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Helge Øgrim etter Kinabesøket:

«Kina står i
spissen for den 3.
verdens kamp mot
supermaktene»
Rød Ungdoms Kinadelegasjon kom tilbake til Norge 16. juni
etter å ha vært i Kina i 4 uker. Vertskap under besøket var
Kinas Kommunistiske Partis kontor for kontakt med utlandet.
Kontoret er direkte underlagt Sentralkomiteen, og er ansvarlig
for kontakten med kommunistene i andre land. Det var 7
deltakere på turen, som ble leda av Helge Øgrim, formann i
Rød Ungdom.
Vi har bedt Helg Øgrim fortelle litt om reisen i Kina.
Hvorfor ble Rød Ungdom
invitert til Kina?
Kineserne legger stor vekt
på kontakt med kommunistene i andre land. Vi reiste
til Kina for å studere den
revolusjonære utviklinga i
interdiskutere
landet,
nasjonal politikk og styrke
forbindelsene med de kinesiske kameratene, først og
fremst Kinas Kommunistiske
Ungdomsforbund.
Vi reiste mye rundt i landet, og var blant annet i
byene Peking Yenan, Sian,
Hangchow, Shanghai og Kanton. Under besøket var vi på
fabrikker, i skoler, folkekommuner og vi besøkte også
en divisjon av folkets frigjøringshær. Overalt hadde vi
diskusjoner med arbeidere,
elever og bønder, og med
representanter for ulike organisasjoner.
Alle våre forslag når det
gjaldt hva vi skulle se ble
gjennomført og vi arrangerte
samtaler med kinesiske ungdommer helt fritt og på egen
hand. Vi hadde også direkte
samtaler uten tolk med
engelskstudenter. Vi gikk
rundt i storbyene aleine, var i
butikker på egen hånd og
rusla ofte rundt i gatene om
kvelden. I Shanghai, som er
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ca. 400 medlemmer, og har i
10 år vært utpekt som forbilde for jordbruket i hele
Kina. For 10 år siden ble
bygda rasert av en stor flom,
jordene ble ødelagt og de aller
fleste boligene raste sammen.
Men folket i Tachai nektet å
ta imot økonomisk hjelp fra
staten, og gjenreiste lands-

Fra Tachai. Ungdomsforbundets (KKU) fane i forgrunnen.

en av verdens største byer
med ca. 10 millioner innbyggere, var vi ute aleine til ca.
ett om natta, gikk i smågater
og stakk innom kafeer og
spiste eller tok et glass øl. Sjøl
om vi ikke kunne språket,
fikk vi likevel en slags kontakt med folk vi traff. Kineserene var sjølsagt interessert i
å vise oss landet fra dets aller
beste side, men vi synes sjøl
at vi fikk et variert og riktig
bilde av Kina.
Noe av det som gjorde
størst inntrykk på meg personlig, var besøket i produksjonsbrigaden Tachai. Den har

bygda helt på egen hånd. Området var en gang tørt, fattig
og tilbakeliggende. Nå er
jorda fruktbar, kanaler gir
vann til overrisling av åkrene
hele året, og jordbruksproduksjonen er blant de største
landet. Bøndene har
i
vedtatt å gi fra seg all privat
jord til kollektivet, de har
bygd moderne boliger i en
slags rekkehus, og alle barn
fullfører
middelskolen.
Bøndene i Tachai understreket gang på gang at grunnen til deres framgang er at
de har latt politikken lede
økonomien og bekjempet

revisjonester av Liu Shao Shis
og Lin Piaos type. Kina er et
utviklingsland og følger politikken med at »jordbruket er
grunnlaget» i det økonomiske
livet. Det er ikke tvil om at
Tachai-brigaden er en stor
inspirasjonskilde for å utvikle
landsbygda i Kina.
I forbindelse med den
norske
utenrikskomiteens
besøk i Kina har det vært en
del spekulasjoner i pressa om
at Kina er for NATO, ikke
støtter frigjøringsbevegelsene
osv. Hva er din kommentar?
Den slags spekulasjoner er
ikke noe nytt. Vi har hørt
dem i årevis, og de vil sikkert
fortsette. Kina har de siste åra
gjennomført en diplomatisk
offensiv. Siktemålet er å
mobilisere flest mulig land til
å delta i fronten mot de to
og
supermaktene,
USA
Sovjet. USA og Sovjet driver
en voldsom opprustningspolitikk, og gjør alt for å
undertrykke folket i sitt eget
land og legge andre land
under seg. USA har nylig
gjennomført kuppet i Chile,
og har i det minste lagt grunnlaget for Hellas-juntaens kupp
på Kypros. Sovjet støtter
Indias intervensjon i Pakistan
holder øst-Europa i en
jernklo og prøver gjennom
spionasje, kupp og økonomisk infiltrasjon å skaffe
seg fotfeste i nye land. Angrepene på Kinas utenrikspolitikk kommer først og
fremst fra de som vil hindre
at verdens folk forener seg
mot supermaktene, enten de
nå støtter USA eller Sovjet.
De kinesiske kommunistene
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Moderne bolighus i Kina

er sjølsagt motstandere av all
imperialisme og undertrykkelse. De sier klart ifra at det
eneste som virkelig kan
hindre krig er revolusjon, og
at de setter sin lit til at
folkene i verden skal gjøre
revolusjon og gripe makta i
samfunnet. Det gjelder også i
land som Kina utvider sitt
diplomatiske samarbeid med,
f.eks. Etiopia, Burma eller
Japan. I de samtalene vi
hadde med ledende kinesiske
kommunister understreket de
dette, og la samtidig til at
kommunistene i de enkelte
land på egen hånd måtte analysere klassekampens oppgaver i sitt land, og ikke prøve
blindt å etterligne Kinas diplomatiske arbeid. Det er klart
at da Makarios besøkte Kina
en måned før kuppet på
Kypros, brukte ikke kineserne tida til å skjelle han ut
for at han var en borgerlig
politiker som ikke representerer folket. De tok sjølsagt
utgangspunkt i de positive
trekkene i hans politikk, og
oppfordret ham til å utvikle
dem. Likedan var det sjølsagt
med den norske utenriksdelegasjonen. Ikke noe av
dette endrer Kinas grunnleggende politikk.
Jeg kan godt forstå at noen
folk blir forvirra av å lese
Kinas offisielle uttalelser.
Men vi må huske på at de
ikke er forslag til hvordan
folket i de enkelte land skal
stille seg, men diplomati og
taktikk overfor borgerlige
politikere som Kina håper å
kunne påvirke til å yte motstand mot supermaktene. Ved
å studere kineserenes praksis,
ser vi tydelig at de støtter alle
virkelige frigjøringsbevegelser.
F.eks. var Kina et av de aller
første land i verden som anerkjente den nye staten GuineaBissau.

istenes referater. Men jeg har
følelse av at mange av de siste
nyhetsmeldingene fra Kina er
preget av ensidighet og overdreven sans for »sensasjoner».
Sjøl så kineserene på det som
noe helt normalt at det til
stadighet kom veggaviser som
kritiserte eller angrep folk i
ledende stillinger i partiet
eller staten. »Det er en av de
arbeiderklassen
metodene
bruker for å hindre at Kina
skifter farge», sa de. Jeg tviler
på om de siste meldingene
betyr at den store kampanjen
for massekritikk av Lin Piao
og Konfutse har skiftet
retning totalt. Kampanja har
som viktigste mål og ta et

lufter at kampanja er rettet
mot og vil avskjedige folk i
partiet. Det er bare tull. Har
kameratene lest veggaviser?
Kanskje står det »ned med»
noen — det er også mulig. Fra
kulturrevolusjonen er det en
demokratisk rettighet å lage
veggaviser med kritikk av
ledende kamerater og snakke
fritt ut om sine meninger.
Dette er helt normalt om
noen setter opp en veggavis
for å kritisere kamerater. Det
betyr ikke at kampanja er
rettet mot noen personer».
(uoffisielt sitat, delegasjonens
eget referat).
Til slutt, hva er det viktigste
utbyttet av turen?
— Vi har lært mye om Kina,
og blitt veldig inspirert. Både
gjennom samtaler og egne
studier skjønte vi bedre at
forskjellen på Sovjet og Kina
er forskjellen mellom sosialisme og kapitalisme, mellom
demokrati for folket og fascistisk undertrykkelse av
folket. Vi har styrket forbindelsene med Kina betraktelig,
og også gitt dem alle våre
synspunkter på den politiske

Fra de hardbarka Sovjettilhengernes side er angrepene
på Kinas utenrikspolitikk
ikke noe annet enn et forsøk
på å vende oppmerksomheten
bort fra deres støtte til
Sovjets aggressive imperialisme. Vi må ikke la det forvirre oss.
— Hvordan så kineserne på
truselen fra Sovjet?
De reknet med muligheten
for et sojetisk angrep på Kina,
enten med antomvåpen eller
med konvensjonelle våpen.
Men de fryktet ikke truselen,
og sa at om Sovjet invanderte
Kina, ville de aldri komme ut
igjen. Etter det vi så av kinesisk forsvarstiltak, skjønner vi
godt at kineserne ikke er
redde. Etter deres mening er
Sovjets oppmerksomhet ikke
først og fremst retta mot
Kina, men mot Europa.
Mange av Sovjets provokasjoner ved den kinesiske
grensa har til hensikt å lede
oppmerksomheten bort fra
deres voldsomme militære
Europa.
i
opprustning
— Hva med rapportene om de
siste veggavisene i Kina?
De først rapportene dukket
opp rett etter at vi forlot
Kina. Vi har derfor ikke sett
dem sjøl, og kan verken bekrefte eller avkrefte journal-

Skoleelever og studenter driver med praktisk arbeid ved siden
av den vanlige skolegangen.

politisk og ideologisk oppgjør
med revisjonistisk og reaksjonær tenkning, gjennom
massediskusjoner og studier.
Som nestformannen i det
internasjonale kontoret uttrykte det: »Kampanja pågår i
dag i landsmålestokk. Det er
en del borgerlige og revisjonistiske korrespondenter som

situasjonen i verden og kommunistenes linje i Norge.
Vi planlegger å spre kunnskap om Kina gjennom en del
åpne møter i høst, der vi
blant annet skal vise en film
vi tok opp. Interesserte kan
henvende seg til Rød Ungdoms kontor.
•••
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RØDE GARDE
Avisa til RØD UNGDOM
Boks 2046
Grunerløkka, Oslo 5.
Postgiro 20 60 68.
Abonnementspris kr.20,- pr.år.
RØDE GARDE kommer ut
med 9-10 nr. pr. år.
Redaktør og ansvarlig utgiver:
Erling Maartmann-Moe.

