertrykker og utbytter folkene.
Imperialistene investerer 5penger' der hvor
de kan tjene mest på dem, der hvor
arbeidskrafta bl.a. er billigst. De bygger
ikke ut »u-landa», men gjør dem avhengig
av seg og sikrer seg kontrollen over markedene slik at de kan selge varene sine —
både de nyttige og de unyttige. Det er
derfor USA-imperialismen fOrtsetter sitt
folkemord i Vietnam, det er derfor norske kapitalister legger ned arbeidsplasser i
Norge og flytter til Brasil, Malaysia, Portugal, Etiopia, osv. På denne måten fortsetter imperialismen sin rovgriske utbytting av verdens folk samtidig som den
øker problemene for folket i sitt »hjemland», f. eks. Norge, ved å legge ned
arbeidsplasser. Et sosialistisk Norge vil
sette en stopper for norske imperialisters

Det norske forsvar klar til aksjon: Garden i alarmberedskap på brygga i anledning
storstreiken i 1921.
4
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utbytting og undertrykking. Dette vil
svekke imperialismen, gi oss mulighet for
virkelig å støtte til frigjøring av verdens
folk, og være et skritt på veien til
imperialismens endelige nederlag.
DEN SOSIALISTISKE REVOLUSJONEN
VIL BETY FRIGJØRING FOR FOLKET
Vi kommunister mener at dette systemet
må endres. Og vi mener at det må endres
gjennom en revolusjon som fratar kapitalistene deres herredømme. Men dette kan
vel gjøres ved å diskutere fornuftig med
kapitalistene, og ordne det best mulig for
begge parter? Nei! ! ! Vi har sett opp
gjennom historia at der hvor folket har
reist seg og krevd sin rett, har kapitalistene i siste omgang brukt sitt voldsapparat politiet og militæret mot folket.
Derfor mener vi at den eneste muligheten
for folket er å forberede seg på å møte de
herskende på alle områder — også med
våpen i hånd.
-

Den sosialistiske revolusjonen i Norge vil
bety frigjøring for det norske folket. Men
under arbeiderklassens og folkets ledelse
vil vi også kunne sette en stopper for
norske imperialisters utbytting av andre
folk, og vi vil få mulighet til å støtte
andre folks kamp for frigjøring i mye
større grad enn nå.
UNDER SOSIALISMEN
HAR FOLKET MAKTA
Et sosialistisk land — som Kina, Albania
og Nord-Vietnam — har en stat som det
arbeidende folket kontrollerer. Folket er
leda av arbeiderklassens parti og utbyttinga er slutt. Kapitalistene er fratatt
ledelsen og muligheten til å utbytte folket
og tjene grovt på dets slit.
Vi skal se litt på forskjellige områder
under sosialismen.

T1:1 DET GANT RUI-1?6 ; 3EG HAR
JO BESKYTTA DERE FØR EN
C7P11.16!
---

V

Det er ikke alltid like bra med »beskyttelse). Men bare under sosialismen kan vi varig
forhindre »beskyttelse).
5
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ER DET IKKE DIKTATUR
UNDER SOSIALISMEN?
Jo, det er diktatur under sosialismen. Men
dette er et diktatur som er helt motsatt
det diktaturet som eksisterer under kapitalismen. Det er proletariatets diktatur
som arbeiderklassen og folket leder, og
hvor folkets fiender er undertrykt. Men
det er fullstendig demokrati for folket
som for første gang er sine egne herrer og
styrer seg sjøl.

ALLE PLANER
DISKUTERES GRUNDIG
I et sosialistisk land blir det som regel.lagt
opp 5-årsplaner for alle områder, produksjonen, utbygginga av landet, jordbruket,
skolene, kulturen og kunsten osv. Ett års
tid før en slik 5-årsperiode begynner blir
det lagt fram et forslag til en slik plan.
Denne planen blir da ikke vurdert bare av
en gjeng eksperter eller en eller annen
komite. Nei, hele folket deltar i diskusjonen av denne planen. Arbeiderne på en
fabrikk diskuterer gjennom hele planen,

Tegning fra SUF(m-/)s sommerleir. Den fungerte som et lite sosialistisk samfunn for
en uke. Snakk med en som var på leieren og hør hvorledes den fungerte.
6
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de diskuterer planen for sin sektor av
industrien, de diskuterer planen for sin
fabrikk. Hvor mye skal de produsere, hva
skal de produsere, hvilke forbedringer
skal de foreta, skal de legge om metodene, trenger de mer utdanning, osv. På
denne måten kommer de fram til om
planen må forandres og forbedres. De veit
at det er de sjøl som merker virkningene
av planen og at det er dem som jobber
som best kan komme fram til en riktig
plan. På denne måten kan hele folkets
oppfinnsomhet, evner og ideer utfolde seg
til beste for alle. På denne måten kan de
kontrollere at landet blir drevet i folkets
interesse.
På en skole blir dette gjort på samme
måten. Elever og lærere sammen diskuterer planen, for skolen som helhet og for
sin skole. Hvilke endringer mener de er
nødvendig å gjøre i skolen, hvilke metoder må forbedres, er innholdet i lærebøkene bra nok, trenger landet vårt endringer i skolen.

