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VEDTAK FRA SENTRALSTYRET I R0D lJNGDOM. 

· p£_ siste sentralstyreme~te blei de omfattend e problemene i R0d Ungdoll} 
disku.tert.En del synspuhkter pa arsakene til vanskelighet ene er 
allerede lagt fram av va.re to t a lsmenn i et intervju i et ekstranr,. 
av Bolsjevik,. 

Sentralstyret har ogsa merka seg at det i sommer har vokst fram 
diskusjoner i noen distrikter bl.a. om demokratiet i F..0d Ungdom,. 
I disse diskusjonene har problemene i organisas jonen blitt tatt opp, 
og det har kommet fram mye kritikk.Sentralstyret har merka seg denne 
kritikken,og e~nske r i tida framover a stimulere den og fa fram alJ.e 
synspunkter pa svakheter og feil i organisasjonen. 
I disku.sjonene til na. har det bl.a • . kommet fram kritikk pfi at disk
usjonene i Arbeidet s Parti i Albania har vmrt udemokratisk lagt opp, 
det har blitt kritisert at sentralstyret stadig kommer med rrye linjer 
bLa. pa karakterer i skolen ut e n at dette har vmrt skikkelig disku
tert i organisasjonen ,at l e delsen el'J' lite mottakelig for synspunkter 
blandt medlemmene o g har darlig kjennskap til situasjonen i laga. 
Vid.ere at ledelsen lkke gar i spissen i praksis, og at politikken ikke 
bl ir utforma i samarbeid med medlemmene. · 

Sentralstyret . er eni'g i mye av kritikken,men vi e~nsker a fa fram flest 
mulig syns punkter fra medlemmene fe~r vi oppsummerer og sVh fast ·vart 
syn~y~ vil _ i .. . ~~da. .. Xr-~~~~-r.,an,~ :pler.w~ :.Ps.s .. f,o.r \,a ,[ _,a f,.ra19: ~~:np~_,, debatten 
bl·',.a·~ - i BOlsjevik dg oppfordre r alle tu~ ·frimodi"g a l ,eg,<r,e ,fr<:!ffi syns-

, ' . ...... • . ·.· . ~ . . - • f .. . ··, . . .., .,-· )_ ; ~-~· __ r r: 
punl).:t;~.r,,kinitt •ikk "-o·g ;forsl:Gi[1~Viimenelr ··ta"9; :uenne c'd.iskus'jorren~ 'e'r '-verdifull 
og at vi har mye a lmre av d.en,og vil ikke sla fast noe s yn pa forhand.. 

Nar det gjeld.er probleme ne i organisa_sjonen sa er det senti'alstyrets 
oppfatni:ng at de kommer av et samspill mellom endringer i situas jonen 
internasjone,l t o g i Norge ,svakheter i hele organ i sasjonen o g feil som 
ledelsen er ansvarlig for,.Sentra lstyre t har ikke gjort seg opp noen 
endelig me ning om hva som er viktigst av disse sakene,og· trU.r ikke det 
kan sli3.s f ast heller ut e n en bre i debatt i organisasjonen.De nne debatten 
vil ogs 2. bl i . reist pa landsm0tet i h0st. 

1. intervjuet med v are to t alsmenn advares det bl .. a . mot a forenld,e 
diskusjonen til bare · kritikk av ledelse n,.De tte bety-r pi inr;en m&te 
at sentra.lstyret e~nsker ii stoppe kritikk. av ledelsen,eller pa forhand 
stcmple kritikk svm "feilaktig" o g "riktig". 
Vi er interes ~~ert i :1 fa. fram aile syn.Vi er sikre pa a t en sann d isku
sjonsbevegelse vil bringe fram vikt ige end ringer o g f0re oss framover., 

Sc.mtidig sorr. vi 0nsker en sa.nn disk:usjonsbevegelse ,vil v i understreke 
at denne d i sk-us jonen ale ine ikke er tilstrekkelig for a bringe oss 
fr G.mover.Vi har satt oss vikti g·e oppt;aver nar det gjelder bl.a. a 
utvikle HG, g jennomf0re d is-kusjoner pa milj0politikk,skol ~re organisa
sjonen O ,'\ ;jobbe oss opp pc1. fymnasene .Uten at vi l egr::e r ma.s s e arbeid i 
~~ l0s e disse oppgavene o ;:;, bruker mye k r eft er pa d.et ,vil vi ikke styrkD 
oss ;). giJ. f r D.m. 

N:l<.:LDIN G : I orienteringa om det nye mil itmrprogrn.rnmet til AKP(m-1) som 
k om s amme n mec: siste :mr ,st:':i.r d.et at fors 1aget ti1 militmrprogram er 
d. is1nJtert i 1tU.Dette er i kke tilfellet,.rm h v.r ikke Nttt utkastet til 
m::i.*_ it~rpro r,r.'1ll .ti1 .diskusjon;. ,Prq p.:rarnrnet er: .na·· kommet~ pa Oktober forlag, 
o r: . vi o ppfordre r u.~ 1e me,d}~mmer,· t:i..J:_, }\ . s}G(-ffe ,:::;eA::. d e:p.,,s.tu_d:e;rc<q.p; disku-
tere ··den · 'Q'r;- komr.Je fr<Uil mEirJ. kritikk . . . ·. . 
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T ., d ! 'l . t f 1. alle scm er eppa OQ/BL~er u.n ore 

Vi har s~tt ot folk mister e ntusiasmen,melder seg ut 

av RU eller synker ned i pasiivitetaTil alle som h6r . 
det sann:Fortvil ikke,vi er ikke dleine og DET NYTTER A 

