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3. KONGRES

Kongresvedtagelse om programarbejdet
Programskriftet, som blev vedta-
get på partiets 2. kongres,
gælder fremdeles som VS's program
udadtil og indadtil.

Større programændringsforslag,
som er stillet op til den 3.
kongres (dvs leninistkollektivets
og producentkollektivets) indgår
i den videre programdiskussion,
med henblik på udarbejdelsen af
et helt nyt program på 4.
kongres.

Som rettesnor indadtil for par-
tiarbejdet op til den 4. kongres
gælder følgende erklæring:

1) VS anser det for afgørende
nødvendigt for den revolutionære
omformning af samfundet, at der i
det kommende tiår sker en
massemobilisering af den danske
lønarbejderklasse.

Derfor mener vi det er vigtigt,
at der på lidt længere sigt, men
allerede i den prærevolutionære
periode, opbygges et homogent
revolutionært parti, som er i
stand til

- gennem sin praxis og i særlige
tilfælde direkte at afgrænse sig
klart fra grupper, der bevidst
eller ubevidst slører
målsætningen for aktioner og
derved hæmmer massemobiliseringen
af lønarbejderne.

- at give lønarbejderen med en
vågnende revolutionær bevidsthed
et klart alternativ i form af en
sammenhængende analyse af det
kapitalistiske og imperialistiske
system.

- under stadig modtagning af
impulser fra lønarbejdernes
kamp at vise en klar vej til

handling i denne kamp.

2) VS anser det for afgørende
nødvendigt, at det kommende

homogene revolutionære parti
består af et stort antal med-
lemmer med et højt bevidstheds-
niveau, og at homogeniteten får
lov at vokse organisk frem gen-
gen handlinger, studier og sam-
arbejde om praktiske opgaver.

Derfor mener vi det er vigtigt at
vores eget parti, som for-
håbentlig kan komme til at spille
en væsentlig rolle ved dannelsen
af det kommende revolutionære
parti, er yderst forsigtigt med
at foretage en centralisering af
ledelsesfunktionerne på nuværende
tidspunkt. En centralisering nu
med lavt aktivitetsniveau og
mangel på anti-autoritære ledere
- dvs ledere som er i stand til
at mobilisere de manges
selvtillid og lyst til kollektiv
handling

- kan medføre passivitet.

Som politisk parti betragter VS
det i det nærmeste år som sin
opgave at yde støtte til,
samarbejde med og orientere
lønarbejderne, basisgrupper og
progressive bevægelser i be-
folkningen i disses kamp mod
undertrykkelse og imperialisme.
At partiet og dets enkelte med-
lemmer under denne proces selv
vil modtage udviklende kritik er
en selvfølge.

VS betragter den politiske kamp
som en helhed. Partiet må vurdere
enkeltstående bevægelser og kampe
på forskellige planer i en
politisk sammenhæng, som dele af
en politisk helhed. Det vil også
sige, at ingen dele af den
politiske og kulturelle kamp er
partiet uvedkommende.
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Selv om partiets hovedopgave i
øjeblikket er at bidrage til en
videreudvikling af lønarbejdernes
og de uddannelsessøgendes kamp i
forskellige sammenhænge, må det
derfor allerede nu i sine
handlinger og --vurderinger tage
hensyn til at denne kamp finder
sted i en international
imperialistisk sammenhæng og i
mere eller mindre direkte
konfrontation med den danske
statsmagt.

I tilslutning hertil betrag-
ter partiet følgende punkter
som væsentlige for aktivite-
ten i den kommende periode:

1: Venstresocialisterne vil
bidrage til at der udfoldes

aktivitet, der skaber handle-
muligheder for den jævne mand, og
herunder vil vi især arbejde for,
at der på de enkelte virksomheder
kan opstå basisgrupper, hvis
virksomhed kan sigte mod
oprettelsen af fremtidige
arbejderråd.

2: Som en væsentlig forudsætning
for skabelsen af en reve-

lutionær bevidsthed må partiet
mere indgående beskæftige sig med
en formulering af lønarbejderens
verden og konkrete problemer.

3: I fortsættelse af foregående
punkter må der søges udarbejdet et
arbejderoplysnings-program, som er
udadvendt og alment forståeligt.

4: Indadtil må der foregå en be-
gyndende skoling i den for
samfundsanalysen og - forståelsen
nødvendige politiske teor i . Denne
skoling kan foregå både teoretisk
og i tilknytning til partiets
almindelige aktiviteter.

5: Partiet vil efter bedste evne
bidrage til bestræbelser på at
bringe virkelig forbindelse mellem
lønarbejdere og uddannelsessøgende
i stand.

6: I folketing, kommunalråd,
fagforeninger o . l .  vil par-

tiets medlemmer fungere som pres-
sionsgrupper med det formål skridt
for skridt at forbedre
lønarbejdernes konkrete hverdag og
blotlægge den kapitalistiske
undertrykkelse.

7: I fortsættelse af pkt. 4 på-
lægges det HOVEDBESTYRELSEN gennem
programkommission straks at
videreføre programdebatten fra 3.
kongres. Dette må ske på en sådan
måde, at alle partiets medlemmer
inddrages i debatten.
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