Kampar
men
inn abbone
del komm*
leir for unge
bonnenter og tt,
Hvorfor er det tå'
— Røde Garde er de
kommunistenes syn p
minens ka
er gjort andre steder og frattifor alt står for ei
linje både når det gjelder kampen på skolene,
i fritidsmiljøene

erskapet også $propagandafronten.
Kam
Penmed b°rger i gang nå, harstilt
stitoo viktige oppgave
oppgaver:
Ka Pafenriasts:ålnøke salget. Dette er viktig også av økonomiske
avis har, jjo billigere kan den selges.
øykonjunktur for tida, prisene har
og kommer snart til å gå opp
rpartie
bevilga penger i Stortinger ( med SVs
støtte ) til en papirstaitèordning som utelukkende kommer
a ger som Arbeiderpartipressa tilgode. Vi som ikke har denne støtte og
tivent kamp- heller aldri kommer til å få den, må stole på egne krefter. En
idsplassene og økning av opplaget er det eneste som på sikt kan sikre den kommunistiske ungdomspressas økonomi.
For det andre: Å gjøre Røde Garde til ei bedre avis. Det er et
— Røde Garde er den eneste ungdomsavisa som propaganderer
stykke igjen til vi kan kalle Røde Garde ei virkelig levende og
for kommunismen og revolusjonen blant ungdommen,og sprer
aktuell ungdomsavis. Men redaksjonen i Oslo kan ikke klare
kjennskap til de sosialistiske, landa og ungdommen der.
-- Røde Garde er den eneste ungdomsavisa som tar opp Sovjets
denne jobben aleine. For det første er vi avhengige av kritikk,
kommentarer og forslag til artikler.
nye rolle i verden og sprer kjennskap sosialimperialismen blant
ungdommen.
Men det viktigste er at folk sender inn stoff og artikler sjøl.
Betingelsen for å lage ei levende og aktuell avis, er at folk sender
Mot vår politiske linje står en strøm av borgerlig propaganda
inn artikler og bilder om smått og stort fra klassekampen og
som oses ut over ungdommen hver dag. Skal vi styrke kommunistenes politiske innflytelse blant ungdommen, må vi ta opp
ungdomskampen på hjemstedet.

FORSIDEBILDET
viser ll•lg.e ()grim sammen med den kvinnelige partiformannen i Tachai-brigaden
~1~

42.1~1~1n111/101111~

om gamle menn og
forskrudde psykologer...
» Det er bare gamle menn som sitter i maktposisjoner i dagens
Kina, og de har ingen arvtakere. Jeg har lurt veldig på hva som
ligger bak den kinesiske forsvarsoppbyggingen som til visse tider
kan virke nesten tvangsnevrotisk. Jeg begynner å lure på om de
gamle er redd for egen død og at de derfor fantaserer om at
noen ønsker å ta fra dem makten.
De gamle mennene har hele livet hatt sin oppmerksomhet om
makten, å erobre den og holde på den. Jeg opplevde også at samfunnet manglet tegn på sensualitet og intimitet mellom menneskene. Som psykolog finner jeg dette betenkelig. De seksuelle følelsene undertrykkes, og da er det lett å komme i en tilstand av
frustrasjon og aggresjon. Jeg lurer på om det er slike ting som har
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gjort at det har vært nødvendig for de gamle menn å gi sitt folk
en ytre fiende.
Folk vil kanskje si at dette er en tvilsom teori, men jeg synes
forsvarsliljen har en overtone av tvang som må bunne i en form
for undertrykkelse, og da er den seksuelle nermest å gjette på.»
Hvem Som har sagt dette ? Jo, Berit As, medlem av
SVs stortingsgruppe og med på utenrikskomiteens
besøk i Kina i sommer. Sitatet er henta fra
Asker og Bærums budvikke 30/7 i år.
Finnes det ingen grenser for hvor idiotisk
grunnlag det går an å lage hets mot Kina på ?
red.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

•

At Sovjet er blitt en kapitalistisk stat, vises ikke minst på
det kulturelle området.
Øverst til venstre ser vi et
bilde av » miss USSR » som
reklamerer for en motorsykkel med hammer og sigd i
bakgrunnen !
Øverst til høyre: Gatefylla
øker stadig i de Øst- Europeiske landene.
I midten : Jo, du ser rett,
det er et bilde av vintermoten
1972. Hvem andre enn de
nye kapitalistene har interesse
av og mulighet til å følge disse
motene ?
Nederst : Khrustsjov fikk
tidlig smaken på Pepsi-Cola.
Nå har Pepsi egen fabrikk i
Sovjet,det samme gjelder
sleskaper som El Paso, Westinghouse,Hewlett-Packard, Union
Carbide,Chase Manhattan
Bank,Bank of America osv. osv.
5
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SVU med
kjempehopp
til høyre
-omforner AUF
Landsstyret i SVU har hatt
møte. At moderpartiet SV
det siste halvåret har gått med
stormskritt mot høyre har vi
sett både på tinget og gjennom I. mai. Nå følger SVU
sterkt opp. La oss ta en kikk
på en del sitater fra uttalelsen
Landsstyremøtet
deres kom med.

»Ungdomsorganisasjonane i
arbeidarrørsla» (AUF og
SVU)

vi spørre: Hvilke saker
angående
ung»spesielt
dommens interesser» er det
AUF og SVU er så enige om?
( De som ikke tror dette kan
Er det APs skolepolitikk og
lese Orientering nr. 25. )
den nye gymnaslova som
For det første, eksisterer AUF AUF kjemper så hardt for?
i det hele tatt ? AUF fikk seg
Eller er det EEC-saken,kanskje
en alvorlig knekk under EECPalestina-spørsmålet? Eller er
kampen. A UFs holdning i
det AUFs »kampholdning» i
Bildet viser Rune
Gerhardsen i valgkampen.A UFs bidrag innskrenka seg
til et vagt »Ungdom
stem DNA »
Vi har ennå tilgode
å se hva SVU
mener med
»enhet på konkrete
saker» når det
gjelder samarbeid med AUF.

SVU slår fast:
De to hovedstrømningene i
arbeiderbevegelsen er DNA og
SV.
DNA har i lengre tid stått
for ein politikk som hovudsakleg har støtta opp om dei
rådande makttilhøva.
Denne politikken (DNAs)
har stort sett vore i strid med
arbeidsfolks interesser.
SVU mener det er viktig å
utvikle einskap på konkrete
kampsaker.
AUF og SVU er i dag
samde i ei rad saker, særskilt i
kampen for ungdommens
interesser.
SVU vil gå inn for eit
konkret samarbeid mellom
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spørsmålet om » Enhetsskolen»
har ikke gjort det lettere for
dem. Etter at A UFs diskotek
» Aurora » i Oslo gikk konk,
har de omtrent ikke vært å se.
Til å redde AUF nå fra en sikker drukningsdød tror vi ikke
at engang munn-til-munnmetoden holder.
Uttalelsen fra SVUs Landsstyremøte innvarsler ei ny
linje, ei åpen høyrelinje. SVU
har prøvd å framstille seg som
og
»revolusjonære»
»marxister», muligens vil de
prøve det ennå en stund, men
virkeligheten
skal
bli
vanskelig å skjule om SVU
fortsetter på denne veien, den
sosialdemokratiske veien. Tør

saker som faglig kamp og
lønninger for unge arbeidere
og lærlinger SVU har blitt så
overbevist av?
Det er lett å slå fast, at om
AUF i det hele tatt har gjort
noe den siste tida, så er det i
alle fall ikke noe bra, og det
betyr at AUF og SVU nå er
enige om mange saker, så er
det SVU som har gått med
stormskritt mot høyre.
La oss gjenta litt historie.
Som uttalelsen så snilt slår
fast: »DNA har stort sett ført
en politikk som har stått mot
arbeidsfolks interesser», ja
ikke bare det, i de fleste
større saker har AP-ledelsen
vist seg som arbeiderklassens
Fiender. Det var tilfelle i
EEC-saka, det er tilfellet ved

hvert lønnsoppgjør, i tusen
andre saker, og det kommer
til å bli tilfellet når folket
reiser seg for å gripe makta.
På tross av dette fantes det
bl.a. i AUF en del progressive
krefter. I løpet av EECkampen gikk disse ut, og en
del gikk til SVU gjennom
AIKU.
Og nå vil altra SVU samarbeide med AUF. En ynkelig
papirorganisasjon med en
ledelse som går sine fedre i
AP-toppen i hæla. Det er bare
to muligheter. Enten har
SVU-ledelsen
glemt
all
historie, eller så er det en
åpen og bevisst overgang til
sosialdemokratiets hengemyr
som nå er satt i verk. I begge
tilfeller er de dårlige ledere
for ungdommen og kampen
for sosialismen.

