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KOMMUNIST 

Udgivet af KOMMUNISTISK FORBUND (ml). 
1. arg. nr, 3 september 1968 

Kommunistisk Forbund stiftet 

Den 15. september stiftedes i København KOMMUNISTISK FORBUND, som i sit 
principgrundlag erklærer, at det vil "bygge på den videnskabelige socialisme: 
marxismen-leninismen, Mao Tse-Tungs tænkning." 

Forbundets stiftelse nar givet anledning til en række skriverier i den borgerlige 
presse. Man taler om dannelsen af et "maoistisk parti", og igennem skriverierne går der 
en ganske bestemt undertone: Atter engang er der dannet en frelst sekt på 
venstrefløjen, atter engang er splittelsen i arbejderbevægelsen blevet tydeliggjort for alle 
og enhver! Og naturligvis lyser skriverierne af manglende forståelse for, at man kan 
finde på at føre "maoistisk" politik i Danmark. Dét er dog for virkelighedsfjernt, for 
meningsløst, for tåbeligt! 

I dette nummer af "KOMMUNIST" offentliggør vi vort grundlag, vort 
handlingsprogram og vore love« Man kan så selv tage stilling til, om det er 
virkelighedsfjernt, om det ikke har noget at sige danske lønarbejdere af idag. 

Men - vil man måske spørge: Hvorfor er det nødvendigt at skabe et særligt forbund 
for at kæmpe for de synspunkter? Er socialistisk politik ikke nok så godt varetaget af 
Socialdemokratiet, af SF, af VS, af DKP, som jo alle mere eller mindre bekender sig til 
socialismen? 

Lad os først tage DKP: Flere og flere endog i den vestlige verden indser vist, at de 
gamle kommunistiske partier har spillet fallit. Hvor var f. eks. Frankrigs kommunistiske 
Parti, da franske arbejdere og studenter i maj gik til åben kamp mod monopolkapitalen? 
Det befandt sig på "lovlighedens" grund! Det forhandlede med monopolernes regering! 
Det dæmpede de oprørske stemninger! Det gjorde det hele til et spørgsmål om et par 
francs mere i timen! Det søgte at splitte arbejdernes og studenternes enhedsfront! 

Og hvor befinder Sovjetunionen sig politisk idag, det land, som engang var 
socialismens førsteland? Det opdeler verden mellem sig og USA! Det forvandler 
Warszawa-pagten, som engang var de socialistiske landes forsvarspagt mod imperialis-
men, til et instrument mod et medlemsland, der ikke vil makke ret! Og i Sovjetunionen 
selv gennemfører pamperne og bureaukraterne en omformning af samfundet i 
kapitalistisk retning med konkurrence mellem virksomhederne, øgede lønforskelle og en 
luksustilværelse for topfolkene! 

De kommunistiske partier i den vestlige verden har helt og fuldt fulgt en politik, 
der svarer til den sovjetiske udvikling. De kalder den "den fredelige sameksistens*" 
politik, hvilket i realiteten betyder borgfred med imperialismen! De taler om ”fredelig 
overgang” til socialismen, selv om alle erfaringer viser, at kapitalistklassen ikke drømmer 
om at forlade sit fallitbo uden sværdslag! De ønsker samarbejde med det 
socialdemokrati, som igennem årtier har fredet monopolerne, og som velvilligst har 
administreret samfundet for disse monopoler på en sådan måde, at det ikke er til at 
kende forskel på borgerlige og socialdemokratiske regeringer! 

De øvrige partier, SF, VS og deres ligesindede i de øvrige europæiske lande, som 
har forsøgt sig med en slags "moderne" socialisme, der ikke var kompromitteret af 
"kommunisme”, adskiller sig ikke fra de gamle kommunistiske partier, når det drejer sig 
om reformisme* Utilfredsheden inden for VS med dets manglende evne til at formulere 
en klar arbejderpolitik er vist bevis nok for, at der nu har været nok af reformistisk 
politik på dansk venstrefløj. 

