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1. EEC-KAMPEN
Kampen mot EEC er hovedoppgava!
Sluttspurten før Folkeavstemninga er i full gang. Dette kan vi merke på
overskriftene i aviser som Arbeiderbladet, Aftenposten og Verdens Gang som
blir mer og mer løgnaktige. Vi kan merke det på de vettiose angrepene på de
stortingsmenn som våger å opponere. Sist, men ikke minst har vi merket det
på LOs ekstraordinære kongress. Her har vi sett at tilhengerne ruster seg til
sluttspurten. Hundrevis av LO-funksjonærer skal dra rundt i landet for
folkeavstemninga for å forvirre og forsøke å lure den norske arbeiderklassen.
Tilhengerne har pengene, vi har folk. Sommeren er på mange måter en
gunstig periode for tilhengerne. Da kan de fylle avisene av de mest løgnaktige
påstander, og engasjere diverse ryggløse kunstnere til å propagandere for seg
på campingplasser og badeplasser. Samtidig veit vi at sommeren er en tid hvor
de folkelige organisasjonene blir mere passive, og har tendenser til å ga i
oppløsning og ikke komme i sving igjen før utpa hosten. Det er klart at
JA-folkene har valgt tidspunktet for folkeavstemninga med omhu.
Likevel skal de ikke ta gleden pa forskudd. Også EEC-motstanderne har tatt
konsekvensen av at sommeren og høsten er sluttspurten. MLG som er i rask
framgang, vil også i sommer slåss i første rekke og være på vakt overfor
tilhengernes framstøt. SUF(m-l) som har flere medlemmer enn noen gang, vil
over hele landet drive aktivt arbeid mot EEC. Arbeiderkomiteen mot EEC og
Dyrtid (AKMED) har bedt alle EEC-motstandere om å ta ferien i Norge denne
viktige sommeren for å reise kampen på badeplasser og i feriebyer. Også i
Folkebevegelsen mot EEC er det mange som i sommer vil sørge for at
EEC-tilhengerne ikke får være aleine på arenaen.
Sentralkomiteen har nylig avholdt sitt 3. plenumsmøte. EEC og kampen
mot EEC blei her viet stor oppmerksomhet. Plenum betydde et gjennombrudd når det gjaldt å forstå hva det vil si for oss å ha EEC-kampen som
hovedoppgave. Plenum gikk gjennom sentralkomiteens arbeid i perioden og
vurderte grunnplanets EEC-arbeid. Sentralkomiteen vil etter de opplysninger
som kom fram gjøre sjølkritikk fordi EEC-kampen ikke har blitt hele
forbundets hovedoppgave i perioden. Det har ikke blitt tatt nok hensyn til
dette i sentralkomiteens egen planlegging, eller i direktivene som er gitt til lag
og medlemmer. Dette har sjølsagt fått store og alvorlige konsekvenser for vårt
arbeid. Arbeidet til hele forbundet har sprikt en del (med unntak av
1. mai-arbeidet). Sentralkomiteen har heller ikke lagt forholda godt nok til
rette for skikkelige diskusjoner om EEC, noe som er av stor viktighet for at
arbeidet skal bli slagkraftig og framgangsrikt.
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På den andre sida vil sentralkomiteen kritisere medlemmene og kadrene på
alle nivåer fordi det ikke er blitt rapportert om de vanskene som oppsto når
EEC-arbeidet skulle settes ut i livet. Og vi vil kritisere at EEC-arbeidet i
praksis ikke er satt skikkelig ut i livet.
Kampen mot EEC må bli stilt som absolutt hovedoppgave for forbundet på
alle nivåer straks. Vi har også tidligere stilt EEC-kampen som vår hovedoppgave. Vi har gjort det på papiret — ikke i handling. Dere vil sikkert være enige
i at dette er riktig når dere går gjennom lagsarbeidet f. eks. fra nyttår til nå.
Arbeidet lokalt har vært spredd på for mange områder, Med handa på hjertet,
har jobbinga deres, diskusjonene og tenkninga vært gjennomsyra av hvordan
vi skal vinne denne kampen?