Og en ting til: I hvilken grad
er denne drastisk nye linja et
uttrykk for hva SVUs egne
medlemmer mener? Har dette
vært diskutert i SVUs grunnorganisasjoner, eller er det
noe som landsstyret sjøl har
klekka ut?
Det er opp til SVUs medlemmer å gi svaret og ta
konsekvensene.
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lin Piaa •
historia am en 1Drr1aler
l statuttene fra KKPs 9. kongress het det:» Kamerat Lin Piao
er kamerat Mao Tsetungs nære vApenfeDe og etterfølger». Men
i Chou En-lais beretning til KKPs l O. kongress blir Lin Piao
omtalt som en »kontrarevolusjonær», »borgerlig karrierejeger,
falskspiller og konspirator». Mange progressive og revolusjonære over hele verden har hatt vllllSelig for l forstå denne
forandringa, bl. a. fordi det har vært lite tilgjengelig stoff om
Lin Piao i vesten. Denne artikkelen vil prøve å rette opp noen
av disse manglene.

logisk bevegelse i massene, å
kritisere
og
bekjempe
revisjonismen og avsette den
håndfull personer i partiets
ledelse som med Liu Shao-chi
i spissen gikk den kapitalistiske veien.
Under Kulturrevolusjonen
forekom det splittelse blant
massene. Dette var både

Lin Piao var ikke
•født rod•
Lin Piao ble medlem av KKP
i ~O-åra. etter at han i ung alder
hadde hatt e høy stilling i

Kuomintangs hær. Mange
progressive i vesten har kanskje et inntrykk av at Lin
Piao tilhørte den gruppa som
aldri hadde gjort noen feil.
Dette er ikke sant.
Et eksempel på Lin Piaos
feil under borgerkrigen skal
gis her. l 1930 skrev Mao en
berømt artikkel som er k.tent
under navnet »En liten gnist
kan tenne en stor præriebrann> Denne artikkelen kritiserer spesielt pessimistiske
synspunkter innafor KKP
som mente det var umulig å
opprettholde de røde basene i
lengre tid. Dette var et feilaktig synspunkt som bla. sto
i motsetning til prinsippet om
å stole på egne krefter og som
ville ført til oppgivelse av
kampen mot luomintans
(KMT)./ 1pwen for dille pellimiltilke 1ynspunlctt!11e 110
Lin I'Ulo. Artikkelen 'aadde da
opå som undertittel •Brev tii
kamerat
Lin
Piao.,
Et annet eksempel pl Un
Piaos fellakti.ae boldnina er at
ban i 1949 skrev et brev til
Sentral.k.owJteen i K KP hvor
ban ba fJm at denne artikkelen sKulle tas ut av Maos
verker: a utvalg. Anmodningen
ble a'iiAtt.
Lin Piaos Feil i seinere lid
Som mange veit var det Lin
Piao som leste beretningen til
XICPs 9. kongress. Det færre
er klar over er at denne
rapporten var satt opp under
Formann Maos personlige
rettleiing, og at forut for den-

ne rapporten hadde Lin Piao
og C'hen Po-ta (tidligere medl.
av sentralkomiteens politiske
byd) produsert et utkast til
beretnma hvor de sa at
bovedmotsi&ellen i Kina 1ikJc
aaellom produktivkrefter os
prod~nsforbold,
ikke
mellom borpr8.apet oø proletariatet. M.a.o. mente de at
bovedmotsiplaen ikke Jikk
pl sp_enmllet om hva slags
poUtilek som badde ledelsen,
men hvordan man hurtipt
mulis sk.uDe utvikle økonomien. Dette var den samme
fuUa som Liu Shacxhi sto på
tidligere. Deres forslag til rapport representerte ei revisjonistisk linje, og den blei sjølsagt
forkasta av SKi KKP.
Motstander av linja
fra 9. konpeaen
Kulturrevolusjonen hadde
som formål . gjennom en omfattende politisk og ideo-

gunstig og ugunstig. Gunstig
fordi massene pl denne
mAten sjøl lærte A skjelne
mellom riktige og feilaktige
synspunkter, og det herdet
proletariatet og særlig ungdommen Og viste dem at den
revolusjonære kampen er
komplisert.
På den annen side er det
ltlart at dersom denne splittelsen ble virkelig langvarig
ville det gjøre det vanskelig å
virkefia avsløre og bekjempe
den liDe håndfull personer i
ledende stillinger som gikk
den kapitalistiske veien. Derfor var det nødvendig at splittelsen blant massene ble overvunnet og erstattet av enhet.
~tte er også nødvendig fordi
det ikke tinns objektivt uforenlige motsigelser blant massene. P.g.a . disse omstendig-

betene sendte Mao under
Kulturrevolusjonen
ut
parolen om å danne store
allianser for å overvinne splittelsene i massene. Denne linja
ble videreført på den 9.
kongressen som slo fast sin
linje: »foren dere for å vinne
enda større seire! » Og Mao
slo fast på den 9. SKs
plenumsmøte : • foren dere for
ett formål. og det er å
konsolidere
proletariatets
diktatur,..
lin Piao var motstander av
denne linja. Hvorfor veit ikke
vi i Vesten helt sikkert. Men
vi kan tenke oss om. Når vi
ser på Lin Piaos seinere forsøk p\ å gjøre statskupp vil vi . . . .~
innse at dette forsøket i
første omgang ville hatt mye
større muligheter for å lykkes
dersom det kinesiske folket
var splittet i motsttidende
fraksjoner. Det er sannsynlig
at lin Piaos standpunkter var
bevisste og bar.~ representerte
en ny utgave a\ linjen med l
:.angripe de mange fur A beskytte de fb .
Motatandl!r av
Kulturrevo111$jonen
For mange hør,~s dette
kanskje utrolig ut, fordi de
nettopp blr kjent mel! navnet
Lin Piao under og etter
Kulturrevolusjonen. T 11synelatende står dette opå 1 motsetning til at Un Piao var
motstander av linja fra 9.
konaressen som gikk ut pil al
massene skuUe forene ~eg.
Men i virkeligheten viser ~let
bare revisjonistenes og opport unistenes evne til å skUre
frakk etter som vinden blåsr:
Lin Piao mente nemlig a
Kulturrevolusjonen var el
• virvar• og ~ kaoS». Han mente
ogsa at Kinas økonomi hadde
stagnert og gått tilbake p.g.a.
Kulturre.,olu ~J•lDl'n.

Hva

sa

med JJ , S4.' på\!ar
Ku lt urrevolusjonen e t ,., in ar>
standene·~
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er
samer
Shanghai var ett av de siste stoppestedene på Rød Ungdom
delegasjonens rundreise i Kina. Vi har hørt mye om »Verdens
største by», og visste at det var en stor industri- og havneby.
Overalt i Kina merket vi Shanghais betydning som industrisenter. Biler het Shanghai, maskiner, vifter, klær, ja nær sagt
alt mulig ble produsert i denne gigantiske byen.
Havna i Shanghai er delt
opp i 10 distrikter, og vi får
besøke 5. distrikt. 5. distrikt
har plass til 10 - 12 båter om
gangen og har 3200 ansatte.
Av de 3200 er det 400 kvinner. Kvinnene deltar ikke i
direkte sjauearbeid, de kjører
lastebiler og kraner, og noen
arbeider på kantinene.
Eid av imperialister

Havna er over l 00 år gammel. Før frigjøringa i 1949

8

var den eid av imperialister.
Da var havnearbeidet det
lavest ansette, arbeiderne ble
kalt »kuliel')).
Veteranen Sung Ji Qian forteller at han h ar arbeidet har
siden 1936. »Før 1949 var det
ikke faste jobber her på
havna. Denne delen av kaia
var delt mellom en engelsk
bank, en japansk kapitalist og
en kinesisk byråkratkapitalist.
På den tiden var det ikke så
mange båter som i dag, så

kapitalistene hadde få faste
arbeidere og tok inn løsarbeidere etter som det var
bruk for det.
Arbeidet var tungt, før frigjøringa var det bare 3
maskiner her, 2 kraner og en
lastebil. Men arbeidskraften
var så billig at det lønte seg
ikke å bruke maskinene. Ofte
var det tunge sekker, som
f.eks. risen fra Vietnam. Den
kom i 100 kg-sekker, og sukkeret fra Taiwan kom i
150-180 kg-sekker. Dette
måtte vi bære på skuldrene
ofte opp i 6. etg. på lagret.
Orket ikke gifte m eg

Lønna var bare nok til mat
til arbeideren selv. Vi hadde
ikke skikkelige klær og sko.
Da jeg var blitt 20 år var jeg

