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“Aldrig och under inga omständigheter bör en kommunist sätta sina personliga 
intressen i främsta rummet; han bör underordna dem nationens och massornas in-
tressen. Därför är själviskhet, slapphet, korruption, försök att ställa sig i rampljuset 
och så vidare högst för aktliga, medan osjälviskhet, att arbeta med hela sin energi, 
ge sig helhjärtat hän åt att tjäna samhället och arbeta hårt i det tysta, kommer att ge 
respekt.1” (Mao, 1938)

Varför har vi gjort detta häfte?

Det har länge varit ett problem att medlemmar utan godtagbart skäl inte 
dyker upp på medlemsmöten. De fl esta som har detta beteende fortsätter 
att vara aktiva fast på en låg nivå. En del kanske tycker att “det inte är 
så farligt” och det “ordnar sig väl med tiden?”. Det har dock visat sig 
att det inte är ett problem som “ordnar sig med tiden” och att det är ett 
problem som vi måste hantera och lösa. Nya kamrater som kommer in i 
organisationen riskerar att demoraliseras och ryckas med i den slappa in-
ställningen till mötena. En del tror kanske att man “skrämmer bort” folk 
om man tar upp problem och på det sätter undergräver organisationen. I 
själva verket är det precis tvärtom, dvs. att man inte tar upp och tar tag i 
problem så gör det att problemen blir olösta och organisationen framstår 
som något som inte förtjänar respekt och den riskerar att sakta men säkert 
luckras upp och till slut fi nns bara minnet av den kvar.

Vad spelar mötena för roll? Är alla typen möten lika viktiga? Det är på 
medlemsmötena vi enas kring vad organisationen ska göra och vi lägger 
grunden för hela verksamheten och det är där vi främst för ideologisk 
kamp. Om ingen längre kommer till medlemsmötena så upphör organ-
isationen att existera. Det samma gäller inte med den ena eller andra 
masskampen eller cirkeln. 

Vad får det för konsekvenser om en medlem inte kommer till 
medlemsmöte?

1. Problemet med att bli nästan helt utanför allt politiskt arbete. På 
medlemsmöte beslutas om inriktningen i det lokala arbetet och planer 
1 Kommunister bör vara föredömen i det nationella kriget”, Valda verk, bd II, o. Skrift er i urval, 
s. 128.
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för en viss period gås igenom, t.ex. 2 månader. Det betyder att de fl esta 
aktiviteter under 2 månader framåt spikas och anpassas under ett möte. 
Medlemmen som var frånvarande kommer därför utanför alla möjliga 
aktiviteter två månader framåt och tilldelas i praktiken troligen inte några 
ansvar överhuvudtaget. 

2. Problem med snedfördelning av ansvaren och tidsåtgången. En kamrat 
måste lägga tid på att åka och träffa medlemmen och gå igenom besluten. 
Ansvarsfördelningsproblemet “fi xas” inte till fullo till genom ett sådant 
möte eftersom den som är ansvarig för planeringen inte får direkt bekräf-
telse på att en medlem vill ta ett visst ansvar och då blir det i praktiken 
så att den som inte varit med på mötet där planen gicks igenom inte får 
några ansvar och de som kom på mötet får då ta alla ansvar. 

3. Problemet med uppföljningen och att arbetet stannar upp. Om en 
medlem har tilldelats ansvar och sedan uteblir från medlemsmöte så kan 
det inte enkelt kontrolleras om ansvaret har fullgjorts. T.ex. för att ge-
nomföra B så måste A föreligga och eftersom man inte kan få bekräftat 
ifall A föreligger så kan man inte gå vidare med B eller så omeds någon 
annan att göra A och då kanske det blir dubbelarbete eftersom det kanske 
visar sig att A redan är gjort. Om den som har helhetsansvar måste åka 
runt och stämma av med fl era om uppgifter har genomförts så blir det i 
praktiken ett stort extraarbete vilket innebär att det troligen bättre att den 
som har helhetsansvaret själv gör uppgifterna. Resultatet blir att den som 
gör planeringen undviker att tilldela ansvar till medlemmar som man vet 
brukar utebli från möten.

4. Problemet med att motsättningar blir olösta. Det är på medlemsmötena 
vi tar upp och löser olika ideologiska problem och meningsmotsättningar 
som fi nns. Detta sker genom kritik och självkritik, ideologisk kamp och 
diskussioner med sikte på en högre enhet (enhet-kritik-enhet). Om inte 
problem “luftas” utan ligger som surdegar under längre tid så är risken 
mycket större att det uppstår splittringar och att problemen är så allvarli-
ga att de inte går att lösa utan att organisationen skadas. 

Om det inte fi nns några medlemsmöten så fi nns inte längre något 
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medlemskollektiv i praktiken utan bara i teorin. Att upprätthålla en hög 
disciplin i fråga om att komma till mötena är en överlevnadsfråga som vi 
aldrig får ta lätt på. 

Hur högt krav ska vi ställa på deltagande? Vi är inte individualister, vi ans-
er inte främst att kollektivet ska anpassa sig efter individen utan att indivi-
diden ska anpassa sig efter kollektivet. Frånvaro från medlemsmöten bör 
inte accepteras överhuvudtaget utom i extrema undantagsfall. Att arbeta, 
festa, vara med fl ickvän/pojkvän osv. är inte godtagbara skäl att inte vara 
med på medlemsmöte. Ska den kollektiva kampen få stå på vänt medan 
medlemmar går på bio med polare och jobbar just den tiden medlems-
mötena genomförs? Självklart bör tiderna anpassas för att minimera prob-
lem för kamrater men när tiderna är spikade då är det upp till den enskilde 
att ta sitt ansvar och anpassa sitt privata liv till organisationen.

Man kan så klart välja att inte ha så höga krav. Det räcker väl om medle-
mmar dyker upp då och då? Ett par gånger i halvåret räcker väl? Det är ju 
faktiskt många organisationer som har möten varannan månad och ofta 
behöver man inte ens betala medlemsavgift. Men vi har valt att ha ett ak-
tivitetskrav på medlemmar. Vad är vitsen annars med att ha medlemmar 
om de inte är aktiva? Vi behöver ju inga medlemslistor för att få bidrag 
från staten som en del borgerliga organisationer. Det viktigaste i aktivi-
tetskravet är att delta på medlemsmöten för det gör att vi en grundstruktur 
som gör att resten “löser sig”. Av låga krav på medlemmarna följer att 
organisationens verksamhet blir mycket begränsad. Om verksamheten 
begränsar sig till att sälja en tidning då och då och ordna ett offentligt 
möte i halvåret så räcker det med att medlemmarna dyker upp då och då. 
Men en sådan begränsad verksamhet kommer inte leda oss fram mot våra 
målsättningar utan blir till en tragisk bromskloss på klasskampen som 
kastar ur sig radikala fraser men som inte bidrar till kampen i praktiken.

Vi är inte förespråkare av att i första hand ta till administrativa lösningar för 
att lösa problem. En administrativ åtgärd måste snarare vara en konsekvens 
av att den ideologiska kampen förts till sin ände. Men hur för vi ideologisk 
kamp med kamrater? Det hela är mycket enkelt . Vi tar upp problemet, kri-
tiserar och föklarar varför vi inte är eniga med det och kräver en förändring.
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“Vi håller på aktiv ideologisk kamp därför att den är vapnet att säkra 
enhet inom partiet och de revolutionära organisationerna till förmån för 
vår kamp. Varje kommunist och varje revolutionär bör göra bruk av detta 
vapen.

Men liberalismen förkastar den ideologiska kampen och håller på en 
principlös fred och ger därmed upphov till en dekadent, kälkborgerlig 
hållning och framkallar politiskt förfall inom vissa organisationer och 
hos vissa individer i partiet och de revolutionära organisationerna. ....

Att, då en person uppenbart felat, låta detta passera för lugnets och 
vänskapens skull, och avstå från en principiell diskussion därför att han 
är en gammal bekant, kommer från ens egen hemstad, är en skolkamrat, 
en nära vän, någon som man håller kär, en gammal kollega eller en före 
detta underordnad. Eller att, för att bevara vänskapen, endast beröra 
saken lätt i stället för att gå till grunden med den. R esultatet är att både 
organisationen och individen skadas. Detta är en typ av liberalism. ...

Liberalismen är ett uttryck för opportunism och står i grundläggande 
konfl ikt med marxismen. Den är negativ och resulterar objektivt i hjälp 
åt fi enden; det är därför fi enden glädjen sig åt att den bevaras i vår mitt. 
Eftersom dess natur är sådan, borde det inte fi nnas någon plats för den i 
revolutionens led.”2. 