Når KOMMUNISTISK FORBUND vil sætte ind mod reformismen, mod 
klassesamarbejdet, således som man kender det fra Folketinget, fra fagforeningerne og 
fra "arbejder"regeringerne, så er det ingen tilfældighed, at forbundet i sit arbejde vil 
bygge på marxismen-leninismen, Mao Tse-Tungs tænkning. For blot få år siden syntes 
den internationale diskussion mellem Kinas og Sovjetunionens kommunistiske partier for 
mange at være en udveksling af skældsord, en hårfin teoretisk diskussion, som kun 
dækkede over magtkamp. Men idag står det klart for stadigt flere, at Kinas 
kommunistiske Parti repræsenterer en revolutionær politik, som er kompromisløs over 
for reformisme og over for imperialismen. Det var og er alt andet end en skindiskussion, 
men en kamp mellem to veje, den reformistiske over for den revolutionære. 

Marxismen-leninismen, Mao Tse-Tungs tænkning, understreger nødvendigheden af 
at støtte sig på masserne, af at knuse alle tilløb til pampervælde og bureaukrati. Den 
mobiliserer folkemasserne til aktiv deltagelse i det politiske liv, således som vi ser det 
praktiseret under den kinesiske kulturrevolution i disse år. Og når det drejer sig om 
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klassekampen, uanset om det er arbejderklassens kamp mod kapitalisterne i den 
kapitalistiske verden eller om det er dens kamp for at forhindre kapitalismens 
genindførelse i den socialistiske verden, så advarer marxismen—leninismen mod 
reformisternes og revisionisternes forestillinger om, at kapitalisterne vil opgive deres 
kamp, opgive deres magt og ejendom, blot man forhandler sig til rette med dem. 
Marxismen-leninismen, Mao Tse-Tungs tærkning kalder til aktiv og ubønhørlig kamp mod 
imperialismen og kapitalismen. 

En sådan kamp kræver et parti, som holder den snævrest kontakt til masserne, 
som ubønhørligt øver kritik og selvkritik, uophørligt retter sin arbejdsstil og aldrig 
forfalder til selvgodhed, frelsthed, indadvendthed eller frasemager. Når KOMMUNISTISK 
FORBUND i dette nummer af "KOMMUNIST" offentliggør sine love, er det for at vise, 
hvorledes forbundet forestiller sig  en arbejdsstil, der kræver medlemmernes aktivitet og 
forbindelse med dem, forbundet henvender sig til« Det parti, forbundet ønsker at skabe, 
skal ikke være en vælgerforening eller et "indsamlingsparti", men et redskab for 
arbejderklassen og det arbejdende folk i klassekampen, både i den daglige kamp og i 
den langsigtede kamp for socialismen* 

KOMMUNISTISK FORBUND er endnu ikke et parti. Startede vi dags dato et parti, 
hvis opgave ville være at gå i spidsen for arbejderklassen i kampen for socialismen, ville 
vi fuldstændigt overvurdere vore egne muligheder« Vor evne til at anvende marxismen—
leninismen på den danske virkelighed er lidet udviklet, vi er ikke vant til at arbejde efter 
en revolutionær arbejdsstil, vi har ikke praktiske erfaringer nok, og vi ville ikke kunne 
magte de opgaver, som et marxistisk-leninistisk parti skal tage op. 

Men den moderne reformismes og revisionismes fallit og de stadigt voksende 
bevægelser mod imperialismen og monopolkapitalen i og uden for Europa viser med al 
tydelighed, at tiden er mere end moden til organiseret på et marxistisk-leninistisk 
grundlag at gå ind i klassekampen for derigennem at kunne hente de erfaringer hjem, 
som kan skabe grundlaget for dannelsen af et kommunistisk parti, der kan gå i spidsen i 
kampen mod imperialismen, mod kapitalismen, mod klassesamarbejdet - for 
socialismen! 