GJ~E NOE Fa:< ;;, FCPt~NDRE SlTuL\SJONEN o 

Folk rundt omkrig hor sikkert gjort seg opp en del 

meninger om ting i RU som f~rer til at folK dabber av~ 

jeg skal ta opp det som jeg synes er spes1elt viktig., 

-Ofte ror jeg inntrykk og sikre be~iser for at hverk~n 

demokratiet eller sentralismen fungereroFor a fa et 

skikKelig demokrati,ma fol~ fa mulighet til 0 dlSKUtere 

sin egen politiske praks1s p& et reelt grunnlag og ho 

virkelig innflytelse pa hvilke oppgaver som skal stilles 

for dem., 

-For at sentrolismen ~kal fungere ma ledelsen {DS og SS) 

kjenne twa som r¢rer seg i loger1e, t)vc mecilemmer pa grunn

planet mener er viktig a gj¢re.,Ledende folk kommer kcnskje 

p& lagsm¢tene,men jeg har 16~t merke til at mange kvier seg 

for a to po seg reelt ansvar for konkrete op~gaver i laget. 

De ~ar jo s~ darlig tid stakkar ~ 

~en do kjenner de _ ikke til at laget foeks o har reell~ 

problemer med a bli kvitt RG'ene sineoDe ~ problernet 

men er ikke vi~l1g til a gj¢r& noe aktivt med deto 

Er de ik~e lederne vare?Skal de ikke v~re ledende der . 

de fungerer i grunnorganisasjonen?Vi har valgt dem pga at de~ 

har bra egenskoper som vi andre kdn l~re OVoDen ltt!rdommen 
"' 

gj¢r jeg krov p& a fa: 
No sitter mange p5 kunnskapen sin . ~il den st¢ver n~d 

og forvitrer mellom 80 kg papir og 20 m¢ter~P~ denne 

maten blir ledelsen ute OV stand til a stille riktige 

oppgaver til logo og de enke1te kader,for hvor kornmer de 

riktige tonKene fro? 

-Hvor bliver kaderfostringen?Er det lenge siden du hor hott 

studier og diskusjoner pa d~n Marxist-leninisti ske teorien 

i ditt lag?7 or? 3 or? Aldri? Nei,nei.,Alle rna v~re enig i 

at dette er SJUkt.,En blir ikke kommunist av a okkupere 

hus,sloss mot polisen,ga i tog OSVoNei en mo vite hvorfor 

samfunnet er jtt!velig(kopitalisme) og hvordon en skal sloss 

for at vi skal ha mulighet til o ho det godt(sosialisme~ 

kommunisme)oUten teori b1ir praks1s blindDI KU i dog 

studerer vi 0-null.V~ mlste r dermed perspektivene og ror 
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



kommunistene vil eller kon 9J¢•e aetoDette m& v1 to al~ 

vorll.Qo 

Bf),nr• t i 1 DS+SS 

-La lagene !itt 1 fredola oss to to initiativer sj~l .. 

Lo oss to holde pa me l.~ det vi h<lr 1yst til av og til .. 

Kom gjerne og -P¢r assen -...et go, ,og gi oss hjelp,men 

· ha 1..illit til at vi ogsa greier noe uten a ho dere svevende 

over i enhver sarnmenheng,. 

-Kutt ut med & ~<omme som yro em:inenser som gir vel .. nte 

men mulplassert~ r&d .. Del~a akt1vt ~jelo 

-Jeg skal veer e revolusjoncer tll jcg legg:es ... kista~ 

Det har ~eg Iy~t til ja,men er det so enke1toooo? 

En kon ikke vente at en som r· mea i det kornmunistiske 

ungdomsforb .... nuet i .. org , ;e i dog skol "forsake ungdommen 

sin~ p6 andre felteroVi hbr trang til 6 9J¢re mange ti~

forskjellige t1ngoJeg vil ikke bare drive med polit ... kko 

Jeg vil spille,_interessere meg tor joboen 111in,bes¢ke venner,ho 

det artig .. Jeg vil ogsa disKutere onere ting enn de oppsotte 

diskUSJOnene sommen med R¢a UngdommereoMonge RU'ere blir 

slatt ut .. PansergJengen overlever,men mange sprekker .. 

No har jeg skrevet nok for denne gang .. Sleng dere ut i 

diskusjonen tolKens .. og husk:Parolen:Sta pa krava g)elder 

ogso innaTor R¢d Ungaom .. 

J rondhj<anspi' o 
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Ledenae c~rganer : KQv: NED P;~. JORDA 

I forb1ndelse med kulturrevolusjonen i Kina s~ sa Mao · 

en gc1ng:ot dere(alts~ folket . i Kina) ma bombar·eere 

hovedkvatteret til KKP m .... d kri 1..ikk o 1 1979 hor mange RtlJere 

begynt a bcmbareert ledende organer i RUoDet vil ogsa 

jeg gj¢re,i deLte innleggeto 

Mret 1979 stur·ta V1 med 5 kritisere uS i distrikteto 

Dette skJe ..... ae ooue munt.dg ug skr·1ft 1Q,111en uten noe s 

~;KiKI<elig svar fro 0:::> o Istedet 1 &, vi en o1sk~:.osjon l. 

-, orbinaelse mt-d 1 omai-orbeidel: far vi h¢re fro et OS ,. 

med~em ut dere mo bore senue kritiKk tJ.i DS men vi kon jo ~ 

bore senoe dt"rr viuere til sentrulstyr ,.,. o (Hvurdon uet nor gatt ¥ t 

vei t j eg ikK ..... , ko .,kjt: st-ntru.i t.yr· 1.. har ~end" den til 

Kino~:i ?) 

I alle fa~~ e~ ~lik holoning fro ~ed~nde 1o1k o;er1or 

J.:rJ.t~K"' gj¢r det Tan meg sur t a vera 111ed i RV ., 

Tida hor gatl siden denne episoden og jeg ~~ blitt mer 

og mer klar over at d et er store fe ··1 og spesiel t med ledende 

orgoner i RU. 