Om vi ska vara ärliga så är vi som helhet inte särskilt duktiga på att föra 
ideologisk kamp. Det framstår snarare som något främmande än som 
något normalt. När den liberala låtgå-mentaliteten får förhärska över län-
gre tid så framstår den som bryter mot mönstret och för fram kritik som 
en “bråkstake” och en avvikare som stör lugnet och “förstör enheten”. 
Men skenet bedrar. Det är den som håller tyst om problem som skadar 
organisationen, inte tvärtom. Det kan så klart hända att kritik förs fram på 
fel sätt och är onödigt skarp osv. och allt detta måste man ha i åtanke men 
rent allmänt är det alltid ett mycket större fel att låta bli att föra fram kri-
tik rörande ideologiska och organisatoriska problem. Vi löser ideologiska 
och organisatoriska problem med kamp, inte med vila och passivitet. 

2 Bekämpa liberalismen, Den 7 september 1937
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När det gäller det nuvarande läget så måste vi vara självkritiska och 
vara ärliga med att vi själva har vållat det genom att många medlem-
mar har kommit in i organisationen när en liberal låtgå-mentalitet varit 
förhärskande och därför uppfattar det nuvarande läget som helt normalt. 

Åtgärder

Det viktigaste är att vi då en person uppenbart felat, inte låter detta pas-
sera för lugnets och vänskapens skull. Om alla kamrater utan undantag 
uttrycker en välavvägd kritik mot den ena eller andra kamraten (på eller 
vid behov utanför möte) som har felat genom utebli från medlemsmöte 
så kan vi vara ganska säkra på att vi kommer att se förbättringar. Ingen 
av oss, oavsett hur hårdhudad, går opåverkad från att bli kritiserad av en 
hel grupp av personer.

Stegvisa åtgärder för att komma till rätta med problemet med frånvaro 
från medlemsmöten:

1. Vi läser texterna i detta häfte med syfte att beväpna oss ideologiskt 
med argument för den kommande ideologiska kampen.

2. Vi diskuterar innehållet kollektivt och uttrycker vår inställning till in-
nehållet och kritiserar de problem som är aktuella för tillfället.

3. Vi håller särskilda möten med alla frånvarande kamrater och går ige-
nom häftet och för ideologisk kamp. För att få en bättre dynamik är det 
lämpligt att två kamrater håller möten med de som varit frånvarande.

4. Vi fäster särskild uppmärksamhet kring frånvarofrågan under de kom-
mande sex månaderna som en särskild punkt på mötena och fortsätter att 
hålla möten med enskilda som har hög frånvaro. På dessa möten följer vi 
upp vad organisationen sysslar med så att den som varit haft hög frånvaro 
ges möjlighet att mentalt komma in i organisationens dagliga verksamhet 
igen.

5. Om ingen förbättring har skett efter sex månader erbjuds kamrater som 
inte bättrar sig en annan organiseringsform än medlemskap.
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Utdrag ur: “Basic understanding of the communist party of China”

Chapter VIII. Party Discipline

Th e Constitution of the Party stipulates: “Th e whole Party must observe 
unifi ed discipline: Th e individual is subordinate to the organisation, the 
minority is subordinate to the majority, the lower level is subordinate to 
the higher level, and the entire Party is subordinate to the Central Com-
mittee.” Party discipline is a necessary condition to ensure the implemen-
tation of the line, to strengthen the unity and consolidation of the Party, 
to refi ne its organisation, consolidate the dictatorship of the proletariat 
and win victory in the revolution. Every Communist Party member must 
consciously come under this discipline and maintain it.

Discipline Ensures the Implementation of the Line

“Discipline constitutes the guarantee for the implementation of the line; 
without it, the Party would not be able to lead the masses and the army to 
wage a victorious struggle.”

Th is directive by Chairman Mao profoundly exposes the relationship be-
tween discipline and the line, and shows the importance of revolutionary 
discipline in implementing the line of the Party and accomplishing its 
militant tasks. Th e organisational discipline of the Party is determined by 
its political line, and at the same time, it guarantees the implementation of 
the line. Th e Party’s basic line for the entire historical period of socialism 
as defi ned by Chairman Mao, is a Marxist-Leninist line, and it constitutes 
the fundamental principle for all our work. It is only by persisting in this 
line that it is possible to strengthen proletarian discipline in the Party and 
to achieve genuine “unity in thinking, policy, plan, command and action” 
of the whole Party. To stray from this line, to implement an erroneous 
line, inevitably means to sabotage the proletarian discipline of the Party 
and renders all talk of a unifi ed will of the proletariat meaningless. Th is 
is one aspect of the relationship between discipline and the line. On the 
other hand, to lead the proletariat and the broad revolutionary masses 
in the implementation of the Party’s basic line, our Party needs a unifi ed 
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discipline to ensure a high degree of centralism and unity in its ranks 
on the basis of Marxism-Leninism-Mao-Tsetung Th ought. If there is no 
unifi ed discipline, if each acts on his own and does only what he wants, 
if there is no unity of direction and action, it is diffi  cult to implement the 
basic line of the Party and to enable the Party to play its role as vanguard 
of the proletariat.

In the period of the dictatorship of the proletariat, it is more import-
ant than ever to maintain a single discipline throughout the Party. Th is 
is because during this historical period we must properly carry out the 
basic task of consolidating the dictatorship of the proletariat in each of 
the primary organisations, we must -accelerate the pace of socialist con-
struction, prevent capitalist restoration internally, and prevent aggression 
and subversion by imperialism and social-imperialism externally; this 
can only be accomplished through the strengthening of proletarian disci-
pline. As Lenin pointed out: “Whoever weakens ever so little the iron dis-
cipline of the party of the proletariat (especially during the time of its dicta-
torship), actually aids the bourgeoisie against the proletariat.”  Th is clearly 
shows that during the historical period of the transition from capitalism 
to communism, we must continuously strengthen the iron discipline of 
the proletariat in order to consolidate the dictatorship of the proletariat 
and prevent the restoration of capitalism. Any action aimed at weakening 
the discipline of the Party can only objectively assist the bourgeoisie in 
combatting the proletariat, and weaken and even sabotage the dictator-
ship of the proletariat.

Th e strengthening of Party discipline is something Chairman Mao has 
repeatedly taught us. In the period of the Second Revolutionary Civil 
War, in his work On Correcting Mistaken Ideas in the Party, Chairman 
Mao severely criticised ultra-democracy, the rejection of organisation 
and other harmful tendencies that undermined the Party’s discipline. In 
it, he stressed that the whole Party must obey the Party’s resolutions and 
respect its discipline, and elaborated the orientation which must be fol-
lowed in building our Party and our army ideologically and organisation-
ally. During the War of Resistance Against Japan, Chairman Mao wrote 
another of his brilliant works, Combat Liberalism, in which he taught the 
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whole Party how to overcome negative liberalism with the revolutionary 
spirit of Marxism- Leninism. By summing up our Party’s experience in 
the struggle against the opportunist line of Chang Kuo-tao, Chairman 
Mao once again stressed the importance of a unifi ed Party discipline, and 
penetratingly pointed out: “Whoever violates (the) articles of discipline 
disrupts Party unity.” During the War of Liberation, Chairman Mao also 
declared: “Th e army advances, production advances. When our sense of 
discipline is strengthened, we are ever-victorious in the revolution,” thus 
guiding the entire Party, army and people towards countrywide victory. 
Since the liberation of the whole country, Chairman Mao has repeated-
ly stressed the necessity of strengthening the discipline of the Party and 
has shed light on the dialectical relationship between freedom and dis-
cipline. In the course of leading the Party, the army and the people to 
defeat the Lin Piao anti-Party clique, Chairman Mao formulated the three 
basic principles of “the three do’s and three don’ts” and pointed out the 
necessity to “educate the cadres, the masses, the Party members and the 
people in the Th ree Main Rules of Discipline and the Eight Points for At-
tention.” With this guidance, the people were able to completely smash up 
the criminal plot of the Lin Piao anti-Party clique to restore capitalism. As 
a result of the training provided by Chairman Mao himself, the rigorous 
respect for discipline has, in the course of the long revolutionary struggle, 
become a glorious tradition of our Party and a powerful weapon for con-
solidating its unity and defeating the enemy.

In order to change the Marxist-Leninist line of the Party and carry on 
their secret splittist activities, the leaders of all the opportunist lines have 
always used every means to oppose the Party’s discipline and done ev-
erything to sabotage it. Th roughout the history of our Party, they have all 
acted in this way, from Chen Tu-hsiu, Wang Ming and Chang Kuo-tao, to 
Liu Shao-chi, Lin Piao and other swindlers of the same type. Th ey were all 
sectarians, splitters and bandits who wanted to sabotage Party discipline. 
As far as Lin Piao and his anti-Party clique are concerned, on the one 
hand they frantically sabotaged the centralised discipline of the Party, or-
ganised a bourgeois headquarters, opposed the Central Committee led by 
Chairman Mao, and attempted to seize power in the Party by subversion; 
on the other hand, within their anti-Party clique, they imposed fascist 
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discipline on a large scale under the pretext of respecting Party discipline. 
All of this was aimed at opposing the Party’s basic line, and implement-
ing a counter-revolutionary revisionist line. We must carry out in-depth 
criticism of the crimes of Lin Piao and company who sabotaged Party dis-
cipline, and we must strive to consolidate and strengthen this discipline.

