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Forord
Rød Ungdom er en revolusjonær ungdomsorganisasjon.
Du kan kjenne oss på at vi alltid prøver å være i første rekke i kampen mot
undertrykking og urettferdighet. Vi var
en av de mest aktive kreftene i protestbevegelsen mot USAs krigføring i I ndoKina. I dag jobber vi etter beste evne for
å skape en like brei og kraftig motstand
mot Sovjets aggresjonspolitikk. Vi mener det er det eneste riktige at ungdom
som er radikal og mot kapitalismen i
Norge, kaster seg inn i kampen for å
stoppe Sovjet. En fortsettelse av dagens sovjetiske ekspansjonspolitikk vil
føre til at verden settes i brann og de to
imperialistiske supermaktene Sovjet og

USA tørner sammen i en verdenskrig.
Rød Ungdom er opptatt av kampen
for å verne naturen og miljøet for framtidas generasjoner. I dag må stadig
vekk miljøhensyn vike for behovet for
mest mulig profitt. Dette slåss vi mot,
samtidig som vi mener at først ved innføring av sosialisme i Norge vil det bli
mulig å virkelig løse miljøproblemene.
Vi mener at det norske samfunnet i
dag er dårlig for ungdommen, på tross
av at det burde ha alle muligheter til å
bli bra. Det mangler skikkelige tilbud på
fritida, skolen er ofte fjern fra virkeligheten og meningsløs, alle skal tjene på
ungdommen og den blir overrent med
kommersialisert søppel-kultur, mange

unge blir gående uten jobb eller kommer ikke inn på skole.
I dette handlingsprogrammet kan du
lese mer om vår kritikk av kapitalismen i
Norge, og våre forslag til kamp for forbedringer. Rød Ungdom er enda en forholdsvis liten organisasjon, og aleine vil
vi ikke oppnå mye. Men gjennom dette
handlingsprogrammet har vi lagt fram
forslag til kampparoler som vi tror at
mange kan gå sammen om. Hvis den
norske ungdommen legger kreftene sine sammen, kan den presse igjennom
viktige forandringer og forbedringer.
Rød Ungdom ønsker å spille en stadig
mer aktiv rolle i denne kampen og i
kampen for sosialisme i Norge.
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Økonomisk krise

Ingen respekt for
ungdommen

I 70-åra har hele den kapitalistiske verden igjen blitt ramma av en stadig djupere økonomisk og politisk krise. I Norge er produksjonen kontrollert av noen
få mektige kapitalister. Deres mål er
mest mulig profitt til sin egen bedrift eller monopolselskap. Det store flertallet
av befolkninga er utbytta som lønnsarbeidere eller trues av økonomisk ruin
som småbønder og fiskere.
Titusener av ungdom blir stengt ute

Det borgerlige kapitalistiske samfunnet viser ingen respekt for ungdommen. De demokratiske rettighetene er
svært små f.eks. i militærleirene og i
ungdomsskolen. På skolen og i ungdomsklubbene blir de unge møtt med

—

Fins det noen
vei ut?

—Ungdom b lir s te ngt u te fra ar beid

Staten og de forskjellige borgerlige
partiene forsvarer det kapitalistiske systemet og peker ikke på noen vei ut for
ungdommen. Hverken statsovertaking
av bedrifter, «for deg mot formynderstaten» eller flere Venstrefolk og SVere
på Stortinget kan løse samfunnsproblemene i Norge. Det eneste som virkelig
gir muligheter for det er sosialismen. Et
sosialistisk system betyr at arbeider-'
klassen og folket sjøl har makta over produksjonsmidlene og i staten — at utbytting og undertrykking av et menneske
ved et annet kan avskaffes og at målsetting for produksjonen kan bli folkets
felles behov og ikke enkeltkapitalistenes.
' Derfor er vi i Rød Ungdom revolusjo-

Spea ker 's Corne r, Lon do n 19 78 ( Fo tos: THB)

—

fra arbeid og får ikke brukt evnene sine
— samtidig står brukbare maskiner og
verksteder stille og støver ned. Viktige
samfunnsoppgaver som barnehagebygging, utbygging av helsevesenet, transport og skolevesen skriker etter å bli
løst, etter mer arbeidskraft. Så sjuk er
kapitalismen.
Ungdommen opplever at mange av
de sosiale godene og reformene som
tidligere generasjoner slåss for, nå blir
undergravd og uthult av de sosialdemokratiske lederne. Arbeidsløs ungdom
får ikke trygd. Skolene, helsevesenet,
fritid, idrett og kultur får drastiske nedskjæringer i budsjettene. Prisene spiser
opp alle lønnstillegg. Ungdommen møter nye problemer som innflytting til
storbyene, narkotika og alkohol, boligproblemer som bare øker og øker.
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nære, vil slåss for revolusjon i Norge og
slutter opp om AKP Im-l). Derfor støtter vi sosialistiske land som Kina og vil
lære av deres erfaringer. Derfor støtter
vi frigjøringsbevegelser som slåss for å

Vi villære a v K inas er far inger

Ru te 80 ?Hva er de t ?

en formynderholdning: De skal få leke
demokrati, og ikke bestemme de avgjørende sakene. Ungdomsaksjoner blir ofte møtt med politi. Arbeiderpartiet tar
sjelden hensyn til hva folk mener eller
gjennomfører en virkelig demokratisk
behandling når de skal reformere skolen, kriminalomsorgen e.l. Utallige reformer blir tredd ned over hodet på elevene.
De omfattende miljøraseringene,
oljevirksomheten og planene om
atomkraft er kanskje det beste beviset
for den totalt manglende respekten for
ungdommen og framtida som kapitalismen og staten byr oss. Her turer de
fram uten noe som helst hensyn til ungdommens framtid eller meninger.
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MOT KAPITALISME — FOR SOSIALISME
frigjøre landet sitt fra imperialismen og
marxist-leninister og revolusjonære i alle land som kjemper for sosialismen.

I perioden som kommer kan krig og
okkupasjon av Norge derfor bli en beinhard virkelighet.
Det blir en helt sentral oppgave for
Rød Ungdom i åra som kommer å forberede ungdommen på dette. Vi vil stå
bedre rusta enn nordmenn i april 1940.
Vi kan ikke lukke øynene for krigsfaren
— sjøl om det er ubehagelig. Vi mener
dette betyr:
— større vekt på støtte til frigjøringsbevegelser og andre krefter i verden som
står imot de to supermaktene,
— å advare all ungdom mot Sovjet og
skape en front. I dag er motstanden og
oppmerksomheten omkring Sovjets
trussel mot Norge altfor liten,
— å utvikle klassekampen og ungdommens kamp i Norge,
— å styrke grepet om marxismenleninismen
— å øke kunnskapene om marxismenleninismen
— å styrke de revolusjonære organisasjonene Rød Ungdom og AKP (m-I).

Rød Ungdoms handlingsprogram er
en rettesnor for vårt arbeid med å reise
og spille en ledende rolle i ungdommens
kamper i dag. Vi ser på kampen for konkrete krav og reformer som en viktig del
av kampen for revolusjonen og sosialismen. Ungdommen lærer å skille mellom
venn og fiende, lærer å organisere seg
— ser at det nytter å slåss for sine rettigheter og at det er bare gjennom
kamp at samfunnet kan forandres fra
grunnen av.
Sjøl om seirene og resultatene i dagskampen kan være små og ofte blir undergravd igjen, er de ikke mindre viktige
for det. Alle konkrete forbedringer i levevilkår, demokratiske rettigheter og
utdanning tjener arbeiderklassen og
gjør det lettere for den å kjempe.

Krigsfaren øker —
vi vil stå bedre
rustet
Kampen mellom de to supermaktene
USA og Sovjet om hvem som skal være
den ledende og ha kontroll over verden
vil før eller seinere bryte ut i krig. I dag
øker faktorene for verdenskrig raskere
enn faktorene for sosialistiske revolusjoner i de kapitalistiske landa.

— Vi s tøtter Røde K hmer mo t Sa vl et / Vi e tnam

Dagskampen

Høyrevind
passivitet
Det påstås at ungdomsopprøret i 60-åra
bare var et blaff. Borgerlige politikere
og makthavere er fornøyd med at ungdommen i Norge nå virker mer passiv,
at organisasjoner som Unge Høyre har
vokst kraftig.
Det er rett at ungdommen ikke er like
lett å aktivisere som i 60- og begynnelsen av 70-åra. Vi synes det er skremmende at halvbrune og demagogiske
partier og organisasjoner som Fremskrittspartiet og Nasjonalt Folkeparti samt
Moderat ungdom nå ser ut til å blusse
opp. Vi må ta hensyn til dette når vi legger planer og stiller oppgaver.
Men vi mener dette først og fremst
stiller nye politiske utfordringer til oss
sjøl. Mye av høyrevinden blant ungdommen er en protest mot DNAs byråkratiske regler og udemokratiske reformforsalg. At de i første omgang tror
dette er utslag av en sosialistisk stat og

derfor støtter partiet Høyre er ikke så
rart. Men det stiller krav til de revolusjonære om å utvikle en politikk for Norge i
80-åra, for miljøproblemene, for datarevolusjonen, og en revolusjonær protest
mot Arbeiderpartiets byråkrati. Stadige
og skarpe avsløringer av samfunnet
som viser at AP fører en borgerlig politikk som Høyre også vil føre dersom de
fikk regjeringsmakt.
Vi tror at «høyrevinden» er et midlertidig blaff og at ungdommen i VestEuropa hverken er sløv eller borgerliggjort. Aksjonene mot atomkraft, vassdragsreguleringer har ungdommen gått
i spissen for. Breie ungdomsmasser blir
mobilisert og tusenvis av aktivister har
gått i harde konfrontasjoner med myndigheter og politi for å slåss for framtida. Bevegelsen mot rasisme og nynazisme vokser. Vi har fått en ny kulturbevegelse, støtten til frigjøringsbevegelser
er stor. Handlingsprogrammet til Rød
Ungdom er vårt svar på de store problemene ungdommen står overfor. Men
du finner ingen patentløsninger. Vi er
kommet kort i analyser av mange saker.
Endel av parolene vil sikkert vise seg
uaktuelle i løpet av kampen. Vi ber om
kritikk og kommentarer og nye forslag.
Men Handlingsprogrammet er i første
rekke et program for kamp og aksjoner.
Bruk det!
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SKOLE

