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Uansett AP eller Høyre:

BORGERLIG REGJERING!
Blir det Arbeiderparti -regjering? Mye tyder på det når dette skrives i natt Så skal det liksom bli sosialisme nå da? Nei! Uansett
hvem som får regjeringsmakta - AP eller Høyre - så vil de gjøre sitt beste for å tjene kapitalistene og tyne ungdommen og arbeiderklassen - som de alltid har gjort. Derfor kan vi slå fast med sikkerhet at det blir ei borgerlig regjering, ei regjering som vil stå
mot ungdommens interesser - ei regjering som verken kan eller vil få bort arbeidsløsheta, politivolden og undertrykkinga i skolen.
Det er det bare den sosialistiske revolusjonen som kan - og den må vi gjøre sjøl!
I denne løpeseddelen skal Rød Ungdom - ungdomsorganisasjonen til AKP(m-l) gi sitt syn på valget. Les den og diskuter den!

Hva nå med ungdommens krav?
Hva nå med de viktigste krava til ungdommen?
Kan vi stole at regjeringa kommer til å innfri dem?
At de vil sikre sjølbestemt abort, få karakterene
vekk fra skolen? Få bort arbeidsløsheta blant
ungdommen? NEI! Som alltid foran valg har Arbeiderpartiet kommet med feite løfter til ungdommen. Bl.a. har AP bløffa med at de skal få bort arbeidsløsheta, for å fiske stemmer.
Men hva har AP gjort? Det er jo AP-regjeringa
som har sittet og styrt sånn at titusenvis av ungdom.
mer går uten arbeid !
Hva med politivolden? Hver eneste dag blir
ungdommer i Oslo og ellers i landet slått ned
arrestert uten grunn og banka opp av purken. Dette
er det den nåværende AP-regjeringa som står bak.
Purk har slått ned arbeidere i streik. Virkelig ei fin
«arbeider»-regjering!
Tenk på fritida til ungdommen. Et sted som
drabantbyen Stovner med mange tusen ungdommer

har ikke en eneste ungdomsklubb. Vi blir tvunget til
å gå på dyre steder vi ikke har råd til for å ha et sted
å være. Og når kapitalistene har lurt de siste penga
fra oss og vi må henge på gata,da kommer purk og
vakter og jager oss. Alt dette er det «arbeider»partiet har stelt i stand. Nydelig!
Det er dette partiet som fortsatt skal sitte med
regjeringsmakta. Det er dette partiet, som alltid
har gjort akkurat det kapitalistene vil og som undertrykker ungdommen, som har den politiske makta.
Mot dette nytter bare å organisere seg og kjempe.
Ungdommen har ikke fått fem sure sild gratis av arbeiderpartiet.
Skoleelevene må slåss mot det råtne karaktersystemet som staten og kapitalistene bruker for å
splitte oss, tvinge oss til å pugge, og være lydige
elever.
Lærlinger og unge arbeidere må slåss for boliger,
for ei lønn til å leve av. Husk at det er AP og LO-
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toppen som har gått i spissen for reallønnsenkinga,
for kombinerte oppgjør og som sender politi på
streikende arbeidere.
Soldatene må slåss for sine demokratiske og
politiske rettigheter. Det var AP-regjeringa som sto
i spissen for å fjerne tillitsmannen Stein Ørn fra
Kongeskipet «Norge» og fratok dermed soldatenes
rett til å velge egne tillitsmenn. Bare en svær
bevegelse blant soldatene sjøl kan slå dette
angrepet tilbake.
Jenter! AP har gått til valg på løftet om
sjølbestemt abort. Stol ikke på dette ! De har hatt det
på programmet i 60 år, og hatt muligheten til å gjennomføre det mang en gang, men ennå ikke gjort det.
Det er ingen grunn til å tru at de vil gjøre det med
det første heller. Kampen for sjølbestemt abort og
for skikkelig prevensjonsundervisning i skolen må
fortsette med fulle styrke.

