


Rode Jeugd 

wil aktie 



Onze aktie richt zich eerst 
op de grootste wantoestan
deneZoals op de schandalige 
uitbuiting van de jeugd 
door de jeugd.lonen 7de lange 
werktijden on bet behandelen 
van de jongeren als ver -
sohoppeling en onmondige op 
elk gebied. 

Onze ak:tie heeft tot doel 
om de mensen waar ze werken, 
waar ze op ·school zitten of 
waar dan ook7zelf aktief te 
maken tegen de daar bestaan
de ·misstanden.Met onze steur 
kunnen ze dan georganiseer
de aktïe ondernemen om hun 
eigen toestand te verbete
ren. 

We gaan steeds uit van het 
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beginsel~Wat het dichtste 
bij is spreekt het meeste 
aan.Waar je vlak bij staat,. 
dat kan je vast pakken,dat 
zie je het beste. 

De eigen werkomstandigheid 
en de eigen leefomstandig
heid zijn het duidelijkste. 
daar richten we.onze aktie 
op.Aan de hand van de eigen 
toestand wordt duidelijk ge
maakt wat kapitalisme eigen
lijk is· en met welke machts
middelen we tegen dit kapi
talisme moeten optreden. 

Macht 
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Het volk 7de massa 7heeft 
macht.Als de werkers niet 
werken,kunnen de kapitalis
ten geen winst ma.ken.Door 
massaal op te treden met 
stakingen 7demonstraties 7be
zettingen7kraken van huizen, 
buurtverzet en andere min of 
meer aktieve vormen van ver~ 
zet 7tonen we onze macht.De 
akties beginnen klein 7maar 
als ze goed en met succes 
gevoerd worden,zullen ze 
snel in aantal vermeerderen. 

De kapitalisten en hun hand
langers gaan zich bedreigd 
voelen en zullen steeds ge
welddadiger gaan optreden., 
hierdoor zal de massa zich 
meer - ook met geweld - gaan 
verzetten tegen de heersen-
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ue K.L.asse.Door een grote 
gewelddadige aktie 7een re
volutie1waar het volk mas
saal aan deelneemt,zullen 
de grondslagen van het ka
pitalisme vernietigd worden, 

Deze grondslagen moeten ve~ 
nietigd worden1omdat we an
ders steeds "\'leer in een 
slechte toestand komen.Dan 
bl~ven we afhankelijk van 
dat kleine groepje mensen, 
dat door geboorte 1verduis
tering7oplichting of hoe 
dan ook in het bezit is ge
komen van de produktiemid
delene 

Dat kleine groepje mensen, 
dat alleen maar aan zich
zelf den1ct en dat de ande-
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ren,de overgrote meerd.er
heid van het volk7minder
wae,rdig vindt.Dat l::leine 
groepje ,dat bijvoorbeeld een 
fabriek sluit zonder zich 
iets aan te trelr.ken zan v1at 
er met de arbeiders en be.
ambt'en in die fabriek ge
beurt. 

Soms lijken de bezitters v1at 
vriendelDker,maar ze hebben 
het toch altDd voor het ze~ 
geneDesnoods dwingen ze dool 
middel. van rechter en poli
tie het' volk weer te ga,a,n 
werken,weer in het gelid te 
ga~~ lopen.De bezitters 
zullen nooit zonder verzet 
afstand doen van hun bezit 
en hun·macht.De niet-bezit
ters zullen zich organise• 
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ren en daardoor de eveneens 
georganiseerde bezitters 
met geweld kunnen dwingen 
afstand te doen van hun 
macht en bezit. 

Wij verwerpen de kapi talis-,. 
tische maatschappij 1die een 
enkeling bevoordeelt ten 
koste vru1 de grote massa 
van het volkeDe maatschappij, 
die alle soorten van geweld 
gebruikt om deze toestand 
te handhaven.Om deze maat
schappij te vernietigen moe
ten. ook wij gebruik maken 
van geweld.Dan kunnen we ko
men tot de opbouw van ~en 
nieuwe maatschappij onder 
leiding van en ten voordele 
van de werkende klasse 1 een 
maatschappij gebaseerd op 
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het Marxisme-Leninisme-Den
ken van Mao Tsetung. 

Buitenland 

Onze aktie ten aanzien van 
het buitenland is gericht 
op de daadwerkelijke steun 
aan de strijd 'van de revolu
tionaire bewegingen tegen 
het imperialisme.We leggen 
onder meer verband tussen 
de steun van de grote fa
brikanten,de monopolies,aan 
rechtse fascistische rege~ 
ringen en de kapitalistische 
autoritaire toestanden bij de 
bedrijven in ons eigen land. 
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Hiermeemakenwede werkers 
aktief en bewust in de strijd 
tegen het binnenlandse kapi
talisme,dat een onderdeel is 
van de strijd tegen het in
ternationale kapitalisme, 
het imperialismee 

Door deze akties vallen we 
de grondslàg aan van de 
macht van het imperialisme: 
de grote monopolies in het 
industriele westeneBierdoor 
wordt het imperialisme ge
dwongen zijn.aandacht op een 
tweede 7binnenlandse 7front te 
richten7waardoor de strijd 
van de revolutionaire bewe
gingen verlicht wordt. 
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Solidariteit 

Rode Jeugd staat achter de 
politiek van de Communis
tische Partij China en de 
Partij van de Aroêid van Al
banie.Rode Jeugd juicht de 
Culturele Revolutie toe,die 
een duidelijk antwoord is op 
de pogingen van de oudere 
behoudende krachten om in 
China het revisionisme te 
bevorderen en daardoor de 
terugkeer naar het kapi talis! 
me.Door een beroep te doen 
op het volk en vooral op de 
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jeugd,heeft Mao Tsetung be
werkstelligd7dat d_e burokra
ten en de technokraten ver
slagen werden en dat het 
volk werkelijk macht 7inv1oed 
en medezeggenschap heeft 
gekregen. 

Mao Tsetung richtte zich 
juist opde jeugd;hij heeft 
gezegd: ''De jongeren vormen 
de meest aktieve en vitale 
kracht in .de maa_tschappij. 
Ze zi~ het leergierigst en 
het minst konservatief in 
hun manier van denken". 
Keer op keer is gebleken, 
dat de jeugd een zeer goede 
en betrouwbare revolutie-, 
naire kracht is. 

Rode Jeugd ondersteunt al 

10 



die volken,die voor hun ei
gen bevrijding vechten tegen 
het samenwerkende imperia
lisme(onder leiding van de 
Verenigde Staten) en het 
sociaal-imperialismeConder 
leiding van de Sovjet-Unie) 
De leidende groepen in deze 
twee stromingen staru1 in we
zen dezelfde politiek voor 
van onderwerping van d~ we
reld om hun eigen rDkdom en 
macht te vergroten. 

De succesvolle strijd van de 
revolutionaire massa's is 
een bewijs voor de stelling; 
Het kapitalisme lijkt sterk 
en onoverwinnelijk,maar door 
de eensgezinde samenwerking 
van het hele volk zal het 
omvergeworpen worden. 
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Het kapitalisme is een pa
pieren tijger,alleen het 
volk. is een tijger van vlees 
en bloed. 

Leve het Marxisme-Leninisme
Denken van Mao Tsetungll 
Alle macht aan het volk! 

landelijk bestuur 
Rode Jeugd 
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