Borgerskapets mål med skolen er å gi folket kunnskap i den grad det er nødvendig
for å tjene deres interesser. Skolen skal også ale opp arvtakere til maktposisjonene i
samfunnet. Disse målsettingene gjennomsyrer skolen under kapitalismen. Men samtidig har borgerskapet og staten store problemer med å oppfylle disse målsettingene.
Bl.a. vil staten bruke minst mulig penger på
skolen fordi den på kort sikt er uproduktiv.
Standarden på undervisninga går ned når
skolen ikke får nok bevilgninger. DNAregjeringas egne planer for skolen kan ikke
gjennomføres, særlig i økonomiske krisetider.
Det borgerlige undervisningsopplegget
som undervurderer elevene og ensidig legger vekt på teoretisk kunnskap, egner seg
ikke til å gi kunnskap.
Vi går imot Høyres forslag om linjedeling
og nivågruppering i ungdomsskolen som
tar sikte på at «eneren» og de flinke skal
klare seg, som vil ha skarpere konkurranse
og strebing og som til syvende og sist vil ha
tilbake den gamle eliteskolen.

En slik skole i det arbeidende folkets tjeneste vil vi bare kunne skape under sosialismen.

Mot borgerlig
ensretting
Rød Ungdom vil slåss for større frihet i valg
av pensum. Vi vil sjøl gå i spissen for fagkritikk gjennom seminarer og kritikk av lærebøkene. Arbeiderklassens historie og virkelighet må inn i fagene, kvinneundertrykking, propaganda for rasisme og nazisme
må lukes ut.
Vi krever utstrakt bruk av alternative lærebøker. Forskjellige syn og vitenskapelige
teorier skal alltid legges fram. Vi krever at
krefter utafor skolen blir trukket inn i undervisninga, f.eks. fra arbeidsplasser og lokalsamfunnet. Undervisninga må gjøres
mer levende gjennom læring fra praksis.
Elevene må hvert år få skikkelig orientering om fagplanene og få reell innflytelse
på undervisningsopplegget.
Forkynnelse av en bestemt religion må
opphøre. Undervisning om de forskjellige
religioner må inn i samfunnskunnskap og
historie. Som en følge av at Rød Ungdom
går inn for et skille mellom kirke og stat,
må kristen formålsparagraf fjernes i skolen.
Vi støtter lærere som blir angrepet for
bruk av alternative lærebøker og undervisningsmetoder.

Mot sentralisering
og rasjonalisering,
for økte
bevilgninger
En skole i
folkets tjeneste
Det arbeidene folket må kjempe for en skole som gjør at deres ungdom føler seg på
hjemmebane, og en skole som gir reell
kunnskap. Folket trenger kunnskap i den
daglige kampen og for å gjøre revolusjon.
En arbeiderklasse som ikke har mye kunnskaper om språk, oljeteknologi, data, avansert elektronikk og historie vil ikke klare å
bygge et sosialistisk samfunn.
Det er i ungdommens interesse å slåss
for en bedre utdanning. Vårt mål er en skole som:
— Gir ungdommen faktiske kunnskaper.
— Ikke innebærer strebing.
— Kombinerer teori og praksis.
Skolen må forbedres gjennom diskusjoner og kritikk fra de som jobber i skolen,
lærere og elever.

Forsvar
fagopplæringa
Kampen mot felles grunnopplæring og for
en bedre fagopplæring er helt sentral for å
beskytte fagene og gi arbeiderklassen den
styrken faget alltid har vært mot kapitalistene. Blir tankene bak «det nye gymnaset» og Schønbergkomiteen gjennomført
fullt ut, vil det svekke både yrkesopplæringa og allmennutdanninga.
— Økt kompetanse for husstellinja. Kompetansen for Helse- og sosiallinja må avklares.
— Flere treårige linjer for Handelsskolen og
husflidskolen.

Flere elevplasser
Rød Ungdom går inn for full stipendfinansiering og dermed en gratis utdanning for
alle. Flere rammetimer er en forutsetning
for en skikkelig undervisning og reell valgfrihet.
— Ingen klasser over 20 elever i ungdomsskolen, 25 i den videregående skolen og 12
i praksistimene i yrkesskolen.
— Gratis læremidler, økte bevilgninger til
utgivelse av alternative lærebøker.
— Full reisedekning til og fra skolen.
— Skikkelig hybeltilbud til all skoleungdom.
— Borteboerstipend til alle reelle borteboere.
— Grunnstipend til alle over 18 år.
— Kostnadsnormen må stige i takt med
prisstigninga.
Rød Ungdom går i mot nedlegging av utkantskoler og går i mot nye skoler over 450
elever.

Til tross for DNA-regjeringas skryt av utbyggingstakten, trengs det fortsatt stor utbygging av plasser i den videregående skolen. Flere hundre søkere til allmennfaglig
retning og tusenvis til yrkesfaglig blir hvert
år avvist, og flertallet av de som kommer
inn på yrkesskolen får ikke full treårig ut-

F
NUS 's lan dsmø te 19 80. 1 F

Skolen under
kapitalismen
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SKOLE
Opptak til den videregående skolen:
Når det er utbygd nok plasser i den videregående skolen slik at alle som søker kommer inn, vil vi gå inn for en karakterfri ungdomsskole. Så lenge dette ikke er tilfelle,
er det en svært tilfeldig og urettferdig ordning at alder eller loddtrekning aleine skal
avgjøre opptaket.
Karakterer må fortsatt telle med ved
opptak til den videregående skolen. I tillegg er det en urettferdig ordning at karakterene i teorifag skal avgjøre hvem som
skal gå på de ettertraktede yrkesfaglige linjene. Derfor må opptaket til disse studieretningene i dag legge større vekt på praktiske
fag og gi forrang til 2. gangs søkere.

c
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danning. Rød Ungdom krever derfor spesielt at antall elevplasser i 2. og 3. året økes
kraftig. Vi krever at det opprettes flere læreplasser og at det fortsatt blir mulig å ta
fagbrevet på skolen. Vi går mot reglene
som hindrer elever i å gå mer enn tre år i
den videregående skolen. Yrkesskoleelever
må ha rett til å ta gymnaset etterpå og omvendt.
Rød Ungdom går inn for en utbygging av
sjukepleierskolen. Tusenvis av søkere kommer ikke inn, samtidig som det er skrikende
mangel på faglært helsepersonell.

For et
rettferdigere
evalueringssystem
Rød Ungdom vil rette skarp kritikk mot dagens karaktersystem.
— Det fungerer urettferdig og bidrar til å
splitte elevene gjennom en usunn konkurransementalitet og streberideologi.

5
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— Systemet bidrar til å senke kvaliteten på
undervisninga fordi det er uegna til å hjelpe
de svake framover. Svært mye av undervisninga blir retta inn mot eksamen.
— Karakterene premierer evnen til blindt å
gjengi det som står i boka, og rein teoretisk
boklærdom. Sjølstendig vuderingsevne og
kritisk sans blir ikke verdssatt nok.
— Karakterer er til en viss grad et mål på
faktisk kunnskap, men de gir ikke noe objektivt bilde av elevens evner og hva eleven
kan.
— De som får dårlige karakterer blir stempla for resten av livet. Karakterene har avgjørende betydning for framtidig yrke.
— Karakterene er et tvangsmiddel som
brukes for å disiplinere elevene og kue
dem.

Rød Ungdom mener at karakterene er
viktige. Likevel er de ikke den grunnleggende årsaken til misforholda i skolen.
Rød Ungdom mener at elevene har krav
på garanti for at skolen skal lære dem noe
og at den skal gi kompetanse. Derfor mener vi at det også i den borgerlige skolen er
nødvendig med vurdering og kontroll av
kunnskap i en eller annen form.
Rød Ungdom mener at reformer i
karakter- og eksamenssystemet må komme etter diskusjoner blant elever, lærere og
foreldre.
Rød Ungdom har ingen ferdig løsning på
karakter- og eksamensspørsmålet, og vil
kontinuerlig diskutere dette.
Men det følgende er hovedpunktene i
vår politikk:

Opptak til høyere utdanning:
I den videregående skolen ser vi ikke noe
alternativ til et karakter- og eksamenssystem i en eller annen form. Vi avviser opptaksprøver til høyere utdanning som et alternativ til eksamen i den videregående
skolen, fordi det bare vil utsette presset og
gjøre det mer komplisert og vanskelig for
den enkelte elev. Dessuten vil det føre til
økt spesialisering i ung alder. Vi er også i
mot opptak til høyere utdanning gjennom
loddtrekning fordi det setter kravene til
kunnskap fullstendig tilside. Opptaksordningene trenger forandringer:

Yrkespraksis bør få større betydning. Alder og opptaksprøver kan brukes i opptaket til flere skoler. Og karakterene i forskjellige fag i den videregående skolen kan
få ulik vekt ved opptak.
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På de yrkesfaglige studieretningene går
vi inn for bestått/ikke bestått i yrkesteori
og -praksis og ønsker å fjerne karakterene i
de andre faga.
Så lenge det ikke er nok plasser i 2. og 3.
året må karakterene i yrkesteori og -praksis
beholdes, og kravet være bestått/ikke bestått i de andre faga.
På de allmennfaglige retningene vil vi
slåss for forskjellige reformer som kan forbedre karaktersystemet. Vi er i mot å fjerne
karakterene ensidig i de muntlige faga fordi
det vil føre til skeiv konsentrasjon om de
skriftlige fagene.
I kampen om karakter- og eksamenssystem vil vi ellers gå inn for flg. paroler:
— Nei til muntlig eksamen og overraskelsesprøver
— Nei til relativ karaktersetting og normerte prøver
— Nei til skussmål som vurderer elevenes
samarbeidsvilje og personlighet
— Fram for reint faglige vurderinger
— Rett til hjelpemidler med eksamen og
prøver i enkelte fag

Elevenes
demokratiske
rettigheter
Elevene mangler flere grunnleggende demokratiske rettigheter. Rød Ungdom vil
kjempe for full organisasjonsfrihet, ytringsfrihet og rett til politisk virksomhet på skolene.
Elevene må delta aktivt i beslutning om
valg av lærebøker og fagopplegg og ha avgjørende innflytelse over reglementer og
velferdsforhold. I dag bestemmer Departementet hvordan elevene skal være organisert. Det hele blir et lekedemokrati der
KUD når som helst kan gripe inn.
Rød Ungdom mener skoleutvalgene er
det viktigste konkrete uttrykket for statens

lekedemokrati. Boikott av utvalgene bør
vurderes, men vi mener at det er fullt mulig
å avsløre skoleutvalgenes funksjon uten
boikott. Representanter i skoleutvalg må
være ansvarlig overfor allmøtet eller elevrådet og ikke ta hensyn til taushetsplikten.
Vi vil støtte aksjoner for følgende krav:
— Allmøtet som elevenes høyeste organ
— Nei til sensur av skoleavis og veggavis
Vekk med fraværsgrensa på 12% på land_bruksfagskolene
— Fritt frammøte i teoretiske fag på sjukepleierskolen
— Fravær skal ikke føres på yrkesskoleelevenes vitnemål, men bare være internt til
du har fått lærekontrakt. Bare fravær i yrkesfaget skal føres
— På allmennfaglig retning må det i første
omgang bli sjølmelding for alle elever.

og at elevene gjennorn sine organisasjoner
i større grad tar opp internasjonalt solidaritetsarbeid.

Elevorganisering
Rød Ungdom ser det som uhyre viktig at
elevene organiserer seg. Vi vil arbeide for
at elevorganisasjonene blir demokratiske
kamporganisasjoner som ivaretar elevenes
interesser uten partipolitisk tilknytning.
Aktiviteten på grunnplanet må styrkes
og alle former for pamperi og avtaler over
hodene på elevene må fordømmes og bekjempes. Rød Ungdom vil arbeide for å
styrke enheten mellom elever og arbeidere

org a n is er dere !

— Flere gruppeeksamener og prøver uten
karakterer
— Nei til orden- og oppførselskarakterer
— Mer uformell vurdering og forklaring på
karaktersettinga
— Forenkling av systemet og grovere karakterskala i enkelte fag, særlig der elevene
sjøl krever det
— Nei til 40-gradert skala på sjukepleierskolen. For bestått/ikke bestått
— Støtt kampen for å fjerne praktisk eksamen for sjukepleierelevene
— Bedre ankemuligheter, rett til diskusjon
om karakterene og informasjon om de rettighetene elevene har.
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dag sitter det en ledelse i LO som i nesten ett og alt går mot medlemmenes
interesser. De går inn for klassesamarbeid og støtter DNA i tykt og tynt. Noen steder lokalt er fagforeningene passive og samarbeidsprega. En del ungdommer reagerer på dette ved å gå helt
imot fagorganisering. Rød Ungdom går
inn for at ungdom fagorganiserer seg så
tidlig som mulig, deltar på faglige kurs
og i det faglige arbeidet. Vi vil jobbe for
å styrke demokratiet og slagkrafta i
klubbene og foreningene. Der det er
grunnlag for det, mener vi de unge arbeiderne bør samles i egne ungdomsgrupper innafor fagforeninga, i lærlingegrupper o.l. LO må anerkjenne og

Arbeiderklassen
er den ledende
klassen
Arbeiderklassen står skarpest i motsetningsforhold til kapitalistene i Norge.
Det er den eneste klassen som er i stand
til å styrte borgerskapet og bygge sosialismen. Derfor kaller vi den for den ledende klassen.
Rød Ungdom vil slåss mot alle forsøk
på å velte byrdene av den økonomiske
krisa over på arbeiderne. Regjeringa sier
til oss at vi må godta lønnsstopp, innskrenkinger i forhandlings- og streikeretten for å redde arbeidsplassene.
Samtidig legger de samme folka ned tusener av arbeidsplasser i skipsindustrien, på Tandberg osv. Det eneste de
er ute etter er å sikre profitten. I tillegg
blir mange arbeidere sjuke og ødelagt
på helsefarlige arbeidsplasser, fordi fabrikkeierne ikke vil ta av overskuddet
sitt til å forbedre arbeidsmiljøet på fabrikkene.

De unge arbeiderne møter spesielle problemer. I mange yrker blir de utnytta og
satt på luselønn. Diskriminerende regler
i tariffavtalene gjør at ungdom under 18
år får mindre betaling enn eldre, sjøl om
de gjør samme jobb og har samme ansiennitet. Vekk med lønnsdiskriminering av arbeidere under 18 år. Vi krever
at ingen lærlinger og unge arbeidere
skal ha mindre enn 25 kroner (1979kroner) timen.

Rett til arbeid!
For ungdom som går ut av niårig skole
er det verken nok arbeidsplasser eller
skoleplasser. Når du ikke har inntekt siste året, nektes du arbeidsledighetstrygd. Hovedkravet til regjeringa og
kapitalistene må være: Rett til arbeid for
all ungdom!

— Lær linges tue

Sånn situasjonen er mener vi det er
helt rettferdig å slåss for trygd til alle arbeidsledige, uansett tidligere inntekt og
arbeid. Arbeid der folk bor, må kombineres med kravet om «Nei til flytteplikt
for å bli rekna som arbeidsløs». Rød
Ungdom vil støtte forsøkene på å organisere de unge arbeidsløse og ungdom
som går på korttidskurs.

Boligforhold

For å kjempe for sine interesser har arbeiderklassen stifta fagforeningene. I

aEtl

Lærlingene

Samtidig må særvernet av unge arbeidere mot skadelig arbeid og nattarbeid styrkes.
Lærlinger blir ofte satt i full produksjon i stedet for den opplæringa de har
krav på. Kontrollen med at bedriftene
gir skikkelig opplæring må styrkes.

Fagbevegelsen

46E11

iyaik <lg > Y1.g

støtte YLI. Støtt Praktikantenes Landsorganisasjon!

Forsvar den frie
forhandlingsretten
Rød Ungdom vil støtte og etter evne
gå i spissen for kamp mot lønnsnedslaget. Vi er for frie forbundsvise tariffoppgjør og vil forsvare streikeretten og den
lokale forhandlingsretten. Streiker som
blir erklært ulovlige, får ikke økonomisk
støtte fra forbundsledelsene. Vi vil arbeide for å samle inn streikestøtte, økonomisk og politisk. Vi vil understreke at
det er viktig at sånt støttearbeid kommer raskt i gang når en streik bryter ut.

iiifrJ5f l

Rød Ungdom vil støtte og etter beste
evne delta i kamper for bedre boligforhold for unge arbeidere. Leiekontraktene i bedriftsboliger må gi arbeiderne
trygge boligforhold og leieboerne må
sjøl bestemme husordensreglene, slik at
middelalderske og overformynderiske
regler fjernes.

Det er først og fremst statens ansvar
å skaffe nok lærlingeplasser til de som
søker plass, og også for de som har tatt
første del av opplæringa på yrkesskolen. Bedriftene må få lovefesta plikt til å
ta inn en lærling pr. ti fagarbeidere.
Rød Ungdom er for statlige tiltak for
å skaffe ungdom arbeid, både oppretting av arbeidsplasser og sysselsettingskurs. Men vi er mot «meningsløst» arbeid for kommunene, med ekstremt lav
eller ingen lønn, og vi går imot subsidiering av bedrifter som kan ta inn flere
ungdommer uten en slik statlig støtte.
Både kursene og subsidierte arbeidsplasser må gi fast jobb etterpå og ungdommen skal ha tarifflønn for arbeidet
de gjør. Aldersgrensen for å delta på yrkesopplæringskurs må senkes fra 20 til
16 år, og arbeidskontorene må styrkes
slik at de kan drive bedre yrkesrettleiing
og oppsøkende virksomhet.
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Opp gjennom hele den kapitalistiske historie har borgerskapets jakt etter profitt resultert i ødeleggelser og død. Etter
hvert som produksjonen har utvikla seg
og samfunnet har blitt mer og mer industrialisert, har resultatet også blitt store
natur- og miljøødeleggelser. Dette er et
resultat av hensynsløs ressursutnyttelse, industriutslipp uten interesse for
skadevirkninger, vettløs kraftutbygging
med siktemål på å skaffe billigst mulig
kraft raskest mulig.
I dagens Norge foregår bl.a. en hensynsløs sentralisering, avfolkning av
landsbygda og opphoping av befolkninga i tettsteder og byer for å få rasjonell
drift.
I byene er det ofte trafikkaos som følge av mangelfullt utbygd kollektive
transportmidler. Istedetfor godt utbygde kommunikasjonsmidler, sykkelstier
og gangveier, er mange i dag henvist til
å bruke privatbil til arbeidet.
I Oslo er det f.eks. målt forurensninger som følge av eksos- og industriutslipp fire ganger over faregrensa.
— Rød Ungdom krever at blyinnholdet i
bensin reduseres drastisk.
— For skikkelig utbygd kollektivtrafikk,
gangveier og sykkelstier.