Her er noen punkter Jeg mener er viktig~ 

1 )Ledende organer skal lede lagena eg hjelpe dem i dares 
~ 

arbeidoDet skjer ikke i dogolleg har inntrykk av at det blir 

brukt mest krefter pa a a lede forskjellige fronter og 

e~ksjoner som er J'. i skuddet·" oDette hor igjen f0rt til 

Cit ledende folk {og organer)har fjerna seg fro grunnplanet 

i RUoFoekso s5 sier en DS-komerat som er med i mitt lag at 

~ 1·na gj¢r det nor han snakker om :Y:m.i~td:¥ lageto I hans 

tanke9ang utgj¢r ikke han en del av P,agetoHvordan kan da 

OS lede logene nor de ikke de1tor i !ogene sj¢11 

2)Ledende folk har ogsa fjerna seg fro mossene og masseorbeidp 

Jeg husker ei st0nd (1-2~r siden) blei det jobba mye for a 
f5 de ledende kameratene med pa mere massearbeidoOg det bl~ 

fakth;k bedre do.I dog er det gatt tilbake po det omradeto 

Det synes jeg er en farlig utviklingoMao sier at kunnskap 

kof'M'le l" fro den sosiale praksisoLedende organer skal jo 

legge planer,og en plan lager du ut i fro hvo du hor er-

fart gjennom din tidligere sosiale praksisoAlt for ofte hor jeg 

h¢rt at ledende folk har sa mye annet a holde pa medoHva 

drive l· de egentlig med?Tror det er mye b¥J"okratio 
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3)Ledende organers forhold til kritikk og sj¢lkritiik~ 

var jeg inne p& innledningsvis,men jeg rna si litt merr 

Jeg vii sp¢rre: 

Er det bra at folk kritiserer7 og 

Skal vi bruke tid og m¢ter pd & f& l¢st uenigheten og f& 

tatt opp kritikken som blir ·reist? 

ledende organer er forbanna redde for k~itikkoDet var de 

f¢r,og det er de i dog sj¢1 om det har blitt bedreo 

I perioder sb har det jo v~rt slik at hvis en var uenig med 

ledelsen sa Var en revisjonist OSVoSj¢1 sa l'tar jeg ht!lort om 

folk som l'lar blitt sporka ut av bevegelsen fordi de har 

reist kritikk og v~rt uenig .. Og ~adde dette innlegget kommet 

for 3-4 or sida sa hadde jeg sikkert blitt ekskluderto 

I dag er det heldigvis bedre,men det er litt sann at 

ledelse~kgA '·d¢i'l og liv forsvare seg og silb* stondpunkt 
' 

hvis de blir kritisert .. Pa sikt sa vil en kvele all kri-

tikk fro grunnplanetoJeg har sj¢1 f¢lt det s&nn mange 

ganger:Har ikke jurt a reist ting: du er uenig i for do 

blir de h¢vla ned av de som er flinke til a snakke., 

Mitt inntrykk av situasjonen i RU er at det er mye kri

tikk mot ledelsen,mange er drittlei situasjonen slik den er 

i dag,det er kritikk pa hvordan RU er generelt eksternt 

og internt.,I dag star det en ganske stor motsigelse mellom 

grunnplan og ledelse i RUo 

Saal vi gj¢re noe med det? 

Sentralstyret sier savidt oeg har oppfatta at det er ikke 

tid for navlebesk~elseroi sa fall mener jeg. at de ikke har 

lytta nok til de som kritiserero 

Po plassen min ha~ folk fro grunnplanet gatt i spissen for 

et seminar om disse tinga,og det synes jeg er brao 

Hvis vi ikke far tatt opp motsigelser og kritikk som er 
reist treler jeg p& at vi kommer noe videreoSpesielt vik

tig er det a fa enhet mellom grunnplan og ledelsenoKlarer 

vfk~~t h''ser vi ihvert fall ikke andre oppgaver11 

-MERE DEMOKRAT I I RU 

-LEDERE KOM NED PA :.JORDA .· 

mullero 
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6.~ 

Start studiesirkler pa skolene : 

Valgkampen har vist at det gar an a bryte gjennom h~yre

vinden pa skoleneoPa gymnasa i Oslo fikk PN en lang rekke 

~ederlige res~ltat sj¢1 om utgangspunktet antakelig var 

mer nulloPa Sogn yrkesskole fikk RV 7,3%.Andre steder i 

landet har vi enna bedre resultater a vise tiloH¢yanger 

og GerhoSch¢ning i Tr6ndheim hadde begge gcidt over 10%, 

og pa R¢ros gymnas fikk PN 17% av stemmene:Valget har 

¢kt interessen for revolusjonaer pol it ikk ,og· gj en nom valg

m¢tene har vi gjort titusener kjent med RV for f¢rste 

gangoHer om dagen fikk RV en ~lutt med 6 annonser fro 

Elev-70 med navn pa fo~~ar 1nteressert i R¢d Ungdom. 

Altsa ~•xx sa og si et lag i posten! 