DET ER FOLKETS INTERESSER
OG IKKE PROFITTEN
SOM DET TAS HENSYN TIL
Men en slik diskusjon må sjølsagt ledes
Noen må føle ansvar for at ideer blir tatt
opp, at forslag blir lagt fram, osv. Dette er
det medlemmene i partiet som gjør.
Når kapitalistene legger fram sine nasjonalbudsjetter, statsbudsjetter og langtidsplaner tar de ikke folket med på råd i det
hele tatt. Det kan de heller ikke gjøre. De
veit at deres interesser er stikk i strid med
arbeiderklassens og folkets. Når folket
bestemmer over landet kan de avgjøre hva
som er best for seg sjøl på kort og lengre
sikt. De kan avgjøre hvor mye som skal
brukes på kortsiktig forbruk og hvor mye
som skal settes av til å utbygge næringslivet på lengre sikt, hvor mye som skal
brukes til pensjoner, syketrygder, osv. De
vil da gjøre det ut fra hva som tjener hele
det arbeidende folket, og ikke ut fra ei
lita gruppes grådige ønske om mest mulig
profitt nå. Dette er virkelig demokrati 6.

FRA K VA Li F i SER; MGP FORAN
KONKURRANSEN i 'BRUSSEL
3Np.K.

HAN STREKKER SEG
OG STREKKER SEG
ENGER CG LENGER !1

INDEKS

121
POENG

119
ØENG

I de sosialistiske landene kan folket selv
bestemme over lønns- og prisutviklingen.
Ikke som i Norge se på at lommeboka blir
mer og mer slunken, uten å vite hvor det
blir av penga.
7
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MEN ER DETTTE DEMOKRATI
FOR FOLKET — DET ER JO
PARTIET SOM SKAL VÆRE
DEN LEDENDE KRAFTA
Det er ingen lov som sier at partiet skal ha
ledelsen. Ledelsen er noe partiet og partimedlemmene må vinne gjennom å vinne
folkets tiltro og tillit. Akkurat som her.
Vi sier at SUF(m-l) må bli ledende i
ungdomsmassenes kamper. Vi kan ikke
tvinge ungdommen til å la seg lede av oss.
Vi må vise gjennom praksis at vi tar
ungdomsmassenes interesser alvorlig og
vinne deres tillit gjennom å ta initiativet i
de kampene ungdommen står oppe i. Når
et land har blitt sosialistisk så har dette
kommet etter en langvarig kamp. Gjennom denne kampen har folket sett at
kommunistene og deres linje er de som
best er i stand til å lede folket. De holder
ikke bare å si at »vi skal lede dere».
Men partiet er heller ikke en organisasjon
atskilt fra det arbeidende folket. Det er
arbeiderklassens og folkets beste døtre og
sønner som er partiet.
Man . kan ikke bare melde seg inn i et
kommunistisk parti. Før en kamerat blir
medlem av partiet må han ha vært »kandidatmedlem» i lang tid. Når denne tida er
over diskuterer partilaget og kameratens
arbeidskamerater om denne personen er
verdig å bli medlem av partiet. Med andre
ord: Har denne kameraten vist at han er
initiativrik og tenker på folkets beste, er
han en god kamerat på alle måter, behandler han massene på en skikkelig måte
eller har han en tendens til å kommandere
og se ned på folket? Først etter en slik
prosess kan en bli medlem av partiet. Blir
du så medlem av partiet, blir du sjølsagt
værende blant de folka du hører hjemme
blant. På denne måten vil partiet være en
del av arbeiderklassen og folket og ta

8

deres standpunkt.

FOLKET KONTROLLERER PARTIET
Men arbeiderklassen og folkets kontroll
med medlemmene og partiet kan ikke
stoppe med dette. Hele tida legger partiet
fram sine forslag til diskusjon. Hele tida
har folket mulighet til å kritisere partiet
gjennom diskusjoner, gjennom veggaviser
og andre innlegg. Partiet legger forholda
til rette for kritikk og oppfordrer folk til
å kontrollere kommunistene. De veit at et
folk som er politisk våkent, som kjenner
sine rettigheter og som har målet klart for
seg, er den beste garanti mot feil, utglidning og forræderi mot sosialismen, kameratskapet og det felles beste.