Consciously Respect Party Discipline

Chairman Mao teaches us that communists must be “models in respect-
ing Party discipline.” To respect Party discipline, we must abide by the 
Party Constitution which stipulates that the individual is subordinate to 
the organisation, the minority to the majority, the lower level to the high-
er level, and the entire Party to the Central Committee.

Th e individual is subordinate to the organisation: this means that the 
members of the Party must unwaveringly submit to the resolutions and 
directives of the Party organisations, and implement them, and must un-
der no pretext violate them. However, Party members who do not agree 
with the decisions or the directives of the Party have the right to reserve 
their opinion, as well as the right to skip levels and report their views di-
rectly to the Central Committee and its Chairman.

Th e minority must submit to the majority: this means that the resolu-
tions issued by Party organisations must be fi rmly implemented by Party 
members. When the opinion of a minority is rejected, those who were in 
the minority must support the decision taken by the majority. Where nec-
essary, it is possible to ask that the question be once again placed on the 
agenda for discussion at a future meeting, but in no case is it permissible 
to show one’s opposition by action.

Th e lower level is subordinate to the higher level: this means that the Par-
ty organisations at the lower levels must resolutely abide by the decisions, 
directives, and tasks determined by the organisations at higher levels, and 
must ensure their implementation. Th ey are not permitted to go against 
the interests of the Party as a whole in order to serve the interests of one 
of its parts, nor are they permitted to sabotage the centralised unity of the 
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entire Party either by refusing to accept the decisions of the higher levels, 
or by opposing them.

Th e entire Party is subordinate to the Central Committee: this is the su-
preme principle of our Party discipline. Th e Central Committee of the 
Party led by Chairman Mao is the leading core of the entire Party, army 
and people. Th e directives of Chairman Mao and the calls of the Central 
Committee represent, in concentrated form, the interests of the proletar-
iat and of the entire population of our country, and constitute our fun-
damental guarantee of winning victories in the revolution and in con-
struction. At all times, in all circumstances, we must speak and act in 
accordance with the instructions of the Central Committee of the Party 
led by Chairman Mao, prevent and resolutely overcome ultra-democra-
cy, the spirit of over- independence, and other forms of behaviour which 
sabotage Party discipline.

Of course, respecting Party discipline does not mean submitting to it 
blindly. In our Party, it is the correct line represented by Chairman Mao 
which occupies a leading position, but certain erroneous lines and ten-
dencies can also appear from time to time. If these erroneous lines and 
tendencies are supported as correct by many people in certain areas or in 
certain sectors, a member of the Communist Party must stand up against 
them in the common interest, dare to go against the tide and struggle to 
defend the revolutionary line of Chairman Mao and the Party discipline.

In order for Party discipline to be respected, we must raise the level of 
consciousness of Party members in this domain. Proletarian discipline 
is a conscious discipline — it is fundamentally diff erent from the reac-
tionary discipline of the bourgeoisie. Th e discipline of the bourgeoisie is 
established on the basis of the exploitation and enslavement of the people, 
and can only maintain itself through oppressive measures or lies. Lenin 
pointed out that proletarian discipline, on the other hand, is based on the 
consciousness of all members of the Party, that it is maintained, tested and 
reinforced “by the class consciousness of the proletarian vanguard and by 
its devotion to the revolution, by its perseverance, self- sacrifi ce and her-
oism.” While Party discipline is of a compulsory character, its implemen-
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tation depends above all on the high level of consciousness of the Party 
members. Th is consciousness has its source in the members’ devotion to 
the Party and the people and in their high sense of responsibility towards 
the revolutionary cause. With this high level of political consciousness, 
it becomes possible for them to put the interests of the revolution fi rst, 
subordinate their own personal interests to those of the revolution, and 
even to have no fear of giving their lives to preserve the discipline of the 
Party. With this high level of political consciousness, it becomes possible 
for them, no matter how hard the circumstances, to resolutely implement 
Party discipline and “fear neither hardship nor death”; it becomes possible 
for them, even when separated from the leadership and when there is no 
one around to oversee them, to be highly self-demanding and consciously 
respect Party discipline In order to keep the Party’s secrets, Liu Hu-lan 
remained unshakeable, being completely resolute in the face of her mer-
ciless torturers, and heroically sacrifi ced herself under the enemy’s blade, 
defending the interests of the Party. To keep secret the place where the 
army of volunteers was hiding, Chiu Shao-yun remained motionless and 
silent as his body was devoured by fl ames, rigorously respecting the disci-
pline of the battlefi eld. He paid with his life, thus assuring the successful 
accomplishment of the tasks of battle. All members of the Communist 
Party, drawing inspiration from these revolutionary martyrs, must con-
scientiously study the Marxist-Leninist classics and the works of Chair-
man Mao, strive to raise their level of ideological consciousness, strength-
en their proletarian Party spirit and act as models of conscious respect for 
the discipline of the Party. In order that Party discipline be respected, we 
must resolutely oppose all practices which undermine it. All communists 
must stick to the positions of the Party and exhibit the revolutionary spirit 
of being fearless. Th ey must stick to the revolutionary principles of the 
proletariat and struggle against all the plots, aimed at sabotaging Party 
discipline, which are hatched up by agents of the bourgeoisie who have 
infi ltrated the Party; and they must oppose all practices which go against 
Party discipline. Whether this sentiment is present or absent gives us a 
measure of the strength or weakness of the Party spirit of a communist. 
In our Party there are comrades who adopt a consistently liberal attitude 
towards practices which contravene Party discipline: “to let things drift  if 
they do not aff ect one personally,” “to say as little as possible while know-
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ing perfectly well what is wrong” or “to be worldly wise and play safe and 
seek only to avoid blame.” Th is is the vulgar and rotten style of the bour-
geoisie, which is as foreign to the revolutionary nature of the communists 
as water is to fi re. If we do not struggle against practices which undermine 
Party discipline, if we do not denounce them, if we adopt a liberal attitude 
towards them, we risk not being able to distinguish good from bad, allow-
ing a pernicious style of work to spread, and thus harming the interests 
of the Party. Chairman Mao teaches us how a communist must behave: 
“always and everywhere he should adhere to principle and wage a tireless 
struggle against all incorrect ideas and actions . . . “ We must exhibit this 
revolutionary spirit, and struggle to defend the discipline of the Party.

In order for Party discipline to be respected, each communist — espe-
cially the leading cadres of the Party at various levels — must consciously 
submit to the criticism and control of the masses. Our state is a socialist 
state of the dictatorship of the proletariat — the working class, the poor 
and middle peasants and the broad labouring masses are its masters, and 
they have the power to exercise revolutionary control over the cadres at 
the various levels of the Party and the state. However, there exists a mi-
nority of cadres who cannot stand it when the masses inside or outside of 
the Party express their observations. Th ese cadres go so far as to suppress 
criticism, and to engage in retribution. Th is is not permitted by Party dis-
cipline. We must, look at this question from the high plane of the two-line 
struggle in order to wage a resolute struggle against these activities which 
go against the discipline of the Party.

Correctly Implement Party Discipline

Th e Constitution of the Party states: “When Party members violate Party 
discipline, the Party organizations at the levels concerned shall, within 
their functions and powers and on the merits of each case, take appro-
priate disciplinary measures — warning, serious warning, removal from 
posts in the Party, placing on probation within the Party, or expulsion 
from the Party.” Th e aim of discipline in our Party is not simply to punish, 
but above all to educate and assist members who commit errors. It serves 
to consolidate the Party organisation and to protect its cause. It is for this 
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reason that the Party has always given a great deal of education to its 
members on the question of discipline, to enable them to consciously re-
spect it. When a sanction is taken against a member of the Party, it is fi rst 
and foremost necessary to reason with him and educate him repeatedly, 
in order that he can recognize his errors and genuinely correct them.