Det er opp til oss no a smi mens jernet er varmtoi Oslo 

har Diitriktsstyret tatt initiativ til "skolepatruljer• som 

like f¢r og etter valget bes¢kte skoler for a verve inte

resserte til sirkter,og med resultoteroVi rna fa tak i alle 

de som er interesserte 9 starte sirkler med god ledelse, 

og jobbe for a fa lag.Vi b¢r ogsa jobbe med a gi skolene 

tilbud om m¢ter,bes¢k av RV-representanter,foredrag Oolo 

Men etter min mening:F¢rst sirkel.,Og da mener jeg R¢d 

Ungdoms studiesirkelbok,den har vrert brukt olt for lite 

til na.Jeg har snakka med folk som har "improvisert" 

sirkler med bare diskusjoner p& forskjellige aktuelle 

emner folk hdr hatt lyst til a t6 oppoDet har positive 

sider,men f¢re~ lett til to ting;som begg~ er skadelige 

etter mi mening:For det f¢rste at sympatis¢rene ikke blir 

skolert i te~ri og m~r grunnlegg~nde ~ok~r,for det andre 

at laget undermi neres - alle de interess~nte diskusjonene 

foregar jo pa "sirk~len".rig d~rmed blir det ogs& van

skeligere a fa folk til 0 skj¢nne etydninga av a bli medlem. 

Det er mulig det er ' forskjeilicie erfaringer pa d~tteimen 

jeg vil i alle fall oppfordre laga til a go ut pa skolene, 

verve interesserte til sirkel,og bruke sirkelboka til R¢d 

Ungdom(og sj¢lsagt ogsa k~m~e med kritikk av deri sonn at 

vi kan gj¢re neste utgave enno bedre)o 

vervu·l f o 
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tfLTA I 

UravstemJiinga i fjor p;a e t stort fl ert all f or et prosj c kt i J2.tnaica. 
Vi kritiserte f orsl aget o g- oppfordra folk til 8 s t 0tt e Eritrea.. 
l'Jar inrlsa.mlinga ga.r av st abel en 18 oktob ~ r b 0 r vi de lta. 

Prosjektet er ikke .et r tlttent pros jekt (sann som arbcidsleirene i 
Thailand i fjor) som f'ortjcmc r a bli boikott a fordi de t tj ener 
imperialismen. 

Penga skal ~a til et utviklingspros jekt som re g j e ringa pa Jamaica 
driver ikke s a l2.ngt fra Kingst-on (hovedstaden) .Det ga r ut pa. a 
gi jord og oppl<ering til ungdommer.Arb e idsl0sheten i gruppa 14-24 ar 
er over 40%: I prosjektomradet skal det bygges hus ,skoler ~helsesentre 
og butikker.r.feninga er a styrke jordbruket ,l~re opp ungdommen og 
hindre fraflyttj.ng fra. landsbygda. 

Prosjektet hjelper J .amaica ,et land i den tredje verden til a bygge opp 
1 andbruket sit t. 

/"o, Jamaica har g.!Ht i spissen for u-landas krav i FN." og statsminister 
Manley leder den sakalte 77-landsgruppa der u-landa samordner krava 
sine. · 

HA EN KRITISK HOLDNING. 

Manley og partiet hans (PNP) blir hausa opp av sosialdemokratene over 
hele verden som veien a ga for u-landa.I OD avisa for i ar gjenngir 
Jens Stoltenberg (samnen til Stoltenberg i UD som forhandlet med 
Jamaica om avtalene)argumenter for a 0ke hjelpa til Jamaica fordi 
Jamaica er et demokrati som f0rer en sosial utjevningspolitikk:. 
DNA og AUF kommer sikkert til a bruke Operasjon Dagsverk til a 
skryte mer. 
Her e r jeg atskillig mer kritisk.Regjeringa pa J ,amaica kunne gjort 
hardere midler for a gj0re seg uavhengig av imperialisme.De sier de 
vil Va?re uavhengig av be gge supennakter.Det er bra.Men de har ikke 
nasjonalisert hele bauxitt-produksjonen og lar ALCOA og ALCAN 
(kanadiske aluminiumsselskaper) drive ganske f ritt.De har blitt 
altfor avhengige av den ne ene r avaren. 
Jamaica sender ogsa hvert ar fle r e hundre ungdommer til CUba for 
a la?re veibygging,jordbruk og husbygging .Hva dette betyr for Cubas 
_politiske innflytelse i landet er usikkert. 

Jamaicas 0konomi er i krise og de er blitt n0dt til a lane sva?re 
summer av det internasjonale pengefondet (IMF) som na noormest styrer 
0konom~en g jennom de harde lanebet i ngels ene de kan sette.Regjeringa 
pa Jamaica har f.eks.voort n0dt til a. ·skj:ere drast i sk ned pa .Jamaica 
Youth Courses - en slags ett arig siviltjeneste.Her s0ker 20.000 
ungdommer og bare 2000 kan f~ plass i h0st.Arbeidsl~heten blir ikke 
mindre av sanne tiltak.Regjeringa greier ikke a fa bukt med 
arbeidsl0sheten ,og det har va?rt streiker,demonstrasjoner og mye uro, 
sa?rlig i slumomradene i Kingston. 

SAMARBEID NORGE JAMAICA. 

I diskusjonen i Internasjonal uke b0r vi ta opp forhold til ).verden. 
Regjeringa har en malsetting a gi 1% av bYutto nasjonalprodukt i 
u-hjelp,men gir bare 0,7.Den samla hjelpa fra industrilanda har gatt: 
tilbake fra 0,34 i -73 t i l 0,30 i -77 enna de har vedtatt ei malsett
ing pa 0,7 %. 
Vi b0r i det mins.te kreve at regjeringa fyller sin egen malsetting 
pa 1%. · 
Hjelpa fra Norge til Jamaica har 0kt de to siste ara .Noe av den er 
bra f.eks.h j elpa til a unders0ke oljeforekomster i havet. Men det er 

/ .. , '\ 

/ --, 
\t. 
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typisk at Norge legger opp til prosjekter som de sj0l har interesse 
av og kan tjene pa.F.eks har de inngatt en st0rre avtale som gir 
Norge rett til a frakte store deler av Jamaicas bauxitt.Den norske 
skipsfarten er i krise og er sj0lsagt glad for en sann avtale.Norge 
har ogsa bevilga 1 million til lederopplrering og utvikling av 
bedriftsdemokrati. 
Sosialdemokratene i Norge syns altsa at bedriftsdemokratiet vart er 
sa fortreffelig at de vil "eksportere" det til u-landa ogsi. 
Haper Jamaicas arbeidere raskt finner ut at det er en bl0ff. 