MEN KAN VI IKKE BYGGE
SOSIALISMEN UTEN ET SLIKT PARTI?
Vi kommunister mener nei. Også under
sosialismen vil det finnes fiender av folket
som gjør alt de kan for å vinne tilbake sitt
herredømme over folket og gjeninnføre
kapitalismen. Og det vil på alle områder
og i alle folk finnes rester av tenkemåter,
vaner, osv. som må bekjempes gjennom
diskusjon slik at alle kvitter seg med
vrakgods i hodene sine som kan legge
grunnlaget for tilbakevending til det
gamle samfunnet som folket ikke ønsker.
Til å forsvare sosialismen og lede kampen
mot alle former for borgerlig tenkning,
vaner og skikker trengs det en organisasjon som representerer det beste i folket,
som har en fast frivillig disiplin og lang
kamperfaring.

MEN ER DET IKKE
BARE NOEN FÅ SOM BESTEMMER?
I Norge har vi valg med jevne mellomrom.
De folka som »velges» blii stort sett
utpekt av partiledelsene. Dersom de
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»valgte» ikke har folkets tillit lenger, er
det lite å gjøre med det — de kan ikke
kastes. Folkeavstemninga om EEC viste at
folket ikke har tillit til størstedelen av
Stortinget. Men det endrer ikke noe,
stortingsmennene sitter uforstyrra videre
og hever feite lønninger. Hva er det så
våre »folkevalgte» kan bestemme? Jo, på
noen begrensa (og viktige) områder,
sosialpolitikk, helsevesen, osv. har de en
viss innflytelse. Men det meste bestemmes
av monopolkapitalen direkte, eller av de
rammene de trekker opp for hvor bedriftene skal ligge, hva som skal produseres,
hvilke behov de har for arbeidskraft,
utdanning, osv. Dette er ikke folkestyre
og demokrati for folket. Under sosialismen er det folket og deres interesser
som avgjør, leda av partiet.

Under sosialismen velger folket alle sine
ledere og tillitsmenn. Dette gjelder representanter til nasjonalforsamlinga, til kommunestyrer, dommere, bedriftsledere,
osv. Det er hemmelige valg. Gjennom en
langvarig kamp har folket kjempa seg til
makta, og det er enhet i folket bm at de
skal by :.e sosialismen og kommunismen.
Derfor er det ikke snakk om at høyreledere og andre folkefiender skal stille til
valg. Gjennom en diskusjon hvor alle
deltar blir de enige om hvilken kandidat
som vil være den beste representanten fra
deres distrikt. De som ikke er enig etter
denne diskusjonen kan sjølsagt vise dette
gjennom å stemme på en annen kandidat
ved valget.

Veggaviser »Flete Rrufe» sikrer et reelt demokrati. Alle, uansett »rang» kan kritiseres,
og nu; svare innen 3 dager.

Q
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VALG HAR VI OGSÅ I NORGE
— ER DET DEMOKRATI?
Sjølve valget er som vi så, bare slutten på
en lang diskusjon under sosialismen. Men
valgprosessen er bare en del av det proletariske demokratiske diktaturet. For det
første blir et sosialistisk land leda av en
stat og et parti som har som sitt hovedmål
å tjene folket. Men demokratiet sikres på
mange måter. For det første gjennom
stadig kritikk og diskusjon. Kommer du
til ei skole eller arbeidsplass i feks.
Albania vil noe av det første du ser være
ei tavle til veggaviser. Det samme vil møte
deg i byer og landsbyer. Her slår alle folk
opp veggaviser med f.eks. kritikk av
myndigheter, av andre kamerater, de
kommer med forslag til forbedringer og
forandringer. Dette er ikke noe som
ledelsen kan overse. Den kritikken er
retta mot har plikt til å svare på kritikken
i løpet av tre dager. Kritikken kan for eks.
gjelde en lærer som underviser dårlig, eller
en byråkrat som ikke har den rette
innstillinga til å tjene folket, men som
tenker mer på sine papirer.

ALLE LEDERE
MÅ ARBEIDE I PRODUKSJONEN
Folk som sitter i ledende jobber og som
er mye på kontor kan tape kontakten
med folket. For å sikre at dette skal skje i
minst mulig grad, blir folk i administrative jobber »sirkulert», dvs. de kan ikke
sitte mer enn noen år i den samme
jobben. Samtidig må sånne folk jobbe i
produksjonen, i jordbruket eller industrien en viss tid hvert år. Eks.: Det var
svært oppstyr for noen år sida da en
kinesisk ambassadør i et europeisk land
plutselig ble vekk. Det verserte historier
om at han var »falt i unåde» og at han
skulle »utrenskes». Men det som var til-
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felle var at denne kameraten var i hjemlandet og deltok i kroppsarbeid.