Tenkninga var må bli prega av dette. Vi må få EEC-kampen inn i blodet. Vi
må derfor reise levende diskusjoner om hva EEC virkelig er og hva det vil bety
for det norske folket i rampelyset både for oss sjøl og for massene. Vi må
mobilisere så mange som mulig, diskutere med så mange som mulig og bygge
ut den organiserte enhetsfronten.
All vekt må bli lagt på dette arbeidet. Det betyr at vi må skyve annet arbeid
til side. Vi ma være meget forsiktige med å ta initiativet til saker som tar
arbeidskraft og konsentrasjon fra EEC-arbeidet.
Mange steder kan dette være vanskelig å forstå for folk som står oss nær. Vi
veit at det er mange som ønsker at vi skal gå i spissen for å okkupere store hus
og gjøre dem til fritidsklubber. Vi veit også at det er skrikende behov for slike
steder for ungdommen, og vi støtter enhver slik aksjon. Likevel mener vi at vi
nå før folkeavstemninga ikke skal ta initiativet til slike aksjoner. Kampen mot
EEC overskygger dette arbeidet. Hva ville vel de som nå ønsker at vi skal
okkupere hus si om vi brukte all var tid på dette, og lot monopolkapitalen og
imperialismen presse Norge inn i EEC? Ville de ikke seinere rette skarpe
anklager mot oss og si at vi ikke konsentrerte oss om det viktigste, men gjorde
alt for a vinne kortvarig framgang både for oss sjol og for dem? Det er ille at
ungdommen ikke har fritidsklubber, men det er mye verre om Norge kommer
med i EEC. Dette må vi forklare dem og vi må mobilisere dem i det
organiserte EEC-arbeidet.
Likevel er det klart at vi ikke stiller oss i veien for kamper og aksjoner som
ungdommen setter igang. Når slike først er satt i gang, må vi delta i dem og gå
inn og lede dem. Det er klart at etter folkeavstemninga vil boligokkupasjoner
bli en viktig del av folkets kamp. Om vi kommer inn eller ikke, vil disse
aksjonene være eksempler på hvorledes folk sjøl kan ta initiativet og drive
gjennom skikkelige saker på tvers av byråkratene.
Plenum påla arbeidsutvalget at det skulle utarbeides retningslinjer for
prioriteringa av arbeidet. Det er jo ikke meninga at alt annet arbeid enn
EEC-arbeidet skal ligge nede. Særlig skulle prioriteringa anvise hva slags vekt
som skulle legges pa FNL-arbeidet og arbeidet med ungdommens interesseorganisasjoner (NGS, LNL, YLI, NSU osv.) og hvorledes det skulle utføres.
Slike retningslinjer vil foreli gge med det første.
Det at kampen mot EEC er hovedoppgava forplikter både sentralkomiteen
og medlemmene. Sentralkomiteens plenum har derfor pålagt sentralkomiteens
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arbeidsutvalg (SKAU) å føre SUF(m-l)s syn på EEC-kampen direkte ut til
ungdommen gjennom store åpne møter. Plenum har også pålagt SKAU å
utforme et opprop til ungdommen om EEC-kampen. Et opprop som skal
klistres opp over alt hvor det ferdes mye ungdom. Videre er SKAU pålagt å
lage et hefte om EEC, imperialismen og det nasjonale spørsmålet. Dette heftet
skal spres til ungdommen, danne utgangspunktet for diskusjoner med mange
unge om vårt syn på EEC-kampen og sammen med kommunikeet være
studiemateriell for interne studier i forbundet.
Plenum påla også SKAU å sette igang en diskusjon i forbundet om viktige
deler av vår EEC-politikk, nettopp slike saker som imperialismen, det
nasjonale spørsmålet osv. Til slutt ble SKAU pålagt å få et fast grep på
EEC-arbeidet i sommer og følge opp lagas og medlemmenes arbeid med å
stille kampen mot EEC som hovedoppgava.
Det er viktig at dere kontrollerer om SKAU følger plenums anvisninger. Det
er også opp til dere om plenums vedtak skal bli papirvedtak, eller virkelig
settes ut i livet med kraft.

