ENS
l{AMP MOT
EEC

UNGD-<J

17. mai 1971 utenfor Stortinget: skoleelever demonstrerer.

· Siden kampen mot EEC virkelig tok
til for snaut to år siden, e{ tusenvis av
ungdom som ikke før har ·vært engasjert politisk blitt trukket med. Vi
må tilbake til 2 . verdenskrig for å finne
et liknende engasjement blant norsk
ungdom.

Framgangen i EEC-kampen er stor,
fra å være en liten organisasjon har
AKMED vokst til en sterk landsomfattende organisasjon med over 300
lokalkomiteer og nærmere 15 000
medlemmer. AKMED har med sine
punktprogram og sin grunnplans-
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aktivitet hatt initiativet i EEC-kampen,
den har drevet enhetsfrontsarbeidet
framover og stadig hevet det politiske
nivået.

*

FRA EEC-KAMPEN
viktige grupper blant ungdommen.
Viktigst her er arbeiderungdommen og
bondeungdommen.
EEC-kampen framover

EEC-kampen framover kan deles i 3
faser:
I. Perioden
fram
til
Stortingsbehandlinga i juni.
Il. Sommeren fram til ca 10/8 og
Ill. Innspurten i »valgkampen», 10/8
til 23/9.(?)
I den første fasen er hovedoppgava
fortsatt å utløse politiske streiker og
andre aksjoner. I den tredje fasen må
100% av alle progressives arbeid konsentreres i en voldsom valgkamp for å
vinne avstemninga. Her vil vi konsentrere oss om råd og anvisninger for
arbeidet i sommer.
La oss slå en ting fast: EECtilhengerne vil være på offensiven i
sommer. De kommer til å bruke
sommeren effektivt til å spy ut propaganda gjennom aviser og massemedia de vil dra land og strand rundt med
sine løgner. De vil gjøre alt som står i
deres makt i et desperat forsøk på å
snu stemninga i fol~et. Husk kamerater, de mangler ikke penger!
Hvilke krav stiller så dette til oss?
Hvordan er situasjonen vi må jobbe i
fra nå av fram til august?
Skolene oppløses, det vil si at mange
mister sin tradisjonelle arbeidsplass.
Erfaringer fra tidligere år har alltid vist
en nedgang i politisk aktivitet om
sommeren. Dette må ikke skje i år det er åpenbart hvem det kommer til å
tjene. Vi kan ikke la motstandsorganisasjonene dø sakte hen for så
langsomt å våkne til live igjen ut på
høsten! Situasjonen er altfor skjerpa
til det.
Selv om skolene er i oppløsning,
seinere stengt, forsvinner ikke dermed
ungdommen. De er ute i sommerjobb
- de er på ferie ved sjøen eller på
fjellet. De er på badestrender og
campingplasser - om kvelden fyller de
byenes gater. De er på visefe~tival i
Haugesund fra 6 til 10 juli - de er på
jazz-festival i Molde og Kongsberg.
Kort sagt, over hele landet er det
ungdom , selv om de ikke befinner seg
der de tradisjonelt holder til.
Hva preger ungdommens innstilling
om sommeren? Selv om de jobber
ønsker de mer enn noen gang avspredning - når de er på ferie, på

festivaler eller ute og bader vil de ha
det moro. Sommeren i Norge er noe
spesielt som vi i vårt arbeid må ta
hensyn til. Denne sommeren vi nå går i
møte krever mer av oss enn noen
sinne. Vi kan ganske enkelt ikke drive
arbeidet på samme måte som vi har
gjort tidligere somre og resten av året.
Vi kan ikke i år begynne arbeidet på
skolene til høsten med de samme
startvanskene vi vanligvis har. Startsignalet fra vår og AKMEDs side i
innsatsen for folkeavstemninga går
10.august - fram til folkeavstemninga
er det da litt over en måned! La oss slå
det fast : Ungdommen vil komme til å
folkespille en viktig rolle
avstemninga.
Selv om vi ikke har stemmerett
mange av oss er det langt fra noen
hindri, ~- Vi kan avgi vår stemme
allike, l. Hittil har vi arrangert prøvevalg r skolene. Til høsten skal vi ha
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skikkelige avstemninger om EEC på
alle skoler, og enda viktigere er den
voldsomme kraft titusenvis av ungdommer i EEC-motstandernes rekker
betyr for å vinne den avgjørende
propaganda-innspurten i hele folket.
Med disse perspektivene foran oss har
Sentralkomiteen utarbeida følgende
punkter for Forbundets EEC-arbeid i
sommer fram til begynnelsen av
høsten:
GJØR ARBEIDERKOMITEEN TIL
EN
MASSEORGANISASJON
I
SOMMER.
Rekrutter tusenvis av nye medlemmer til AKMED og til FB ! Hold
dann
organisasjonen sammen
agitasjonsgrupper der hvor ungdommen finnes - på campingplasser badestrender osv. Dra aldri et sted
uten EEC-materiell og medlemskort i
AKMED med deg. Bygg arbeiderkomiteer på sommerjobben din -