FOLKET MÅ ENDRE SIN _MÅTE
Å TENKE PÅ. VANER OG FORESTILLINGER FRA DET GAMLE,
RÅTNE SAMFUNNET MÅ VEKK
Under sosialismen må det drives kontinuerlig arbeid med å endre folks tenkning. Det er ikke gjort i en fei å fjerne
folks ideer om at DERES mening ikke
teller, om at det er lite de kan gjøre, om
at ekspertene vet best, om at kvinnens
plass er i hjemmet, om at politikk er
vanskelig, om at fysisk arbeid er mindre
verdig, om at det gjelder å tenke på seg
sjøl og albue seg fram, om at masse
kontorarbeid må til, osv. osv. Under
sosialismen går partiet i spissen for å la
riktige ideer bli grunnlaget for folks forhold til seg sjøl og andre. Dette pågår hele
tida. Men noen ganger er det nødvendig å
gjøre omfattende gjennombrudd. Slik
oppsto kulturrevolusjonen i Kina og revolusjoneringa i Albania.

KULTURREVOLUSJONEN I KINA
I Kina hadde feilaktige ideer festa seg for
godt hos en god del folk. De kommanderte arbeiderne, de skjønte ikke at folket
kunne mobiliseres til å gjøre forbedringer
på alle områder, de mente at Kina ikke
kunne lage komplisert tekniskutstyr sjøl.
Formann Mao og flertallet i partiledelsen
så at disse ideene hindret folket i å gjøre
framganger, at de kunne skape en ny
herskerklasse, at de ville kunne gjøre Kina
avhengig av utlandet. Gjennom kulturrevolusjonen (en skjerping av klassekampen under sosialismen) kritiserte
folket de feilaktige ideene og gjennom
kritikk, sjølkritikk og diskusjoner satte de
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riktige ideer i stedet for restene fra det
gamle samfunnet. Gjennom sitt arbeid og
sin entusiasme og kampvilje viste de på ny
at folket er de virkelige heltene som kan
løse kompliserte problemer og bevare
sjølstendigheten. Folkekommuner s bygde
opp egne industrier, skoleelever produserte transistorer med enkle midler, arbeidere og teknikere laget det mest kompliserte databehandlingsutstyr.
REVOLUSJONERINGA I ALBANIA
Revolusjoneringa i Albania omfatter også
alle områder. Ett eksempel: En del folk
hadde den ideen at mange saker måtte
løses i kontorer atskilt fra folket. Partiet

og folket mente at dette var en feilaktig
ide som fj erna ledelsen fra folket og førte
til at mange kontorfolk ikke kjente
folkets virkelige problemer. En diskusjonskampanje tok opp problemet. Arbeiderkommisjoner gikk gjennom hver krok i
det sentrale byråkratiet (regjeringskontorer, direktorater, komiteer, osv.) De
diskuterte med dem som jobbet der
hvilke ideer de hadde om å tjene folket,
hvilke skjemaer som var nødvendige, hva
som kunne løses direkte på fabrikker,
skoler, jordbruk, osv. Det viste seg at
mange folk ikke hadde nok kjennskap til
folks virkelige problemer, og overdrevne
ideer om hva som kunne løses i kontorene

Kinesiske kunstnere diskuterer et maleri.

il
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— atskilt fra folket. Denne kampanjen
førte bl.a. til at HALVPARTEN av
kontorfolka kunne settes til å gjøre andre
nyttige oppgaver i bygginga av sosialismen. Er noe slikt tenkelig i Norge i
dag?

MEN KAN FOLKE MENE
HVA DE VIL — KAN UNDOMMEN
VÆRE KRISTEN?
For det første må vi hele tida huske på at
folket i et sosialistisk land har slåss for
sosialismen med våpen i hånd, og bygger
landet sitt på ideer som det overveldende
flertallet av innbyggerne støtter. Skal de
da tillate borgerskapet å fortsette med sin
reaksjonære 9 propaganda? Det betyr ikke
at det er forbudt å ha f.eks. kapitalistiske
ideer. Men det betyr at det er forbudt
være kapitalist og å leve av andres slit,
eller oppfordre andre til å gjøre det. Det
er ikke forbudt å være muhammedaner
eller kristen. Men partiet og ungdomsforbundet prøver gjennom diskusjon og
overbevisning å rydde vekk alle former
for overtro, gamle skikker og fordommer.
Denne diskusjonen har pågått i mange år i
Albania f. eks. I slutten av 60-åra syntes
den albanske ungdommen at det var for
galt at en masse kirker og moskeer sto
tomme og at prestene bare levde uten å
jobbe. Da tok ungdommene i Durres
initiativet til en diskusjonsbevegelse som
spredte seg over hele landet og endte med
at ungdommen overtok kirkene og brukte
dem til ungdomshus, idrettshaller, museer
og kulturhus. I Durres ble den hypermoderne moskeen omgjort til ungdomshus med prestens stemme.