EEC og det nasjonale spørsmålet
Plenum starta en diskusjon om EEC som et imperialistisk angrep på Norge,
hva EEC-medlemskap vil bety for den nasjonale sjolråderetten, for de
borgerlig-demokratiske rettighetene som det norske folket har kjempet seg til
og for våre muligheter til å gjøre Norge til et progressivt land.
Plenum slo fast at medlemskap i EEC vil bety politisk og økonomisk
undertrykking av det norske folket og en styrking av imperialismen.
EEC-medlemskap vil klart svekke mulighetene for å få gjennomført en
progressiv politikk i Norge. Vi ønsker et Norge med størst mulig demokrati
for folket. Vi vil gjøre landet mest mulig sjølberga og uavhengig. Dette er
viktig både for folkets velstand og trivsel og for å kunne rive Norge løs fra
imperialistene som ønsker at Norge skal bli mer og mer avhengig av dem. For
å gjøre landet sjolberga må vi bl. a. opprettholde og utvikle produksjonen i
jordbruk, skogbruk og fiske og foreta en fornuftig industrireisning i
distriktene som tar hensyn til folkets levevilkår, ressursene og naturen. Vi
ønsker et Norge som i utenrikspolitikken tar opp kampen mot imperialistene
og som støtter alle krefter i verden som sloss for sin frihet og uavhengighet.
Kort og godt, vi vil føre en politikk på alle områder som kan gjøre slutt på
Norges avhengighet av imperialistene.
Sjøl om vi veit at bare den sosialistiske revolusjonen fullt ut kan trygge en
slik politikk, er det vår oppgave å mobilisere ungdommen til støtte til den
også i dag. Mange saker kan og skal bli gjennomført i Norge før sosialismen
stilles på dagsorden til tross for motstand fra monopolkapitalistene og deres
regjering.
Klarer vi å slå deres forsøk på å få Norge inn i EEC tilbake, er situasjonen
gunstig når det gjelder å sette igang offensiver for å få gjennomført deler av en
slik politikk.
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Det har tidligere vært en klar tendens til å neglisjere spørsmålet om norsk
sjølråderett. Plenum stilte spørsmålet om hva det kom av at noen kamerater
hadde uvilje mot å aksjonere på f. eks. 17. mai. Var det redsel for å drive
politikk på slike dager og ved slike anledninger eller var det at kameratene
ikke forsto nødvendigheten av å forsvare norsk sjølråderett og syntes det var
flaut og »ukommunistisk». Plenum kunne p.g.a. det manglende materialet ikke
slå fast om det var høyrefeilen (redsel for kamp) eller venstrefeilen (flaut å
snakke om norsk sjølråderett) som var den viktigste. Men plenum slo fast at
kunnskapene i organisasjonen om det norske folkets ærerike kamp for
sjølråderett i 1814, 1905 og 1940-45 er dårlige. Det kommer svært sjelden
fram at disse begivenhetene markerer viktige milepæler i vår utvikling og at
progressive klasser har presset utviklingen fram bl. a. med våpen i hand.
Plenum mener det er viktig for alle medlemmer i forbundet å skaffe seg
bedre kjennskap til historia om kampen for norsk sjølråderett. Plenum
oppfordrer også så mange som mulig til å diskutere det synet som har vært i
laget på spørsmålet om kampen for å bevare norsk sjølråderett. Har høyre
eller »venstre» feilen vært den viktigste?
Enhetsfronten mot EEC
Enhetsfronten mot EEC er sterk og har betydd mye. Den har gjort sitt til at
motstanden i Norge er meget sterk til tross for de mektige EEC-tilhengerne.
AKMEDs rolle har vært, og er, meget betydningsfull. Det er AKMED som
har vært drivkrafta i motstandsarbeidet, som har stilt dristige mål og oppgaver
for EEC-motstanderne og som har hatt styrke nok til å sette dem ut i livet.
Det er AKMED som først satte igang EEC-demonstrasjoner, EEC-uker, som
førte ut at EEC truer våre arbeidsplasser, som gjennomførte de første viktige
prøveavstemningene og som har gått fremst i propagandaen for og arbeidet
med å reise folket til store politiske streiker mot EEC.