Ul

rrer

veldig sterk, klarte å bære
240 kg-sekker. M~n jeg var
ungkar, jeg orket ikke å gifte
meg. Likevel ble det ikke nok
mat av lønna.
Formennene jaget oss som
dyr. Kapitalistene ansatte
indiske, jødiske, hvit-russiske
og noen få kinesiske formenn.
De hadde enten en trestokk
eller en pisk i handa. En gang
hadde jeg tatt en linsekk og
bundet rundt føttene, for vi
hadde aldri sko. En lakei {formann) oppdaget det. Han slo
meg i ansiktet til jeg blødde,
og så tok de meg bort til
gjerdet og låste meg fast med
håndjern. Der måtte jeg stå til
kl. 2 om natta. Vi ble ikke
behandlet som mennesker.
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Vi streiket i 1946
Vi hadde ikke så høyt
politisk nivå, men som formann Mao sier: »Der det er
undertrykking, er det også
motstand». Vi streiket flere
ganger. F .eks. i 1946, på den
militære kaia. Vi streiket i 6-7
timer og hevet lønna vår med
50 %. Og en annen gang det
samme året skulle vi laste inn
våpen og ammunisjon i landgangsfartøyer. Vi nektet å
gjøre dette, og ble slått og
pisket av amerikanske og
kinesiske politimenn. Men vi
satt og nektet å gjøre det.
Lin Piao ville
gjenninnføre kapitalismen
Kapitalistene
utnvttet
konfutseianismen til å forgifte
arbeiderne. Vi unge tenkte

>>

ofte over hvorfor det er slik
undertrykking. Men de gamle
sa at det var bestemt av him·
melen. Kapitalistene brukte
det de kalte »himmelsk mandat». lin Piao snakket ogsl
om medfødt geni, og det er
d~t samme. Lin Piaos linje
Vllle gjenninnføre kapitalismen i Kina. Hans linje ville
ført oss havnearbeidere tilbake til livet slik det var før
frigjøringa.
Herrer på havna
E:tter 194~ giftet jeg meg,
og 1 da~ kan Jeg forsørge mor,
kona nu og 4 barn på 8 timers
dag. Etter frigjøringa fikk vi
også fast arbeid. Nå er det vi
som er herrer på havna».

Slike hus bodde kinesiske arbeidere i før frigjøringa
og den sosialistiske revolusjonen.Sammenlikn dette
med bildet øverst på s. 3 !
Da den italienske filmregissøren Antonioni var i
Kina filmet han dette huset ( som står på et museum)
og sa at slik bodde det kinesiske folket i dag !
Antonionis filmserie har også vært vist i norsk TV, og
har blitt sterkt kritisert i hele Kina.

9
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Mitler, den europeisk!
sivilisasjons redningsl
Klassekampen var skjerpa i tida kring 1919. I. verdskrigen
var nett slutt. I Russland hadde arbeidarane teke over makta
og danna den fyrste sosialistiske staten i verda. Også i Noreg
vart arbeidarrørsla sterkare. Arbeiderpartiet var radikalisert.
Nokre år seinare vart det for ei tid med i Komintern. Denne
utviklinga skremte borgarskapet. Dei måtte gjere noko for å
halde på makta si. Dei ville prøve å få ungdomen over på si
side. Derfor starta dei i 1919 Unge Høire. Og frå den tid og
heilt fram til i dag har Unge Høgre vore kapitalen sin trufaste
tenar.
Høgre og
Unge
k a m pane i 30-åra.

streike-

20- og 30 åra var kriseår.
Mange fabrikkar vart nedlagt.
fleire bankar raste saman og
det vart tvunge gjennom
lønsnedslag. Arbeidarklassen
førde mange harde og bitre
kampar. 1 1923 var jernarbeidarane i streik i 8 månader. Men det skulle verte hardare. I 1931 kravde NAF
Arbeidarane
lønsnedslag.
nekta å gå med på det. Omlag
100 000 mann var i konflikt.
Mange stader var det kampar
mot streikebrytarar.
Unge Høgre var på plass, på
kapitalen si side mot arbeidarane. I avisa Unge Høire nr.
7 1931 skreiv dei om streikebrytaren: »Nettopp fordi faggjort
har
organisasjonen
streikbryteren til vår politiske
kampfelle, stiller vi oss solidariske med ham.» Det seier
mykje om kor arbeidarfiendtlege Unge Høgre er, og også
streikereaksjonær
kor
brytaren si rolle er, som ein
kampfelle for Unge Høgre og
kapitalen.
Hitler, NS og
borgarkrigen i Spania
1 fyrstninga av 30-åra var
Hitler i ferd med å kome til
makta i Tyskland. Han blåste
til kamp mot bolsjevisme og
jødar. Dette passa fint for
i Tyskland,
storkapitalen
\kai
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(Krupp, I.G. Farben), og dei
let han ture fram.
Også Unge Høgre var merksame på Hitler og det han
dreiv med. I ein ledarartikkel
i avisa Unge Høire frå nr.3,
mars 1933 finn vi dette: »Og
det er i første rekke en kulturkamp Hitler fører. Og
fordi det er Tysklands frigjørelse
fra
marxismens
kvelertak det gjelder, har han
rett når han sier at hele
Europa bør være ham takknemlig for hva han gjør.
Makter han å rense sitt land
for den kommunistiske farsott
så har han sannelig
gjort seg fortjent til navnet
den europeiske civilisasjons
redningsmann.»
Eit år seinare, då Quisling
organiserte Nasjonal Samling
gjekk Unge Høgre og Høgre
til sterke angrep på NS, ikke
fordi dei var facistar, men forde dei var for radikale! ! Dei
meinte at NS ikkje var i stand
til å føre ein så god kamp mot
kommunismen som dei var.
I 1936 prøvde Franco og
hans fasciststyrker å styrte
den spanske regjeringa. Dette
var starten på ein blodig
borgarkrig som varte i 3 år.
Franco og hans såkalla nasjonalisttropper fekk støtte frå
Hitler, Mussolini og — Unge
Høgre her heime. Framleis i
bladet deira, no frå utanriksnytt i nr. 21 frå november
1936 finn vi dette: »Hvordan
det nu går med det, så er

borgerkrigen i Spania uten
tvil trådt inn i sitt kritiske
stadium. Men hver dag vokser
bolsjevikenes innflytelse og
virksomhet såvel i Madrid
som i Barcelona. Desto viktigere er det for det nasjonale
Spania (Franco, vår anm.) å
gjøre kort prosess så sant det
er mulig, for at også ikke
Spania skal bli en rød festning
bolsjeav
fremme
til
revolusjonære
vismens
planer.»
Unge Høgre tok etterkvart
avstand frå Hitler, noko dei
var meir eller mindre tvungne
til. Men som vi skal sjå er det

ikkje noko tilfelle at dei
støtta han. Det var berre for å
redde seg sjølve at dei omsider tok avstand frå han.
NATO
Etter 2. verdenskrig prøvde
dei Vest Europeiske landa
saman med noko andre, og
med USA i spissen å lage
noko dei kalla eit forsvarssamarbeid. Det var sjølveste
Sovjet under ledelse av Stalin
dei skulle forsvare seg mot.
Ovelsestelegramma
som
Narve Trædal avslørte for eit
år sida syner tydeleg kven
Nato eigentleg er retta mot.

» Millioner står bak meg », sa Hilter. Her er den tyske fotografen John Heartfields oppfatning av dette. Unge Høyre hadde sterk
sympati for Hitler i begynnelsen av 30-åra.

fr,.4~~"
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Unge Høgre propaganderte
(sjølvsagt) for at Noreg skulle
verte medlem i Nato. Også i
dag gjer dei (sjøsvsagt) sitt
beste for å bortforklare det
som har vorte avslørt i den
siste tida.
Unge høgre og
Vietnam-krigen
I 60-åra vart det tydelegare
og tydelegare at frigjeringsrørslene i Vietnam og dei
andre Indo-Kinesiske landa
ville drive imperialist-makta
USA ut av landa deira. USA
økonomiske
har enorme
interesser i Indo-Kina, noko
som gjer at dei ikkje gir opp
kampen utan vidare. Sjøl om
USA i dag formelt har trukke
seg ut av Vietnam, så er det
USA som gjer at Quisling
regimet i Saigon framleis sit
med makta over områder i
Sør-Vietnam.
Unge Høgre har spela ei
svært reaksjonær rolle i denne
saka. Dei har gjennom heile
60-åra konsekvent forsvart
USA sine gjerningar i Vietnam. Dei har laga forskjellige
t.d.
som
organisasjonar
Komiteen for Syd øst Asia,
for å fremma sin folkefiendlege politikk.

