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«At det tinnes et revolusjonært ungdomsforbund i Norge er ingen sjølsagt
ting. Noe slikt fantes ikke da jeg var tenåring. Derfor meldte jeg meg inn i
AUF, og blei ekskludert (av Bjartmar Gjerdel. Rød Ungdom gir deg et tilbud
om å gå inn i en organisasjon som vil slåss mot kapitalismen du står oppe i,
mot krigen som truer. Gå inn! Synes du tilbudet er for dårlig, kan du alltid
rusle ut igjen. Det du kan være sikker på er at det ikke er typer som Gjerde
som har makta der, men typer som likner deg sjøl.»
JON MICHELET

Hver dag, hver time, dør mennesker av sult i den tredje verden.
Hver dag, hver time, dør en frigjøringssoldat av supermaktenes
kuler og granater. Hver dag,
hver time, merker ungdommen i
Norge den menneske fiendtlige
kapitalismen, — økende arbeidsløshet, naturødeleggelser, manglende bevilgninger
til ungdomssektoren, og et vedvarende mote og
statusjag. Vi som er unge må velge: enten leve
med samfunnet slik det er, hver dag, hver time, bite undertrykkinga og skuffelsen i oss. Eller vi kan ta
opp kampen mot urett, og for forbedringer, for et
nytt og bedre samfunn. Skal vi gjøre vårt for at generasjonene etter oss skal få et mer menneskeverdig liv på denne kloden? Skal vi slå tilbake?
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RØD UNGDOMS HISTORIE
*IINGSOSIRLISTEN

Rød Ungdoms historie går tilbake til 1963. I dette året ble Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) danna som ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti (SF).
SF var i første rekke et opposisjonsparti til Arbeiderpartiet i utenrikspolitiske saker.
SF gikk imot Arbeiderpartiets støtte til NATO og USA, men tok samtidig avstand fra
NKP som støtta Sovjet. På denne måten forsøkte SF og SUF å skape et «tredje alternativ» i norsk politikk.
Etterhvert viste det seg at SF ikke hadde forutsetningene for å skape et slikt politisk
alternativ. Innenrikspolitisk forble partiet et haleheng til Arbeiderpartiet, og SF støtta
seg mer og mer på Sovjet i utenrikspolitikken.
Utover 60-tallet økte ungdommens politiske engasjement. Ungdomsbevegelsen fikk
enorme impulser fra kulturrevolusjonen i Kina, og mai-opprøret i Frankrike i 1968. På
SUFs 6. landsmøte i 1969 tok ungdomsforbundet navnet SUF(m-l). På begynnelsen av
70-tallet utvikla den revolusjonære bevegelsen seg kraftig. I 1973 ble Arbeidernes
Kommunistparti (m-l) stifta, og SUF(m-l) skifta på sitt 8. landsmøte samme år navn til
Rød Ungdom, og ble ungdomsforbundet til AKP(m-l). Dermed var et konsekvent revolusjonært alternativ skapt.
Den nye revolusjonære bevegelsen i Norge bygger på tradisjonene fra Thranebevegelsen i forrige århundre, Arbeiderpartiet på begynnelsen av 1900-tallet, og NKP
til det forfalt til et talerør for supermakta Sovjet. AKP(m-l) og Rød Ungdom er derfor
det fjerde forsøket i norsk historie på å danne en revolusjonær bevegelse og et revolusjonært parti.
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MOT KAPITALISMEN

«Kapitalismen er det høyest utvikla av alle menneskesamfunn der en overklasse utbytter en underklasse. Den representerer toppunktet i menneskelig skaperkraft, også når det gjelder hykleri og avskyelige
forbrytelser. Ingen tidligere samfunnsform har drivi det så langt når det gjelder å komme med veldige
svulstige erklæringer om herskernes prektige hensikter, og samtidig praktisert så skrekkelig terror. Her
er det de sterkeste, rikeste, mest utvikla og siviliserte landa som har gått i spissen.
Kapitalismen er følgelig den vidunderligste og forferdeligste av alle samfunn der mennesker utbytter
mennesker. Vidunderligst fordi den har skapt større frigjøring av menneskenes tenkning enn noen tidligere samfunnsform, og dermed også muligheten for at menneskene skal kunne skape en verden som
er god for menneskene. Forferdeligst fordi disse kreftene blir brukt til å utbytte, undertrykke og ødelegge mennesker i en målestokk som aldri før i historia.»
Tron Øgrim om kapitalismen