 
Principgrundlag 

for 

KOMMUNISTISK FORBUND (marxister-leninster) 

1. KOMMUNISTISK FORBUND har til opgave at forberede dannelsen af et revolutionært 
kommunistisk parti (marxister-leninister).  Dette partis opgave vil være at gå i spid-
sen for lønarbejderklassen i dens kamp mod monopolkapitalen, gennem den 
socialistiske revolution sønderbryde borgerskabets statsmagt, oprette 
lønarbejderklassens statsmagt, proletariatets diktatur, og føre klassekampen 
igennem til enden med det kommunistiske klasseløse samfund som slutmålet.  indtil 
dannelsen af partiet vil KOMMUNISTISK FORBUND i stadigt voksende omfang søge 
at opfylde partiets rolle. 

2. KOMMUNISTISK FORBUND vil i sit arbejde bygge på den videnskabelige 
socialisme: marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tænkning. 

3. KOMMUNISTISK FORBUND er opbygget efter den demokratiske centralismes 
principper. Forbundet har som ledetråd i sit arbejde enheden mellem teori og 
praksis, det bygger på masselinien og vil lytte til kritik og udøve selvkritik, for 
derigennem at praktisere den rette arbejdsstil. 

4. KOMMUNISTISK FOKBUM solidariserer sig med alle folk og bevægelser, som 
kæmper mod imperialisme for national frigørelse, med alle folk, som bygger 
socialismen, og med det internationale proletariat i dets kamp mod kapitalisme for 
socialisme. 



Copyright Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2003 

- 4 - 

Handlingsprogram 

for 

KOMMUNISTISK FORBUND (ml). 

1. Forbundets hele virksomhed, dets strategi og taktik, vil bestandigt og ubetinget være 
rettet mod det ene mål: mobilisering af lønarbejdernes og det arbejdende folks flertal 
til gennemførelse af den socialistiske revolution og oprettelse af proletariatets 
diktatur. 

2. Den grundlæggende betingelse for realiseringen af denne målsætning er deltagelse i 
den konkrete nationale og internationale kamp mod imperialisme og kapitalisme, 
d.v.s. i klassekampen. 

3. Klassekampen føres på den økonomiske, politiske og den ideologiske front. Den 
antager i sit forløb de mest forskelligartede former og varierer stærkt i intensitet og 
omfang. Den fremtræder som: 

a) kampe for lokale og landsomfattende dagskrav og på et højere trin som 
bevægelser for gennemtvingelse af større reformer. 

b) i sin mest koncentrerede form som revolutionære opgør med den herskende 
klasse. 

Forbundet betragter deltagelse i den daglige konkrete kamp  som en nødvendig 
forudsætning for højnelse af arbejder-klassens politiske bevidsthed og for 
videreførelse af kampen på et højere trin og under stadig mere udviklede former. 

4. Forbundet betragter klassekampen på dens forskellige niveauer som underordnet 
kampen for målet: kommunismen. Fastholden af det principielle mål forudsætter 
konsekvent og vedvarende afsløring af og kamp mod revisionismen og reformismen, 
mod højreopportunismen i alle dens internationale og hjemlige afskygninger. 

5. På den anden side vender forbundet sig mod den dogmatisk sekteriske eller 
revolutions-romantiske venstreopportunisme, der i realiteten ringeagter den daglige 
klassekamp og i sin yderste konsekvens fornægter dennes nødvendighed. 

Forbundet vil gå ind i kampen for alle krav, der er i arbejderklassens interesse. 
Arbejderklassens krav kan kun gennem-føres, hvis den sætter magt bag. Derfor vil vi 
arbejde for at udvikle de faglige organisationer til kamporganisationer mod 
arbejds"giverne". Dette er ensbetydende med faglig opposition mod klassesamarbejdet 
og pamperuvæsenet i fagforeningerne, som lammer arbejdernes kampkraft. Udnyttelse 
og udbygning af det faglige demokrati og en udvikling af kampformerne er en 
forudsætning for en magtfuld fagbevægelse, som gennemtvinger sine krav. 

Den væsentligste kamp i dag er kampen mod imperialismen, mod monopolkapitalen og 
mod klassesamarbejdet. KOMMUNISTISK FORBUND  vil deltage i den aktuelle kamp 
under følgende paroler: 

1. Fuldstændig sejr til Vietnams folk! 
2. Bekæmp den amerikanske imperialisme! Bekæmp den amerikanske kapital i 

Danmark! 