Unge Høyre har alltid stått mot arbeiderklassens interesser, noe de har demonstrert også på
1. mai. Bildet er fra Oslo i år der silkeramp slapp flere røykbomber under møtet.
Så kom kampen mot EEC.
I dag har dei moderert seg
GFO stille og roleg vart nedDet er ikkje nødvendig å
noko. For å gjere seg anstenlagt.
dige kan dei ikkje lenger forskrive så mykje om det. Unge
Unge Høgre i dag
svare USA sine gjerningar. I
Høgre svikta sjølvsagt ikkje
Situasjonen i dag er prega
staden forsvarer dei Quislingsin konsekvent reaksjonære
av at venstresida er i framregimet i Saigon og går til
bakgrunn. Dei stilte seg på
gang. Ungdomen har vorte
harde åtak på FNL og Nord
storkapitalen si side og forradikalisert. Stadig fleire bryr
Vietnam. Resultatet er det
svarte den truselen som
seg om kva som skjer i Noreg
same, dei står på kapitalen og
imperialistmakta EEC er. Dei
og i verda omkring.
reaksjonen si side mot den
Unge Høgre gjer eit forsøk
folkelege frigjeringa. Men er
på å få seg sjøl til å sjå
NGS
det noko nytt frå Unge
folkelege ut. Dei har teke opp
Under EEC-kampen tok
Høgre?
slike ting som forurensing,
Norges Gymnasiastsamband
fråflytting
av landsbygda og
avstand frå EEC og deltok i
skulepolitikk for å virke »radiDette
motstandsarbeidet.
kale», om ein kan bruke eit
tålte ikkje Unge Høgre. Dei
bt
slikt
ord i samband med Unge
nato confidential
gjekk ut av NGS. Men dei
Hogre. Men bak frasene deira
øv «firen sand» / nato hemmelig
gjorde ikkje berre det. Med
undergraving
finn vi den same Unge Hogre
stor ståhei og god pressemassemøter og demonstrasjoner ved ekstremister i larvik,
som tidligare. Dei er ennå like
dei
noka
dei
dekning starta
bode og tromse. kommunistiske anti nato løpesedler delt ut i
reaksjonære.
Det
einaste
kalla Gymnasiastenes Fellesoslo. intens landsomfattende propaganda kampanje til
dei
kan
oppnå
er
å
føre
ungstøtte for kommunistisk anti nato virksomhet. soldater
organisasjon. Dette skulle
inviteres til å støtte fienden.
dommens
kamp
på
villspor.
NGS.
vere eit alternativ til
prioritert
Vi må ikkje la oss lure av dei
GFO var ein splittelsesorganiøvelse
øvelse
øvelse
»folkelege»
frasene
deira.
sas;on som svekka elevane si
bt
kampkraft. Men GFO var
dømt til undergang. Den var
berre støtta av Unge Høgre og
mangla heilt oppslutning. Det
tok heller ikkje lang tid før
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PORTUGAL
Regjeringa i Portugal har forbudt den venstreorienterte
avisa» Luta Popular ». Redaktøren av avisa ble arrestert i
juni.
Gruppa bak » Luta Popular ledet en demonstrasjon
som ble omtalt i tre kveldsaviser i Portugal. Disse tre avisene ble forbudt, men etter kraftige protester ble forbudet opphevet etter et par dager. I stedet forbudte
regjeringa med det portugisiske » kommunistpartiet » i
spissen den venstreorienterte avisa.

rog granat,.... ♦
«4»,,;z„

ei bok som
alle fagorganiserfe må
lese
AKP(m-ns faglige studiebok er kommet. Boka er delt inn i
tre deler,den første tar for seg det norske klassesamfunnet. i
denne delen behandles klassene, arbeid og kapital, staten, kriser,
arbeidsløshet, imperialismen og sosialismen.
Andre delen av boka er om tariffoppgjørene, og tredje delen
om den lokale kampen. Til slutt følger studiespørsmål til hvert
enkelt kapittel.
Vi vil anbefale alle fagorganiserte og yrkesskoleelever å lese
og studere denne boka, enten i grupper eller enkeltvis. Studier
av denne typen er nødvendig for å føre en riktig faglig politikk,
og for å møte LO-byråkratidt taktikk i fagforeningene.
Vi spår boka ei lys framtid som kokebok i fagforeningspolitikk på klassekampens grunn.
Boka er på 208 sider i stort format og koster kr. 34,50.
12
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nytt skoleår starter:

KJEMP NED
GYMNASLOVA
BIT FOR BIT •
Den forhatte gymnaslova er
vedtatt av »våre folkevalgte»
(sjøl om de måtte gi etter på
enkelte saker). Nok et eksempel på at Stortinget danser
lydig etter oljekapitalens pipe
og tråkker folkets krav i søla.
DNAs oppskrytte underskriftsaksjon for »Enhetsskolen» fikk 780 underskrifter. De kan vel ikke engang ha fått alle byråkratene
sine i Oslo med på lista. En
underskriftsaksjon blant foreldre på et gymnas i Nord
Trøndelag viste ca. 80 % mot
lova.
Elevmotstanden
er
enorm.
Vi kan ikke stanse kampen
for våre interesser fordi om vi
får et såkalt »demokratisk»
vedtak tredd ned over hodet.
La oss ikke gi dem »ro» i
skoleåret 74 - 75!
30—timers uka igjen.
Det nye gymnaset skal tidligst innføres høsten -75. Før
det skal KUD og fylkesskolestyrene gjøre en masse forberedelser. Skolene skal få
greie på hvilken timeordning
de skal ha. Med det lave
rammetimetallet Stortinget
har vedtatt (108), kan det
ikke bli annet enn 30-timers
uke. Vi trenger 35-timer og
skikkelig valgfrihet. Da må vi
presse rammetimetallet opp
gjennom kamp for ekstraStatsover
bevilgninger
budsjettet og fra fylkesskolesty rene. Kravet er 120 ramme
timer.
Hvis lova ikke skal innføres
før høsten -76, kommer KUD
til å prøve seg med gymnas-

i
tiltak
lovforberedende
reformgymnaset, yrkesskolen
og kanskje t.o.m. i det vanlige
gymnaset. 1. klassene som
begynner neste høst kan få
diktat om 30-timer. Yrkesskolen kan få redusert timetallet sitt.

kommer langt ned på statens
prioriteringsliste. I år må alle
utdanningssøkende samle seg
til felles kamp mot statsbudsjettet gjennom demonstrasjoner og streiker.

Skal vi hindre 30-timers
uka må vi igjen ta i bruk
streik — endags-streiker og
langvarige streiker.

Fylkesplanene.

Statsbudsjettet.

kommer i november og blir et
oljebudsjett. Staten skal investere stort i oljeutvinning
og oljeindustri. Pengene skal
de ta fra skolen og helsevesenet. Vi kan vente lusebevilgninger — og det i ei tid da
elevtallet skal øke med 5000
pr. år, og det nye gymnaset
skal innføres! Reformgymnasene har hatt ca. 20 % mer
enn vanlige gymnas. Statsbudsjettet kan komme til å ha
ei øking som ikke engang
dekker prisstigninga. Bevilgningene til stipender og nynorsk og samiske lærebøker

Hvert fylke skal vedta en
plan for hvordan de skal gjennomføre det nye gymnaset
sitt fylke. Der skal det stå
hvor nye skoler skal bygges,
hvor mange elever som skal gå
der og hvilke skoler som skal
nedlegges. Etter press fra elevene har Stortinget vedtatt at
det ikke skal være mer enn
450 elever i et nytt gymnas.
Men mange fylker har allerede planlagt skoler med 750
og 1000 elever (F.eks. Fossum i Oslo, Elverum, Tønsberg og Ås) Kravet blir at
ingen skoler skal ha mer enn
450 elever og at ingen skoler
skal nedlegges. Elever og lærere i hvert fylke må sammen
med fagforeninger ta opp
kraftige protester mot skole-

sentraliseringa.
Normerte prøver?
I vinter kommer del 2 av ei
innstilling fra en statlig evalueringskomite. Den kan foreslå normerte prøver, sentralt
prøvebyrå og nedtrapping av

eksamen. Alt dette er saker
som elevene bittert har kjempet imot. Innstillinga må diskuteres på alle skoler og allmannamotene må forplikte
seg til boikott av normerte
prøver under alle slags dekknavn.
Vi har et ganske hardt år
foran oss. Skal vi hindre staten og sosialdemokratene i å
forverre skolehverdagen, må
vi ruste oss godt til kamp.
Den første tida må brukes til
studier av statens planer og
diskusjoner i klasser, basisgrupper og elevråd/allmannamøter. Særlig er det viktig å
fortelle de nye 1. klassingene
om hva som skjedde i fjor
osv. Vi må bli enige om de
viktigste krava og aksjonsformene. Samtidig må vi
styrke NGS og YLI på hver
enkelt skole og på fylkesplan
13

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

SV på tinget var ett av de få
partiene som gikk mot loven.
Men i løpet av kampen avslorte de til dels grove feil i
politikken.
Vi tar opp disse feilene
fordi det er mange som ikke
veit om dem. Dessuten syns vi
at de er gode eksempler pa
hva opportunister gjør når de
kommer i parlamentet;

SU på tinget

Farlig vakling om enkle
30—timers uka.
Elevenes og lærernes konsekvente nei til 30-timers uka
fikk svak gjenklang pa Lovebakken. Etter Lektorlagets
avtale med KUD om »valgfrihet» mellom 30 og 35 timer
sto det i Kirke- og Undervisningskomiteens innstilling til
Statsbudsjettet: »Komiteens
medlem Hauglin vil peke pa
at denne avtalen ikke skaper

den nødvendige avklaring av
situasjonen. Dette medlem vil
understreke det uheldige i at
NGS ikke ble tatt med pa
forhandlingene i likhet med
Norsk Lektorlag.» Sa foreslår
SV 2 millioner (i tillegg til
Kirkeog
Undervisningskomiteens 2) til styrkingstiltak for å kunne gjennomføre
»valgfriheten». Hvor blir det
av støtten til elevenes krav?

