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UNGDOMSLEDERINSMUKS

(rorslaget er skrevet av en kamerat i et distriktsstre på
forespørsel fra SKe,u. rnstruksr . n gjelder der det er RU-lag.,
Ungdomslederens oppgave nå er 3 gå i spissen for

gjennomføie

ungdukskampanjen. Ungdnmsleierea er den som mest av alle skal gå
i spissen for å drive undersøkelser blant ungdommen,
å verve

til

RU,

være aktiv

i spissen for å omskape den indre sIL:rn

ta initiativer over skolene

i

PU,

i

stroket osv. Ungdomslederen skal

sjølsagt mobilisere andre ti/ dette også, men han skal se det som
nettopp sin oppgave å gå i spissen.
Ungdemslederen behøver ikke å gå på alle styre- og medlemsmøter
i RU-laget. Hvor mye han skal delta på må han finne ut sjal.
skal kjempe aktivt,
Om

()

for å gjennomføre målsettinga

Han

kampanjen.

det betyr at han må være med på 50 ullerE73 av møtene

Ikke

det viktigste spørsmålet.
3) Ungdomslederen skal delta personlig. Han skal, ikke bare diskutere
med formannen, styret eller hele laget for å gi dem oppgaver osv.
t'agdomslederen skal være med på 93 utføre oppgavene. Når RU-leget
vil ha med seg folk på tur, _kal ungdokslederen være med på å
Lobilisere til turen og være med på turen. Skal det lages st
mate, må han

være med på å løse de praktiske og ;Jolitieke

oppgavene Og ikke nøye seg med' å si til RUerr n hva som skal gjøres.

P3tte fordiungdomelederen Ç ,1 dl f: ›i egne erfar:ngnr og

roedihan

lireropp Rtierne på denne måten, mg f ordi un j domslederen oe RUer-le
e'\al kunne oppsummere felles erfaringer.
Ungdomslederen skal ikke overta alt styre og stell i RU. Det kan
sjølsagt skje noen steder der det Ikke fins reJen RU-ledeloe. Ken
hovedregelen er at ungdumslederen samarbeider med RU-ledelsen
gjennom diskusjon og personlig deltakelse. Resultatet ska/ være ut
RU' klarer seg mye bedre alene.
5) Planene må samordnes. Noen steder har par, tilar,et hatt sine planer
for hva som skal gjøres med ungdommer cdj har satt dette ut i livet
gjennom ungdomslederen uten å mobilisere RU-laget. Og RU-laget har
holdt på med sitt, med oppgaver de har fått fru sin ledelse. Dette
kan ikke gi bra resultater. Partiet
planer med RU og diskutere RUs

m(71

diskutere sine forslag og

egne pl ,3ne.e. Det er veldig feilaktig

å sette igang det ene etter det andre uten å la HUerne
være med på å lede. RU' skal nettopp læres opp

delt,' og

til i": lede

ungdoms-

kampen og å lede en kommunistisk ungdomsorganisasjon. Hvordan skal
dette kunne skje uten at de deltar i denne prosessen?

/2/
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Hvor fritt står ungdomslederen i Forhold til RUs plan? RL er en
egen organisasjon med sin egen demokratiske sentralisme. Et lokalt
partilag kan ikke vedta at f.eks. hele RU's årsplan

ikke skal

følges av det lokale RU-laget. Men RV-ledelsen er samtidig
interessert i at deres sentrale plan blir "mjuka opp" og at det
blir laga lokale planer sum svarer best,

til de lokale forhelda

Det som er gc?ernt er å gjøre endringer uten å rådføre seg. Derfor :
Ungdomslederen bør ha innvendinger til HU-pl a nen„
6) Motsigelser må leses ! tUngUomslederen må h?le tida gjøre
undersøkelser om vilke polit_iske motsigelse:: son fins i RU-laget,

og ta initiativ til at de blir diskutert ug løst. Dette kar. gjelde
.iotsigelser om hvordan et kommunistisk ungdomsforbund skal v: '!./- e
-oe vi veit finnes. Det kan også gjelde riatsigelser i synet på
internasjonale spørsmål, Å få slike motsigelser

t er ei oppgave

unc:domslederen,
f) UngdomsIederj rihben er hovedoppgave! A være en skikkelig u ,gdsmE,leder betyr mye arbeid. Han må derfdrt ikke stadig mobilisere', til
å gjøre annet arbeid for la-;nt. Ungdomslederen skal kjerpe f;r
å virkelig ha ungdnmslederjobben som 'Iovedep-Ijave.

Det må my til

for at ungtIoms/ederen .`iskal bli satt til å gjJre andre

! ting.

Ungdomslederen må også lede de andre kameratene i Jare;
jobber med ungdommen.
0) Der det Ikke fins RU-lag er det ungdulederens p' r' ve å
sørge for at det blir RU-lag- 5penielt viktig er dette på skolene.
Flere har gode erfaringer med å skaffe seg kontakter i skolerjårdene
og på andre samlingssteder for ungdom, Og har en r. tt tak

en

trådende er det ikke vanskelig å nøste videre.

I

RU-lag som består av bare ferske folk er det naturlig at

ungdomslederen leder laget.
9) Dette er et foreløpig forslag til ungdomsleder. instruks. Når vi
får mer erfaring . kan vi lage stadig mer konkte instruker.
Ungdomslederen må studere det nye direktivet om ungdomskampanjen
der innrettinga av kampanjen framover t-,år.