Det norske samfunnet er kapitalistisk. Det grunnleggende ved kapitalismen er at arbeiderne, de som produserer, ikke eier produksjonsmidlene. Det er en liten kapitalistisk utbytterklasse som disponerer resultatet av folkets arbeid. Arbeiderklassen og folket er fratatt
makta over produksjonsmidlene.
I Norge ser en kapitalismens menneske fiendtlige ansikt i den enorme satsinga på oljeindustrien, naturødeleggelsene, nedskjæringene på kommune og fylkesbudsjettene, avfolkinga av landsbygda, og den økende utbredelsen av narkotika. Under kapitalismen
kommer menneskets og folkets interesser i annen rekke, profitten og pengejaget blir det
viktigste.
Selv om Norge tilsynelatende har demokratiske institusjoner som storting og kommunestyrer, er den økonomiske makta forbeholdt de få. Denne makta er grunnlaget for
borgerskapets makt over staten, media og
militærapparatet. Disse institusjonene brukes, og vil bli brukt, for å holde arbeiderklassen og folket nede.
Etterhvert som kapitalismen i Norge har
utvikla seg, har også monopoliseringa økt.
Utviklinga av statsbedrifter som Statoil styrker dette, og er ikke uttrykk for at folket får
større makt. Om den kapitalistiske utviklinga
skjer gjennom et personlig eid firma, av et
aksjeselskap, eller et statsmonopol, har mindre betydning for det arbeidende folket.
Kapitalismen fører til økonomiske kriser og
arbeidsløshet, og er årsaken til den tredje
verdens underutvikling og fattigdom. Dette
produksjonssystemet har som målsetting
størst mulig overskudd for den enkelte bedrift og konsern, og ikke samfunnets, ungdommens og det arbeidende folkets behov
og ønsker. Kapitalismen er farlig for menneskeheten!
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FOR SOSIALISMEN...
Rød Ungdom mener at sosialismen må erstatte kapitalismen. Først når arbeiderklassen
sjøl tar makta over bedriftene staten, vil det bli mulig å starte kampen for det klasseløse samfunnet. Et sosialistisk samfunn vil innebære at det arbeidende folket har myndighet til å bestemme samfunnsutviklinga. Produksjonen skal tjene samfunnets behov, ikke et lite fåtall. Da vil vi få muligheten til å bygge et samfunn fritt for undertrykking, sosial nød og fattigdom. Dette samfunnet vil frigjøre enorme ressurser i menneskene. Vi kan skape et samfunn der likhet og rettferdighet rår.
Overgangen til sosialismen vil møte mange vanskeligheter. Mange land som har forsøkt å skape et sosialistisk samfunn har blitt stoppet av militærkupp og diktatur. Heller
ikke makthaverne i Norge vil gi fra seg makta frivillig. Derfor må arbeiderklassen og folket i Norge være forberedt på motvold, —på væpnet revolusjon.
Når sosialismen har seira må arbeiderklassen opprette sin egen stat, og ha myndighet til å undertrykke borgerskapet Vi tror ikke sosialismen smertefritt vil kunne avløse
kapitalismen. Sovjet er et eksempel på et land, som fra å være sosialistisk, har blitt et
grotesk kapitalistisk diktatur. Sosialismen er en helt ny sammfunnsform, mens kapitalismen har århundrelang erfaring i å holde det arbeidende folket nede.
Ved å holde fast ved disse standpunktene forsøker Rød Ungdom å ta historia alvorlig, Verden har sett nok av drømmere som har filosofert om framtidas «Utopia». Marxismen og Rød Ungdom forsøker å gjøre noe i virkelighetens verden for å opprette sosialismen og det klasseløse samfunnet.

BJØRN NILSEN:
DET STORE DIKTET
OM SOSIALISME
Og likevel —
inne i håndflatene
og på innsiden av
blodårene,
bak Øyelokkene,
innerst i hjernen
og dypest i hjertene
fins drømmen om
sosialismen.
den søte drømmen om
ei ny tid,
de hemmelige tankene
om liv og virke i sol og
styggvær,
om skippertak sammen
for nye veier
og bedre havner
og fabrikker,
og større bruk.

Derfor må diktet om
sosialisme
være både storslått og
sjeldent,
et dikt både strengt
saklig og realistisk
og samtidig breddfullt av
overdrivelser og råflotte
løfter —
for vi skal da få det bedre
i Norge
under sosialismen,
ikke sant?
og sanger —
for vi kan da ikke tenke oss
en sosialisme uten sang,
eller hva?
og kjærlighet —
for vi skal da ikke være
mindre
glade i hverandre da?
Det vakre diktet
som nærer drømmen

og sjøl er drømmen
vi alle har
Det er på tide
å lese diktet,
det store diktet
og gi oss svar.
Utdrag og gjengivelse etter
tillatelse fra forfatteren.
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SOVJET TRUER VERDENSFREDEN

Støtt den afghanske motstandskampen!