3. Afslør u-landshjælpens svindel og udbytningen af de undertrykte hel- og 
halvkoloniale lande! 

4. Gør Danmark fri af den imperialistiske lejr! NATO ud af Danmark! Nej 
til Fællesmarkedet! 

5. Afslør og bekæmp sovjetrevisionisternes samarbejde med imperialismen! Afslør 
og bekæmp FN som en imperia-listisk klassesamarbejdsorganisation og under-
trykkelsesinstrument! 

6. Afslør og bekæmp revisionisternes forsøg på at genindføre kapitalismen i en 
række af de lande, som har gennemført folkedemokratiske og socialistiske 
revolutioner! 

7. Bekæmp oprustningen! Afslør militærets og politiets rolle som USA’s vagthund og 
borgerskabets klasseunder- trykkelsesapparat! 

8. Isoler pamperne og deres medløbere! Enhed fra neden i arbejderklassen! 
9. Væk med hovedaftalen! Væk med arbejdsretten! Gå imod 

fagforeningspampernes klassesamarbejde med kapitalisterne! Tilkæmp jer 
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strejkeretten! Afslør topforhandlingerne mellem arbejdsgiverne og LO! Støt 
direkte og lokale aktioner mod kapitalisterne! 

10. Sælg jeres arbejdskraft så dyrt som muligt! Nedsæt arbejdstiden! Længere ferie 
til erstatning for sliddet på arbejdskraften! Kæmp for fuld løn under sygdom,  
arbejdsløshed og omskoling! Lige løn for lige arbejde!  Bekæmp underbetalingen 
af den kvindelige arbejdskraft! 

11. Bekæmp huslejestigningerne! Bekæmp bolig- og jordspekulationen!  
12. Afslør og bekæmp børneopdragelsens, skolernes og læreanstalternes borgerlige 

hjernevask! Bekæmp effektivitetsjaget i uddannelsessektoren! Støt lærlingenes 
kamp for højere løn! Nedsæt læretiden og afskaf mesterlæren!  Støt enheden 
mellem arbejdere og studerende! 
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Love 

for 

KOMMUNISTISK FORBUND (ml). 

§1. Organisationens navn er KOMMUNISTISK FORBUND (marxister-leninister). 
§2. KOMMUNISTISK FORBUND`s opgave er at forberede dannelsen af et revolutionært 

kommunistisk parti (marxister-leninister).  Indtil dannelsen af partiet vil 
KOMMUNISTISK FORBUND i stadigt voksende omfang søge at opfylde partiets rolle. 

§3. Medlem kan enhver blive, son godkender forbundets love, principgrundlag og 
handlingsprogram. Ansøgning om optagelse sker til forbundsledelsen, som tager 
stilling til ansøgningen efter indstilling fra lokalafdelingen. 

§4, Evt. tidligere eller nuværende medlemskab af andre politiske organisationer skal 
oplyses overfor lokalafdelingen og forbundsledelsen. Denne tager i hvert enkelt til-
fælde stilling til, om det er foreneligt med medlemskab af KP. 

§5. Medlemmerne har, uanset hvilke poster de beklæder, pligt til at 
-deltage aktivt i forbundets og afdelingernes arbejde 
-følge alle trufne beslutninger 
-øve kritik af ledelsens og andre kammeraters og eget arbejde 
-betale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent og efter evne yde 
forbundet økonomisk støtte 

§6. Medlemmerne har, uanset hvilke poster de beklæder, ret til at 
-deltage i skolingsarbejdet 
-deltage i valg af ledelse 
-kræve ledelsens direktiver nærmere efterprøvet, hvis disse synes uklare 
eller urigtige 

-lade sig opstille og vælge til en hvilkensom-helst tillidspost 
-deltage i udformningen af forbundets politik og frit gøre sine synspunkter 
gældende 

-modtage kritik af udført arbejde 
Forbundsledelsen har pligt til at sørge for at medlemmerne får mulighed for 
at udøve sine rettigheder. 