Hvorfor går ikke Hauglin konsekvent imot 30-timers uka
og foreslår bevilgninger som
kan gi elevene 35 og 36 timer
slik de ville ha det?
På galleriet var det fullt av
elever. Noen tok fram en
transparent der det sto: »Nei
til 30-timers uka!» Aksjonen
ble ikke mottatt med begeistring i SVs stortingsgruppe
eller blant ledende SVUere.
»Dere ødela SVs arbeid på
tinget! », var deres kommentar.
Gymnasloven.
SV krevde at loven skulle
trekkes tilbake og omarbeides. Går det an å omarbeide
en tvers igjennom råtten lov?
SV sa klart i fra at fagutdanninga ville bli undergravd
og at yrkesskoleelevene ville
bli hardt rammet av loven.
Dette er bra. Men Hauglins
innlegg hadde undertoner av
at det var gymnaset, som hindret en sterk utbygging av
yrkesutdanninga. »Lovforslaget innebærer en rasering av
yrkesutdanninga på det teoretiske gymnasets premisser.).
(Elev -70) Nei, Hauglin! De
er på monopolkapitalens og
ND As premisser. Viderer
snakket han om gymnasiastene som fikk ekstra timer t.1
elevrådsarbeid, uten å ta skikkelig opp at loven rammer
gymnasiaster og lektorer i
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aller høyeste grad. Dette kan
tjene til å splitte yrkesskoleelever og gymnasiaster — noe
DNA nettopp prøvde med sin
hets om at gymnasiastenes
interessekamp er reaksjonær
og retter seg mot yrkesskoleelevene.
Den groveste feilen er imidlertid at DNA ikke brennmerkes. Hauglin i innlegget
sitt under gymnaslovdebatten: »Jeg synes også det er
grunn til å markere at Arbeiderpartiet og SV står sammen
mot de borgerlige partiene
med forslaget om at det skal
være arbeiderflertall i yrkesutvalgene og med kravet om
at den borgerlige dominans i
lærebøkene skal balanseres
med alternative framstillinger.
Her blir det sannelig litt å
gjøre for Pax-forlag! »Når
skal SVs stortingsgruppe forstå at DNA er et borgerlig
parti? Har ikke kamper. om
gymnasloven vist det? Elier er
det sånn at DNA egentlig har
den 'sosialistiske politikken
om enhetsskolen helt i orden
— bare at de er gjerrige på
pengene. SV har ikke grepet
at DNAs »sosialistiske» offensiv for den såkalte »Enhetsskolen» er et storslagent skuespill som skal få ærlige arbeidere til å svelge gymnasloven.
Det er ikke en tøddel virkelig
sosialisme i DNAs preik uansett hvor rødt det kan se
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Redd for å bli isolert?

SV prøver hele tida å komme med »realistiske» forslag.
Da Statsbudsjettet var opp i
fjor høst fremmet SV forslag
om stipender til de utdanningssøkende som riktignok
var høyere enn regjeringas,
men som lå under det alle
utdanningssøkende
hadde
stilt som minimumskrav.
Grunn: SV hadde foreslått
nedskjæringer på 800 millioner på forsvarsbudsjettet.
Dette skulle fordeles til for-

DNAs gymnaslov,
i pakt med storfinansens ønsker

krav
skjellige formål — . KUD fikk
35 millioner og da var det
umulig å få »nok» til stipendene. Med en slik politikk
ender man i en håpløs sosialdemokratisk hengemyr.
Hvis man så skal ta sjølkritikk holder det i hvert fall
ikke å gjøre det slik som Otto
Hauglin gjør det i Praxis
nr.3 »Vi gjorde nok ingen fullgod jobb, men det er vanskelig å si hvordan vi ellers skulle
ha arbeidet. Tidsfristene rammet oss sterkt, vi hadde bare
tida 9 - 26. november å gjøre
jobben på, dette gjaldt hele
statsbudsjettet.
Dessuten
hadde vi på det tidspunkt for
dårlig utbygd kontakt med
SVs utenomparlamentariske
organ. Som eksempel kan jeg
nevne at vi ikke var oppmerksomme på SVs valgløfter om
studiestipender. Men det er et
generelt problem hvordan vi
gjennom Stortinget skal følge
opp gode massekrav. Hvis
man skulle legge sammen alle
krav
fra interesseorganiville
utgiftssasjonene,
rammene gå i taket som en
champagnekork.»
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skolen el
tveegga sverd
Mange går rundt med en forestilling om at hendelser i samfunnet og naturen skjer uavhengig av hverandre, at nyskapninger forekommer bare fordi det finnes kloke hoder osv.
Forfatterne av det kommunistiske manifest, Marx og Engels,
viste oss at virkeligheten er annerledes. De hevda at ingenting
som skjer hverken i samfunnet eller naturen kan sees isolert,
men at hendelsene er avhengige av hverandre.
Det samme gjelder skolen. Skolen har vært forskjellig til forskjellige tider. Skolens utvikling og innhold bestemmes av klassekampen og av hvor langt produksjonen og teknologien har
utvikla seg.
Kirken var den første institusjonen som starta organisert
undervisning i Norge. Dette
første forsøket på »skole» var
sjølsagt ikke noe en eller
annen prest eller biskop fant
på ut fra sitt eget kloke hode.
Nei, dette »påfunnet» var et
nødvendig
resultat
av
endringer i samfunnet. I tida
fra reformasjonen i 1536
fram til konfirmasjonen blei
innført 200 år seinere, var det
mange bondeopprør i Norge.
Det er ikke så godt å lese seg
til hvilke krav de norske jordarbeiderne stilte i den borgerlige historia vi pugger på
skolen. Men vi vet at det var
krav som retta seg mot
danskene og storgodseierne
og for at bøndene skulle eie
jorda sjøl. Som de tyske
bøndene på samme tida sa det:
»Kan dere peke på hvor i
bibelen det står at kirken og
godseierne skal eie jord og vi
skal arbeide for dem?»
De mektige herrer for fire
hundre år siden var ikke dummere en de mektige i dag.
Kristendommens »vend det
andre kinnet til» — ideologi
var som støpt for deres
hensikter - nemlig fortsatt
undertrykkelse og utbytting
av de fattige jordarbeiderne.
Tenk å få folk til å tro at de
ble straffa etter døden hvis de
ikke ydmykt underordna seg
mens de levde på jorda! Men
godseierne måtte ha sine med-
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hjelpere. Og her kommer
skolen inn i bildet — hvordan
skulle folk styrkes i troen på
Jesus og dommedag om det
ikke fantes folk som kunne
lære dem det? For godseierne
var saken klar: Noen måtte
lære å lese for å preike
passivitet og underkastelse til
de undertrykte.
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Hvorfor fantes det så ingen
skole for dette? De materielle
forholda folk levde under
krevde ikke at folk kunne lese
og skrive. Hva skulle en leilending med denslags, han
lærte fort nok å grave i jorda
uten å ha bøker til hjelp.
Ettersom samfunnet utvikla
seg og blei mer komplisert,
blei krava til folks kunnskaper høyere. Den store forandringa kom med framveksten av storindustrien. For
at arbeiderne skulle klare jobben sin, måtte de tilegne seg
de mest elementære allmenn-
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kunnskaper. Bare tenk hvilke
vanskeligheter en som i dag
ikke kan skrive navnet sitt
eller ta i mot skriftlige
beskjeder møter hver eneste
dag. Han ville rett og slett
ikke kunne gjøre jobben skikkelig, og dermed ville heller
ikke
kapitalistene
tjene
penger.
Dette er hovedgrunnen til
at obligatorisk 7-årig folkeskole blei innført i Norge i
1889. Med storindustri hadde
samfunnet kommet opp på et
høyere utviklingstrinn, store
mengder
arbeidere
ble
tvunget inn i et nytt levesett,
og krava til deres kunnskaper
ble tilsvarende høyere. For at
utviklinga av industrien skulle
fortsette hadde kapitalistene
bare en mulighet: Lese- og
skrivekunsten som før hadde
vært forbeholdt overklassen,
måtte nå bli noe som folket
mestra. Men kapitalistene sto
her overfor et dilemma som
de aldri vil komme ut av:
»Hva om arbeiderne bruker
sine kunnskaper mot oss?»
Men kapitalistene var tvunget
til å ta denne sjansen, hvis
ikke
ville
utviklinga
industrien ha stoppa opp, og
stagnasjon er uforenlig med
kapitalistenes hunger etter
stadig mer profitt.

Hva gjør så kapitalistene for
å prøve å hindre at arbeiderne
bruker sine kunnskaper mot
dem? Skolebøkene er skrevet
av folk som ser på det kapitalistiske samfunnet som det
ideelle. Indoktrineringa foregår i alle fag, kanskje mest
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tydelig i historia. De borgerlige historiebøkene framstiller
historia som kongenes og
keisernes historie. Med unntak av prinser og prinsesser
skulle en ikke tru at noen av
oss hadde forfedre. Det
eneste vi lærer på skolen som
tyder på at også arbeidere har
forfedre er i kapitlene om
fødsel i biologi, om egg - og
sædceller osv. for kongene
kan da ikke ha vært med på
oss alle?
Kapitalistene gjør altså sitt
for å styre utviklinga inn i
baner som passer dem. Hva
gjør så arbeiderklassen? Her
er vi inne på det andre forholdet
som
bestemmer
skolens utvikling og innhold,
nemlig klassekampen. Det
forholdsvis høye nivået på
allmennutdanninga i Norge er
ikke bare et resultat av at
produksjonen er utvikla og
komplisert. Den styrken den
organiserte
arbeiderklassen

utvikler seg i takt med endringer i produksjonen. Det
som karakteriserer næringslivet i Norge i dag er for det
første at de kapitalistiske enhetene blir stadig større,
monopolene styrker sin makt.
Et annet karakteristisk trekk
er stor ommlegging i produksjonen - olja er i ferd med å
bli et virkelig eventyr, for
monopolene. Kapital trekkes
ut av mindre profittgivende
industrier som f.eks. tekstil,
og investeres i olje. Av di 10
milliarder kroner som skal
investeres i bergverk, skal over
halvparten inn i olja. Samtidig
- dette er ikke et eventyr
som vil vare evig, store omlegginger i industrien vil
komme i framtida også.