Rød Ungdom engasjerer seg mye i internasjonale spørsmål. Hele den vestlige kapitalismen er bygd på undertrykking av land og folk i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Dette
økonomiske systemet, imperialismen, har påført verden enorme lidelser og to verdenskriger.
USA har lenge vært den største og farligste supermakta. Gjennom politisk press og militære intervensjoner har USA opprettholdt sin makt i etterkrigstida. l dag er dette i
ferd med å snu. USA har blitt svekka økonomisk, og Sovjet er i dag den største trusselen mot verdens folk og mot verdensfreden.
Sovjet undertrykker hele Øst-Europa, har invadert Tsjekkoslovakia, og gjort Cuba til
en nykoloni under seg. Sovjet har støtta Vietnams invasjon i Kampuchea. Sovjet driver
grusom krig mot det eritreiske folket på Afrikas Horn og Sovjet har invadert Afghanistan. Rød Ungdom oppfordrer all ungdom til aktivt solidaritetsarbeid med folk og nasjoner i den tredje verden som kjemper mot imperialismen, og til aktiv motstand mot
Sovjets økende innflytelse i de europeiske landene.
Rivaliseringa mellom supermaktene USA og Sovjet, og Sovjets frammarsj, utgjør i
dag en stor trussel mot verdensfreden. Det er mange mørke skyer på horisonten, og
Sovjets ønske om verdensherredømme er årsaken til de fleste av dem.
Rød Ungdom går imot holdninger som innebærer å oppgi motstanden mot Sovjet.
Svaret på Sovjets frammarsj kan bare være å øke motstanden og årvåkenheten. Det er
derfor ekstra ille enkelte som kaller seg radikale går inn for å gi etter når Sovjet øker
presset mot Norge. Dette vil bare gi Sovjet lettere spill, og er ingen farbar vei for å sikre
verdensfreden. Rød Ungdom går mot å underlegge seg supermaktshegemoni. Norge
må styrke sin uavhengighet av supermaktene USA og Sovjet, og all ungdom må nå se
det som en felles oppgave å gå imot Sovjets ekspansjonisme.

kamp mot krig og imperialisme
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FLERE SKOLE OG LÆREPLASSER
MOT UNGDOMSARBEIDSLØSHET
Rød Ungdom går inn for en kraftig utbygging av det videregående skoleverket, både i
yrkesfaglig og almenfaglig studieretning. Skolebudsjettene må økes drastisk. Ungdommen trenger utdanning, men i dag blir mange utestengt fordi skoleverket ikke er
utbygd. Utdanningsfinansieringa er også et alvorlig hinder for at all ungdom skal få lik
rett til utdanning. Målet må være at hele utdanninga blir stipendfinansiert. Rød Ungdom går imot en faglig nivåsenkning i skolen.
Rød Ungdom ønsker å styrke elevorganisasjoner som NGS og YLI. Disse må være
demokratisk kjempende organisasjoner. Det er viktig at elevorganisasjonene evner å
trekke flest mulig elever med i praktisk arbeid, og ikke bli topp-planstyrte pampeorganisasjoner.
Arbeidsløsheten vil komme til å bli et økende samfunnsproblem. Som følge av utviklinga i datateknologien står vi i fare for å miste tusenvis av arbeidsplasser. Ungdommen
vil bli særlig hardt rammet.
I fagbevegelsen går Rød Ungdom inn for å styrke ungdomsarbeidet. Spesielt har
opprettelsen av faglige ungdomsgrupper medført en styrking av dette. Disse gruppene
har tatt opp krav som: bedre forhold for unge arbeidere, og høyere lærlinglønninger.

BEVAR NATURRESSURSENE
Det er framtidas generasjoner som vil merke resultatene av dagens miljø-ødeleggelser.
I dag styres oljevirksomheten og vannkraftutbygginga av profittinteresser. Natur og
miljøspørsmål er en sak for hele verden. Inngrep på en kant av jorda; kan få virkninger
på et helt annet sted. For å unngå skadevirkninger ved inngrep i naturen trengs det
kunnskap og planlegging som må tjene de menneskene som kommer etter oss. Atomkliaftyerk må ikke bygges i Norge.
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FOR UNGDOMMENS KULTUR
Det er i dag kamp på kulturens område. Internasjonal industri satser enorme summer
på å forme ungdommens musikk og motevaner. Rød Ungdom kjemper for en kultur
som ikke er styrt av pengeinteresser, en egen ungdommens kultur. Flere norske musikere har vært med på å skape dette: Vømmøl Spelemannslag, Tramteatret, Sverre
Kjelsberg, Åge Aleksandersen og Veslefrikk. Til tross for forskjellige stil-retninger er
dette musikk som ikke glorifiserer, men skildrer virkeligheten slik den er. Kulturen må
ta opp samfunnsproblemer,"ver2gilikt~~ets premisser.