In applying Party discipline, we must rigorously distinguish between the 
two types of contradictions of diff erent character, adopt a diff erent ori-
entation towards each of them, treat them separately, and correctly sort 
them out. As far as proven renegades, enemy agents, absolutely unrepen-
tant persons in power taking the capitalist road, degenerates and alien 
class elements are concerned, they must be cleared out of the Party and 
not re-admitted. For members of the Party who have committed errors, 
even serious errors, we must apply the principles, “learn from past mis-
takes to avoid future ones; cure the sickness to save the patient,” be severe 
in ideological criticism, but be lenient on the organisational front and 
adopt a serious, positive and warm attitude to assist them in correcting 
their errors. If they show genuine sentiment to correct themselves, we 
must work to educate them ideologically, assist them to raise their level 
of consciousness and return to the path of Chairman Mao’s revolutionary 
line. Members of the Party who commit errors must have faith in the 
masses, have faith in the Party, severely “dissect” themselves, consciously 
analyse their errors, strive to transform their world outlook in the three 
great revolutionary movements and continue the revolution in order to 
merit once again the esteem of the people. For the minority of Party mem-
bers who have committed serious errors but refuse to correct themselves 
even aft er repeated attempts at educating them, it is necessary to apply 
the appropriate disciplinary sanction according to the circumstances, up 
to expulsion from the Party.

When applying Party discipline to members who have committed er-
rors, we must be serious and prudent and not act lightly. Chairman Mao 
speaks of: “the adoption of a careful attitude in handling cases of individ-
ual comrades, neither glossing things over nor doing harm to comrades 
. . . “  To be serious and prudent means not to let ourselves be infl uenced 
by the positions or merits of Party members who have violated discipline, 
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but when we become aware of their errors, to take a scientifi c attitude and 
criticise them seriously. However, when sorting out the case, we must act 
prudently and adopt a genuinely responsible attitude. When Party mem-
bers commit errors, we should make a complete historical analysis and, 
keeping in mind the errors committed, we must also look at the good 
things the members have contributed to the revolution under the lead-
ership of Chairman Mao and the Party. We must also make a concrete 
analysis of the nature of the errors, the circumstances in which they were 
committed, whether the errors have always been manifested, whether the 
persons who made the mistakes have regretted making them, and seeking 
truth from facts, we must correctly deal with the errors according to the 
method of unity between the leadership and the masses.

In applying Party discipline, we must guard against being one-sided, 
against being either overly severe or overly indulgent.

In dealing with members of the Party who have committed errors, we 
should, of course keep in mind that they have committed errors and put 
the Party’s cause in jeopardy, but we must also bear in mind that the ma-
jority of them want to continue to make revolution with the Party. While 
we should take account of the fact that they do not entirely measure up 
to the standards required for members of the Communist Party, we must 
also understand that the large majority of them will be able to correct 
their errors with the help of the education given them by the Party and 
continue to fulfi l the model role which belongs to the proletarian van-
guard. When we apply Party discipline, we must above all pay attention 
to this fact. In dealing with errors committed by Party members, it is nec-
essary that we guard against substituting spontaneous feelings for princi-
ples, exaggerating the facts of a case and applying regulations at all costs, 
applying sanctions too readily or expelling a person from-the Party too 
lightly. But it is equally necessary that we are not unduly accomodating, 
do not depreciate the standards required of Party members nor fail to 
expel those who should be expelled or fail to take up cases which should 
be taken up.

In general, disciplinary measures taken against members of the Party 
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should be discussed in a general meeting of the Party branch. Th e meeting 
must allow the member against whom the measures are being proposed 
to analyse his error and to accept the criticisms which are being made in 
order to assist him. Th ey should not make a decision until aft er holding 
in-depth discussion, and aft erwards, should inform the next higher level 
of what they have decided.

Th e decision taken and any sanction fi nally imposed must be communi-
cated to the person

concerned in writing. If the Party member against whom the measures 
have been taken does not agree with the conclusion and the sanction, 
he has the right to ask that it be discussed again or to communicate his 
Complaint to the higher bodies, right up to the Central Committee of 
the Party. Party organisations must rapidly deal with complaints formu-
lated by Party members, and they must not stop them or take reprisals. If 
the complaint is justifi ed and the conclusion and sanction do not Corre-
spond with reality, they must be rectifi ed on the basis of the facts. If the 
complaint is not justifi ed, the body which receives it must also give its 
explanations in order to assist the person who has made mistakes to rec-
ognize them and correct them. Of course, members of the Party who have 
committed errors and been sanctioned must not just take any pretext for 
causing trouble without any reason.

In summation, the application of Party discipline is extremely serious 
political and ideological work in which there is no room for “almosts.” 
In accordance with Chairman Mao’s teachings, we must conscientiously 
implement the Party’s principles, educate Party members who have com-
mitted errors and ensure that the other members draw lessons from the 
experience.
...

The Style of Work of Practising Criticism and Self-Criticism

Criticism and self-criticism are sharp weapons with which to strengthen 
the building of the Party ideologically, consolidate its unity and increase 
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its fi ghting ability. Objectively, contradictions exist inside the Party. They 
are the refl ection inside the Party of class contradictions and the contra-
dictions between the old and the new in society. Criticism and self-crit-
icism constitute the basic means by which to wage inner-Party struggle 
correctly and solve inner-Party contradictions. Through the whole his-
torical period of socialism, since classes, class contradictions and class 
struggle still exist, old ideas, old culture and old habits of the bourgeoisie 
and other exploiting classes infl uence the members of our Party and eat 
into its body every day and every minute. To fi ght the infection caused in 
the body of our Party by the political dust and germs of the bourgeoisie, 
and to resist the corruption of Party members by bourgeois ideas and the 
ideas of the other exploiting classes, we must wage an active ideological 
struggle and defeat all non-proletarian ideas with proletarian ideology, 
Inner-Party struggles must be regulated by correct methods. In the case 
of ideological problems among the people, we must not be abusive, nor 
use fi sts or weapons, To settle these disputes, we must use only the meth-
ods of discussion, persuasion, criticism and selfcriticism. We must see to 
it that criticism and self-criticism are used to develop the positive things, 
overcome the shortcomings, correct mistakes and thus, on the basis of a 
correct line, to strengthen the unity and consolidation of the Party.

Criticism and self-criticism represent for communists an essential weap-
on to “get rid of the stale and take in the fresh” ideologically, and remould 
their world outlook. As the members of our Party have different class or-
igins, come from different strata of the people and live in a society where 
there are classes, bourgeois ideas and the force of old habits continu-
ously infl uence Party members and corrode Party ranks. In the minds of 
many comrades, non-proletarian ideas still persist to some extent. Only 
by grasping the weapon of criticism and self-criticism and working hard 
to “get rid of the stale and take in the fresh,” can we possibly defeat the 
various non-proletarian ideas and stem corruption by bourgeois ideol-
ogy and the ideology of all other exploiting classes. Moreover, since our 
knowledge of the objective world is necessarily limited, it is diffi  cult to 
avoid shortcomings and mistakes in our work. Frequent practice of criti-
cism and self-criticism in order to expose the mistakes and shortcomings 
arising in our work will enable us to wipe out idealism and sum up our 
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experiences in order to continue moving forward. Th is will enable us to 
do our work better and make greater contributions to the Party and the 
people.

Chairman Mao has always attached great importance to criticism and 
self-criticism. He pointed out in his article On Correcting Mistaken Ideas 
in the Party: “Inner-Party criticism is a weapon for strengthening the 
Party organization and increasing its fi ghting capacity.” Th e rectifi cation 
movement in Yenan in 1942 was an all-round´movement of Marxist ed-
ucation, as well as a large-scale criticism and self-criticism movement. 
Aft er the liberation of the whole country, our Party once again led several
rectifi cation movements. During the Great Proletarian Cultural Revo-
lution, the masses, in their hundreds of millions, used the weapons of 
free airing of views, big-character posters, great debates and extensive 
exchange of revolutionary experience in order to unmask the handful 
of Party persons in power taking the capitalist road. In that way, they 
smashed the two bourgeois headquarters led by Liu Shao-chi and Lin Piao 
and exposed and criticised our mistakes and shortcomings in the work, 
thus greatly strengthening the unity of the Party. Th rough the movement 
to criticise Lin Piao and rectify the style of work, and through criticising 
in a deep-going way the counter-revolutionary crimes and revisonist fal-
lacies of the Lin Piao anti-Party clique, the entire Party membership has 
greatly increased its experience in the two-line struggle, heightened its 
consciousness with regard to the practice of criticism and self-criticism 
and the Party’s glorious tradition of criticism  and self-criticism has there-
by been strengthened. 