HER HAR vi ikKE BRUK FOR EKSTREMISTER
HAE-HÆ

Kapitalen trenger et skolesystem som passer til to
sterke tendenser i det norske
næringslivet nemlig sentraliseringa, og det at folk kom-

GFIRY-"Pt

En elev ved Sogndal gymnas

har kasta inn for å heve allmennutdanninga og sine egne
barns viten, har vært av stor
betydning for hvordan skolen
har blitt forma i Norge. Bl.a.
så var kravet om 7-årig folkeskole fremma med stor styrke
av arbeiderbevegelsen i Norge.
Det vi har sagt hittil kan
lære oss en god del om det
som foregår i dag. Nå står en
ny stor skolereform for døra,
ett
nytt
gymnas
skal
utformes. Når vi skal analysere hvorfor endringa kommer akkurat nå, må vi igjen se
på samfunnet som helhet. Vi
har sett før at skolesystemet

mer til å måtte skifte yrke
flere ganger i løpet av livet
sitt.
Og
det
»sosialistiske»
Arbeiderpartiet har tatt på
seg den ærefulle oppgaven å
utforme dette skolesystemet,
en oppgave som de har løst
bra - for kapitalistene.

strøyk i 1. gym i år. Han hadde
to enere, men lå ellers bra an.
Til vanlig pleier elever som
stryker få lov til å gå om igjen.
Denne eleven hadde til og med
mer enn nok poeng fra ungdomsskolen til å bli tatt inn
igjen, dersom han hadt:e fatt
lov til å bli vurdert på »ile
med de nye søkerne som
kom fra ungdomsskolen i år.
Dette skjedde ikke. Eleven
var kjent som en av dem som
stilte seg i spissen for interessekampen på gymnaset, sont
en progressiv. Lærerrådet
» tilrådte » han ikke å gå året
om igjen. Han fikk ingen videre begrunnelse. Dette kunne
de gjøre etter reglene fra
KUD i dag; » Lær«i z;gir
*ngen
ved avs
`t en eki,'
tytt
eller gy

ikke ble flyttet opp, er s k i kk e t til å tas inn for annen
iffiftg.( I HOPP,flYiling
Eleven meldte da sjølsagt fra
at han likeztel ønsket å fortsett
på skolen. ''Etter en tid fikk han
brevfrarektorkollegie t i Sogn og Fjordane som
egentlig slett ikke hadde noe
med saka å gjøre. De hadde
støttet opp om lærerrådets
tilråding. Heller ikke de ga
noen begrunnelse.
For det første er KUDs lov
et grovt overtrant mot elevenes demokratiske rettigheter.
Ingen I.-klassing må bli sparket fra skolen fordi kererrådet
ikke finner han/henne » skikket »! For det andre er denne
saka et stygt eksempel på forfølging av de progiessive
ekvene på denne skolen.
Eleven kommer til å anke
saka.

17

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

INTERVJU MED FORMANNEN I RØD UNGDOM I SVERIGE, RONNY SCHUELER :

skolen l Sw

er

at i:.om.

- Hvorfor ble Rød Ungdo m i
stifta,
R onny
Sverige
Schueler?

- Rød Ungdom ble stifta
fordi det ikke fantes noen
revo lusjonæ r
masseorganisasjon for ungdom i
Sverige fra fø r av. Fø r vi satte
i gang fantes bare ungdomsforbundet til VPK, nemlig
KU og SKU(m-1), ungdomsforbundet til KFML(r). VPK
og KU i Sverige står stort sett
for den samme politikken
som NKP og KU i Norge,
KFML(r) og SKU(m-1) tilsvarer
Hovden-gruppa
i
Norge. Kort kan en vel si at
på hver sin måte avviker både
KU og SKU(m-1) sterkt fra
det vi mener et revolusjonært
ungdomsforbund skal være.
KU er i likhet med i Norge
en Sovjetvennlig organisasjon,
og en organisasjon som på
tross av at de har en del
medlemmer, ikke på noen
måte har vært i stand til å
mobilisere ungdommen til
kamp, men bare har vært en
støtteorganisasjon for VPK i
valg.
SKU(m-1) er en venstre-

opportunistisk organisasjon.
De kaller seg kommunister,
men i virkeligheten føre r de
en politikk som bryter med
de
fleste
kommunistiske

pnns1pper. De har splitta
kampen overalt der de har
dukka opp, både i militæret,
på arbeidsplassene og f.eks. i
Svensk-Kinesiske vennskaps-

sambandet. Sekterismen deres
førte dem ut i ei organisasjonskrise som de nå prøver å
rette opp med »sjølkritiklo>.
Det sies en del bra i denne

Helge Øgrim og Ronny Schueler.

FELLESUTTALELSE MELLOM RØD UNGDOM, SVERIGE OG RØD UNGDOM, NORGE:

MOT BEGGE SUPER
Fellesuttalelse Red Unadom Sverige/Red UnødoJn

J den aati-imperialist.iate
kampea. l daa JrJenneteanes

Norge

..erdenesituujonen av store
fo.randriøpr. De to mper·
maktene USA 01 So.-j_et
konkurrerer om terde•
herredømmet 01 samarbeider
amtidit JIIOt den ~·
verdena folk. De to mper·
maktene trøer alle folka fribet
01 seiYstendJihet. til 01 med
de aordiske folkenes. 01 deres

e Pl

et fellesaaete mellom
Red Uqdom. Sftri(Je 01 Red
Uafdom. Norp 6 - 7 juH ble
den iøt.,....nale situa.tonen.. Uftldommena kamp i
de to landene 01 .dre oraaldsasjonen arbeid for l styrke
du reYOluajonare unadomsbeYeaeJsen dislmtert. Metet
vedtok
felpade
fellee-

.Den

attalelse:
proJrelåre
....,.
dommen i Nordea lw i

JU111e lr ldørt eaflor innsats
18

oppruatDinJ eter kripfarea.
Samtidia dannes en eøbetUa
beveaeløe i den tredje nrden
mot supermaktenes kontrOU
01 utplyaclriøø ø folkene.
• For Red Unødom S'feriøe
oa .Red Uøadom Norp l1bcna for .eøbnr anti-

imperiaUst - er det i denne
situasjonen en nedvendia
OPPiave i reile kampen mot
beae de to supermaktene 01
byae en bred soHdaritetsbeYeaelse for de undertrykte
folkenes kamp mot imperia).
ismen.

e l daa bn løpa sosialist stl
nøytral tU Sovjetunionens
nye rolle i verden. Den
revolu.,nare
nØidommen
hevder at Sovjet av i daa ikke
har noen tina til feDea med
det soliaUstiake samfunnet vi
lr,iemper for, men tvert om
hat blitt en l'O'fpiak imperial-

istmakt. Samtidia forsøker
So'fjetlederne ideol01isk i avvæpne arbeidere 01 undertrykte i aUe land ajennom sin
teori om •fredeU, overpna til
soaiali81neøt. l de nordiske
landene fiønes orpnisaajoner
som vUUa sprer de sovjetiske
teoriene blant uqdoltlmen 01
som pistir at Sovjet er et
sosialistisk land. Dette er
uforenUa med uøadommens
aati-bnperialistilke kamp som ml .,ue sea mot beae
de to supermaktene - oa
utvikJinøen av en virkelia
revolusjoner
UJIIdom.
bnqe1ae.
e &lde i Norp 01 Sveriae
lever
UDJdommen DDcler
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o

sa
klaSer>>
sjølkritikken, men den tar
ikke noe virkelig oppgjør med
feila. Det ser forresten ut til
at de har vanskeligheter med
denne sjølkritikken, organisasjonen er splitta innad, og vi
ser dem nesten ikke på gata
med aviser osv. lengre.
I denne situasjonen var det
klart at Rød Ungdom fylte et
behov. For det første fantes
det ingen organisasjon blant
ungdommen med en riktig
revolusjonær politikk, og
heller ingen som satte seg som
mål å masseorganisere ungdommen på et virkelig
revolusjonært grunnlag.

- Hvordan har Rød Ungdom
utvikla seg i det året som har
gått? l
- Vi synes det har gått fort
fram, allerede nå har vi lag på
over 60 steder i hele Sverige.
Vi har fHt godt fotfeste blant
unge arbeidere, f.eks. i grafisk
i Stockholm. Men det er store
oppgaver å ta fatt på. Elevene
i Sverige har ingen brukbar
organisasjon
for gymnasiastene, og vi har heller ikke
noe tilsvarende YLI i Norge.
- I Norge sies det ofte at det

harde forltoM- S.....t lwdt
utnytt• de UJ11e arbelderae
10111 ofte Ur lenaer IOID det
knapt lir aa l leve pl. Daa
boraerlile atatea. aDder
IOI'ialde. .bat- Welle,
retter ~ nye aqrep aot
unadommeu
IOiiale
OI
ekonoailke si~n.