Sjøl om AKMED er den eneste motstandsorganisasjonen på skolene og at
flere lokale AKMEDer har gjort et godt arbeid, må vi slå fast at det ennå ikke
er gjort noe virkelig gjennombrudd med å organisere ungdommen i AKMED.
Pa flere skoler er det f. eks. bare 20-30 medlemmer av AKMED sjøl om flere
hundre har stemt nei i prøveavstemninger.
Hovedgrunnen til disse feila er sjølsagt at vi ikke har stilt kampen mot EEC
som hovedoppgave. Det har medført at det ikke er nedlagt nok arbeid og at
fronten ikke systematisk er bygd opp med sjølstendige styrer og planer som
blir satt ut i livet. Det har vært tendenser til at AKMED-en fungerer rett før
og under store aksjoner, mens den ligger nede i mellomtida.
Dette er sjølsagt feilaktig og det må rettes på om vi skal vinne kampen mot
EEC. Vi må arbeide skikkelig i den lokale AKMED-en. Reise diskusjoner om
EEC, sette i gang aksjoner. Vi må arbeide for at fronten blir bygd opp med
sjølstendige virkende styrer, at det blir laget planer for arbeidet i sommer og
til høsten og at disse planene blir gjennomført.
I forbindelse med diskusjonene om det indre livet i AKMED reiste plenum
spørsmålet om en egen ungdomsorganisering under den lokale bydels-
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AKMED-en. Det er mulig at det ville stimulere EEC-arbeidet hos ungdommen
hvis det ble organisert egne ungdomsutvalg under AKMED-en som arrangerte
egne møter for ungdommen som tok hensyn til den formen på møtene som
de ønsket og som mobiliserte ungdommen til stands, plakataksjoner osv.
Plenum oppfordrer kameratene til å få den lokale AKMED-en til å
eksperimentere med slike ungdomsutvalg.
Prinsippet for arbeidet i sommer må være at det skal være en organisert
motstand mot EEC overalt der folk oppholder seg i større grupper. Vi må
derfor arbeide for at AKMED-ene reorganiseres i sommer. Vi må arbeide for
at skolegruppene midlertidig opphører å eksistere og at medlemmene i dem
trekkes over til bolig og bydelsavdelingene. Vi må oppfordre alle medlemmer
og sympatisører av AKMED til å kontakte den lokale AKMED på det stedet
de drar i sommer. Hvis det ikke eksisterer noen slik gruppe der må det bli tatt
initiativ til å opprette en. eller i det minste skaffe en kontakt for AKMED.
Sjøl om AKMED er drivkrafta og den organisasjonen vi må konsentrere våre
krefter om, må vi ikke glemme de andre organisasjonene i enhetsfronten og
arbeidet i dem. Det gjelder forskjellige interesseorganisasjoner og mållag, men
spesielt Folkebevegelsen. Folkebevegelsen har organisert mange og er en
meget viktig faktor i arbeidet for å vinne kampen. Arbeidet der er viktig og
det må settes av en eller flere kamerater til å jobbe der og ha det som sin
viktigste oppgave.
Ta tilhengernes argumenter alvorlig.
Vi har allerede nevnt at tilhengerne er på offensiven og at de kjører fram
den ene løgnen etter den andre om Norge og EEC. De viktigste sakene de
fører fram er:»EEC betyr trygge arbeidsplasser», »Vi må inn for å sikre naturen
i Europa», »EEC gjør slutt pa krig», »Motstanderne har ikke noe alternativ til
EEC», »EEC løser valutakrisene» osv.
Vi har tidligere hatt en liten tendens til a le av disse argumentene. Dette er
farlig. Vi må sette oss grundig inn i tilhengernes argumenter og sørge for at vi
kan argumentere godt mot dem. Vi må skaffe oss bedre viten om EEC og hva
EEC vil bety for Norge enn både tilhengerne og andre motstandere. Gjor vi
ikke dette vil lett vår argumentasjon bli overflatisk og uten slagkraft.