To correctly carry out criticism and self-criticism, we must fi rst conscien-
tiously apply the principle of “unity-criticism-unity.” Th is means that we 
must start from the desire for unity and make a clear distinction between 
true and false, through criticism and struggle, and on this new basis, ar-
rive at a new unity. When waging criticism and self-criticism, we must
combat two erroneous attitudes: the fi rst consists of speaking only of uni-
ty, without criticising or combatting mistakes and shortcomings. Com-
rades who adopt this attitude like to avoid contradictions. In the face of 
struggle they keep their mouths shut, do not refute incorrect views when 
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hearing them and do not oppose actions that harm the Party when they
see them: “Whatever the circumstances, they take no stand, so as to avoid 
further complications.” Behaving in this way like the “Wise Old Man” is 
absolutely erroneous. Th e second attitude is to speak only of criticism 
and struggle, having no desire to unite with the comrades who have made 
mistakes. Th e comrades who adopt this attitude make rash judgements 
and random accusations. Not only is this method incapable of solving any
problem, but it also harms the individual comrades and the unity of the 
Party. Chairman Mao has taught us that “statements should be based on 
facts and criticism should centre on politics.” When carrying out criticism 
and self-criticism we must seek truth from facts and convince people with 
reasoned arguments; we must do it regularly and in good time, not wait 
for problems to pile up and become extremely serious and then attempt 
to rectify everything at once. Following this method can lead to heavy 
losses, while intervening in good time means losses can be reduced. We 
must purify the over-all life of the organisation by using the weapon of 
criticism and self-criticism in a deep-going way so that the organisational 
life of the Party remains vigorous. Leading comrades in the Party organ-
isations at all levels must participate in the life of the organisation in the 
same way as ordinary members; they must modestly listen to the views 
and criticisms of other members, regularly undertake self-criticism and 
strive to do the best possible work. 

To correctly carry out criticism and self-criticism, those who criticise 
must apply the principle: “Say all you know and say it without reserva-
tion”; if they have suggestions to make, they should make them, if they 
discover shortcomings and mistakes, they should criticise them. At the 
same time, they must pay careful attention to their attitude, method and
results. As for those who are being criticised, they must keep the Party’s 
cause in mind and act according to the principles: “Blame not the speaker 
but be warned by his words” and “Correct mistakes if you have commit-
ted them and guard against them if you have not” and listen modestly to 
the criticism formulated by others. We must dare to accept the truth and 
correct our mistakes. Regardless of who makes a criticism, if it is right, we 
should accept it. Even if the criticism made by others does not conform 
to reality or if an analysis or criticism is not made very consciously, we 
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must still listen to it patiently, take what is good from it and not blame the 
critic, and much less use this as a pretext to reject the criticism. We must 
not smile at fl attery nor become angry when we are criticised or even 
behave like “a tiger whose behind one cannot touch.” Some comrades, 
when they have committed a mistake and been criticised, do not try to 
learn a lesson from it in a positive way, but on the contrary think they 
can no longer “hold their heads up” and become passive and apathetic in 
their work, which only adds new mistakes to the former ones. As for the 
comrades who, aft er being criticised, bear a grudge and seek revenge on 
those who have criticised them, they are doing something expressly for-
bidden by Party discipline, something we must resolutely guard against. 
Party cadres must be especially strict with themselves and serve as models 
for the masses and Party members. When criticising someone, they must 
of course uphold principle, but should also pay attention to method: in-
vestigate, seek truth from facts, never speak or act lightly or as a result of 
hearsay, or reprimand someone for nothing. Regarding criticisms formu-
lated by the Party members and the masses, they must have proletarian 
largeness of mind, listen to them with modesty, draw conclusions from 
the suggestions of others, derive from them material for their political ed-
ucation, correct their shortcomings and mistakes and do their work well.

To correctly carry out criticism and self-criticism, we must undertake 
“dissecting” ourselves rigorously. Chairman Mao teaches us: “Th e strug-
gle of the proletariat and the revolutionary people to change the world 
comprises the fulfi lment of the following tasks: to change the objective 
world and, at the same time their own subjective world — to change their 
cognitive ability and change the relations between the subjective and the
objective world.” To change our own subjective world, we must fi rst rig-
orously “dissect” ourselves. In all things, one divides into two. Th is is also 
true when we examine ourselves: while it is necessary to consider our 
strengths and accomplishments, we must still more keep in mind our 
weaknesses and shortcomings. Only by regularly checking up on our 
shortcomings and mistakes, can we members of the Communist Party 
always maintain our style of work of prudence and modesty, and properly 
understand ourselves so that we can assess our real worth. If we do not 
know ourselves, we cannot apply to ourselves the principle that one di-
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vides into two; if we see only our achievements and not our shortcomings, 
we are liable to lapse into blindness. If we do not analyse and thoroughly 
eliminate our shortcomings and mistakes, we will harm both ourselves 
and the revolution. Only by regularly and consciously practising criti-
cism can we avoid becoming conceited despite compliments, remember 
our shortcomings when we when we win victories, not become arrogant 
in the face of success nor be discouraged when confronted with failures, 
always remain clear-headed and full of high revolutionary spirit and vig-
orous will for revolutionary struggle, never halt along the road of the con-
tinuing revolution and train ourselves so as to become advanced elements 
of the proletariat, worthy of the name.



22

Om korrigering av felaktiga idéer i partiet

December 1929

 
I den kommunistiska partiorganisationen i Fjärde Röda armén förekom-
mer olika icke-proletära idéer, som i hög grad hindrar tillämpningen av 
partiets riktiga linje. Därest inte dessa idéer blir grundligt korrigerade, 
kan Fjärde armén omöjligen påtaga sig de uppgift er den tilldelats i Kinas 
stora revolutionära kamp. Upphovet till dessa oriktiga idéer i denna par-
tiorganisation ligger naturligtvis i faktum att dess grundorganisationer i 
stort sett är sammansatta av bönder och andra element av småborgerligt 
ursprung, men de ledande partiinstansernas uraktlåtenhet, att föra en 
samfälld och beslutsam kamp emot de oriktiga idéerna och att skola med-
lemmarna i partiets riktiga linje, är också en viktig orsak till deras före-
komst och tillväxt. I överensstämmelse med andan i Centralkommitténs 
septemberbrev påvisar denna kongress härmed yttringarna av de olika 
icke-proletära idéerna i partiorganisationen inom Fjärde armén, deras 
ursprung och metoderna att korrigera dem och uppmanar alla kamrater 
att grundligt göra slut på dem.

OM DEN RENT MILITÄRA SYNPUNKTEN

 Den rent militära synpunkten är högt utvecklad bland ett antal kamrater 
i Röda armén. Den tar sig uttryck i följande:

1. Dessa kamrater betraktar de militära uppgift erna och politiken som två 
motsatta ting och vägrar att inse att de militära uppgift erna endast är ett 
medel att genomföra politiska uppgift er. Några säger till och med: “Om 
du är en bra militär, är du naturligtvis också politiskt bra; om du inte är 
bra militärt, kan du inte vara politiskt bra heller” — detta är att gå ett steg 
längre och ge de militära uppgift erna en ledande ställning över politiken.

2. De tror, att Röda armén, liksom de vita arméerna, bara har till uppgift  
att slåss. De förstår inte, att den kinesiska Röda armén är ett väpnat or-
gan för genomförande av revolutionens politiska uppgift er. Särskilt för 



23

närvarande, bör Röda armén sannerligen inte begränsa sig till att stri-
da. Vid sidan om striderna, för att förinta fi endens militära styrka, bör 
Röda armén axla så viktiga uppgift er som att bedriva propaganda bland 
massorna, att organisera massorna, beväpna dem, hjälpa dem att upprät-
ta revolutionär politisk makt och bilda partiorganisationer. Röda armén 
slåss inte bara för stridens skull, utan för att bedriva propaganda bland 
massorna, organisera dem, beväpna dem och hjälpa dem att upprätta rev-
olutionär politisk makt. Utan dessa mål förlorar striden sin mening, och 
Röda armén förlorar skälet för sin existens.

3. Organisatoriskt underställer följaktligen dessa kamrater de avdelningar 
inom Röda armén, som utför politiskt arbete, de avdelningar, som sysslar 
med militära uppgift er, och för fram parollen: “Låt arméhögkvarteret skö-
ta yttre angelägenheter”. Om denna idé tillåtes att utveckla sig, skulle den 
innebära fara för att vi fj ärmar oss från massorna, att armén får kontroll 
över regeringen och att vi uppger den proletära ledningen — det skulle 
betyda att liksom kuomintangarmén slå in på krigsherreväldets väg.

 4. Samtidigt förbiser de propagandalagens betydelse i propagandaarbetet. 
I frågan om massorganisering, försummar de att organisera soldatkom-
mittéer i armén och att organisera arbetarna och bönderna på orten. Som 
ett resultat härav upphör både propaganda- och organisationsarbetet.

 5. De blir övermodiga, när ett slag vunnits, och nedslagna, när ett slag 
förloras.

 6. Självisk avdelningsmentalitet — de tänker bara på Fjärde armén och 
begriper inte att det är en viktig uppgift  för Fjärde armén att beväpna 
massorna på orten. Detta är klicktänkande i förstorad form.

