


STUDIEHANDLEDNING
Grundkurs i marxismen-leninismen Mao Tsetungs tänkande

Följande broschyrer ingår i grundkursen:

1. Kommunistiska manifestet (Marx-Engels)

2. Den dialektiska och historiska materialismen (J Stalin)

3. Den politiska ekonomin

4. Om staten (Lenin)

5. Ett förslag rörande den internationella kommunistiska 
rörelsens allmänna linje (Kinas kommunistiska partis CK)

6. Om partiet (V I Lenin - J Stalin)

Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna (r)



Det senaste årets händelser har på ett handfast och obarm
härtigt sätt visat nödvändigheten och behovet av att den 
marxist-leninistiska teorin studeras. De hårdnande klass
motsättningarna, som uppträtt i såväl de "v ilda strejkerna" <
som i brytningen med höger juntan i KFML(s), har åter av
slöjat hur den ekonomiska kampen obönhörligt måste för
bindas med den politiska för att ge bestående resultat. De 
delar av den svenska arbetarklassen, som nu i växande om
fattning tagit upp kampen mot monopolkapitalet och dess 
stat måste tillägna sig den kommunistiska teorin, för att 
under det revolutionära kommunistiska partiets ledning kas
ta av sig löneslaveriets ok i den socialistiska revolutionen.
KFML(r) har satt som sin huvuduppgift att bygga detta parti.

Fortfarande gäller Lenins bekanta ord: "Utan en revolu
tionär teori ingen revolutionär rörelse. " För att nå fram
gång måste de mest medvetna arbetarna studera arbetarklas
sens samlade kamperfarenheter från Marx t i l l  Mao Tsetung 
och knyta an dess allmängiltighet i i I I  konkreta svenska 
förhållanden. Detta innebär naturligtvis inte att man blir 
en bra kommunist genom att läsa böcker. Det finns a lltfö r 
många exempel på bokstavsträlar och skrävlare som kallar 
sig kommunister. Istället måste studierna förenas med den 
dagliga verksamheten. Lenin slog fast denna korrekta lin 
je i ett tal t i l l  Rysslands Kommunistiska Ungdomsförbund:
"Utan arbete, utan kamp är bokkunskaper om kommunismen, 
hämtade ur kommunistiska broschyrer och verk, absolut vär
delösa, eftersom den gamla klyftan mellan teori och praktik 
därmed skulle bli kvar, denna gamla klyfta som var ett 
mycket avskyvärt drag hos det gamla borgerliga samhället."

(V .I.Leninv Om religionen)
De grundcirklar, som KFML(r) nu anordnar och det mate

ria l som ges ut avser inte att utbilda marxistiska doktorer 
e ller tjänstgöra som fritidssysselsättning åt studenter. Det 
är en medveten politisk handling, i avsikt att knyta revolu
tionära arbetare och studerande t i l l  den kommunistiska rö-
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re Isen I Sverige. Materialet behandlar i huvudsak kommu
nismens tre huvuddelar; filosofin, ekonomin och politiken. 
Tillsammans med ett inledande möte och en avslutande vär
dering torde cirkeln röra sig om ungefär 8-10 möten. Av 
två orsaker finns bara kon tro II frågor t i l l  de olika avsnitten. 
För det första leder ofta förklarande utläggningar t i l l  meka
nisk inlärning, plugg och d r ill. Istället sätts den medvetna 
disciplinen, den självständiga orienteringen och den prole
tära klasståndpunkten i förgrunden. Därav fö ljer den andra 
orsaken. Ett större politiskt ansvar läggs på studieledarna 
och ett motsvarande krav på cirkeldeltagarna ifråga om akti
v ite t och bidrag med egna erfarenheter.