• Men .....onuaen lur reiat
bmpea for sine lnt.-r.
F.eb. 1w e~ l Noqe
streiket mot fo"errinl u
unctem.alap, 01 i Sftl'ile
har . . o..rattende beYeplle
- . . fram for en ldtid atal-

som skjer på skolefronten i
Sverige kommer til Norge ca.
S år etterpå. I Sverige har
dere ei tid hatt ett liknende
skolesystem som det som nå
blir innført i Norge. Kan du si
litt om situasjonen i skolen i
Sverige?
- Som i Norge har sosialdemokratenes skolepolitikk
ført til forverring av undervisningstilbudet.
Gjennom
rasjonalisering og omlegging
av innholdet i undervisninga
har skolen i Sverige nå blitt så
dårlig at til og med kapitalistene synes det er for dårlig.
De sier at elevene ikke kan
noe når de kommer ut av
skolen, og enkelte bedrifter
snakker nå om å opprette
egne bedriftsskoler for å gi
fagopplæring.
Det er vanlig med skoler
med ca. 1500 elever, men det
finnes skoler med helt opp·til
3000. Yrkesopplæringa og
det tidligere gymnaset er slått
sammen til en skole.
- Rød Ungdom i Norge er jo
ungdomsforbundet til AKP
(m-l). Hva er deres forhold til
SKP?
- Vi er ikke SKPs ung-

for proftttlntereaene 01 for
ea propeaty auitk.
• Red Uftldoa Sverile 01
Red Ullldom Norae arbeider
beae for l ltyrte 01 anwe

uøadoaaeaa

lntere~~ebmp

OI aaticlit forene denne
bap med kampen for et
Dytt sosiaUatilt samfuan.

• Red Uftldoa ~ 01
Red Ullldom Ncqe arbeider
beae for l
reYOiuajonere
III!UæOI'IaDilujoaer for unacloauaea. Det betJr l reile
allldo•• ••• til bJap for

'li

domsforbund, vi er en uavhengig revolusjonær masseorganisasjon. Men vi støtta
SKP i valget, og vi er enige
med SKP i viktige saker som
deres internasjonale analyse,
holdninga til revolusjonen i
Sverige
og
enhetsfrontarbeidet. Dessuten organiserer
vi i likhet med SKP studier i
marxismens klassikere, og
bruker dette som ledertråd
for vår
kk.

liDe ID.._,, propqeadere
de IIWZtlt............. ......

.... orpnllere aD ..........
ljon•r lnDitilt aøadom l Ylre
.".........,..., aDder erbeicler~-leclelle.
• • kampen for IDiiaiJamea er
dre GrllllltaajoDer eD del IV
du lnternujonale ltoamu•istilb beYeplleø. VI •
dea tiaelilke 01 albellllre
uftldønuaen IOIIl forbilder 01

bevil pl b-.ordall ntdommea
kua Jiere atore iaalltler l
bmpea for l styrte kapital._.. 01 Ill vekt om IOiiallllnen aot Ille fortet pl i
lima klokka tilbake.
eGjenaoat de

bmeratiiJie

- Hvilke planer har dere for
det videre arbeidet?
- Fram til vårt neste landsmøte som skal være i begynnelsen av neste år, skal vi
fortsette å utvikle arbeidet på
skolene og arbeidsplassene.
Dessuten holder vi på med å
utarbeide en ny studiesirkel
som skal brukes i rekrutteringa ved siden av å spre
avisa vår, »Rødluvan».

Unadom Sftriae OI R4tCI

u..,.

dom NGrlf vfl Yi IMe u

lmraaclrea erfartnaer OI .....,.
mea

forsvare

nwxilt-~e

dea
teorJea

IDOt al opperhUa.laae oa bjd.
ra til l forene dea nonke 01
dea 1\'ellllb uaactoøunen mot

aD bnper' 'we OJ raabjoll.
Stod&llela 7/7 1974
Red lJaadom. SverJae
Centrallt!d)lenl
Verbtelladeutlltott
RedU....... Noqe
SeDtraktJNtl
ArlNtdøtvafl

forblatrl•ne melloa ....
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oljeeventyret, ikke
noe folkeeventyr
Olja betyr at det eventyret begynner for folk i Norge, påstår
regjeringa. Den sier »at en i første rekke må benytte de
mulighetene til å utvikle et kvalitativt bedre samfunn.»
Oljefunnene i Nordsjøen kunne ha gitt oss et bedre samfunn.
En regner med at det er 1 - 2 milliarder tonn olje og 1 - 2000
milliarder m 3 gass. Norge bruker ca. 6 millioner tonn olje pr.
år, og nesten ikke gass. Med et moderat utvinningsternpo og en
politikk som er innretta på folkets behov, kunne funnene ha
dekket vårt eget energibehov i flere hundre år, og gitt betydlige
inntekter som kunne brukes til utbygging av jordbruket,
utbygging av helsevesen og barnehager, senking av skatten,
bygging av ungdomshus osv.
Tar vi vekk de fine orda om
et bedre samfunn som regjeringa kommer med, står den
bitre virkelighet igjen: Det
som kunne betydd bedre forhold for oss vanlige folk,
ønsker de å gjøre til et eventyr for monopolkapitalen og
et mareritt for oss. For monopolkapitalen betyr det at de
raskt kan skaffe seg enorme
fortjenester. For oss betyr det
rasering av arbeidsplasser, sentralisering, forurensing, mer
avhengighet av utlandet osv.
Vi skal si litt om virkningene
av regjeringens politikk her.
— Raskt utvinningstempo.
Regjeringa går inn for å
tømme nordsjøressursene på
tilfredsstiller
Det
40 år.
ønsker
monopolkapitalens
om stor og rask fortjeneste.
Dette vil føre til alle de
tiltakene som vi tar opp
nedenfor. Vårt krav må derfor være: Langsom utvinning
av olja.
— Sentralisering og rasering
av utkantstrøka.
For å utvinne olja så raskt,
må det mye arbeidskraft til i
byggutvinningsbransjen,
anlegg og : servicenæringer.
Regjeringens egne tall sier at

fram til 1980 skal 30 000
miste arbeidet i jordbruket,
60 - 80 000 miste arbeidet i
konkurranseutsatte næringer
(næringer som er utsatt for
utenlands konkurranse som
f.eks. konfeksjon, næringsmiddel- og møbelindustrien —
mye småindustri og industri i
utkantstrøk.) I tillegg kommer at minst 50 000 må
skifte arbeidsplass innafor
samme yrke (f.eks. fra byggevirksomhet i Nordland til Stavanger) Folk må flytte vekk
fra hjemstedene og inn i store
oljesentra som vil gi store
sosiale problemer, høye husleier, hardere arbeidstempo
osv. For oss som er unge
betyr det bl.a. at det blir enda
vanskeligere å få jobb på
hjemstedet, og at skolene i
utkantstroka blir nedlagt.
- Mindre sjølberging.
Raseringa av jordbruket og
småindustri vil føre til at vi
må importere enda mer mat
og forbruksartikler fra utlandet. Utenlandske monopoler
vil bestemme priser og kvalitet. Det er ille nok i dag, men
i krisetider og krigssituasjoner
vil det være katastrofalt. Vårt
krav må være at olja og
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oljeinntektene skal brukes til
å gjøre Norge mer sjølberga
og mindre avhengig av utenlandske monopoler.
Regjeringas politikk for utvinning og ilandføring vil også
knytte oss nærmere til utenlandsk imperialisme. Det er
de store internasjonale selskapene som fullstendig dominerer utvinninga. STATOIL
fungerer bare som en hjelper
til den private kapitalen. Mye
av olja og gassen skal i følge
planene ilandføres i England
og Tyskland. Igjen et eksempel på hvordan regjeringa tjener storkapitalen. Norge skal
selge billig råolje og kjøpe
dyre ferdigvarer. Vårt krav er:
Full nasjonalisering av hele
oljesektoren. All olje og gass
skal ilandføres i Noge.
- Norsk
imperialisme
styrkes.
Regjeringa legger opp til at
6 milliarder kroner skal investeres i utlandet hvert år, —
det er nesten like stor kapitaleksport som Vest-Tyskland.
•
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Denne kapitalen skal investeres slik at den gir størst mulig
fortjeneste. Kort og greit betyr det størst mulig utbytting
av arbeidere i u-land og andre
land der staten kaster inn
oljemilliardene. Ungdommen
har stolte tradisjoner i kampen mot imperialismen. Over
hele verden slåss ungdommen
mot USA-imperialismen og
den sovjetiske sosialimperialismen. Vi må gå i spissen for
å slåss mot den norske statsimperialismen.
Kampen mot regjeringas
folkefiendtlige
oljepolitikk
kommer til å bli lang og hard.
Det første vi må gjøre, er å
avsløre regjeringas og storkapitalens vakre prat. Vi må
ta av sukkerkuløren på pillene
de gir folk, og vise at det er
gift inni.
Tallmaterialet og fakta om
regjeringens politikk er hentet
fra Stortingsmelding nr. 25 og
nr 30 1973 - 74.