 7. Ett fåtal kamrater, som är oförmögna att se utöver sin egen begränsade 
omgivning i Fjärde armén, tror att det inte existerar några andra revolu-
tionära styrkor. Härur kommer deras extrema fasthållande vid idén om 
att bevara styrka och undvika aktion. Detta är en rest av opportunismen.

 8. En del kamrater, som bortser från de subjektiva och objektiva bet-
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ingelserna, lider av den revolutionära impulsivitetens sjuka. De vill inte 
göra sig möda att utföra minutiöst och detaljerat arbete bland massor-
na, utan önskar, genomsyrade av illusioner som de är, utföra endast stora 
ting. Detta är en rest av kuppmakarmentaliteten.[1]

Den rent militära synpunktens upphov är:

1. En låg politisk nivå. Ur denna härrör oförmågan att inse den politis-
ka ledningens roll i armén och begripa, att det består en grundläggande 
skillnad mellan den Röda armén och den vita armén.

2. Legoknektsmentaliteten. Många fångar, som tagits i tidigare strider, har 
anslutit sig till Röda armén, och dessa element bär med sig en utpräglad 
legoknektsinställning och ger därmed en grogrund för den rent militära 
synpunkten bland de lägre graderna.

 3. Ur de två nämnda orsakerna uppstår en tredje: övertro på den militära 
styrkan och brist på tilltro till folkmassornas styrka.

 4. Partiets underlåtenhet, att aktivt ägna sig åt och diskutera militärt ar-
bete, är också ett skäl till att den rent militära synpunkten uppstått bland 
ett antal kamrater.

Korrigeringsmetoderna är följande:

1. Höj den politiska nivån i partiet medelst skolning, förinta den rent 
militära synpunktens teoretiska rötter och klargör den grundläggande 
skillnaden mellan Röda armén och den vita armén. Gör samtidigt slut på 
opportunismens och kuppmakarmentalitetens rester och bryt ned Fjärde 
arméns själviska avdelningsmentalitet.

2. Intensifi era offi  cerarnas och manskapets politiska utbildning och i syn-
nerhet skolningen av de förutvarande fångarna. Låt såvitt möjligt samti-
digt de lokala styrelserna utse arbetare och bönder, som har erfarenhet av 
strid, att ansluta sig till Röda armén och därmed organisatoriskt försvaga 
eller till och med utplåna den rent militära synpunkten.
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3. Förmå de lokala partiorganisationerna att kritisera partiorganisationer-
na i Röda armén och organen för massornas politiska makt att kritisera 
själva Röda armén, för att påverka partiorganisationerna och offi  cerare 
och manskap i Röda armén.

 4. Partiet måste aktivt ägna sig åt och diskutera militärt arbete. Allt arbete 
måste diskuteras och beslut om det fattas av partiet, innan det genomförs 
av medlemmarna.

 5. Gör upp regler och bestämmelser för Röda armén, som klart defi nierar 
dess uppgift er, förhållandet mellan dess militära och dess politiska appa-
rat, förhållandet mellan Röda armén och massorna samt soldatkommit-
téernas befogenheter och funktioner och deras förhållande till de militära 
och politiska organisationerna.

OM ULTRADEMOKRATIN

 Sedan Röda arméns Fjärde armé antog Centralkommitténs direktiv har 
yttringarna av ultrademokrati starkt minskats. Till exempel, partibesluten 
blir nu tämligen väl genomförda, och ingen tar längre upp sådana felak-
tiga krav som att Röda armén ska tillämpa “demokratisk centralism från 
botten till toppen” eller ska “låta de lägre instanserna diskutera alla prob-
lem först och däreft er låta de högre instanserna fatta beslut”. I verkligheten 
är denna minskning emellertid endast tillfällig och ytlig och betyder ännu 
inte att de ultrademokratiska idéerna är avskaff ade. Med andra ord, ul-
trademokratin är fortfarande djupt rotad i många kamraters tänkande. 
Lägg märke till de olika uttrycken för ovilja att genomföra partibeslut.

Metoderna för att åstadkomma rättelse är följande:

1. Förinta ultrademokratins rötter på teorins området. Först och främst 
bör det framhållas, att den fara, som ultrademokratin innebär, ligger i 
faktum att den skadar eller till och med helt raserar partiorganisationen 
och försvagar eller till och med helt undergräver partiets kampduglighet, 
sätter partiet ur stånd att uppfylla sina kampuppgift er och därigenom 
förorsakar revolutionens nederlag. Vidare bör det framhållas, att ul-
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trademokratins ursprung ligger i småbourgeoisins individualistiska mot-
vilja mot disciplin. När denna inställning föres in i partiet, utvecklas den 
till ultrademokratiska idéer, politiska och organisatoriska. Dessa idéer är 
fullständigt oförenliga med proletariatets kampuppgift er.

2. På organisationsområdet, säkerställ demokrati under centraliserad led-
ning. Detta bör göras enligt följande riktlinjer:

(1) Partiets ledande instanser måste, för att etablera sig som ledande cen-
tra, ge en riktig vägledande linje och fi nna lösningar på de problem som 
uppstår.

(2) För att ha en objektiv grund för riktig vägledning, måste de högre in-
stanserna väl känna läget i de lägre instanserna och massornas liv.

(3) Ingen partiorganisation på någon nivå får fatta lättvindiga beslut vid 
avgörandet av problem. När ett beslut väl är fattat, måste det genomföras 
med fasthet.

(4) Alla beslut av vikt, som träff ats av partiets högre instanser, måste 
snabbt meddelas de lägre instanserna och partiets medlemmar. Metoden 
är att sammankalla möten med aktiven eller allmänna medlemsmöten i 
partiföreningarna eller till och med kolonnerna[2] (när omständigheter-
na så medger) och att utse folk att avlägga rapporter vid dessa möten.

(5) Partiets lägre instanser och partiets medlemmar måste i detalj dis-
kutera de högre instansernas direktiv för att grundligt fatta deras in-
nebörd och besluta om metoderna för deras genomförande.

OM ÅSIDOSÄTTANDET AV ORGANISATIONSDISCIPLINEN

Åsidosättandet av organisationsdisciplinen i partiorganisationen i Fjärde 
armén tar sig följande uttryck:

a) Minoriteten underlåter att böja sig för majoritetens beslut. Till exem-
pel, när en minoritet får sitt förslag nedvoterat, bemödar den sig inte up-
priktigt att genomföra partibesluten.
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Metoderna att åstadkomma rättelse är följande:

1. Vid mötena bör alla deltagare uppmuntras att ge uttryck åt sina mening-
ar så fullständigt som möjligt. I varje kontrovers bör det, utan kompro-
missande och överslätning, klaras ut vad som är riktigt och vad som är 
felaktigt. För att nå en klar slutsats, bör det, som inte kan avgöras vid ett 
möte, diskuteras vid ett annat, förutsatt att arbetet inte hindras.

2. Ett av partidisciplinens krav är att minoriteten ska böja sig för ma-
joriteten. Om minoritetens mening har förkastats, måste den stödja ma-
joritetens beslut. Om så är nödvändigt, kan den ta upp saken till om-
prövning vid nästa möte, men bortsett därifrån får den inte på något sätt 
handla i strid med beslutet.

b) Kritik, som föres utan hänsyn till den organisatoriska disciplinen. 1. 
Kritiken inom partiet är ett medel att stärka partiorganisationen och höja 
dess kampduglighet. Kritiken inom partiorganisationerna i Röda armén 
är emellertid inte alltid av detta slag och förvandlas till personliga attack-
er. Som ett resultat härav skadar den både partiorganisationen och indi-
viderna. Detta är ett uttryck för småborgerlig individualism. Metoden att 
åstadkomma rättelse är att hjälpa partimedlemmarna att inse att kritik-
ens ändamål är att höja partiets kampduglighet i syft e att vinna seger i 
klasskampen och att den inte bör användas som ett medel till personliga 
angrepp.