Oljeboring

— Ingen be trygg ende lag r ing smu lig heter for av fa lle t

I Nordsjøen har utenlandske oljemo-

nopoler sammen med den norske stat
kasta seg over oljerikdommene, og satt
i gang en gigantisk utvinning for å vinne
mest mulig på kortest mulig tid og for å
tjene mest mulig. Prøveboring nord for
62. breddegrad aner ingen de fulle konsekvenser av, men ting som utblåsinga
på Bravo-plattformen våren 77 og utblåsinga i Mexico-gulfen sommeren 79
viser at boring i dag ikke er forsvarlig.
Oljeboring nord for 62. breddegrad er
i dag en stor trusel mot fiskerinæringa i
Nord-Norge. Forsøk viser at fiskeyngel
er svært ømfintlig og tar skade av selv
små mengder olje.
— Nei til boring nord for 62. breddegrad.
— Lavere utvinningstakt i Nordsjøen.

Kraftutbygging —
vern vassdragene
For å begrunne den uvettige vannkraftutbygginga, påstår staten at det er
kraftkrise i Norge og at vi må ha mere
kraft for å kunne opprette flere arbeidsplasser. Vi avviser dette bl.a. fordi det
ved f.eks. i planene om utbygginga av
Saltfjell /Svartisen ikke eksisterer noen
planer om hvilke nye arbeidsplasser
som skal opprettes. De vet altså ikke i
dag hva Saltfjell-krafta skal brukes til.
Prognosene for kraftbehovet er i dag
kunstig høye, og prognosene er basert
på tørkeår, noe som svært sjelden forekommer. Vi avviser derfor argumentet
om kraftkrise. I tillegg kan linjenettene
forbedres, nedlagte kraftverk kan tas i
bruk og små, gamle kraftverk kan opprustes.
Kraftutbyggingene vil også få store
ødeleggende konsekvenser for samene,
jordbruket, havfisket og enorme naturog rekreasjonsområder vil gå tapt.
— Nei til utbygging av Alta /Kautokeinovassdraget og Orkla/Grana vassdraget.
— Varig vern av vassdraga på Hardangervidda, Saltfjellet, Finnmarksvidda og
Jotunheimen.

fram, skjedde den store reaktorulykka i
Pennsylvannia. Dette atomkraftverket
var bygd etter de samme sikkerhetsprinsippene som Granliutvalget baserte seg på, den amerikanske
Rasmussen-rapporten. Plutonium, det
vanligste og kanskje farligste radioaktive avfallsstoffet fra kjernekraftverk, har
en nedbrytningsprosess som tar 50 000
år. I dag finnes det ingen betryggende
lagringsmuligheter for dette eller for andre radioaktive stoffer.
— Nei til atomkraftverk.
— Folkeavstemming om atomkraft.
Vi går imot statens politikk med å la
vanlige folk svi for energisløsinga. Det
er industrien som står for størstedelen
av energisløsinga i Norge.
— Industrien må pålegges energisparing.
— Det må investeres kraftig i forskning
av alternative energiformer som sol-,
vind- og bølgekraft.
I et sosialistisk samfunn hvor profitthensyn ikke er grunnlaget for produksjonen, men folket sjøl styrer produksjonen etter hvilke behov som faktisk
finnes, vil muligheten for et skikkelig
miljøvern være til stede. Mlijøvern er et
viktig spørsmål for ungdommen fordi
det er vi som skal overta samfunnet.
Rød Ungdom vil legge stor vekt på
natur- og miljøkampen i åra framover.

Atomkraft
DNA-regjeringa har lenge jobba for å
få atomkraftverk på norsk jord. De borgerlige partiene i Borten-regjeringa la
planer om millioninvesteringer i bygging
av kjernekraftverk.
En undersøkelse viser at 76% av befolkninga ikke ønsker atomkraftverk i
sin kommune. Trass i dette holder borgerskapet døra åpen. 18 av 20 medlemmer i Granli-utvalget, konkluderte med
at sikkerhetsproblemene ikke var større
enn at de gikk inn for atomkraftverk i
To måneder etter at innstillinga ble lagt
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MILTON

La hundre
blomster blomstre

ir kelig he ts fjern

Ei liknende utvikling foregår i mange
andre land. I England har vi fått punkmusikken og «Rock Against Racism» i
protest mot arbeidsløshet, fremmedhat, og musikkindustriens dyrking av
superstjernene. I det okkuperte Tsjekkoslovakia er kulturarbeiderne ei drivkraft i motstandsarbeidet mot Sovjet. Likeledes har frigjøringsbevegelsene i den
3. verden alltid brukt kulturen som et
våpen mot imperialismen. I Norge er samene eksempel på at undertrykte nasjoner forsvarer og utvikler sin egen kultur og bruker den i kampen mot nasjonal undertrykking.
Rød Ungdom vil forsvare denne positive utviklinga og kjempe for at ungdommen utvikler sin egen kultur og gjør
den til et våpen for ungdomsopprør mot
profittinteressene, imperialismen og rasediskrimineringa.
Rød Ungdom vil forsvare den nasjonale kulturen i Norge.
Monopolkapitalen undertrykker kulturarbeiderne hardt økonomisk. Dette
hemmer utviklinga av kulturen og gjør
at svært mange kulturarbeidere må leve
på luselønn. Rød Ungdom vil bygge
opp under en brei front for kulturarbei-

— Vi øns ker en s ter k og bre iku ltur bev eg else

I protest mot dette og som regel i tråd
med kamper ungdommen fører, vokser
det opp progressive kulturbevegelser
blant ungdommen igjen og igjen. Her i
landet er det stor bevegelse rundt de
mange festivalene og de utallige vise-,
rock- og jazzklubbene. Vi har også fått
noen progressive bøker og filmer bl.a.
med utgangspunkt i politivold, arbeidsløshet og jenteundertrykking.

— Sup er ku ltu re n: for dummen

Kulturen er et av de aller fremste våpna
herskerklassen bruker for å opprettholde sitt diktatur og sin makt over ungdomsmassenes ideer. Ungdomskulturen er i dag blitt et marked der monopolene kan håve inn enorme profitter fra
moter, film og musikk. Imperialismen
satser milliarder på dette området for å
vinne kampen om hva slags ideer og
holdninger ungdommen skal ha. Deres
mål er å sløve ungdommen gjennom reaksjonær og passiviserende kultur. Borgerskapet har også greid å kjøpe opp og
ufarliggjøre opprørsk ungdomskultur.

dernes interesser. Vi vil kjempe for:
— Økte bevilgninger til kulturformål
— Gratis lokaler til amatørband, teatergrupper osv. i alle kommuner
— At amatørmusikere og andre kulturarbeidere styrker sine organisasjoner
— Kunstnernes krav om vederlag for
offentlig bruk av arbeidene deres.
For å forsvare og utvikle progressiv
og folkelig kultur er det spesielt viktig å
slåss for at ungdom får reelle muligheter til å spille, lage teater og drive kunst
sjøl.
Rød Ungdom vil gå i mot kulturkonservatisme som ser mistenksomt på nye
og uvante former og hindrer utvikling
av kulturen. Vi vil også gå mot et kultursyn som bare aksepterer og framhever
enkelte former og stiler f.eks. innafor
musikken.
Rød Ungdom vil kjempe for et allsidig
kulturliv blant ungdommen der «hundre
blomster blomstrer». Derfor vil vi jobbe
for å utvikle progressive, skapende miljøer innafor forskjellige kulturformer. Vi
ønsker en sterk og brei kulturbevegelse
som retter som mot folkets fiender, og
der mange unge er aktive sjøl.
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FRITIDSKAMPEN
Rød Ungdom vil kjempe for ungdom
mens selvsagte rett til en aktiv og meningsfylt fritid. Vi går mot en politikk
som setter ungdommens fritidsbehov
opp mot pensjonister og sjuke.

opp uten spesiell grunn, kjørt ut av byen og etterlatt, eller blir trakassert på
andre måter. Å anmelde slike saker er
som regel håpløst. De blir enten henlagt, eller så blir den som anmelder en
politimann sjøl tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann.
Etter at mange ungdommer organiserte seg mot politivold har det noen
steder ført til forbedringer. Rød Ungdom støtter ungdommens kamp mot
politivold.

Narkotika
c

Avfolking av utkantstrøk, arbeidsløshet, små fritidsmuligheter, ja, hele kapitalismens behandling av ungdommen
har lagt grunnlaget for en av de mest
råtne geskjefter i historia: Narkotikahandelen. Salget har spredd seg til alle
deler av landet og langt ned i årsklasse-

bo

å få et minimum som var nødvendig for
å fortsette driften. Rød Ungdom vil
kjempe for flere behandlingskollektiver.
Staten må bevilge det som trengs til
skikkelige behandlingstilbud og til uteseksjoner i kommunene. Vi trenger et
tilbud som består av feltarbeid, behandling, ettervern, arbeid og bolig for å
unngå for stor tilbakefallsprosent.
Hovedspørsmålet nå er ressurser til et
skikkelig behandlingstilbud. Borgerlige
politikere som roper om tvang og mer
politi avleder oppmerksomheten fra sitt
eget ansvar for at hundrevis av ungdommer som søker frivillig behandling
ikke får det på grunn av manglende tilbud. Rød Ungdom er ikke prinsipielt
mot tvang, men i tida framover vil vi rette kampen inn for flere og bedre tilbud.
Vi krever at politiet blir satt inn for å
knuse omsetningsapparatet, ikke trakassere ofrene.