FRA EEC-KAMPEN
SUF(M-L)s rolle i EEC-kampen.

Innafor enhetsfronten mot EEC er
det marxist-leninistene som har vært
drivkrafta både på grunnplanet og i
utviklinga
av
politikken.
Jmfr.
punktprogrammene for EEC-kampen
som ble lansert av MLGs SK. Hvilken
rolle har så SUF(ml) spilt? På mange
områder har vi spilt en ledende rolle,
spesielt
i
organiseringa
av
EEC-motstanden på skolene, jmfr.
resultatene av NGS-avstemninga. Vi
har vært drivkrafta i utviklinga av en
politisk linje for EEC-motstanden på
skolene. Men vår rolle i EEC-kampen
har hatt en rekke svakheter som vi her
vil peke på, svakheter som må rettes
opp i løpet av sommeren slik at vi kan
stå rusta til de store kampene til
høsten .
Den viktigste feilen er at vi sentralt
og lokalt i en lang periode ikke har
forstått at EEC er vår absolutt
viktigste oppgave i massekampen. Vi
har ikke hatt grundige studier på hva
EEC betyr for ungdommen, og derfor
har EEC-arbeidet vårt hatt en tendens
til å bli lite levende.
Denne feilen har gitt en rekke utslag
i praksis:
1. Vi har i all hovedsak drevet EECarbeid blant skoleungdom. Men vår
propaganda og politikk blant skoleungdommen har ikke vært tilstrekkelig.

Vi har nesten bare drevet arbeid rundt
temaet: EEC truer skoleverket, lærere
og elever. Vi har ikke tatt opp i
tilstrekkelig grad hvordan EEC vil ramme dem når de engang ikke lenger er
skoleelever. Vi har med andre ord
neglisjert parola »EEC truer arbeidsplassene», ikke tillempa den for ungdommen. Videre har vi ikke grundig
nok forklart EEC som et imperialistisk
angrep på det norske folket og vår
nasjonale suverenitet. Vi har neglisjert
de revolusjonære perspektivene i EECkampen. Vi har i for liten grad gitt de
ungdommer som vi har fått med oss i
EEC-arbeid perspektiver utover det
arbeid de gjør her og nå. Av dette
følger en annen svakhet, nemlig en
veldig varierende aktivitet, store
vansker med å holde gløden og iveren i
det daglige arbeidet.
2. Vi har ennå ikke gjort virkelig
gjennombrudd når det gjelder å gjøre
AKMED til en masseorganisasjon på
skolen eller andre steder blant ungdommen. Situasjonen på en skole er
ofte slik: 300-400 elever på skolen ved prøveavstemning om EEC på
skolen: 60-70% mot, organisert i
AKMED: 20 stk. Dette er ikke en
situasjon vi skal ha til høsten. Vi må
huske at alle som er mot EEC vil vi ha
i AKMEDs rekker. Å verve medlemmer
til AKMED er den letteste sak av
verden, medlemskort koster kr. 2,pr. år for skoleelever. Vi sier at