HVA LÆRES VI OW TIL?
Men får nå ungdommen høre pop-musikk
og se vestlige filmer? Får vi lov til å lese,
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høre og se hva Vi vil? Eller sender
herskerklassen ut stort sett det som tjener
dem og deres ideer? Hvordan forherliger
skolebøkene imperialismen? Er det progressive' 'blater som blir produsert, eller er
det stort sett »love», »flippe» og »tenk på
deg sjøl»-saker som spys ut?
For det første må vi huske på at den
albanske ungdommen veit hvilke kapitalistiske ideer som regjerte landet deres
før. De er mot slike ideer som går på
undertrykking av kvinner, forherligelse av
den sterke som albuer seg fram og tråkker
på alle andre.
Hvordan kan HELE folket mobiliseres
dersom ideer som splitter kjønnene får
lov til å herske. Hos oss blir jenter stort
sett framstilt som pyntesjuke høns, som
ikke tenker på annet enn å se bra ut,
svake sex-objekter som ikke må blande
seg i »mannfolk»-saker som politikk og
teknikk. Deres oppgave er liksom å stelle
hus og føde barn. Men hvem er det som
tjener på at jenter og gutter blir splitta?
Er ikke dette monopolkapitalens splitt og
hersk-taktikk?
Hvem er det som tjener på at den sterke
eneren, »askeladden i norsk næringsliv»,
individualismen og egoismen blir kjørt
fram?

UNDER SOSIALISMEN BLIR
BORGERLIGE IDEER BEKJEMPET
Tjener det folket at vi blir lært opp til å
tenke på oss sjøl? Eller er det tvert imot
kameratskap, samhold og ansvar for
kollektivet *som tjener folket og dets
kamp? Albanerne og andre sosialistiske
folk har også gjennom bitter erfaring lært
at det er det siste som må til for at folket
skal frigjøre seg. Derfor legger de vekt på
å framheve dette også i kulturen og
kunsten. Men den egoistiske, individua-
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listiske arven fra det gamle samfunnet
sitter hardt. Derfor må ideene lukes vekk
og måtene å behandle andre folk på
forandres. Derfor blir kamerater som gjør
en innsats for å tjene folket og som setter
kollektivet, fellesskapet høyere enn seg
sjøl, framheva som gode eksempler for
andre.

Pop-konserter under sosialismen?

KAN UNGDOMMEN I ALBANIA
HØRE POP-MUSIKK?
For det andre mener de sosialistiske landa
at det er feil å bare stenge de gærne
sakene ute. De tar heller opp diskusjonen
og mobiliserer ungdommen og folket til å
lage sin egen kultur. Derfor finnes det
også kulturgrupper, band, teatergrupper,
osv. på hver eneste skole, i hvert eneste
kollektivbruk og hver eneste arbeidsplass.
Ett eks.: For noen år sida var en del av
den albanske ungdommen veldig opptatt
av en sang som vant popfestivalen i San
Remo i Italia. Ungdommen hadde sett
festivalen på italiensk TV. Denne visa
handlet om en siciliansk ungdom som
måtte flytte fra hjemstedet sitt og
begynne å jobbe i en storby i Nord-Italia.
Visa skildret da de problemene som
denne gutten hadde, og hvor jævlig det
var å flytte fra hjembygda i en litt
sentimental og individualistisk stil. Ungdomsforbundet sa da ikke at dette var
noe ordentlig fæle greier som den
albanske ungdommen ikke fikk lov til å
høre på. Nei, de tok opp en diskusjon av
denne visa og så på hvilke dårlige og
hvilke gode sider den hadde. Visa var
sentimental og den bare beskrev hvor
jævlig det var. Den prøvde ikke å
analysere hvorfor forholda er jevlige for
ungdommen i Italia, og den viste ikke at
det går an å gjøre noe for at også det
italienske folket skal frigjøre seg, den