Det er et faktum at vi ikke har tatt alvorlig nok på å diskutere forskjellige
aspekter ved EEC-spørsmålet. Har vi f. eks. noe skikkelig syn på om
frihandelsløsning er bra eller dårlig for det norske folket? Slike saker spør
folk om, vi må gi dem svaret.
Vi må på alle måter ta alvorlig på tilhengernes offensiv. Vi må omringe deres
stands og diskutere dem i senk. Vi må mobilisere motstandere til deres møter
og gjøre deres ja-møter om til nei-møter ved slagord, sang og plakater. Vi må
aldri la tilhengerne få et sekunds hvile til å spre sin råtne politikk..
Hva vil skje framover?
Hvis vi tar for oss arbeidet framover, kan vi dele perioden fram til
folkeavstemninga i tre. 1. fase er sommerarbeidet og sommerleirene, 2. fase er
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tida fra 15/8 til en uke før folkeavstemninga. 3. fase er den siste intensive uka
før folkeavstemninga.
Vi har allerede nevnt en god del om den 1. fasen i kampen. Parolen for oss
marxist-leninister må være: Ta ferien i Norge, sloss mot EEC i sommer. Alle
som drar på ferie må sikre seg at de har med nok materiell til å dele ut og
selge. Det er opprettet et senter for AKMED som organiserer arbeidet i hele
landet. Det vil også bli oppretta slike lokale sentra i de største byene som kan
koordinere arbeidet i sommer. Det er viktig at vi kontakter dem. Det er
mange ting som kan gjøres i sommer. Vi kan utstyre oss med bil, gjøre den til
en Anti-EEC-bil og farte land og strand rundt for å propagandere. På
badeplasser kan vi sette opp enkle provisoriske stands som vi kan markere
med norske flagg. Det er viktig å ta i bruk nye former for arbeid. Det er viktig
å bruke kulturen. Det å synge viser er bra, men kan en ikke det, er
platespillere eller lydbånd effektive virkemidler.
Sommerleirene i år vil stort sett bli viet EEC-kampen. Det blir diskusjoner
om var politikk og spesielle saker som vi må sette oss inn i når det gjelder
EEC-kampen. Det er viktig at vi kommer igang rett over sommerleirene med
det organiserte EEC-arbeidet, og sluttspurten før folkeavstemninga. Sommerleirene må sørge for at ungdommen blir entusiastisk for EEC-kampen og
kaster seg inn i den.
Sommerleirene blir derfor meget viktige i EEC-kampen. Mobiliseringa til
dem må starte for fullt umiddelbart.
I den andre og tredje fasen vil alt arbeid bli utadretta. Da er det ingen tid
for kadervurderinger eller årsmøteforberedelser. I 2. fasen skal vi gå på dørene
sammen med de andre EEC-motstanderne og overbevise de siste vaklerne om
at de skal stemme nei. Plenum mente at det ikke var riktig å satse kreftene
våre på å organisere en storstilt »ungdommens EEC-avstemning».
Plenum mente at det viktigste var å mobilisere den delen av ungdommen
som har stemmerett til å stemme nei, og ellers få flest mulig unge til å kaste
seg inn i den siste avsluttende kampen før folkeavstemninga. Arbeidet i denne
fasen må ellers rettes inn på å mobilisere ungdommen til aksjoner på skolene
og andre steder samt til deltakelse i de store demonstrasjonene og de militante
aksjonene som sikkert og visst vil bli satt igang i siste uka før folkeavstemninga.
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2.DISKUSJONEN OM DEMOKRATIET I FORBUNDET
Plenum kritiserte SKAU for at det ikke var skikkelige politiske linjer for
endel viktige områder av klassekampen. Det blei nevnt at vi ikke hadde noen
virkelig skolepolitikk, militærpolitikk osv. Da vi gikk nærmere inn på dette
kom vi snart fram til at årsaken til at vi manglet linjer på viktige områder var
visse feil i spørsmålet om studiene og demokratiet i organisasjonen.