Styrk
masseidretten

E

0
-0
c

Ungdomsklubber
Borgerskapet hisser seg voldsomt
opp over «pøbel» blant ungdommen
samtidig som de nedlegger ungdomsklubber og bygger svære drabantbyer
uten en eneste ungdomsklubb. Vi krever utbygging av gratis fritidstilbud for
ungdommen, ungdomshus og ungdomskafeer i alle byer. Tilbudene må
dekke behovet til alle aldersgrupper. De
kommunale ungdomsklubbene må få
økte bevilgninger. Vi støtter og vil sjøl
gå i spissen for husokkupasjoner og andre ungdomsaksjoner for et sted å være.

— Mange blir ju li onn

Mot politivold

NE\ \
POLITIVOLD
OT UNGDOMMEN
Politiet blir satt inn mot ungdommen
for å fjerne dem fra gater, parker og offentlige steder. Ungdom på gata blir
sett på som lovlig vilt. Mange blir jult

ne. Bruken av rusgifter og særlig narkotika er en alvorlig trusel mot ungdommens helse, årvåkenhet og kampevne. I
de siste åra har vi fått titalls klare narkotikadødsfall blant unge. Vi er mot legalisering av hasj. Vi har ingen tro på at kriminaliteten eller tilbudet om stadig nye
avhengighetsskapende stoffer vil gå
ned hvis hasj blir lovlig.
Bak narkotikasalget står noen få pengesterke kapitalister som i fred og ro
bygger opp et svært nett av profitører
og langere, mens de sjøl sitter trygt og
håver inn profitten. Borgerskapet og regjeringa er ikke villige til å bevilge de
pengene som er nødvendig for å bekjempe problemet, virkelig ettersøke og
ta de store narkotikaprofitørene. Uteseksjoner, forvernsentre og behandlingskollektiver får nedskjært bevilgninger, eller avslått søknadene sine. Solliakollektivet måtte streike i 4 måneder for

Rød Ungdom vil støtte krav som kan
styrke masseidretten. Det trengs økte
bevilgninger fra stat og kommune til
idrettsanlegg og treningslokaler. Vi
støtter kampen for å gjenreise en
idrettsbevegelse som stiller arbeiderklassens prinsipp om masseidrett og
vennskap foran konkurranse.
Rød Ungdom vil støtte krav om økte
bevilgninger til frivillige ungdomsorganisasjoner fordi disse organisasjonene
dekker en del av behovet ungdommen
har for aktiviteter i fritida. Stat og kommune må ha økonomisk ansvar for disse organisasjonenes drift, og vi er i mot
at de sjøl må drive med loddsalg og basar for å kunne drive arbeidet på en forsvarlig måte.
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JENTEKAMP

Dobbelt
undertrykt
Under kapitalismen er kvinnene i arbeiderklassen dobbelt undertrykt, både
som en del av en undertrykt klasse og
fordi de er kvinner. Unge jenter opplever dette på spesielle måter fordi det er i
ungdomstida de skal oppdras til å godta
denne undertrykkinga. Jenteundertrykkinga er altomfattende, den gjelder på
alle områder. En del av de sentrale
kampområdene i dag er:

Ideologisk
undertrykking
Jentene blir systematisk opplært til å se
på seg sjøl som mindreverdig i forhold
til gutter, til å være passive, og redde
for å ta initiativ. Jentene har større vanskeligheter enn gutter i å utvikle sine evner og ta utdanning. Rød Ungdom vil
gjøre sitt for at jentene skal ta større ansvar og oppgaver og prøve seg på nye
områder, slik at de lærer å stole på seg
sjøl.

ke muligheter til arbeid etter endt utdanning. Det fins etterhvert flere eksempler på jenter som møter «stengte
dører» på arbeidsplasser som bare tar
inn gutter. «Rett til arbeid» er derfor en
sentral parole i jentekampen. En første
oppgave er å slåss for at likestillingsloven skal følges når ei jente har samme
kvalifikasjoner for en jobb som en gutt,
og at den følges ved avtaler om lærlingekontrakter.

Kvinnekampens historie må få en
mye større plass i historieundervisninga, likeså må kvinnens stilling i samfunnet få en sentral plass i samfunnsfag.
Rød Ungdom støtter kravet om at alle
kvinnediskriminerende lærebøker fjernes.

Rett til arbeid
Stadig flere jenter tar full yrkesutdanning innafor tradisjonelle mannsyrker. Men jenter og gutter har ikke li-

— Abort skal utføres på alle sykehus!

Daghjem
Alt for få jenter tar videregående og
høyere utdanning. På grunn av for få
daghjemsplasser, vanskelig økonomi og
ideologisk undertrykking blir utdanninga svekka eller avbrutt.
Rød Ungdom krever:
— Gratis daghjem til alle barn.
— Sosial støtte og spesielle stipend til
jenter som trenger det for å fortsette utdanninga.

Jentene må
organisere seg

Seksual- og
prevensjonsundervisning
Dårlig prevensjonsundervisning, og
dårlige prevensjonsmidler rammer jentene ekstra hardt. Rød Ungdom vil gå
sterkt i mot Kristelig Folkeparti og andre
når de hevder at jo mer opplysning, jo
mer «utflytende» blir moralen blant
ungdommen.
Vi krever:
— Prevensjonsundervisning i ungdomsskolen og den videregående skolen. — Samlivsdiskusjoner i skolen med
opplysning om kroppens funksjoner.
— Gratis prevensjon. Flere kondomautomater og prevensjonskontorer.
Rød Ungdom ser det også som sin
oppgave å bidra til opplysning og diskusjon.

abort.
Vi krever:

For å oppnå resultater i jentekampen er
det nødvendig at jentene organiserer
seg. Rød Ungdom oppfordrer jenter til å
bli medlem av Kvinnefronten. Rød Ungdom vil arbeide for at det startes jentegrupper i alle skoleslag. Spesielt på
gymnasene mener vi det er grunnlag for
mange flere jentegrupper. Flertallet av
jentegruppene på gymasene har vokst
fram i kamp mot NGS-ledelsens ønsker.
Rød Ungdom vil bekjempe den Unge
Høyre-dominerte NGS-ledelsens motstand mot jentekampen, som de degraderer til «likestillingsarbeid» og «studiesektor».

Kamp mot porno
Det mest ekstreme utslaget av kvinneforakt er pornografi, der kvinnene framstilles som vakre, sløve, kåte dyr som
bare skal være «deiligst» mulig. Dette
skaper store konflikter og seksuell usikkerhet hos jentene. Porno er en svært
dårlig seksualopplysning. Rød Ungdom
støtter aksjoner mot salg av kvinnekroppen og mot porno.

Sjølbestemt abort
I dag hindrer reservasjonsretten for helsepersonell noen kvinner i å få utført

Rød Ungdom støtter jentegruppenes
arbeid. Vi mener det er riktig å stille
blant andre følgende krav til NGSledelsen:
— Når et flertall av jentegruppene eller
jentekonferansen krever det, skal jentesak opp på NGS' landsmøte.
— Vedtak fattet av NGS' jentekonferanse må være bindende for NGS sitt
arbeid og standpunkter i jentekampen.
— NGS-ledelsen må aktivt arbeide for å
opprette flere jentegrupper.
8. mars — kvinnenes internasjonale
kampdag er en viktig anledning til å
markere jentenes krav. Vi vil derfor arbeide for at jentegruppene sjøl deltar i
8.mars-markeringene og arbeider for å
få med flest mulig der.
Det er også en oppgave for Rød Ungdom å mobilisere jenter til 8.marsmarkeringene.
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SOLDATKAMPEN
hjemreiser, og går mot det nye permdirektivet som ikke betyr noen forbedring
for soldatene. Den siste tida har kravet
om frikort på offentlige transportmidler
blitt satt i stedet for 6/8 hjemreiser. Rød
Ungdom anser dette som en avledningsmanøver som har svekka kampen
for hjemreisekravet. Vi vil kjempe for
først å oppnå 6/8 hjemreiser, og deretter frikort.
Rød Ungdom krever at gjennomføring av verneplikt må gi poeng til opptak
til utdannelse på lik linje med yrkespraksis.
Rød Ungdom går mot nedskjæringene på velferdstilbudene til soldatene,
som f.eks. mulighetene for kurs, kantinetilbud osv.

0

z

Soldatenes
demokratiske
rettigheter

For verneplikten
Rød Ungdom forsvarer prinsippet om
almenn verneplikt som det norske forsvaret bygger på. Vi er mot å ha en verva hær, og vil motarbeide forsøk på å
uthule verneplikten.
Rød Ungdom går også mot forslagene om å skjære ned vernepliktstida til 9
mnd. Ikke fordi opplæringa ikke kan effektiviseres, men fordi dette vil bety
nedskjæring av Norges beredskap og
stående avdelinger.

Soldatene er fratatt de fleste vanlige demokratiske rettigheter som full ytringsog organisasjonsfrihet og rettssikkerhet
i tjenestetida.
Rød Ungdom krever full ytrings- og
organisasjonsfrihet for soldater. Vi støtter kravet om rett til å sjukmelde seg også foran øvelser. Vi krever rett til å anke
refs, og at refsen ikke skal iverksettes
før anke er behandlet. Vi krever rett til
advokathjelp i disiplinærsaker i forsvaret. Vi krever bedring av forholda under
vaktarrest.
Rød Ungdom går mot kadaverdisiplinen som hersker i forsvaret i dag. Den
tjener verken soldatene eller forsvaret
av landet, og er bare egna til å svekke
slagkrafta og motstandsviljen overfor
utenlandsk aggresjon.
Rød Ungdom går mot hilseplikten.
De siste åra har aktive tillitsmenn blitt
fjerna og forflyttet av forsvarsledelsen.
Vi krever at bare soldatene sjøl skal kunne trekke tilbake sine tillitsvalgte, og at
paragrafene 15 og 62 i TMO-

reglementet som brukes mot aktive tillitsmenn, strykes.
»Savn" Herr OberoffiLler?”

