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Revolusjonær Kommunistisk
Ungdom er for ungdommer som vil
noe. Ungdom som ikke er fornøyd med å se
filmene herskerne vil vi skal se, ta jobbene
de vil at vi skal ha og tenke de tankene de har tenkt
for oss. RKU slåss for et helt annet samfunn. I Norge er vi
rike på penger og mat i forhold til fattige land. Men vi er fattige på fellesskap og menneskelig samhold. Og også her er det
arbeidsløshet, rasisme og psykiske problemer med rot i kapitalismen.
Vi vil rive ned for å bygge noe nytt og bedre!
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RKU er ungdomsorganisasjonen til Tjen folket – kommunistisk forbund.
Vi lærer av vår tids største og dyktigste politiske tenkere og praktikere:
Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao. Vi lærer av de enorme framskrittene
for folket i Sovjet og Kina. Vi lærer av arbeiderklassen sin kamp i Norge. Vi
lærer av den norske nasjonen sin historie som koloni under Danmark og
Sverige. Og vi bruker kunnskapen for å bety en forskjell for folk i dag – i
kamp mot rasisme, klimakrise, krig og undertrykking. Bli med oss og slåss!
Klipp av
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Sendes til: RKU C/o Tjen folket, PB 697, 5502 Haugesund eller på e-post: post@kommunisme.no

BLI MEDLEM / FÅ KONTAKT





Jeg vil bli medlem av RKU
Jeg vil bli med i/kontaktet av Tjen folket
Jeg vil ha et gratisabonnement på bladet Til kamp
Send bladet i lukket konvolutt

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Navn:____________________________________________________
Adresse:__________________________________________________
Postnr/Sted:_______________________________________________
Telefon:___________________________________________________
E-post:____________________________________________________
Sendes til: RKU C/o Tjen folket, PB 697, 5502 Haugesund
Evt. kommentarer legges i konvolutten
eller på e-post: post@kommunisme.no

Bestill
t-skjorter og
bøker på
tjen-folket.no
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NORGE ER EN IMPERIALISTISK STAT

Norge er et lite land i verden. Men Norge ligger helt i toppen i rikdom og makt.
Den norske staten er en imperialistisk stat. De største selskapene er Statoil og
Telenor. Statoil suger ikke bare opp olje ved norskekysten. I 2008 tjente Statoil
7,5 milliarder kroner, bare i det afrikanske landet Angola! Statoil er også i Nigeria
og en rekke andre fattige land. Mye av det norske oljefondet er tatt fra verdens
fattigste mennesker. Den norske staten har blod på hendene når den raner land
der folk sulter og når den sender soldater til Afghanistan. For norske kommunister
er det «vår egen» stat som er hovedfienden.

INGEN VERDENSKONSPIRASJON

GALSKAP MED FREDSPRIS TIL OBAMA

USAs president er den siste personen i verden som fortjener en slik fredspris.
Nobelkomiteen er ramma av «Obamamania». Ingen stat i verden har startet så
mange kriger og bidratt til så mange blodige kupp, som USA. Det er galskap å gi
«fredspris» til lederen av den største krigsmakta i verden. I desember 2009 vedtok USAs ledelse å sende 30 000 nye soldater til Afghanistan. Og Irak er fortsatt
okkupert. Obama er bare pynt på den samme brutale krigsmaskinen som USA
har vært i 100 år. Obama betyr ikke forandring bare fordi han er mørkere i huden
enn Bush. Obama er 50 prosent hvit og 50 prosent svart – men 100 prosent rik og
undertrykkende.

Det er ingen som kan kontrollere hele verden og alt som skjer i den. USAs regjering klarer ikke engang å kontrollere sitt eget folk. De klarer ikke å vinne krigen i
Afghanistan. De klarer ikke å løse den økonomiske krisa. De kapitalistiske herskerne er farlige fordi de har mange våpen og penger, men egentlig er de svake.
De er helt avhengig av arbeiderklassen og fattige folk. Men vi er ikke avhengig
av dem. Hvis folket i alle land reiser seg så kan vi riste dem av oss.

FOLK GJØR MOTSTAND MOT IMPERIALISMEN

Imperialismen skaper krig og sult, men den skaper også motstand. Over hele verden slåss folk mot imperialismen. Det finnes kommunister i de fattigste landene,
som Nepal og India der millioner av folk støtter kommunismen, men også i
fredelige og rike land som Norge og Sverige. Overalt der det er undertrykking og
urettferdighet, vil folk kjempe imot det.

IMPERIALISMEN ER BLODIG ALVOR

Imperialisme betyr at et land hersker helt eller delvis over andre land. Dette kan
de gjøre på mange måter, men viktigst er økonomisk og militært. Imperialistiske
land bruker penger og våpen for å rane Afrika og Asia for ressurser og arbeidskraft. Konsekvensene av imperialismen er dødelig. Siden 1914 har imperialismen
krevd over 1,4 milliarder liv, som følge av krig og sult. Dette er tall vi aldri før høre
på skolen eller i media. I 2007 mener FN at 800 millioner sultet. I dag har det økt
til 1 milliard. Det er nok mat i verden, men de rike lar heller folk dø enn å tjene
mindre penger. De sier at vi er for mange folk, men det er løgn. Folk har sultet i
200 år med kapitalisme. Det er kapitalisme og imperialisme som er problemet,
ikke menneskene som sulter.

FLERE IMPERIALISTER ENN USA

USA er den største og verste imperialisten i dag. De amerikanske kapitalistene
og den amerikanske staten raner enorme summer fra andre land. De er den
sterkeste voldsmakta og har mest penger men USA har store økonomiske problemer i dag. USA kan tape krigene i Afghanistan og Irak. Men om USA går under
så forsvinner ikke kapitalismen. Hvis USA ikke lenger er størst og farligst, overtar EU,
Kina eller Russland plassen. Disse maktene er store imperialister i dag. Like ille som
USA men ikke like store og sterke.

Palestina gjør fortsatt motstand mot Israels undertrykking