IKIC:: GLEM ERITREA-INNSAMLTifGA. 

I Internasjonal uke og nar det gjelder neste ars prosjekt b0r vi legge 
vekt pa at elevene gir st0tte til land el1er til frigj0ringsbeve
gelser som virkelig trenger det.og som far liten st0tte ellers. 

Jamaica trenger st0tte,men de far allerede en god del (regjeringa i 
Norge b0r gi mer) og samtidig er det land som er atskillig st0rre i 
knipe enn Jamaica.F.eks Eritrea som far ekstremt lite hjelp fra 
andre land og som f0rer krig for a frigj0re landet,Nicaragua som 
nettopp har frigjort landet og batflyktningene i Vietnam. 

Vi b0r ikke drive Eritreainnsamlinga som en alternativ-aksjon under 
internasjonal uke,men propagandere for den i diskusjonene og kj0re 
igang innsamlinga for fullt etter OD er over.Aksjonsuka 12-19 nov. 
blir h0ydepunktet i denne kampanja • . 

Laga rna vurdere lokalt hvordan de skal legge opp arbeidet med disse 
sp0rsmala pa skolen.Men som en generell retningslinje vil jeg si: 
-Delta aktivt i diskusjonen i Internasjonal uke. 
-Delta i Operasj~n Dagsverk - ingen boikott. 
-IKKE GLEM ST0TTR~RBEIDET FOR ERITREA. 
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DEBAIT-

Diskusjonene om forslag til handlingsprogram har ikke vmrt sa store 
og skarpe som vi hadde hapa pa.Vi har mye a Lere av RV i valgkampen 
na r det gjelder a utforme konkret politikk.Resultatene fra mange 
skoleav ztemninger viser ogsa at vi kan fa stor s t0tte bare vi gar 
ut og har en konkret og god politikk.La derfor ikke diskusjonene om 
RU's handl ingsprogr~n stoppe~ Her er no en smakebiter fra de innlegga 
som har kommet fra forskjellige lag . 

Allmenne kommentarer: 

!'" - . 

For mye · allme nne fraser i programmet .Al t for kompakt satt opp og tungt 
og kjedelig a les e .Det rna vera meir programmessig.Det var eit stort 
mi sforhold me llom den plassen som vart nytta til al t om verdenssituasjo
nen og andre deler i programmet.Dei f01 s te kapitla var alt for lange 

-lag A 

Utkastet er skrive i ein kjedelig stil,det er darleg og rotete dispo
nert. Vanleg ungdom skal lese dette - det er i kkje noko internt 
skriv som vi skal sulerer oss pa innad,men ein presentasjon av RU sin 
politikk til folk som kanskje aldri har vore borti noko slikt f0r. 

-lag B 

Skole;eolitikk: 
-Vi er enige i konklusjonen om at utviklinga av undervisninga i skolen 
samsvarer noenlunde med utviklinga av produksjonen og at skolen er 
forma slik som borgerskapet 0nsker.Men det er veldig alment skrevet og 
lite engasjerende.Pastandene blir satt fram uten grunngiving. 
-Det star at det er et stadig 0kende pensum,spesielt pa gymnaset. 

_.Er dette riktig?Mange lmrere i gymnaset hevder at det har vmrt en 
nivasenkning de siste ara,det er blitt vanskeligere a undervise,og 
skille mellom gymnas og universitet er mye st0rre na enn f01". 
Avsnittet burde tatt utgangspuJ1k:ft. i sosialismen og hvordan skolen 
vil bli d.a , og sa sette dette opp mot de typiske trekka ved skolen 
idag. 
-Kva er borgerlig ensretting?Opplmring i borgelig ideologi "vmr 
lojal mot din arbeidgiver",individualisme osv. I steden ·for at 
elevene hjelper hverandre,er det beinhard konkuranse.Dette burde kommet 
med. 
-(3.5) Her er det skrevet veldig rotete.F0rst burde det ha statt en 
allmenn grunn for vart syn pa karakterer,og sa hvordan vi mener det 
skal vmre pa de enkelte skoleslaga. 
-(3.1~} Det rna med at utenlandske elever skal ha lik rett til lan 
og stipend som norske elever. 

-Lag B 

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2016



..;;;;J. 

-Vi. endte opp med en motsigelse som vi ikke fikk l0st.Den. gikk pa: -/0 
For "bestiitt ikke best att "• 
Mot ~: presset karakterene sill' elevene.Karakterene viser ikke hva du kan, 
og heller ikke de kunnskapene du tilegner deg seinere i livet eller 
det du l~rer etter hvert4 

. Bl1r det b~statt ikke bestatt apner dette for evaluering.Det kan bli 
som i USA der det kryr av evalueringsbyraer,og pa flere fabrikker 

· har evaluering av arbeiderne. sjedd hver ·ft ar.Lr.;mna blir satt ette~ 
evalueringa. 

· De som var for karakterer mente ogsa at a si at hvis det kom:ner noe 
verre etter karakterene er det idealisme a si at da kjemper vi mot det. 
Noe som er helt sikkert er at bor~erskapet alltid vil finne en mate a 

0 -

s ile fol.k pa. 

Det andre synet mente:A ga imot eksamen,beholde standpu~tkarakteren -
dette · er bedre enn a apne for opptakspr0ver scm det star i programmet. 