Sikkerhet i
tjenesten
En rekke sprengningsuhell og ulykker
bl.a. med lastebilen M-6 har vist at soldatenes sikkerhet i tjenesten er for dårlig. Rød Ungdom krever full ombygging
av lastebilen M-6 i tråd med soldatkrava, evt. å bytte den ut med en ny type.
Vi krever at det opprettes en verneombudsordning med liknende rettigheter
som i arbeidslivet.
Sikkerheten svekkes også ved mangelfull opplæring i våpen og utstyr som
den enkelte avdeling ikke bruker til daglig. Vi krever økt opplæring i alle våpentyper for alle soldater, inkludert utenlandske som brukes her i landet.

Innholdet i
tjenesten
Opplæringa av soldatene er svært mangelfull. I en rekke avdelinger er det ikke

Soldatenes
interessekrav
Rød Ungdom støtter soldatkravet om
35 kroner i dagpenger og 3000 kroner i
dimmepenger. Dette er et minimum for
at soldatene ikke skal havne kraftig i
bakleksa i levestandard og opparbeide
gjeld i tjenestetida.
Rød Ungdom støtter kravet om 6/8

E
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SOLDATKAMPEN

engang nok våpen til alle soldatene. Det
gis for lite rom for skytetrening og variert opplæring. Rød Ungdom krever:
— Nok håndvåpen til alle soldater
— Mer tid og penger til skyteøvelser
— Mer opplæring i anti-tank og antiluftskytsvåpen
— Grundig opplæring i fiendens våpen
og militære taktikk og strategi
— Jevnlige diskusjoner og orientering
om Norges militærstrategiske situasjon
— Bedre opplæring i ABC-krigføring.

Soldatenes
organisering

Politisk arbeid
blant soldatene

Norge. Vi vil spre opplysning om Sovjet, om Sovjets hær og strategi og
kjempe for å få dette diskutert. Vi vil arbeide for å øke forståelsen for krigsfaren, og også propagandere for folkekrigens vei som det eneste som kan forsvare Norges uavhengighet på sikt om
vi blir angrepet.
Videre vil Rød Ungdom kjempe for at
soldater aldri skal settes inn mot arbeidsfolk i Norge, verken i streiker, naturvernaksjoner, mot studenter eller andre. Vi vil kjempe for å høyne bevisstheten om soldatenes og arbeidsfolks felles
interesser, mot statens, forsva rsledelsens og borgerskapets.

Rød Ungdom vil i sitt politiske arbeid
legge hovedvektta på å vise hvordan
supermaktene og spesielt Sovjet truer

— Forsva rs le de lsens drømmeor dn ing for s

Den nåværende tillitsmannsordninga
(TMO) er ikke soldatenes egen interes-

seorganisering, men et kontaktorgan
opprettet av staten der soldatene har
svært begrensa rettigheter og muligheter. Rød Ungdom vil allikevel prioritere
arbeidet i TMO høyt for å fremme soldatkrava, avsløre statens innskrenkning
av soldatenes rettigheter, og i den grad
det er mulig kjempe for forbedringer.
Ingen virkelige forbedringer for soldatene kan komme uten aktivt arbeid og organisering fra soldatene på grunnplanet, men TMO-arbeidet kan være en
hjelp. Rød Ungdom vil støtte krav som
øker soldatenes rettigheter og innflytelse i TMO, og svekker statskontrollen. Vi
krever paragrafene 15 og 62 ut av reglementet. Vi krever også at forbudet mot
å ta opp forsvarspolitiske spørsmål
gjennom TMO oppheves.
Soldatene må sjøl ha rett til å bestemme sin egen organisering. På lengre sikt
mener Rød Ungdom at soldatene trenger en uavhengig interesseorganisasjon.
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MOT RASISME OG NASJONAL UNDERTRYKKING
ske flyktninger, ikke vil godta passene
deres. Denne politikken kan bare sammenliknes med mange lands avvisning
av jødene før 2. verdenskrig.
Rød Ungdom vil støtte innvandrernes
krav om skikkelige bolig- og arbeidsforhold. De må få stemmerett, egne sendinger på radio og TV hver dag og rett
til å utøve sin religion.
Vi ser det som svært viktig for innvandrernes kultur og identitet at de får
skikkelig morsmålsundervisning i
grunnskolen. Uansett hvor mange av
en nasjon det er på en skole må de få
undervisning og slippe å reise lange avstander og gå glipp av mye av den andre undervisninga.
Informasjon om fremmedarbeidernes
kultur må være obligatorisk for all skole-

Rød Ungdom vil bekjempe alle forsøk
på å sette folk med ulik hudfarge og nasjonalitet opp mot hverandre.
Det er de store fabrikkeierne og staten som nedlegger arbeidsplasser og
skaper arbeidsløshet, ikke innvandrerne
fra andre land. Arbeidere fra ulike nasjoner og raser må stå sammen for å
kjempe for arbeid i Norge.

Opphev
innvandringsstoppen
Innvandringsstoppen må oppheves
fordi den fungerer rasistisk. Folk fra
land i den 3. verden blir stengt ute,
mens høyt utdanna folk fra vestlige europeiske land slipper inn. Den fremmer
gruppeimport av billig arbeidskraft til
kortvarig arbeid på svært dårlige vilkår.

Forby Norsk Front
På tross av kravet fra fagforenigner og
ungdomsorganisasjoner om forbud av
Norsk Front har myndighetene sett
gjennom fingrene med denne kriminelle
organisasjonen.

ungdom.
CLASS STRUGGLE ,>1.7•.5.,3(;» j, KLASNA BORBA
SINIF MUCADELESI

IWISSEKAMPE
ir[r rr Nei til forslag«
-,--

innvandringskvoter!

De må videre gis tilbud om frivillig
gratis norskundervisning og spesiell
hjelp til å følge fagopplæringa på norsk i
den videregående skolen. Reserver
plasser for innvandrerungdommen i den
videregående skolen. Rød Ungdom vil
gå i spissen for å bekjempe mobbing,
rasistiske vitser osv. i ungdomsmiljøene. Forbudet mot rasisme må håndheves konsekvent.

E:

-
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I det siste har søkelyset vært retta
mot ungdom fra u-land som kommer hit
for å studere. Myndighetene stoler ikke
på at de ikke «egentlig» søker arbeid,
avviser dem ved grensa, eller sender
dem ut av landet til en uviss framtid, ja
t.o.m. en ganske sikker død i sitt hjemland. I en sånn situasjon er det helt rett
å støtte ungdommene ved å hjelpe dem
til å holde seg skjult for myndighetene
og ved å reise en brei opinion for at studerende ungdom fra hele verden er velkommen i Norge uten å måtte bli mistenkeliggjort.
Vi vil også kreve at myndighetene gir
flere politisk asyl. Særlig eritreiske flyktninger har vanskeligheter fordi myndighetene ikke anerkjenner dem som politi-

24

— Fra b lårussens tog i Os lo 1978 ( Foto: THB)

E

I ly av den statlige diskrimineringspolitikken har de prøvd å piske opp den
groveste rasisme, hat mot innvandrerne
osv. Ny-nazistene i Norge og kretser
rundt dem har stått for brannstiftinger,
bombeattentater og mordforsøk. Denne terroren er et alvorlig angrep på ytringsfriheten og demonstrasjonsfriheten. Vi må sette en stopper for dem, før
det er for seint. Et forbud av Nasjonalt
Folkeparti vil gjøre det vanskeligere for
dem å drive sin virksomhet, stå åpent
fram i massemedia og spre sin brune
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MOT RASISME OS NASJONAL ONDERTRYNNINS
propaganda. Vi tror ikke at et lovforbud
vil fjerne dem for godt. Kapitalismen vil
skape slike grupperinger igjen og igjen,
men et forbud vil hjelpe folk til å kjempe
imot dem og stanse en del av deres
«lovlige» aktiviteter.

Nei til norsk
sjåvinisme mot
samene
Rød Ungdom støtter samenes kamp for
nasjonal sjølråderett. Som urbefolkning
og nasjonal minoritet har de klar rett til
land og vann i samiske områder og rett
til sjøl å bestemme sin framtid. Staten
og regjeringas politikk i Alta-saka viser
at de overhodet ikke anerkjenner samene som et folk og at slike trusler mot samene bare kan stanses ved kraftige aksjoner.
Den samiske ungdommen blir stadig
mer bevisst sin kultur og sine rettigheter
som folk til tross for den konsekvente
fornorskingspolitikken i f.eks. skolen.
Rød Ungdom vil hevde det samiske
folkets rett til sjøl å utforme sin egen
skole.
Samisk må likestilles med norsk som
administrasjonsspråk i skolen. Samiske
lærebøker i alle fag — nei til nedskjæ-

y

11

ringene på budsjettet. Samisk historie
og kultur som en del av pensum for alle.
Alle samer har krav på opplæring i og
på morsmålet. Sameungdommen må
sikres høyere utdanning ved spesielle
stipend og opptakskrav.

I samiske områder skal samisk være
administrasjonsspråk og norske barn
må få opplæring i samisk i tillegg til sitt
morsmål. Rød Ungdom støtter alle krav
som samene stiller for å styrke sin kultur, pass i massemedia osv.