Klassekampen er i dag så komplisert og vi slåss på så mange områder, at det
er ønsketenkning at en hjerne-trust i Oslo skal kunne lage gode linjer for
kampen på de forskjellige områdene. Skal vi få en skikkelig politikk på de
områdene vi mangler i dag, så ma hele medlemsmassene mobiliseres i
diskusjonene.
Det er ikke riktig at det ikke finnes diskusjoner i forbundet. Det har vært
gode diskusjoner om vår linje i NGS, LNL, gode kadervurderinger og bra
studier av 1. mai politikken. Det har vært lite diskusjoner hvor kameratene
som har jobbet på skoler har forsøkt å summere opp arbeidet sitt for å
utforme en linje og for å se om den politikken som forbundet sentralt kjører
ut er riktig, eller om den må endres. Dette må forandres i tida som kommer.
Sentralkomiteen vil legge forholda til rette for slike diskusjoner og medlemmene må se det som meget viktig for utviklinga av vår politikk og for
demokratiet i organisasjonen å kontrollere det som blir kjørt ut samt komme
med konstruktive forslag til tiltak.
Vi har vært klar over at det har eksistert feil på dette området lenge.
Plenums fortjeneste var at erfaringene og kritikken blei summert opp og
analysert slik at vi forsto hva som var grunnlaget for disse feila. Skal vi kunne
skape virkelige linjer for ungdommens kamp på ulike områder, må vi ha et
godt utvikla demokrati som fungerer med diskusjoner om vår politikk, og om
hvilken taktikk vi til stadighet skal føre. Samtidig må vi både kollektivt og på
egenhånd skolere oss i marxismens klassikerer.
Vi presenterer ingen patentløsning her. Det er viktig at lagene sjøl setter
igang dette arbeidet og begynner en bedre stil på dette området ved å
praktisere gode studier og diskusjoner om EEC og EEC-kampen.

3. OMDANNINGSBEVEGELSEN
Rekrutteringskampanja og EEC-kampen
Omdanningsbevegelsen kaller vi alt det arbeidet vi må gjøre, alle de tiltak vi
må sette igang og alle de diskusjonene vi må gjennomføre før vi kan si vi har
omdannet SUF(m-1) til en virkelig kommunistisk masseorganisasjon for
ungdommen. Denne omdanningsbevegelsen vil vare i lang tid, i det minste
fram til neste kongress, og den vil bli delt inn i kampanjer som vif strekke seg
over perioder fra et par måneder til kanskje et halvt år. Grunnen til at vi deler
opp omdanningsbevegelsen i kampanjer, er at vi da kan konsentrere kreftene
våre og oppnå skikkelige resultater på det området som det er viktigst å gå
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framover på. En så stor oppgave som det å omdanne hele SUF(m gjøres
ikke over natta, vi må ta en ting om gangen.
Sentralkomiteen har derfor nå satt igang den første kampanjen i omdanningsbevegelsen. Det er en rekrutteringskampanje som varer fram til over
sommerleirene og som har som målsetting å fordoble medlemstallet.
Denne rekrutteringskampanja må ikke ses som konkurrent til EECarbeidet. Vi må ikke spørre oss sjøl: Hva skal vi gjøre? Skal vi slåss mot EEC
eller rekruttere? Vi må heller ikke lage fikse ideer om at EEC-arbeidet er den
eksterne hovedoppgava og rekrutteringskampanja er den »interne». Vi må
holde klart at EEC-arbeidet er hovedoppgava og at det sjølsagt skal prege
arbeidet både innad og utad. Vi kaster oss ut i EEC-arbeidet for å slå
imperialistenes angrep tilbake. Men vi legger heller ikke skjul på at vi også
bygger det kommunistiske ungdomsforbundet. Likesom MLG kaster seg ut i
EEC-kampen og gjennom EEC-kampen rekrutterer nye medlemmer, som igjen
kan gå ut å lede EEC-kampen, rekrutterer vi ungdom og gjør dem til
kommunister slik at de kan gjennomføre EEC-kampen med enda større
slagkraft. Vi må nå kaste oss ut i EEC-kampen og overalt stå fram som
lysende eksempler på offervilje og kampmot. I dette arbeidet knytter vi
kontakt med mange progressive antiimperialister. Disse folkene skal vi
diskutere med. Disse folkene skal vi gjøre til medlemmer av SUF(m-l). Dette
svekker ikke EEC-kampen, det styrker den!