§7. KOMMUNISTISK FORBUND`s højeste instans er generalforsamlingen, som mødes 
mindst en gang hvert halve år. Generalforsamlingen vælger en forbundsledelse til 
at lede forbundet i perioden mellem generalforsamlingerne. Forbundsledelsen, der 
skal bestå af mindst 9 medlemmer, indkalder generalforsamlingen med 14 dages 
varsel. Desuden kan mindst 1/4 af medlemmerne med samme varsel og efter  
skriftlig anmodning kræve generalforsamlingen indkaldt.  Forbundsledelsen 
konstituerer sig med et sekretariat der består af en formand og tre sekretærer. 
Sekretariatet varetager det daglige arbejde. Sekretariatet har pligt til at give en 
fuldstændig redegørelse for deres arbejde overfor forbundsledelsen. Sekretariatet 
og forbundsledelsen nedsætter udvalg i fornødent omfang. Disse har ingen 
besluttende myndighed og er ansvarlig overfor forbundsledelsen. 
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 revisorer til kritisk at revidere det af 
forbundsledelsen udarbejdede regnskab. 

§8. Forbundsledelsen skal i videst muligt omfang sørge for oprettelsen af lokale 
afdelinger og arbejdspladsgrupper. 

§9. Afdelingerne og arbejdspladsgrupperne skal uophørligt holde forbundsledelsen 
underrettet om deres virksomhed, ligesåvel som forbundsledelsen skal opretholde 
den snæv-reste kontakt med afdelingerne og arbejdspladsgrupperne. 

§l0. Udelukkelse af medlemmer kan kun ske, når et medlem vedholdende overtræder 
forbundets love, program eller organisationsprincipper. Både forbundsledelse og 
lokale afdelinger/arbejdspladsgrupper kan tage initiativ til udelukkelse. Sagen skal 
forhandles både i forbundsledelsen og på et medlemsmøde i 
afdeling/arbejdspladsgruppe. Det pågældende medlem har ret til at være til stede 
ved og deltage i forhandlingerne. Forbundsledelsen kan kræve medlemmet 
suspenderet. Sagen behandles endeligt på generalforsamlingen. 

§11. KOMMUNISTISK FORBUND kan ikke opløses, før det revolutionære kommunistiske 
parti, byggende på marxismen-leninismen, Mao Tse-tungs tænkning er dannet. 
Forbundet skal da opløses på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de 



Copyright Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2003 

- 7 - 

fremmødte stemmer for. 

OM "KOMMUNISTISK FORBUND": 

- KOMMUNISTISK FORBUND`s 
stiftende generalforsamling d. 15/9 
valgte en forbundsledelse på 9 
medlemmer, som konstituerede sig 
med en formand og 3 sekretærer. 
Formand blev Benito Scocozza. 

- henvendelse om medlemsskab sker 
til forbundets adresse. Ansøg-
ningsblanket vil da blive fremsendt. 
Betingelserne for medlemsskab af 
KFML findes i forbundets love, som 
er offentliggjort i dette nummer af 
"KOMMUNIST". 

- yderligere oplysninger om KFML fås 
på forbundets adresse: 
KOMMUNISTISK FORBUND, c/o 
Scocozza, Skoubogade 4. III, 1158 
København K, tlf: (ol)l5 03 81. 

 

Forbundet udsender "KOMMUNIST" ca. l gang 
om måneden. Abonnementspris: kr. 15,- pr. år.  
Yderligere støttebidrag ses naturligvis gerne. 
Beløbene indsættes på giro 14 08 07. 
Tidsskriftet ”Kommunist”, Thorsgade 75,4., N. 
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Jeg ønsker at abonnere på "KOMMUNIST" 
Navn 
Adr. 
Sendes til redaktionen: 
KOMMUNIST v/K. Jacobsen, 
Rørholmsgade 22, 5. 
1352 København K.  

DANSK TIDSSKRIFTS TRYK. 

Redigeret af et udvalg. Ansv. Knud Jacobsen. 