viste ikke det som den albanske ungdommen egentlig veit — at det nytter å
kjempe og at folket må stå sammen og
organisere seg. På denne måten tar
ungdommen opp både vestlige filmer og
vestlige bøker og lærer også på denne
måten å tenke sjøl og vurdere kapitalismen. Men de bruker sjølsagt mesteparten av tida til å lage saker sjøl, og lese
sine egne saker.
Borgerskapet her hjemme hevder at folket
f.eks. i Kina ikke veit noe om Vesten, de
»blir holdt uvitende». Dette er løgn. I
Kina kan folk kjøpe utenlandske aviser,
bøker og blader. For at folk skal ha nytte
av dette er det i gang en kampanje på at
folk bør lære seg engelsk.
13
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UNGDOMMEN ER EN
LEVENDE KRAFT
I BYGGINGA AV SOSIALISMEN
Dette veit folket i de sosialistiske landa.
Det har de sett gjennom kampen for
frigjøring, og det har de sett under oppbygginga av landene sine. Derfor mener
de det er viktig at ungdommen ikke legger
seg til dårlige vaner, at de slåss for å få
behagelige jobber, osv. Dette løser de ved
å lære ungdommen å sette pris på fysisk
arbeid, ved å lære dem gjennom praksis at
en kommer ikke lettkjøpt til seier, men at
friheten og framgangen må vinnes om og
om igjen. Derfor må også skoleungdommen delta i fysisk arbeid og drive produksjon i forbindelse med den teoretiske
utdanninga. I de sosialistiske landa viser
det seg tydelig at ungdommen lar seg
mobilisere og begeistre i aksjoner for å
by:e landet og kjempe mot gamle ideer
fra det råtne og urettferdige gamle samfunnet.
ER DET IKKE GRÅTT OG TRIST
UNDER SOSIALISMEN —
DRIVER IKKE FOLK BARE
OG SLITER OG JOBBER
Svaret på dette spørsmålet må ses og
føles. Det amerikanske bladet TIME har
slått fast at det er grått og trist i Albania.
De amerikanske journalistene som fulgte
Nixon til Kina greide ikke å produsere
denne løgnen. De ville blitt loddrett
avlsørt. For du skal være en ganske
dreven og glatt løgner for å komme fram
til slike påstander. Det spørs sjølsagt på
øynene som ser. Kapitalistløpegutter vil
sjølsagt ikke at sosialismen skal være bra
for folket. Men til saka. Er sosialismen
kjedelig for ungdommen? Overalt er det
kultur- og idrettshus. Kultur- og revygrupper kan du enten se på eller delta i. Alle
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former for idrett kan du drive. På skolen
lærer ikke ungdommen all slags unyttig
pjatt og blir hindret i å bruke evnene sine
skikkelig slik som her. For det første
lærer de om folkets historie — og ikke
historia om en haug konger og generaler.
Og de lærer historia gjennom å besøke
historiske steder i landet, drar på tur og
følger partisanenes slag og veier, de snakker med gamle frihetskjempere. De lærer
ikke teorien atskilt fra praksis og virkelighet. Hele eida knyttes teorien til det
virkelige livet. Videre driver både gutter
og jenter mye idrett og militær trening
helt fra de er ganske små.
HVORDAN FUNGERER SKOLEN?
Endelig er det en skole med et virkelig
demokrati og ikke bare et formelt »samvirke»-demokrati. Eks.: I midten av 60-åra
ble det satt i gang en svær diskusjon om
omdanning av skolen. Her deltok elever,
foreldre og lærere på like fot i kritikken
av skolen og kom med forslag til hvordan
innholdet og metodene kunne forbedres.
Hele tida var ledespørsmålet — hvordan
skal skolen best tjene folket og oppbygginga av sosialismen. Men ikke nok
med at skolen er bra — alle som vil kan
få høyere utdanning av alle slag, uavhengig av økonomisk evne. Folk som
jobber kan få universitetsutdannelse og
får fri av jobben til å lese og ta eksamen.
På denne måten kan alle få utnytte sine
evner og interesser til folkets felles beste.
Sammenlikn med her hvor det er adgangsbegrensning til absolutt nesten alle former
for videre utdanning fordi det ikke er
profitabelt for kapitalistene å gi alle den
utdanning de har lyst og evner til.
KRANGLER UNGDOMMEN MED
FORELDRE I ET SOSIALISTISK LAND?
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Hvorfor er det problemer i familien
under kapitalismen. Hvorfor krangler foreldre og unger? Hvorfor blir ungdommen
beskyldt for å være »vanskelig»? Hvorfor
er mødre og fedre dødsslitne etter å ha
vært på jobben? Hvorfor blir folk stua
sammen i digre drabantbyer? Hvorfor må
flere og flere flytte til de store byene?
Hvorfor må folk jobbe overtid for å greie
utgiftene til hus, mat og klær? I de siste
spørsmålene ligger svaret på hvorfor det
er problemer i familiene. Å gi folk skikkelige kår, å gi ungdommen skikkelige
fritidstilbud, å gi alle anledning til å få
den utdannelsen de vil, å la folk få bo der
de vil. Disse sakene gir ikke profitt for
kapitalistene, de som eier og styrer dette
landet. Derfor blir mødre og fedre slitne
og nervøse, derfor blir ungdommen forbanna og kanskje »vanskelig» å ha med å
gjøre. Men, flere og flere oppdager at det
nytter å slåss mot urettferdigheten og

Pause i arbeidet i en appelsinlund.