ALUN

Rød Ungdom støtter kampen for norsk
mål, dialektene og det nynorske skriftmålet. Dette er en del av de nasjonale
kampen. Den språklige underkuinga er
en del av hele den kulturelle underkuinga av ungdommen som har til hensikt å
hindre dem i å bruke og beherske språket og uttrykke seg. Retten til å bruke
nynorsk skriftmål er en grunnleggende
demokratisk rett.
Læremiddelaksjonene har vært store

massebevegelser for språklig rettferd i
skolen i flere år. Men det er ennå et
godt stykke igjen før myndighetene bevilger til lærebøker i alle fag på begge
mål til samme tid og pris. Særlig i yrkesfaglig studieretning. Rød Ungdom vil
kjempe for å beholde sidemålsundervisninga fordi den er et viktig grunnlag for
nynorskens stilling. Vi støtter krav som
kan gjøre den mer levende for elevene,
bl.a. at den skal ta mer utgangspunkt i

dialektene. Vi mener riksmålet må holdes ute av skolen fordi det er et skriftmål som stammer fra dansketida i Norge, med svært lite grunnlag i norske dialekter eller målføre i dag.
Dialektene må få mye større plass i
skolen og elevene må hjelpes og oppmuntres til å være stolte av, og bruke
sin egen dialekt.
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— Velter « de t kines is ke kortet» sp illet ?

ANTI•IMPERIALISTISK ARANO

Supermaktene
USA og Sovjet

I dag er det Sovjet som sjøl, eller ved
hjelp av kubanske soldater gjør invasjoner og kupp i stor stil. I Afrika har Sovjet ved hjelp av infiltrasjon og kubanske
leietropper skaffa seg makt og innflytelse i en rekke land. I Eritrea og Afghanistan står de bak en krig som bare kan
sammenliknes med USAs krig i Vietnam i blodighet og terror mot befolkninga. Vietnam har okkupert Kampuchea
og truer khmerfolket med utrydding og
sult. Bak Vietnam står Sovjet. I SørJemen og Afghanistan har Sovjet brukt

De landa som framfor noen andre utbytter og undertrykker andre land er
USA og Sovjet. Bare disse to er i stand
til å slåss om verdensherredømme og
ingen andre land kan måle seg med
dem i økonomisk, politisk eller militær
styrke.
Etter 2. verdenskrig og et godt stykke
ut i 60-åra kunne USA spille rollen som
verdenspoliti og blande seg inn i nesten
et hvilket som helst lands indre anliggender. USA gjorde f.eks. militær invasjon i stor stil i Korea i 1951, Guatemala
i 1954, den Dominikanske Republikk i
1965. Fortsatt blir en lang rekke reaksjonære og fascistiske regimer holdt oppe
med USAs støtte.
Etter nederlaget for frigjøringsbevegelsene i Indo-Kina har USA fått større
og større problemer med å dominere
verden. Revolusjonen i Nicaragua og
styrtinga av sjahen i Iran kunne skje
uten at USA greip aktivt inn. Det er sikre tegn på tilbakegang og svakhet.

tens kamp mellom de to supermaktene.
Bak alt fredspratet og nedrustningsforhandlingene ruster de som aldri før. Allerede nå har de våpen som kan utrydde
jordas befolkning flere ganger. De driver militærøvelser i å erobre land fra
hverandre. Den som kontrollerer Europas industri og marked vil være den ledende i verden. Derfor er kontrollen
over Europa hovedmålet for kampen
mellom Sovjet og USA. I dag er kampen mest akutt og intens i Afrika, MidtØsten og Asia. Disse områdene er i seg
sjøl strategisk viktige, samtidig som
Midt-Østen og Afrika utgjør en sørflanke for Europa. Kampene her er også direkte forberedelser til kampen om Europa.
Alt dette peker mot at supermaktene
vil brake løs mot hverandre i en tredje
verdenskrig. Det er den eneste måten
de kan omfordele makt og innflytelse,
som svarer til de nye styrkeforholda.

Front mot sosialimperialismen

CIA's gamle metoder for å provosere
fram statskupp som brakte Sovjets folk
til makta.
Lederne i Sovjet kaller seg sosialister
og gir støtte til noen frigjøringsbevegelser for å skaffe seg allierte og gjøre dem
avhengig av seg. Deres utenrikspolitikk
har ingenting med sosialisme eller antiimperialisme å gjøre. Den kan ikke bortforklares som et sosialistisk lands «feil».
Sovjet har blitt en imperialistisk supermakt gjennom indre forandringer i Sovjet sjøl. Krisa i sovjetisk industri og jordbruk tvinger Sovjet til å utvide makta ut
over sine egne grenser. USAs tilbakeslag og den voldsomme militære opp
rustninga i Sovjet legger grunnlaget for
den aktive aggresjonspolitikken. Sovjet
har gått forbi USA i rustningsindustri og
i våpenkappløpet. Økonomisk ligger
Sovjet fortsatt etter USA, men dette
øker bare Sovjets behov for å løse problemene militært. Sovjet er på vei oppover — en ny supermakt i framgang.
Derfor er de uten tvil den mest aggresive og farligste imperialistmakta.

Rød Ungdoms anti-imperialistiske arbeid framover må rettes inn på å styrke
fronten i ungdomsmassene mot de to
supermaktene og særlig mot Sovjets
sosialimperialisme. Dette krever et godt
opplysningsarbeid for å vise at Sovjet er
et fascistisk diktatur som fører en aggressiv imperialistpolitikk og forbereder
krig. Vi må også legge mer arbeid i å avsløre Sovjets politikk overfor Norge, deres militærbase på Svalbard, rovfisket i
Barentshavet, landgangsøvelser retta
mot norskekysten, og direkte provokasjoner som rakettøvelser i gråsona og
krigerske TASS-meldinger.
Videre er det nødvendig å arbeide for

THE EMPIRE NEEDS MEN!

-

Krigsfaren
Internasjonal politikk er ikke prega av
avspenning, men av en økende og in-

AUSTRALIA
CANADA
I N DIA
Inw UALAND

All answer the cal!

fielped by the YOUNG LIONS
The OLD LION defies his Foes.
"

ENLIST NOW.
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ANTI-IMPERIALISTISK ARBEID
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større enhet blant ungdommen og mellom forskje)lige ungdomsorganisasjoner
mot Sovjets politikk. Både for å styrke
solidariteten med folk byer hele verden
som kjemper mot supermaktene og for
å skape et best mulig grunnlag for motstand ved et eventuelt sovjetisk angrep
på Norge.

Støtt den 3.
verdens kamp
Den tredje verden består av de fattige
landa i Asia, Afrika og Latin-Amerika.
Den tredje verdens folk spiller hovedrolla i verdensutviklinga i dag, fordi det er
de som retter de hardeste slaga mot imperialismen og supermaktene.
Imperialismen får i dag merke følgene
av å ha holdt flertallet av verdens befolkning nede i generasjoner. Den tredje
verden som for få år sia stort sett besto

av kolonier, består i dag av uavhengige

0

nasjonalstater. Nederlaget i Indo-Kina
avslørte USAs svakheter for hele verden, og de indokinesiske folka skal ha
en stor del av æren for at USA har fått
klørne kraftig klippet. Sovjet, som i dag
spiller den rolla USA måtte gi opp, møter motstand overalt der det forsøker å
tvinge til seg innflytelse.
Vi som er kommunister, ser det som
en av våre viktigste oppgaver å støtte
den tredje verdens kamp. I dag vil vi
spesielt framheve, og drive støttearbeid
for:
— Det afghanske folkets kamp mot
Sovjets okkupasjon.
— Det kampucheanske folkets kamp
mot det sovjetiske og vietnamesiske
forsøket på folkemord.
— Frigjøringsbevegelsene i Eritrea, og
deres tapre motstand mot sovjetiske,
kubanske og etiopiske angripere.
Vi støtter også de rettferdige kampe-

LEONID ILYICH BR,F?

ne til det palestinske folket med PLO i
spissen, og folkene i Latin-Amerika. Vi
støtter kampen mot rasistregimene i
Azania og Zimbabwe, og er glade for at
de USA-støtta styrene i Nicaragua og
Iran har blitt styrta.
Landa i den 3. verden har vist større
og større evne til å stå sammen mot imperialismen, sjøl om det er stor forskjell
mellom dem.
Det sosialistiske Kina tilhører den 3.
verden, og spiller ei viktig rolle i den 3.
verdens kamp. Det fremmer konsekvent de fattige landas interesser i internasjonale organer, har gitt mye praktisk
hjelp til frigjøringsbevegelser, og driver
et utstrakt diplomati for å forene alle
som lar seg forene mot de to supermaktene, særlig den sovjetiske sosialiimperialismen.
Også herskerklassene og regjeringene i føydale og halvføydale land har i
stadig større grad tatt i bruk sine spesielle våpen: råvarer. De oljeproduserende landa kan, ved å stoppe oljetilførselen til den kapitalistiske verden, helt
lamme produksjonen der.
Rød Ungdom støtter kravet om ei ny
økonomisk verdensordning, kampen
for å få bedre kontroll med og høyere
priser for u-landas egne råvarer: industri
og teknologi på deres egne premisser.
Vi ser det som ei viktig oppgave å arbeide for at ungdommen i Norge støtter
slike krav.
antiEn
viktig
del
av
det
imperialistiske arbeidet er arbeidet på
skolene. Det må bygges antiimperialistiske organisasjoner der. Faste
arrangementer som Operasjon Dagsverk og Internasjonal Uke må bli enda
bedre redskaper i kampen for solidaritet
med den tredje verden.

— For fu lle hus i Ka bu l ...