OSLO BEURS, på Rød Ungdoms sommerlir 1980.

UNGDOMSFRONT MOT NARKOTIKA
Som følge av ungdomsarbeidsløsheten, dårlige fritidstilbud, og
bomiljøet i byene, har rusgiftmisbruket økt faretruende blant ungdom. Rød Ungdom bekjemper falske frihetsideologier som er med
på å øke utbredelsen av rusgifter. Rød Ungdom står for det motsatte av rusgiftmisbruk og nedsløving, og er for en aktiv ungdom.
Alle ungdomsorganisasjoner og all ungdom må nå gå sammen i eit
felles front mot det økende misbruket.
Musikk som ikke glorifiserer:

Marit Mathiesen

—

Tramteatret

—

Åge Aleksandersen

—

Sverre Kjeldsberg

—

Veslefrikk
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—Vi må heve blikket, se sammenhengen

ORGANISER DEG I RØD UNGDOM
Mange organisasjoner gjor en stor innsats for ungdommens interesser. Norges Gymnasiastsamband og Yrkeskoleelevenes og Lærlingenes Interesseorganisasjon
ivaretar skoleelevene interesser. Landsforeningen for Fritidsklubber kjemper for
klubbmedlemmenes krav, Forbundet mot Rusgift bekjemper utbredelsen av rusgifter, Natur og Ungdom verner om naturressursene, Noregs Ungdomslag driver
samfunnsengasjert ungdomsarbeid, og Palestinakomit&n og Afghanistankomiten driver solidaritetsarbeid. Rød Ungdom støtter alle slike tverrpolitiske organisasjoner som kjemper mot urett og og for forbedringer. All ungdom bør engasjere seg i slike
organisasjoner, og Rød Ungdoms medlemmer arbeider etter evne i dem.
Men alle disse sakene er også knyttet sammen. Fra uretten i den tredje verden til skolebudsjettene i Norge. Fra naturødeleggelsene til ungdomsarbeidsløsheten. Det er kapitalismen og imperialismen som er årsaken til uretten. Derfor må ungdommen organisere seg i en politisk organisasjon som kan sammenfatte kampen, prioritere viktig fra
uviktig. Vi må av og til heve blikket, —og se sammenhengen.
Fagforeninger og interesseorganisasjoner samler folk med svært ulikt politisk syn.
Deres målsetning er begrenset. En revolusjonær organisasjon som Rød Ungdom slåss
for arbeiderklassens interesser og har som mål å bygge et klasseløst samfunn. En slik
organisasjon samler de som vil gjøre revolusjon, de som vil bruke marxismen, erfaringer fra tidligere revolusjoner og kamper i andre land. En revolusjonær organisasjon er
innstilt på å gjøre noe mot uretten, og er innretta på handling. En revolusjonær organisasjon er til for å forandre verden. Vi oppfordrer deg til å organisere deg i Rød Ungdom. Blir du med i kampen for et sosialistisk Norge?

Rød Ungdoms politiske grunnlag er marxismen. Den ble utforma av Karl Marx og Friedrich Engels i forrige århundre. Marxismen er først og fremst videreutvikle av Lenin og Mao Zedong. Vi ønsker å bruke
marxismen-leninismen som et redskap til å forstå verden og den norske samfunnsutviklinga.
Rod Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Arbeidernes Kommunistparti Im-b. AKP1m-l) gir ut dagsavisa Klassekampen og deltar i valgalliansen Rod Valgallianse. Rød Ungdom gir ut ungdomsmagasinet Rute 80.
Rød Ungdom er organisert i lokallag på skoler, arbeidsplasser og tettsteder. I hvert fylke er det distriktsorganisasjoner. Landsmøtet er ungdomsforbundets høyeste organ. Rød Ungdom samarbeider
med andre ungdomsorganisasjoner gjennom Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner, LNU.
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Jeg ønsker flere opplysninger om Rød Ungdom
Jeg vil bli medlem i Rød Ungdom
Navn:
Adresse:
Postnr
Skole:

Poststed -

Sendes Rød Ungdom, Postboks 610, Sentrum, Oslo 1.

ROD 0 UNGDOM

J