I handlingsprogrammet (HP) s. 7 star det :3.2· "Ogsaigru.nnskolen har 
det skjedd forandringer.Bl.a. er den riye matematikken rettet innpa den 
moderne data teknologien" .Vi oppfattet ·det scm om dette var ment i 
negativ retning. , 
Og i kap. ever "i dag med h0yt utviklet produksjon o_g samfunrisliv er 
deteR0dvendighet med kunnskap hos hele folket ••• Uten at borgerskapet 
hadde utviklet skolen ville produksjonen pa det niva vi har i Norge 
i dag v~rt utenkelig. 

Vi mener dette er to syn• som gar imot hverandre ,og at sel vmots igelser 
og uklarheter er det som preger skole/karakter-kapittelet• 
Vi mener det ikke er holdbaramed noen uklar~eter i HP,som er det 
vikt>igste Q.Qkmilentet vi har som organisert ungdom.Det er dette doku.!Dentet 
som skal presentere politikken var utad •. 

-Lag C 

~r og milj0 
Ass en Vil RU at sir0m skal skaffes oVi kan ik..ke v~re mot al t .Vi er for 
utk;r;~j9ing av en del vassdrag - det er en metode .. Dessuten rna vi kreve 
at det blir satt av mer penger til forskning med alternativt energi + 
gjennvinning av energi som gar tapt ved de kra.ftkrevende bedriftene . i 
Norge. -Lag A 

Faglig 
Her b0r det v~re med hvem scm ska.per verdiene og arbeidspla.ssene.Videre 
at ungd()m blir brukt scm reservearbeidskraft.Videre: 
-Ungdoms representanter i foreningsstyrene na. 
-Boligs ituasjonen for unge arbeidere rna bedres .. 

som 

-Ungdom og unge nystifta familier rna ha rett pa rentefrie lan. pa bedriften. 
-Utplassert ungdom skal ha. l!imn scm de 0vrige a.nsatte ,ikke gratis 

arbeidskraft. 
-Rett til a.lle a ta fagpr0ve. 
-Nei til tva.ngsflytting av arbeidere. 
-Foreningene rna arrangere kurs for unge arbeidsta~ere om fagbevegelsens 
historie. 

-Alle fast ansatte rna fa fast l0nn under milih!rtjenesten. 
-Full lemn under HV-tjenesten. 

-Lag A. 
Kultur. 
Det er a.lvorlig at det fremdeles ikke var med et kapittell om kulturen. 
Er det noe 99% av ungdom erbopptatt av er det kultursp0rsmal og 
spesielt musikk.Skal ikke RU ha en politikk pa det ungdommen er opptatt 
av,og der borgerskapet retter inn sa kraftige angrep. 
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Fri t ids kamu. 

' Nar ·det blir skaret ned pa uproduktive t il t ak,som fritidstilbud t:l1 
un,~dom,h0rer vi ofte at det ikke finnes penger til :1 drive slike 
tiltak ("hvor skal vi ta pengene fra" eller ''Dette vil ga utover 
andre grU.pper f .. eks. pensjonister") .. 
7i rna avvise .slike argument e r og vise at slike nedskjeringer ikke 
vil ·f0re til at pensjonis_ter f..eks. far ·bedre kiL·,men at mf.det er 
A berge mest mulig profitt. 
Den S10vende funksjonen til narkotika og . andre rusgifter rna framheves 
mer~Dette er nemlig en vesentlig grunn til at borgerskapet ikke gar 
hardt inn for a l0se problemet.De er ikke interessert i en aktiv 
ungdomsma.s s e. 
Hele pk.7 tar ut[;angspunkt i by-situasjonen og sier lite om ungdommen 
pa. landsbygda. 
Skaperkraften til ungdommen rna framheves mer.Pavis med eksempler at 
ungdom er villig til a gj0re noe,men blir nekta lokale osv. 

-Lag B 

Det rna st~ mer og grundiger om narkotika i HP.Og - fritidskampen 
og narkotika rna skilles,ellers blir f.eks. T-bane ungdommen i Oslo 
spleisa sammen med de som kjemper for et sted a v~re i Bergen. 
Vi har flere sp0rsmat: Har vi beviser for(l) at det 8 ae store langerne 
som kontrolerer narkotika markedet? (2) kan det ikke vmre flipperne 
sam fikser det sj0l? 

,, 

Vi er enige i at det er pengesterke ,. folk som star bak de . store patiene, 
men det er sikkert noen purker sam er interessert i a gj0re noe 
skikkelig f .eks ta de '"store" .Er det fors0kt a fa enhet med disse? 
Har purken bare en negativ ro~le i narkotika sp0rsmalet? 
Det er en viktig oppgave a bekjempe narkotikaen.Stoffene blir hardere 
og hardere.HP skulle tatt mer opp om behandlingssentre som Solia osv. 
Dette er en viktig oppgave for ass framover.Vi ser narkotika-sit. 
slik: Store langere kontrollerer markedet.Folk far i perioder over
rikelig med hasj ,dette trekkes tilbake og hardere staffer blir trukket 
inn bakd0reR.Dette gjentar seg sj0l og de harde stoffene blir mer og 
mer utbredt. 
Hasjisene er spesielle folk,men et folk vi rna ha et forhold til. 

-Lag C 

Soldat. 

Nar det gjelder kvinner i militmret mener vi at de trenger det,og at det 
er et riktig krav a stille.Kvinner trenger opplffiring for a styrke seg 
Sj0l som forsvarere av landet og for a styrke forsvaret.Vi kom frem 
til at a kreve jentene' inn i sanitffiret var et riktig.krav,fordi det 
var det mest realistiske.Men - at de selvf0lgelig matte ga rekrutt
skolen a lmre vapenbruk,drive fysisk fostring.osv. 

-Lag C 

-Kvinnelig verneplikt? En var mot det,vi andre var for.Han sam var mot 
grunngav det med at en lmrte ingenting i militffiret.Ellers var det star 
uvilje mot a nytte taktikk nar en reiste dette kravet.Kvinnene skulle 
inn i alle vapengreiner. 