2. Många partimedlemmar för inte sin kritik inom utan utom partiet. Or-
saken härtill är, att medlemmarna i allmänhet inte fattat partiorganisa-
tionens (dess mötens och så vidare) betydelse och inte ser någon skillnad 
mellan kritik inom och utanför organisationen. Metoden att uppnå rät-
telse är att skola partimedlemmarna så att de förstår partiorganisationens 
betydelse och för sin kritik mot partikommittéer eller kamrater vid par-
timötena.
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OM STRÄVANDENA TILL ABSOLUT JÄMLIKHET

Strävan till absolut jämlikhet blev vid en tidpunkt mycket allvarlig inom 
Röda armén. Här är några exempel. I fråga om anslagen till sårade soldat-
er, restes invändningar emot att man gjorde skillnad mellan lätt och svårt 
sårade, och krav framfördes, om att anslagen skulle vara lika för alla. När 
offi  cerare red, ansågs det inte såsom någonting som var nödvändigt för att 
de skulle kunna utföra sina åligganden, utan som ett tecken på bristande 
jämlikhet. Fullständigt lika fördelning av olika förnödenheter krävdes, 
och invändningar restes emot att tilldelningen i specialfall gjordes en 
smula större än normalt. Vid ristransporterna krävdes att alla skulle bära 
lika bördor på sina ryggar utan hänsyn till ålder eller fysisk kondition. 
Likställdhet krävdes också ifråga om inkvarteringen, och högkvarteret 
blev utskällt för att det hade större utrymmen än övriga. Jämlikhet krä-
vdes även i fråga om fördelning av handräckningsuppgift er, och det rådde 
ovilja att göra litet mer än sidokamraten gjorde. Det gick till och med så 
långt att då man hade två sårade men endast en bår, ingendera av dem 
kunde bäras bort, därför att en var av dem vägrade att lämna företräde åt 
den andre. Denna strävan till absolut jämlikhet, som jag här givit exempel 
på, är fortfarande mycket allvarlig bland offi  cerare och soldater i Röda 
armén. Kravet på absolut jämlikhet är liksom ultrademokratin i politiska 
frågor en produkt av en hantverkar- och småbondehushållning — den 
enda skillnaden är att den ena kommer till uttryck i det materiella livet 
och den andra i det politiska livet.

Metoden att uppnå rättelse: vi bör framhålla, att innan kapitalismen 
avskaff ats, den absoluta jämlikheten är blott en illusion hos bönder och 
småägare och att det inte ens under socialismen kan förekomma någon 
absolut jämlikhet, ty materiella ting kommer då att distribueras enligt 
principen “av var och en eft er hans förmåga, åt var och en eft er hans ar-
bete” såväl som med hänsyn till vad arbetet kräver. I Röda armén måste 
materiella ting fördelas mer eller mindre lika, såsom fallet är när vi ger 
lika lön åt offi  cerare och manskap, ty detta är vad som krävs i de omstän-
digheter under vilka kampen nu förs. Men absolut jämlikhet bortom det 
rimligas gräns måste bekämpas, därför att kampen inte kräver den, utan 
den tvärtom är till hinders för kampen.
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OM SUBJEKTIVISM

Subjektivism existerar i allvarlig grad hos en del partimedlemmar och 
är till stor skada för analysen av det politiska läget och vägledningen av 
arbetet. Orsaken härtill är, att subjektiv analys av det politiska läget och 
subjektiv vägledning av arbetet oundvikligen resulterar i antingen oppor-
tunism eller kuppmakeri. Vad den subjektiva kritiken angår, föder löst 
och grundlöst prat och misstänksamhet oft a principlösa dispyter och un-
dergräver partiorganisationen.

En annan sak, som bör nämnas i samband med kritiken inom partiet, 
är att en del kamrater, då de anför kritik, förbiser de stora frågorna och 
begränsar sin uppmärksamhet till småsaker. De förstår inte, att kritikens 
främsta uppgift  är att påpeka politiska och organisatoriska misstag. Vad 
personliga brister beträff ar, fi nns det, så vitt de inte har med politiska och 
organisatoriska misstag att göra, inget behov av att vara allt för kritisk och 
att göra vederbörande kamrater förlägna. Dessutom är det, om det slagets 
kritik utvecklar sig, stor fara för att partimedlemmarna kommer att helt 
koncentrera sig på småfel och att alla kommer att bli försagda och över-
drivet försiktiga och glömma partiets politiska uppgift er.

Metoden att ernå rättelse är huvudsakligen att skola partimedlemmarna 
så att deras tänkande och deras partiliv genomsyras av en politisk och 
vetenskaplig anda. För den skull måste vi: 1) lära partimedlemmarna 
att tillämpa den marxistisk-leninistiska metoden, då de analyserar ett 
politiskt läge och värdera klasskraft erna i stället för att göra en subjektiv 
analys och värdering; 2) inrikta partimedlemmarnas uppmärksamhet på 
sociala och ekonomiska undersökningar och studier, för att bestämma 
taktiken i kampen och arbetsmetoderna, och hjälpa kamraterna att förstå 
att de, utan undersökning av de faktiska förhållandena, kommer att ham-
na i fantasins och kuppmakeriets fallgrop; 3) i kritiken inom partiet vara 
på vår vakt mot subjektivism, godtycke och vulgarisering av kritiken; ut-
talanden ska grundas på fakta, och kritik bör inriktas på politiken.
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OM INDIVIDUALISM

Tendensen till individualism i Röda arméns partiorganisationer tar sig 
följande uttryck:

1. Vedergällning. Eft er att ha blivit kritiserade inom partiet av en soldat-
kamrat, söker en del kamrater tillfälle att öva vedergällning utanför parti-
et, och ett sätt att göra detta är att klå upp eller skälla ut den kritiserande 
kamraten. De försöker också öva vedergällning inom partiet. “Du har kri-
tiserat mej vid det här mötet, men jag ska nog fi nna ett sätt att ge dej igen 
vid nästa.” Denna vedergällning härleder sig ur rent personliga skäl och 
åsidosätter klassens och hela partiets intressen. Den riktar sig inte mot 
fi endeklassen, utan mot personer i våra egna led. Den är ett frätämne, 
som försvagar organisationen och nedsätter dess kampduglighet.

2. Klickinställning. En del kamrater tar hänsyn endast till sin egen lilla 
grupps intressen och struntar i de allmänna intressena. Ehuru detta ytligt 
sett inte synes vara traktan eft er eget bästa, så är det i själva verket ett 
typexempel på den trångaste individualism och har en starkt frätande och 
upplösande verkan. Klickinställning har varit mycket utbredd inom Röda 
armén, och trots att en viss förbättring skett som följd av kritik, fi nns det 
fortfarande rester kvar av den och ytterligare ansträngningar är behövliga 
för att övervinna den.

3. “Tjänstemanna”-mentaliteten. En del kamrater förstår inte att partiet 
och Röda armén, vilka de är medlemmar av, bägge är instrument för ge-
nomförande av revolutionens uppgift er. De inser inte att de själva hör till 
dem som gör revolutionen, utan tror att de är ansvariga endast inför sina 
individuella överordnade och inte inför revolutionen. Även denna passiva 
mentalitet av en revolutionens “tjänsteman” är ett uttryck för individual-
ism. Denna mentalitet är förklaringen till att det inte fi nns så många akti-
va, som betingelselöst arbetar för revolutionen. Därest vi inte gör slut på 
den, kommer antalet aktiva inte att växa och revolutionens tunga börda 
kommer, till stort förfång för kampen, att vila på ett litet antal människors 
axlar.
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4. Nöjeslystnad. I Röda armén fi nns också rätt många, vilkas individual-
ism tar sig uttryck i nöjeslystnad. De hoppas alltid att deras förband ska 
marschera in i stora städer. De vill komma dit, men inte för att arbeta utan 
för att roa sig. Minst av allt vill de arbeta i de röda områdena, där livet är 
hårt.

5. Passivitet. En del kamrater slutar upp att arbeta och blir passiva så snart 
något går deras önskningar emot. Detta beror huvudsakligen på bristande 
skolning, ehuru det ibland också beror på att ledningen inte på riktigt sätt 
sköter sina göromål, fördelningen av uppdragen eller upprätthållandet av 
disciplinen.

6. Önskan att lämna armén. Antalet människor, som begär att bli förfl yt-
tade från arbete i Röda armén och till lokalt arbete, ökar. Orsaken härtill 
ligger inte helt och hållet hos individerna själva, utan ligger också i: 1) de 
materiella umbäranden livet i Röda armén innebär, 2) utmattning eft er 
långvarig kamp, 3) att ledningen inte på riktigt sätt sköter sina göromål, 
uppdragsfördelningen eller upprätthållandet av disciplinen.

Sättet att åstadkomma rättelse är, i första hand, att stärka skolningsar-
betet, för att ideologiskt korrigera individualismen. Därnäst består det i 
att på ett riktigt sätt sköta göromålen, fördelningen av uppdragen och up-
prätthållandet av disciplinen. Dessutom måste man fi nna utvägar till att 
förbättra det materiella livet i Röda armén och tillvarata varje tillgänglig 
möjlighet till vila och personlig omvårdnad, för att förbättra de materiella 
förhållandena. I vårt skolningsarbete måste vi förklara, att individualis-
men, om man ser till dess sociala ursprung, är en återspegling inom par-
tiet av småborgerliga och borgerliga idéer.