Bekjemp norsk
imperialisme
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Norge er et imperialistisk land som driver utbytting av den 3. verden.
I noen sammenhenger har Norge stilt
seg positivt til U-landas krav, særlig på
områder der Norge som et lite imperialistisk land ikke har særinteresser å forsvare. Men på f.eks. skipsfartens område er Norge en internasjonal stormakt
og har gått aktivt mot krava om en mer
rettferdig fordeling av internasjonal
sjøtransport. Rød Ungdom støtter disse
krava — også når det rammer norske
imperialistiske interesser. På samme
måte vil vi støtte land i den 3. verden
som nasjonaliserer norsk eiendom i disse landa.
Vi krever full boikott av Sør-Afrika og
harde straffetiltak mot selskap som bryter denne boikotten.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

ANTI•IMPERIALISTISK ARBEID
Ungdom vil bekjempe både kapitulasjonisme og forsøk på å underlegge motstandskampen utenlandsk kontroll og
interesser.

— Mot a ll ko lon ia lisme

Norges Forsvar

Norge og
supermaktene
Som et lite land på Europas nordflanke
ligger Norge i skuddlinja mellom supermaktene. I dag utgjør Sovjet den største trusselen mot Norge, til tross for at
Norge er alliert med USA gjennom NATO og bundet til USA gjennom utallige
økonomiske og politisk bånd.
Den sovjetiske politikken består av
provokasjoner og utpressing for å
skremme fram ei «mjukere» holdning til
Sovjets krav. Rakettøvelser i havområder som Norge har krav på, bygging av
helikopterbase på Svalbard, og total tilsidesetting av norsk suverenitet og
norsk lov, stadige krenkinger av norsk
sjø- og luftterritorium er alle deler av
denne politikken.
Sovjet driver et hensynsløst rovfiske
og utplyndring av ressursene i Barentshavet stikk i strid med kvotereguleringer
og regler om maskevidde. Sovjetisk
rovfiske er den største trusselen mot
torskestammen i Barentshavet.
Regjeringas politikk er svært lunken
og ettergivende overfor Sovjet. De prøver å dekke over og bortforklare provokasjonene og krenkinger som «episoder». Derfor er det svært viktig for Rød
Ungdom å avdekke og reise en brei opinion mot Sovjets trusler overfor Norge.
Bare slik kan regjeringa presses til å forsvare Norges suverenitet.
I en krigssituasjon planlegger Sovjet
å okkupere Norge gjennom et lynangrep for å sikre seg en offensiv posisjon overfor USA. Et slikt angrep vil
være en djupt reaksjonær og aggresiv
handling overfor det norske folket.
Det vil bli en sentral oppgave for Rød
Ungdom å forberede ungdommen på at
Norge kan bli dratt inn i en ny krig. I tilfelle supermaktsangrep på Norge vil vi
gå i spissen for å reise væpna motstand
mot okkupanten, og vi vil både nå og i
en krig jobbe for breiest mulig allianser i
ungdommen mot supermaktene. Rød _

Vår prinsipielle holdning til den borgerlige hæren er følgende:
Hæren er kjerna i borgerskapets
statsmakt. Den vil bli brukt mot arbeiderklassen, mot rettferdig opprør, mot
revolusjon når borgerskapets makt er
trua. Den kan også bli brukt for å innføre fascisme og terror over arbeidsfolk.
Den kan også delta i urettferdig krig
mot andre land. Dette fordømmer vi og
kjemper mot.
— Den borgerlige hæren kan føre rettferdig krig for å forsvare landet dersom
Norge blir angrepet. Dette støtter vi.
Rød Ungdom avviser den pasifistiske
myten om at hæren under kapitalismen
kan oppløses med fredelige midler eller
stilles under folkets kontroll. Så lenge

— at fascistiske elementer renskes ut
av hæren,
av
forsvars— desentralisering
ordninga, styrking av lokalforsvaret og
mer trening i områder som soldatene
bør bli godt kjent i,
— at de vernepliktige får våpen og personlig utstyr hjemme,
— reformer i forsvaret som styrker dets
evne til å stå mot et lynangrep på Norge. Militært kan det bety endringer på
bl.a. følgende områder:
— mer trening med anti-luftskyts og
anti-tankvåpen for soldatene, og mer
vekt på denne typen våpen i forsvaret,
— utbygging av kystvakt og kystartilleri,
— bedre opplæring i vern mot atomkrigføring, kjemisk og biologisk krigføring,
— bedre opplæring om fiendens våpen
og militærstrategi,
— styrking av den sivile beredskapen,
bl.a. gjennom kraftig utbygging av antallet tilfluktsrom.

Kvinner
Forsvaret

det ikke er mulig for oss å avskaffe den
borgerlige hæren og erstatte den me ,_
en folkehær, vil vi kjempe for en hærordning som er mest mulig gunstig for
arbeiderklassen og folket. Samtidig kan
den borgerlige hæren føre rettferdig
krig mot okkupasjon av Norge. Derfor
må vi ha en konkret politikk overfor militærapparatet i Norge.
Rød Ungdom vil kjempe for:
— at ungdom gjennomfører den militære verneplikta og skaffer seg våpenog militæropplæring,
— å beholde prinsippet om almenn verneplikt og går mot en vervet hær,
— en hærordning som er mest mulig

Kampen mot en okkupasjon av Norge
vil kreve full innsats fra alle deler av folket om okkupanten skal kastes ut. Kvinner er fullt i stand til å delta i det militære forsvaret av landet. Rød Ungdom
støtter den utviklinga som er i gang som
gir større adgang for kvinner i forsvaret.
Det er diskriminerende at kvinner ikke
har full adgang til opplæring i våpen og i
militære spørsmål.
Rød Ungdom vil jobbe for at alle kvinner får våpen og militær opplæring.
Dette vil kreve et mangesidig tilbud om
opplæring slik at dette blir mulig for
kvinnene. Kvinner må også få adgang
til å avtjene full militærtjeneste på lik linje med menn.
Vi vil jobbe for at samfunnet legger
forholda tilrette med daghjem og økonomisk kompensasjon for at dette skal
)1i en reell mulighet.

demokratisk og med minst mulig byråkrati, fordi det vil gjøre den mer effektiv i
å forsvare landet mot sosialimperialismen og høyne stridsmoralen. Samtidig
vil det gjøre det vanskeligere å rette hæren mot folket,
— at hæren ikke skal settes inn mot folket eller til å bekjempe frigjøringsbevegelser. Vi vil kjempe for lovforbud mot
dette, ikke fordi det gir noen garanti,
men det kan danne et grunnlag for brei
motstand om dette skjer,

29

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

ABONR Ni"! BRUK SLIPPEN TIL -71r-tri■

30

Hei>YdR

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

KJEMP MOT fflkampffiret

NAZISME steda Li~!
W
OG RASISNI
-

//6,,-

J

VEKK i
MED
AMULATER A

OG ENSA141.

m e i mment

hva er

fmP-

revolusjonær
ungdomspolitikk

«Kan bende det
gjelder å redde
vår jord»

ROD
UNGDOM
t ES og
4 LÆR
Lenin, Stalin
og Mao Tsetung I
om ungdommen

lærerskolen
og
lærerstudentenes kamp

❑
❑
❑
❑

PLAKATER:
å
å
å
å
å

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

å kr.
å kr.
å kr.

❑ stk. — Hvorfor sosialisme?
❑ stk. — Vi skal sigre!
❑ stk. — Vi skal seire!

stk. — Rød Ungdoms sosialisme-hefte
stk. — Rød Ungdoms natur/miljø-hefte
stk. — Eritrea — landet ved havet
stk. — Lenin, Stalin og Mao om ungdommen
stk. — Mao Zedong: De tre mest leste
stk. — Mao Zedong: The orientation of the youth
movement

å kr. 4,å kr. 1,å kr. 1,å kr. 1,-

å kr. 35,å kr. 6,å kr.

1,1,- AVISER:
1,- ❑ stk. — RODLUVAN, utgitt av Rbd Ungdom,

HEFTER:

❑
❑
❑
❑
❑
❑

stk. — Vekk med karakterer og eksamen (1977)
stk. — Til kamp for et sted å være (1974)
stk. — Om interessekamp på gymnasene (1972)
stk. — Lærerskolen og lærerstudentenes kamp
(1972)

STUDIESIRKLER:

KLISTREMERKER:

❑ stk. — Kamp mot all politivold
❑ stk. — Vekk med karakterer og eksamen
❑ stk. — Røde Garde — på ungdommens sider

1

*

BESTILL FRA RØD UNGDOM:

stk. — Stopp Sovjet før helvete er løs
stk. — Boikott Moskva-OL
stk. — Kjemp mot nazisme og rasisme
stk. — Jenter — organiser dere (1975)
stk. — Til kamp for et sted å være (1973)

Stud c bok
fra Rod Ungdom

9

* Tjen Folket,

1

❑
❑
❑
❑
❑

HVORFOR

SOSIALISME?

å kr. 10,—
å kr. 5,—
å kr. 5,—
å kr. 6,—
å kr. 1,—

å kr. 3,—
Sverige
❑ stk. — RØD UNGDOM, utgitt av Kommunistisk
å kr. 3,Arbejderungdom, Danmark
å kr. 35,❑ Abonnement på RUTE 80
❑ Jeg vil ha opplysninger om Rød Ungdom
❑ Jeg vil bli medlem i Rød Ungdom
Navn

å kr. 1,—
Adresse

GAMLE HEFTER:
1- 1

LJ stk. — Hva er revolusjonær ungdomspolitikk?

(1977)

å kr. 4,— Sendes til Rød Ungdom, Boks 610 Sentrum, Oslo 1.
31

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