råttenskapen. Når tilstrekkelig mange har
funnet det ut kan også vi hive undertrykkerne ut.
FOLKET FÅR BEDRE KÅR
UNDER SOSIALISMEN
Under sosialismen er nettopp det sentrale at folket skal kunne gi seg sjøl best
mulig kår. Derfor bygges det boliger som
folk har råd å bo i (Husleiene er ca. 2-5%
av lønna. Spør foreldra dine hvor stor
prosent de betaler), ungdomshus osv.
Derfor har f.eks. Albania siden 1944 hatt
11 omfattende pris-SENKNINGER, og i
fjor AVSKAFFA de den siste lille resten
av SKATTEN. Lønna tilhører deg sjøl,
samtidig som alle felles behov som helsevesen, skoler osv. blir ivaretatt.
Derfor flyttes ikke folk fra utkantene
og inn til byene, men hele landet bygges
opp i stedet. Det er fordi de der tar
hensyn til hele folkets interesser og ikke
bare til en liten klikk eiere og undertrykkeres interesser.
HVA SKRIVER VÅRE SKOLEBØKER?
Hvem er det som skriver våre skolebøker. Hvilke ideer er det skolebøkene
presenterer? Tar skolebøkene folkets
standpunkt? Prøver skolebøkene å forklare eller beskrive folks problemer og
vanskeligheter? Eller framstiller de bare
glansbilder og skylder alt på »utviklingen i
de moderne industrisamfunn»? Det er vel
helst det siste. De folka som skriver
skolebøkene og deres oppdragsgivere har
ingen interesser av å gi et riktig bilde av
sosialismen eller kapitalismen. De er ikke
interessert i at folk skal skjønne at det er
dem sjøl som er de virkelige heltene og at
folket kan kaste av seg urettferdigheten
og råttenskapen — kapitalismen — bare de
står sammen, skaper et skikkelig kommu15
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nistisk parti og slåss for sin frigjøring.
Dere må gjerne skrive til SUF(m-l) og gi
eksempler på løgner om sosialismen i våre
skolebøker.
I DAG ER KAPITALISMEN RÅTTEN
Det går ikke å svare i detalj på hvordan
sosialismen vil bli i Norge, men vi kan se
på andres erfaringer og bruke dem på de
spesielle forholda i vårt land. Sosialismen
i Norge vil bety at vi kaster ut utenlandske imperialister og blir sjølstendige.
Folket vil sette en stopper for norsk
monopolkapitals1 'utbytting av verdens
folk.
Men vil vi ikke få det dårligere, kan
arbeiderklassen og folket styre seg sjøl?
På et tidliger stadium av kapitalismen var
den progressiv, den utvikla produksjonen
og frambrakte stadig flere og bedre produkter. I dag lønner dette seg stort sett
ikke for kapitalistene. De produserer i
stedet hundrevis av forskjellig vaskemaskiner og tannkrem De kjøper opp
oppfinnelser som evigvarende barberblader og lyspærer, de produserer biler
som ikke holder mer enn noen år. Dette
gjør de ut fra sitt ønske om høyest mulig
profitt, fortjeneste for seg sjøl. De gir
pokker i hva som tjener folket.
HVORDAN VIL SOSIALISMEN
BLI I NORGE?
Under sosialismen vil utgangspunktet
være det som tjener folket, ikke maksimal
profitt. Da vil det bli mulig å lage stadig
bedre produkter og produkter som folk
trenger, og som holder. Under sosialismen
vil tvangsflyttinga av folk til de store
sentraene bli stoppet. Tenk på alle de
pengene som vil bli frigjort når de problemene som dette skaper blir fjerna.
Tomtespekulasjon vil opphøre, trafikk-
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problemene vil bli mindre, dobbelt bygging av hus, skoler osv. vil ikke bli
nødvendig. Det vil være mulig å bygge ut
et variert næringsliv, Norge vil ikke fortsette å være et land som produserer
hovedsaklig bare noen få varer og er
avhengig av utenlandske imperialister når
det gjelder 65 % våre matvarer!
Hvis vi ser på hvilke resultater som er
blitt nådd i tidligere tilbakeliggende land
som Kina og Albania, hvilke resultater vil
ikke Norge kunne oppnå! Norge er et
land med en høyt utvikle teknologi' med
et høyt utdanningsnivå. Når dette folkets
initiativ, ideer, erfaringer og skaperkraft
blir frigjort til innsats i folkets tjeneste,
vil det kunne skape store forbedringer og
framganger for seg sjøl.
KAN NORGE GREIE SEG ALENE?
Mange folk spør om Norge kan greie seg
alene. Er vi ikke altfor avhengig av andre
land? Imperialismen prøver å gjøre Norge
avhengig av seg og de prøver å få kontroll
over Norges natur- og menneskeressurser.
Et eksempel på dette er imperialistene og
deres lakeiers forsøk på å få oss inn under
EEC. Vi vil da spørre: Hvorfor kan ikke
Norge bestemme over seg sjøl og være