Valgresultatet:
RV fram, «NKP» slått,
SV valgets tapere
Da de aller fleste stemmene var talt opp i natt, og
resultatet på det nærmeste var klart, kunne vi slå
fast'f ølgende :
— Rød Valgallianse har hatt betydelig framgang.
Særlig i en del større byer har oppslutninga om den
revolusjonære linja økt kraftig. I Tromsø, der Rød
Valgallianse har stått i spissen for streikekamper og
hard kamp mot nazister og politi det siste året,
dobla RV sin oppslutning fra 1,1 til 2,2 prosent. I
Bergen gikk vi bra fram, og i arbeiderstrøka i Oslo
var oppslutninga stor. Mange kretser i Oslo hadde
fra godt over 1,5 til 4,6 prosent RV-stemmer, særlig i
arbeiderstrøka på Østkanten.
I en del mindre bygder gikk RV tilbake eller sto
stille. Dette kan i stor grad tilskrives at radio og TV
fullstendig har utelukka RV fra valgsendingene på
reint diktatorisk vis.
— Moskva-partiet — det såkalte «NKP» er slått
ned i støvla. Den norske arbeiderklassen og

Bli med i Rød Ungdom!
Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til
AKP (m-1) som står bak Rød Valgallianse. Vi
er en kommunistisk organisasjon som sloss for
revolusjon og opprør. Rød Ungdom står fast på
ungdommens side og vi ser det som vår oppgave å reise ungdommen til kamp mot undertrykking og utbytting. Vi vil kjempe mot
politivold, karaktersystemet og annet som undertrykker ungdommen. Vi sloss for støtte til
frigjøringsbevegelsene i den tredje verden,
som f.eks. PAC i Azania, FNL i Vietnam. Målet
vårt er den sosialistiske revolusjonen, og vi
støtter de sosialistiske landa som Kina og
Albania.
HVEM KAN BLI MEDLEM
Alle progressive ungdommer som vil kjempe

I horisonten truer mørke skyer. De to supermaktene USA og Sovjet ruster til en ny verdenskrig,
og truer Norge. Sovjet legger i dag et enormt press
på Norge for å få oss til å gi opp Svalbard som er
norsk land. De eter seg inn i Barentshavet i nord og
vi ta 155 000 kvadratkilometer av norsk hav. Og hva
gjør AP-regjeringa? Jo, Evensen og hans kompanjonger er villige til å selge Norge bit for bit! APregjeringa bare gir etter for Sovjets krav. Dette
bare øker Sovjets rovgriske appetitt på Norge.
Ungdommen må slå mot regjeringas forræderiske
politikk og kreve Sovjet ut!
Regjeringa kaller seg ei arbeiderregjering, men
den fører kapitalistenes og borgernes politikk.
Ungdom har fått lære at mot denne regjeringa nytter bare kamp. Ungdommen må fortsette og styrke
kampen for alle de sakene vi har nevnt ovafor, ellers
vil vi ikke oppnå noenting.
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ungdommen har vist at de ikke vil ha noe å gjøre
med Moskvas talerør i Norge. De virkelige kommunistene i RV fikk nær dobbelt så mange stemmer
som «NKP». Dette er en viktig seier.
— SV er valgets store taper. Deres politikk med å
framstille seg som minst like ansvarlige for det
kapitalistiske systemet som AP har vært helt
feilslått og har drevet mange rett i armene på AP: I
dag ligger SV på kne og ber AP om at det fortsatt må
bli en «arbeider-regjering», og derfor har de heller
ikke klart å holde på oppslutninga blant radikale
ungdommer som trodde de hadde et håp i SV.
for revolusjon og mot urettferdighet kan bli
medlem.
Dette er det eneste kravet vi stiller. 1 Rød
Ungdom driver vi politisk skolering ved
diskusjon og studier. Vi har sommerleire og
åpne møter for å trekke med andre. Vi
mobiliserer ungdommen til kamp som f.eks.
mot riving av ungdomsklubben på Hammersborg og mot vakt- og polititrakassering på
Stovner. Vi har tatt opp kampen mot det undertrykkende karaktersystemet, og vi vil reise
ungdommen til kamp mot arbeidsløshet. Rød
Ungdom ønsker å bygge lag alle steder hvor
det er ungdom. Vi finnes på stadig flere skoler,
arbeidsplasser, boligområder og i ungdoms miljøer. Hvis du ikke kommer i kontakt med
Rød Ungdom der du er, kan du kontakte oss
sentralt:
Rød Ungdom, boks 610, Sentrum, Oslo 1.
Bli med i kampen for revolusjon — meld deg
inn i Rød Ungdom!
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