-Lag A 

-Eg var for a skjere ned pa tida i forsvaret til 8 mnd. og styrke OPP
lreringa innan forsvaret.Dette bade fordi det skal kvinn.er inn og det 
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m?:t vera nlass OiS fcrc!.i mykje av dei 12 mnc er dautid . 

-Lag A 

. - •• Dessuten holder ikke art:;dncntet om d 9 mn cl tjeneste ville ga 
utover den mi l itcere opplcering-3-. En nar ikke fram rned slike argument. 

-Lag D 

Mil ita!ret 

-Vi vil kritisere at sp0 rsm.3_l partiet har diskutert i et ar,blir 
servert os s i en pakkepost .Og sft skal vi ta stilling til det pa 
knapt tre k:varter .Kan man kalle det ev entyr-organise ring? 
Dette e r ikke vedtatt kritikk men noe som.kom o pp i debatten flere 
ganger. 

-La.g G 

-Vi vet for lite om NATO o g dets forhold til den borgerlige hiEren:. 
Er det f .eks. noe som kan kalles borgerl ig hear idag?I sa falJ ,hvor 
gar skillet? 
Star vi under en fremrned komando?St0tter vi NATO slipper vi inn 
l0ven bakveien? 
Vi mener a ha for fa kunnskaper om det til a. ta stilling til disse 
viktige og avgj0rende sp0rsrnalene. 

-Lag C 

-Ingen er fo r NATO.Stor usikkerhet pa dette sp0 rsm a let.De fleste 
st0tta HP's tja til NATO.Ellers var det stor enhet om a utvikle 
sj0lstendigheten ti1 Nor ge innafor NATO 

-LAG A 

Dive r se 

Forh. til andre organisasjoner:I HP pastaes o g star det at bare RU 
star mot USA og Sovjet ,og at alJ.e a ndre star pa kapitulasjonslinja. 
Dette e r feilaktig,det slar bein under enhetsfronten,det er en isola.
sjonsl i nje og: rna ryddes fra HP. 

-Lag C 

Sp0rsmalet· om SOSlailSme er lite konkret,tar ikke opp proletariatets 
diktatur og gar heller ikke konkret inn pa ungdom under sosialismen. 
Malet vart er et sosialistis k Norge.Da rna vi selvf0lgelig aktivt 
propagandere dette.Nar det organisatoriske rotet og byrakratiet i 
RU gar over hodene pa folk,sa er det kun tanken pa sosialismen som 
holde r dem oppe. 

-Lag c. 
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Kritikk av opple-gg og studiemateriell vedr0rende 
diskusjon om forholdet Kina- Albania. 

Det star i heftet at innholdet i det er n:ok til i1 kunne 
diskutere og ta standpunkt i polemikken. Dette l'!lener vi 
er hel t feilaktig. For det f0rtste man~ler ki1<lehen
visninger i stor grad~ og for det andre mangler hen-
visninger til andre kilder · som studie. .· 

Studieheftet er ikke e:i. objektiv framstilling av 
polemikken. Det konk1uderer pa forhand og l~gger egen
tlig ikke opp til noen diskusjon. · ·Det er lite grundig, 
full av upresise vendinger op; utrykk. Det er subjektivt 
referert hva som er sagt og gjort av albanerne slik at 
det ti1llegges meninger og trekker konklusjoner som til
dels er fe:i.laktige og tildels er forvridde. Vi burde 
legge stor vekt pa a vmre saklige .i kritikken var, 

:Uet er h0yst beklagelig at et brudd med Albania, som 
sannsynligvis er hel t riktig, skal skje u.ten noen reel 
demokratisk diskusjonsbevegelse i RU. Hvis denne disku
sjonen er utrykk for sti1en i RU mener vi sentralstyret 
med dette har markert tilbakeskritt for demokratiet i 
RU. Det v irker som om standpunktet er gitt paforhand 
og for oss ser det ut som om sentralstyret har mistillit 
til oss, er redd for var konklusjon, og derfor till
egger oss meninger. Heftet bygger kun under ett stand- · 
punkt i stedet for a skissere motsigelsen objektivt og 
stille den apent. Self0lgelig har sentralstyret full 
rett i a ta standpunkt og markere dette. Det kan gj0res 
i ett evt. tillegg~ 

!Ieftet inneholder i stor grad drittkasting og bann
ord. Argumenter ved hjelp av dette og er i stor grad 
uvitenskapelig. Det er nok av argumenter mot Albania som 
gj0r en slik diskusjonsstil feilaktig og un0dvendig. 

Heftet og diskusjonen viser at ledelsen har mis
tillit til medlemmene. Videre markerer en red.sel for 
uenighet og linjekamp, en feil som vi har til felles 
med albanerne. . 

Mangelen pademokrati i R0d Ungdom er en stor trusel 
mot bevegelsen. 

Kameratslig hilsen et lag i Nord-Norge. 
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Svar p& kritikken av APA-dJskusjonen. ,, 
Jeg er enig i det som jeg oppfatter som hoved

punktet i innler;get d eres: fi t studiem8.teri ::tlet som APA 
bare tok opp et syn, at det motsatte synet tkke blei 
lagt fram bredt sann at vi i diskusjonen kunne stilt de 
opp mot hverandre og fritt . tatt stanc1pun~t, og at det .. . 
ikke blei ri.oen virkelig rliskusjonsbevee;else :i. R0d unp;~. 
dom pa utviklinga til APA. <Teg skj0nner ogsa :1t dette 
oppfattes som mistillit til medlemmene fra ledelsens 
side. . 