fullstendig sjølstendig? Vi har tidligere
vært inne på våre ressurser og erfaringer. I
tillegg er Norge et rikt land. Vi har
ressurser i form av mineraler, olje osv, vi
har elektrisk kraft i massevis, jordbruket
kan utbygges til det mangedobbelte, vi
har tonnevis av fisk like utafor døra, osv.
osv.
For få tiår siden ble det dyrka kom
langt opp i Nord-Norge. I dag har staten
funnet ut at dette ikke er mulig eller
lønnsomt. Dette lille eksemplet viser.
tydelig hva som er mulig, og hvordan
kapitalistene kan kjøre landet i grøfta og
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gjøre oss avhengig av utlandet når det
gjelder mat.
ER VI FOR ISOLASJON?
Men dette viser ikke at vi kan klare oss
helt alene vil du si. Nei, det gjør vel ikke
det. Men det er bare kapitalistene og de$
reaksjonære som påstår at kommunistene
og de progressive går inn for fullstendig
isolasjon. Sjøl sier vi at vi sjølsagt skal
handle med andre land. Men vi vil ikke
utnytte de som er svakere til å .skaffe oss
sjøl fordeler. Vi vil handle med andre land
til gjensidig fordel. Vi selger det vi har å
selge som andre trenger, og kjøper det` 4‘
andre har. Et eksempel på denne politikken er Kinas og Albanias handel med den
De som sier at det norske folket ikke
»3. verden».
kan styre seg sjøl og være et sjølstendig
land forsøker bare å spre pessimisme og
svekke arbeiderklassen og folkets tru på
seg sjøl. De prøver bare å spre løgner som
skal hjelpe dem til å holde det norske
folket undertrykt. Ett skritt på vegen til å
slå tilbake løgnene og bygge opp folkets
tru på seg sjøl var seieren i folkeavstemninga. Dette er bare ett skritt på vegen. I
framtida vil det norske folket og den
norske ungdommen kjempe for sin endelige frigjøring, bygge sosialismen og det
klasseløse samfunnet, kommunismen.
HVA SKAL NORSK UNGDOM GJØRE
De kan organisere seg i det kommunistiske ungdomsforbundet SUF(m-1) og
være med på å bygge en skikkelig ledelse
for den norske ungdommens kamp, og
være med på å. studere 'andres erfaringer
fra kampen mot kapitalismen. Bli med i
SUF(m-1) og ta initiativ i ungdommens
kamp på alle områder. Bli med å skap en
brei front av ungdom mot undertrykking
og urettferdighet, for sosialisme!
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Hvis du vil lese mer om sosialisme
anbefaler vi:
Jan Myrdal: Raport fra en kinesisk
landsby og Revolusjonen går videre.
Tron øgrim: Proletariatets demorkratiske
diktatur.
Lenin: Staten og revolusjonen
Mao Tsetung: Skrifter i utvalg
Dessuten bår du følge med i:
Røde Garde
Klasse kampen
Kina i dag (Utgis av den kinesiske
ambassaden)
Kina og vi (Utgis av Vennskapssambandet
Norge —Kina)
Disse forklaringene er ikke vitenskapelig
riktige, de gir bare ideer om hva som menes
med begrepene.
1. utbytte. Kapitalistene betaler arbeiderne
mindre enn det arbeidet er verdt. Arbeiderne
blir utbytta.
2. råvarekilder — oljekilder, gruver, rismarker,
osv.
3. profitt — pengene en kapitalist tjener på
sine arbeideres arbeid.
4. imperialisme — den høyeste utvikla formen
for kapitalisme som kjennetegnes ved at
monopolkapitalistene sender deler av profitten
til andre land (særlig land med billigere
arbeidskraft), videre at de tiltvinger seg kontroll
over andre lands råvarer samt sikrer seg kontroll
over større områder for å få solgt varene sine.
For å tvinge gjennom en slik politikk brukes
gjerne militærmakt fra imperialistnes side.
5. investere — kapitalistene plasserer penger i
fabrikker, maskiner varer osv. for å tjene mer.
6. demokrati — folkestyre
7. komplisert — innviklet
8. folkekommuner — »kommuner» i Kina som
eies i fellesskap og drives i felleskap av dem som
bor der.
9. reaksjonær — er en som hele tiden
10. progressiv — fremskrittsvenlig
11. monopolkapitalister — kapitalister som
kontrollerer de største bankene og bedriftene,
og som gjennom det hersker over de viktigste
delene av landets økonomi.
12. teknologi — av teknikk, godt teknisk
utviklet industri.
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KJØP OG LES HEFTENE:

HVORFOR
VÆPNA

REVOLUSJON ?
DE KAN BESTILLES HOS OKTOBER, BOKS 8379, HAMMERSBORG
OSLO 1
SAMMEN MED DET HEFTET DU NÅ HAR LEST UTGJØR DE
MATERIALET TIL SUF(m-I)s NYE

GRUNNSIRKEL
ØNSKER DU Å DELTA PÅ EN SLIK SIRKEL, BØR DU HENVENDE
DEG TIL NÆRMESTE SUF(m-I)-LAG ELLER SKRIVE TIL SUF(m-I),
BOKS 33, TÅSEN, OSLO 8