Metodene for å drive rekruttering midt oppe i EEC-arbeidet er mange. Vi vil
foreslå at arbeidet gjennomføres i såkalte »oppsamlingsheat» etter store
aksjoner. Etter EEC-uka, etter store demonstrasjoner, etter sommerleiren osv.
tar man systematisk kontakt med alle de unge EEC-aktivistene som har vært
med og diskuterer vår politikk med dem.
Våre bånd til massene
Plenum diskuterte også våre bånd til massene, vår masselinje. Ved å
analysere talloppgaver kunne det slås fast at vi hadde gått relativt bra fram i
medlemsverving. For en region viste tallene at til tross for framgang i
medlemsverving var det stagnasjon og tilbakegang når det gjaldt antallet
organisert i propagandalag og sympatisorsirkler. Sentralkomiteen analyserte
nøyere situasjonen i denne regionen. Det viste seg at ledelsen hadde vært
svært opptatt av å tenke på organisasjonen og organisasjonens beste. Den
hadde ikke i sterk nok grad forstått at SUF(m-l) er en organisasjon som skal
lede ungdommen i kamp og at vårt indre liv skal tjene dette. Forstår man ikke
dette godt nok, så lager man heller ikke planer for massekampen og oppdrar
kadre til å lede ungdommens kamp.
Tendenser til slik tenkning har vi også sett andre steder. Vi har ikke forstått
godt nok at vi må jobbe der ungdommen er. Særlig må vi legge stor vekt på å
drive arbeid i ungdommens masseorganisasjoner. I første rekke gjelder det
AKMED, men vi må ikke glemme NGS, LNL, YLI og andre interesseorganisasjoner. Framgang for oss nå er ikke bare et spørsmål om å gå fram i
medlemstall. Framgang for oss er i første rekke å vinne innflytelse hos breiere
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og breiere lag av ungdomsmassen. Det naturlige sted å begynne er her sjølsagt
de interesseorganisasjonene som allerede eksisterer. Vi må gå inn der, bygge
dem opp, demokratisere dem og gjennom dem mobilisere enda breiere
ungdomsmasser til kamp og til støtte for vår politikk.
Fram for Røde Gjenger
I forbindelse med vår masselinje vurderte sentralkomiteen vår måte å
organisere ungdommen på. Det ble slått fast at propagandalag mange steder
hadde fungert bra, at det hadde gitt stor nyrekruttering til forbundet, og at det
hadde skolert opp mange aktivister. Det var på den andre side klart at p-lag
også kunne fungere som byråkratiske mellomledd. P-lag hadde flere steder
fungert som det andre sentrum i lagets arbeid. Det hadde blitt sovepute for
endel kamerater når det gjaldt massearbeid. I stedet for stadig å forsøke a
komme i kontakt med nye folk, så slår man seg til ro med at man hadde p-lags
mote hver 14. dag osv. Pa bakgrunn av de negative erfaringene som kom fram,
mente plenum at p-lag ikke var den fullkomne måten å organisere våre nære
venner på. På den andre sida sa har vi ennå ikke nok erfaringer til å slå fast
hvordan vi best skal organisere sympatisørene av SUF(m-1). Det ble streket
opp endel prinsipper som at organiseringa måtte tjene massekampen, ikke
være noe byråkratisk mellomledd med tungrodde kommunikasjonslinjer og at
det skulle inspirere og ikke hindre kameratene i a drive massearbeid. Pa
bakgrunn av diskusjonene om dette vil sentralkomiteen gå inn for at det blir
oppretta Rode Gjenger rundt ungdomsforbundet.
De Røde Gjengene skal være knyttet til og organisert rundt en eller flere
kamerater i ungdomsforbundet. Det skal enkelt og greit være de kameratene
våre som vi kommer lett i kontakt med, enten i klassen eller i boligområdet.