SUF(ml) skal bli en masseorganisasjon
- det blir vanskeligere for oss å nå
dette målet hvis vi ikke gjør AKMED
til en virkelig masseorganisasjon for all
ungdom som er mot EEC. Mye av vår
egen sekterisme i organiseringa har vi
overført til EEC-arbeidet.
3. Arbeidsmetodene i EEC-arbeidet.
På altfor mange steder har EECarbeidet gått rutinemessig; vi har hatt
møter, ofte tørre og kjedelige møter, vi
har hatt studiesirkler, stått på stands
etc. Disse sakene er viktige og nødvendige, men de er ikke tilstrekkelige
skal vi virkelig nå store ungdomsmasser
og trekke dem til oss i EEC-arbeidet.
Noen steder har sanggrupper, teatergrupper osv. blomstra opp i forbindelse med EEC-arbeidet, eksempel
gruppa i Trondheim som gikk rundt på
kafeer, spilte og sang da de skulle
mobilisere til demonstrasjon. Gruppa
på sosiologisk institutt i Oslo har gjort
det samme. De sto på stand, sang og
spilte og salget og vervinga til AKMED
gikk strykende. · Overalt hvor en har
starta med en eller annen form for
kulturellt arbeid har det gitt gode
resultater, vi har nådd langt flere og
arbeidet er blitt mer levende. Vi vet at
undommens behov for kultur er
enormt - gir ikke de revolusjonære og
progressive
kreftene
ungdommen
kultur, får monopolkapitalen enerett
på spredninga av sin råtne kultur.
4. I EEC-arbeidet vårt harv~ neglisjert
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.FRA EEC-KAMPEN
organiser arbeiderungdommen, bondeungdommen og jentene.
GÅ I SPISSEN FOR Å UTVIKLE
PROGRESSIV UNGDOMSKULTUR I
EEC-KAMPEN
UTVIKL NYE
ARBEIDSMETODER :
Lag lokale band og visegrupper utstillinger (EEC i ord og bilder). Lag
gateteater. Gå til ungdommen med
kulturen der hvor ungdommen er.
PROPAGANDER FOR REVOLUSJONEN OG SOSIALISMEN, PÅ

Forslag til diskusjons-spørsmål i
P-laget. De som ikke har P-lag diskuterer EEC-arbeidet enten i laget eller
helst sammen med sympatisører.
1. Summer opp det anti-EEC-arbeid
som er blitt drevet blant ungdommen
lokalt. Har EEC-arbeidet vært hovedoppgaven i praksis. (Se sitatboka
s.251) Gransk resultatene av arbeidet.
Har det brakt dere framover eller har
det mest vært »ramling med tomtømmer». Ta utgangspunkt i eventuell
prøveavstemning,
Hva synes dere har vært den viktigste
svakheten i Forbundets EEC-linje?
Vurder Forbundets og AKMEDs EECpropaganda til ungdommen.
2. Ut fra resultatene i 1. diskusjon,
legg nøyaktige planer for EEC-arbeidet
i sommer.
Hvordan skal dere legge om arbeidet
slik at dere kan styrke EECmotstanden lokalt i sommer. Hvor
befinner ungdommen seg på deres sted
om sommeren? Hvordan f. eks. skal
dere drive EEC-arbeid på campingplassen eller badeplassen i nærheten?
Planlegg kulturell aktivitet - visegrupper - teatergrupper osv.
Når dere skal på ferie - hvordan skal
dere på best mulig måte utnytte ferien
til politisk arbeid.
Denne diskusjonen skal ende ut i
konkrete tiltak og planer. Sett dere
mål for rekruttering til AKMED.

PERSPEKTIVENE I EEC-KAMPEN :
La denne parola bli et svar på de
feila vi har oppsummert i EECpropagandaen vår hittil. Øk ~alget av
Røde Garde - fortsett utgivinga av
lagsaviser i sommer.
PROPAGANDER FOR SOLIDARITET MED VERDENS FOLK.
Gjennom EEC-kampen i sommer:
Gjør
SUF(m-1)
til
en
masseorganisasj on!
Alle krefter må settes inn for å
virkeliggjøre kongressens målsettinger.

La antallet ungdom på sommerleirene
bli minst det d9bbelte av hva det var i
fjor!
FRAMGANG
FOR
MOTSTANDEN I SOMMER.
SEIER I KAMPEN MOT EEC!
NEI TIL SALGA V NORGE!

er pen~r
de.t
e om! g;øre
rå. er

holde. masl\i
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