Dis'kusjonene om utviklinp,a t:il APA var ett av de f!, 
forszka pa a reise eri stor disk~sjon~hevegelse i R0d 
Ungdom pa lang tid. Det var bra at den ble reist, og at 
vi ikke mente dette var "for vanskeJ.ir;" eller "uv::i.ktig" 
for et une;domsforbund. Hen diskusjonen · blei svekka a-r 
det dere peker pa: Organisasjonen fikk servert en fer
digtygd analyse etter at sentralstyret sj.¢1 hadde gjort · 
studier i begge syn, men organisasjonen fikk ikke samme 
anledning til a. gj0re dette, den fikk rare i oppgave a .. 
ta stilling til en ferdig analyse. 

Na skal det allikevel sies at materialet fra APA fan
tes tilgjengelig •. Klassekampen hadde en stor artikkel
serie der APAs syn blei lagt fram og kom.rnentert . Oktob
er forlag hadde gitt ut bade beretning til APAs 7 k~n~ 
gress, lederartikkelen i Zeri i Populli t som starta an- . 
grepa pa Kina, og andre artikler og taler av Enver Hox
ha. r:1en det burde vrert gjort et utvalg av al t dette som 
repres·enterte albanernes syn og som burde Vl'f3rt en del av · 
studiematerialet. · · 

Vi har tidligere hatt liknertde store sp0rsmal oppe 
til' diskusjon i :ml-bevegelsen, .som f. eks. kampen mot · 
Kjell Hovdens linje i 1971. Uten a ga nermere iri~ pa aet, 
sa var metoden da at Hovden blei sendt rumlt til alle 
lag for a legge fram sitt syn, sentralst:vret; la deret
ter fram sitt syn, og sa var det avstemning. Dette var 
en metode som var mer demokratisk, og som mobiliserte 
til mer livlig og sj0lstendig diskusjon enn den maten APA · 
diskusjonen blei kjert pa. Vi kunne sj0lsagt ikke .sendt 
folk fra APA rundt i R0d Ungdom, men vi kunne samla vik
tige deler av deres materiale og gitt det ut · som en del 
av materialet. · 

Nar det gjelder kritikken av sj0lve studiemateri
alet er jeg ikke umiddelbart enig. Dere sier at det . er 
usaklig, · mangler kildehenvisninger, er fullt · av bannord 
osv. Jeg har ikke fatt lese det grundig igjenno!h pa ny · 
sjel, men synes ikke at kritikken treffer. Materialet er 
polemisk, men etter mitt syn ikke usakelig. Det .inne
holder svrert mye sitater og henvisninger, faktisk ogsa 
en god del som ikke blei tatt opp f.eks. i den serien 
med kommentarartikler som blei kj0rt i klassekampen. 
Det argurnenterer hardt for - ett syn, noe som· jeg mener 
var n0dvendig bl.a. fordi vi sto opp i mye diskusjoner 
bl.a. med SU om albania pa den tida. Etter mitt syn had
de sentralstyret plikt pa seg til a fors0ke a analysere 
APAs utvikling grundig. Etter det jeg har h0rt, mener 
ogsa noen at materialet var til god hjelp i dette. 
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15 
J eg er al tsa. en:i.G i kri t ikken som r,8.r -p?.t ensir'iighet, 
og at albanernes syn burde blitt lagt fram for seg sje1, 
ogsii i det studiematerial.et som blir laga for R0d Ung
doms diskusjoner. Jeg er enig i at dettP- er en viktig 
kri tikk mot demokratiet i denne diskusj onen. r·Ten nar det 
gjelder sjelve materialet er vi altsii uenige, men jeg er 
apen for fortsatt diskusjon pa det. Det ville vmrt til 
hjelp om dere konkretiserte hva dere mente var dritt
kasting, usakligheter, upresist osv. 

Hilsen Reidar (ansvarlig for utarbeidinga av 
materialet). 

Assen ensker vi so~~er1eirene? · 

I over 10 ar har ml-bevege1sen arrangert sommerleire 
som har betydd mye for oss politisk. Hovedformen har vmrt 
de tradisjone1le leirene, men de siste ara hllr ogsa nye 
tilbud som ku1turleir, vandreleir og andre varianter 
kommet til. Disse nye leirformene blei hilst velkommen· 
som en aveksling fra de tradisjonelle leirene. Allikevel 
har vi opplevd at fmrre kommer pa 1eir na enn fer, i 8.r 
hadde Red Ungdom under ha1vparten sa mange p8. leir som i 
fjor. At antal1et gar ned gjer at dette ogsa. b1ir et ek
onomisk spersmal, det er umulig a arrangere mange, sma 
leire uten underskudd. 

Sentralstyret ensker a reise en apen diskusjon pa 
assen vi skal ha sommerleirene. Kan vi vente av folk at 
de vil bruke l av 3 ferieuker pa leir hvert ar? Hva kan 
gjeres for a gjere de tradisjonelle leirene bedre? 
Hvilke spesialtilbud a la kultur/vandreleir, el1er for 
den saks skyld sykkel eller kanoleir er det rett a satse 
pa? Ber vi ga over til a ha pinseleire (ett problem der 
er at er kaldt i pinsa ofte) i distriktene, og f.eks. en 
landsleir om sommeren? Hva med fritid pa leirene? Er det 
rett a holde pa formen: ett eller to hovedemner, pluss 
en god del seminarer? 

Dette er noen spersmal og ideer. Det finnes helt sik
kert mange oppfatninger om dette, bade blant de som har 
vrert pa·leir i ar ,og de som ikke dro, de som har vrert pa 
1 og de som har vrert pa 10 1eire. Vi ensker en disku
sjon pa dette raskt na i vinter, sann at ideer og fors1ag 
kan komme med i betraktninga nar neste ars leire p1an
legges rett over nyttar. 

· Sentra1styrets Arbeisutvalg. 

• 
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