De Rode Gjengene er en løsere organisering enn p-lag og er til forskjell fra
p-lag knyttet direkte til enkeltmedlemmer, ikke direkte til SUF(m-l). Plenum
mente at fordelene ved Røde Gjenger er at de stimulerer alle til å diskutere
politikk med dem vi vanligvis omgås, og at det stimulerer oss til å trekke dem
med på aksjoner, demonstrasjoner osv. Det negative med de Rode Gjengene er
at folka bare blir knytta til enkeltpersoner og ikke hele forbundet. De vil ved
dette ha vanskeligere med å forstå å lære seg å praktisere vår disiplin og vår
kollektive stil. Organiseringa blir løs, veldig mye hviler på om medlemmene
tar dette alvorlig og aktivt utvikler folka i sin Røde Gjeng og ikke bare
»upolitisk» er sammen med sine gamle venner. For at arbeidsstilen med Røde
Gjenger skal bli vellykka, kreves det at styret i laget stadig hjelper til og
diskuterer problemene med medlemmene.
Vi må stille oss det målet, at ethvert medlem av SUF(m-1) skal ha sin Røde
Gjeng. Men vi slår fast at Røde Gjenger ikke er en ny måte å organisere på.
Det er ingen ny sympatisørorganisasjon. Røde Gjenger er en arbeidsstil, en
kommunistisk måte å drive massearbeid på. Det er derfor nødvendig at det
blir foretatt eksperimenter med forskjellige måter å organisere våre venner på.
Slik at vi kan ta opp sympatisør-organiseringa seinere med mye flere
erfaringer, og om ønskelig starte en egen sympatisørorganisasjon for
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SUF(m-1). Alle som har erfaringer som de mener er av verdi når det gjelder
dette, må få dem ned på papiret slik at vi kan la dem bli alles eie gjennom
Bolsjevik.
Det at vi nå ønsker å bygge Røde Gjenger betyr ikke at vi skal oppløse
propagandalaga der de har fungert bra. Gjør en analyse av propagandalaget
deres, omdann dem til Røde Gjenger der dette vil tjene vårt massearbeid!
Forøvrig må det slås fast at det å ha en Rød Gjeng rundt seg er en riktig form
for arbeid som bør praktiseres overalt.
Bolsjevik
Når det gjaldt Bolsjevik ble det slått fast at bladet nå er bedre og mere
populært enn tidligere. Likevel mente plenum at dette ikke var nok. Det blei
hevdet at Bolsjevik ofte kunne fungere som et blad hvor ledelsen i forbundet
henvendte seg til de eldre medlemmene med politikken som disse medlemmene igjen skulle bringe videre til de nyere medlemmene.
Bolsjevik tok ikke i stor nok grad hensyn til at SUF(m-1) skulle bli en
masseorganisasjon. Det skreiv ikke for de nye medlemmene, men hadde en stil
og et innhold som forutsatte mange ting erfart og kjent. Konklusjonen var at
SKAU måtte legge om stilen i Bolsjevik for å gjøre det til hele medlemsmassenes organ.
Arbeidsstil og kultur
Når det gjaldt lagas arbeidsstil, kunne plenum slå fast at det var framgang i
spørsmalet om kultur på møtene. Det var gjennomført mange Røde Fester
med godt resultat. De store frikonsertene hadde fått enorm oppslutning. På
den andre sida var det klart at vi fortsatt hang mye igjen i en masete
arbeidsstil prega av overflødige møter.

4. VALG AV POLITISK KOMITE FOR SUF(m-1)
Plenum gjennomførte en rekke vellykte kadervurderinger som var til stor
hjelp for kameratene i SK og som sveiset SK sammen. Formål med
kadervurderingene var også å velge politisk komite for SUF(m-1). Den
politiske komiteen skal velge SUF(m-Ds daglige ledelse, arbeidsutvalget blant
sine medlemmer. Den skal også være det ledende organet for forbundet
mellom plenumsmøtene og ha som oppgave å diskutere og videreutvikle de
linjene som plenum streker opp samt kontrollere det arbeidet den daglige
ledelsen utfører. Den politiske komiteen ble valgt av de mest framskredne
medlemmene av SK fra hele landet.
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