OM DE KRINGSTRÖVANDE REBELLSKARORNAS IDEOLOGI

De kringströvande rebellskarornas politiska ideologi har framträtt i Röda 
armén därför, att proportionen av vagabondelement är stor, och därför, 
att det fi nns stora massor av vagabonder i Kina, särskilt i de sydliga 
provinserna. Denna ideologi tar sig följande uttryck: 1) En del människor 
vill vidga vårt politiska infl ytande endast medelst strövaktioner av gerilla-
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karaktär, men är ovilliga att göra det genom att påtaga sig den mödosam-
ma uppgift en att bygga upp basområden och upprätta folkets politiska 
makt. 2) Då det gäller att utöka Röda armén, följer en del personer linjen 
att “hyra karlar och köpa hästar” och “rekrytera desertörer och ta emot 
myterister”[3] hellre än linjen att utvidga de lokala röda gardena och de 
lokala trupperna och på det sättet utveckla Röda arméns huvudstyrkor. 3) 
En del personer har inte tålamod att genomföra den mödosamma kamp-
en tillsammans med massorna och vill bara bege sig till de stora städerna 
för att äta och dricka av hjärtans lust. Alla dessa uttryck för de kring-
strövande rebellernas ideologi är ett svårt hinder för Röda armén i ut-
förandet av de uppgift er som tillkommer den. Följaktligen står utplånan-
det av denna ideologi såsom ett viktigt mål i den ideologiska kampen 
inom partiorganisationerna i Röda armén. Alla måste bringas att förstå 
att det under nutida förhållanden inte längre är tillåtligt att bete sig som 
kringströvande rebeller av Huang Chaos[4] eller Li Chuangs[5] typ.

Metoderna att åstadkomma rättelse är följande:

1. Intensifi era skolningsarbetet, kritisera felaktiga idéer och utplåna de 
kringströvande rebellskarornas ideologi.

2. Intensifi era skolningen i Röda arméns grundsektioner och bland de 
nyligen rekryterade fångarna för att motverka vagabondåskådningen.

3. Dra in aktiva arbetare och bönder, som har kamperfarenhet i Röda 
arméns led i syft e att förändra dess sammansättning.

4. Bilda nya Röda arméförband av folk, som kommer ur de kämpande 
arbetarnas och böndernas massor.

OM KUPPMAKERIETS RESTER

Partiorganisationerna i Röda armén har redan fört kamp mot kuppmak-
eriet, men dock ännu inte i tillräcklig omfattning. Därför fi nns det fort-
farande rester av kuppmakarideologin inom Röda armén. De yttrar sig 
i: 1) blinda handlingar utan hänsyn till subjektiva och objektiva betin-
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gelser; 2) otillräcklig och obeslutsam tillämpning av partiets politik för 
städerna; 3) slapp militär disciplin, särskilt vid nederlagstillfällen; 4) hus-
bränning, företagen av några förband; 5) praktiken att skjuta desertörer 
och praktiken att pålägga kroppsstraff , vilka bägge har en anstrykning av 
kuppmakeri. Till sitt sociala ursprung är kuppmakeriet en blandning av 
trasproletär- och småborgerlig ideologi.

Metoderna att åstadkomma rättelse är:

1. Utplåna kuppmakeriet ideologiskt.

2. Korrigera kuppmakareuppträdande medelst regler, bestämmelser och 
riktlinjer.

NOTER

[*] Denna artikel var ursprungligen en resolution, som kamrat Mao Tse-
tung skrev för Fjärde Röda arméns nionde partikongress. Uppbygget av 
det kinesiska folkets beväpnade styrkor var en svår process. Den kinesis-
ka Röda armén (som under försvarskriget mot Japan blev Åttonde rou-
tearmén och Nya fj ärde armén och nu är Folkets befrielsearmé) skapades 
den l augusti 1927 under Nanchangupproret och hade i december 1929 
existerat i mer än två år. Under denna period hade den kommunistiska 
partiorganisationen i Röda armén lärt en hel del och förvärvat ganska rika 
erfarenheter i kampen mot olika felaktiga idéer. Resolutionen sammanfat-
tade dessa erfarenheter. Den satte Röda armén i stånd att bygga upp sig på 
en helt marxistisk-leninistisk grund och att avlägsna allt infl ytande från 
arméer av den gamla typen. Den genomfördes inte blott i Fjärde armén 
utan eft erhand också i alla övriga av Röda arméns förband; på detta sätt 
blev hela den kinesiska Röda armén i alla avseenden en verklig folkarmé. 
Under de senaste mer än trettio åren har det kinesiska folkets väpnade 
styrkor gjort stora framsteg och förändringar i sin partiverksamhet och 
sitt politiska arbete, som nu ter sig helt annorlunda än förr, men grundlin-
jen har förblivit den samma som utstakades i denna resolution.

[1] Under en kort period eft er revolutionens nederlag 1927 uppstod inom 
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kommunistiska partiet en “vänster”-betonad tendens till kuppmakeri. 
De kamrater som företrädde den betraktade den kinesiska revolutionen 
såsom en “permanent revolution” och det revolutionära läget i Kina 
såsom ett “permanent uppsving”. Dessa kuppmakare bland våra kamrater 
vägrade att organisera en ordnad reträtt och gjorde felet att, med kom-
mandometoder och stödda endast av ett litet antal partimedlemmar och 
en liten grupp bland massorna, försöka iscensätta en rad lokala resningar 
över hela landet, vilka inte hade några utsikter att lyckas. Dylik kuppma-
karverksamhet var mycket utbredd i slutet av 1927, men avtog undan för 
undan i början av 1928, ehuru stämningar till förmån för kuppmakeriet 
alltjämt bestod bland en del kamrater.

[2] I guerillans organisationssystem motsvarade en kolonn en division i 
den reguljära armén. Dess numerära styrka kunde dock variera mycket 
mera än en divisions och var vanligen mycket mindre. 

[3] Bägge dessa uttryck hänvisar till de metoder som vissa rebeller i Kinas 
historia använde för att utöka sina styrkor. Vid tillämpningen av dessa 
metoder fästes större avseende vid numerär än vid kvalitet och allt slags 
folk rekryterades utan urskiljning för att fylla ut leden. 

[4] Huang Chao ledde bonderevolter mot slutet av Tång-dynastin. År 875 
ledde han, med utgångspunkt från sin hemort Tsaochow (numera Hotse 
härad i Shantung), väpnade bönder i segerrika strider mot de kejserliga 
styrkorna och kallade sig den “Himlastormande generalen”. Under loppet 
av ett decennium svepte han över fl ertalet av provinserna i Gula fl odens, 
Yangtsefl odens, Huaifl odens och Pärlfl odens dalgångar och nådde så 
långt som till Kwangsi. Slutligen bröt han igenom Tungkuanpasset och 
intog den kejserliga huvudstaden Changan, numera Sian, i Shensi och 
kröntes till kejsare av CM. Inre söndring och angrepp från med tangstyr-
korna allierade stammar, som icke var haner, tvingade Huang att uppge 
Changan och återvända till sin hemort, där han begick självmord. Det 
tioåriga krig som han förde är ett av de mest berömda bondekrigen i Ki-
nas historia. Dynastiska historiker säger om honom att “alla människor 
som led under hårda skatter och pålagor samlades kring honom”. Men 
eft ersom han blott förde ett kringströvande krig, utan att någonsin up-



35

prätta relativt konsoliderade basområden, kallades hans styrkor “kring-
strövande rebellskaror”. 

[5] Li Chuang, förkortning för Li Tzu-cheng konung Chuang (kungen 
som vågar allt), från Michi i norra Shensi var ledare för en bonderevolt, 
som ledde till att Mingdynastin störtades. Revolten började först i nor-
ra Shensi år 1628. Li anslöt sig till de styrkor som leddes av Kao Ying-
hsiang och förde ett fälttåg genom Honan och Anhwei och åter till Shensi. 
Då Kao dog 1636 eft erträdde Li honom, blev konung Chuang och förde 
fälttåg fram och tillbaka genom provinserna Shensi, Szechuan, Honan 
och Hupeh Slutligen intog han år 1644 den kejserliga huvudstaden Peking 
varvid den siste Mingkejsaren begick självmord. Den huvudparoll han 
propagerade bland massorna var “Stöd konung Chuang och betala ingen 
spannmålsskatt”. En annan av hans paroller, som åsyft ade att upprätthål-
la disciplinen bland hans manskap, var: “Varje mord betyder mord på 
min far, varje våldtäkt betyder att min moder kränkts”. Härmed vann han 
massornas stöd, och hans rörelse blev huvudströmmen i den mängd av 
bonderevolter som rasade över hela landet. Eft ersom också han strövade 
omkring, utan att någonsin upprätta relativt konsoliderade basområden, 
blev han slutligen slagen av Wu San-kuei, en landsförrädisk general från 
Mingdynastin, som sammansvor sig med de mandsjuriska inkräktarna i 
ett angrepp mot Li. 
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