Kamrat, låt deltagandet i denna grundcirkel b li en revo
lutionär handling och ett vässat vapen i marschen mot den 
socialistiska revolutionen. Eller som en av höstens c irke l
deltagare, en bergsprängare, sa:11 Nog va jag förbannad påt 
innan, men nu när jag vet hur det ligger t i l l  b lir man bara 
mer förbannad!11

December 1970 
Studie ledningen KFML(r)
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Kontrollfrågor till Kommunistiska Manifestet

1. Vad menar Marx-Engels med följande:"Historien om alla 
hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp."

2. Vad betyder bourgeoisi respektive proletariat?

3. Vilken ro ll spelade borgarklassen när kapitalismen växte 
fram och vilken ro ll spelar den idag?

4. Hur uppstod och utvecklades proletariatet?

5. Varför är endast arbetarklassen den enda verklig t revo
lutionära klassen?

6. Finns det några grundläggande skillnader mellan arbetar
klassens situation 1848 och dess situation idag?

7. "Proletariatets kamp mot bourgeoisin är att börja med 
t i l l  formen, ehuru icke t i l l  innehållet, en nationell 
kamp. Varje lands proletariat måste naturligtvis först b li 
färdigt med sitt eget lands bourgeoisi. " Knyt samman det
ta c ita t med Manifestets slutord och diskutera innebörden.

8. Vilken betydelse har Kommunistiska Manifestet idag och 
vad kan den ge den svenska arbetarklassen?

Kontrollfrågor till den dialektiska och historiska materialismen

1. Vad innebär den dialektiska metoden i motsats t i l l  den 
metafysiska metoden?

2. "Således, för att ej begå fel i politiken bör man vara 
revolutionär och ej reformist. " Förklara Stalins ord med 
hjälp av den dialektiska metoden.

3. Vad innebär materialism i motsats t i l l  idealism?
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4. "Således får det proletära partiets praktiska verksamhet 
ej basera sig på framstående personers fromma önskning
ar, inte på förnuftets, den allmänna moralens osv krav, 
utan på samhällsutvecklingens lagar, på studiet av dessa 
lagar. " Förklara Stalins ord med hjälp av den historiska 
materialismen.

5. Vad menas med att den marxistiska filosofin har två av
görande kännetecken, klasskaraktären och inriktningen 
på praktiken?

6. Vad menas med a)produktivkrafter, ^produktionsförhål
landen, c)ekonomisk grundval, d)överbyggnad?

7. Ge exempel på hur motsättningen mellan produktivkraf
ter och produktionsförhållanden yttrar sig i dagens mo
nopolkapitalistiska Sverige.

8. Hur löses motsättningen mellan produktivkrafter och pro- 
duktionsförhå I landen ?

Kontrollfrågor till den politiska ekonomin

1. V ilka är de förhållanden, som ger upphov t i l l  varupro
duktion?

2. Vad är varans bruksvärde och värde?

3. Vad bestämmer varuvärdets storlek?

4. Vari består penningens väsen och funktioner?

5. Vad menas med inflation?

6. Karakterisera arbetskraften som vara.

7. Vad är kapitalistisk utsugning?

8. Vad är nödvändig arbetstid och merarbetstid?

5



9. Vad är kapital?

10. Varför indelar Marx kapitalet i konstant och variabelt 
kapital?

11. Hur bestämmer man arbetskraftens utsugningsgrad?

12. V ilka  metoder används för att höja utsugningsgraden?

13. På v ilke t sätt skyler arbetslönen under kapitalismen 
över utsugningen av arbetarklassen?

14. Karakterisera arbetslönens viktigaste former.

15. Vad innebär lönekaksteorin?

16. V ilka  är imperialismens viktigaste ekonomiska känne
tecken?

17. V ilken ro ll får bankerna under kapitalismen?

18. Vad är finanskapital och finansoligarki?

19. Vad är kapitalackumulation?

Kontrollfrågor till Staten

1. När i den historiska utvecklingen uppstår staten och 
varför just då?

"Metoderna för våldet har växlat men det har a lltid  då 
det funnits en stat, i varje samhälle funnits en grupp 
personer som styrt, som kommenderat, härskat och för 
att behålla makten i sina händer haft en apparat för fy 
siskt tvång, en våldsapparat med de vapen som motsva- 
rar varje epoks tekniska n iv å .11 Hur överensstämmer det- 

' ta med dagens svenska samhälle?' Diskutera och ge ak
tuella exempel!
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3. Vilken ro ll spelar rösträtten och parlamentet? Hur ut
nyttjar kommunisterna parlamentet?

4. Ge exempel på hur den svenska staten genom sina soci
aldemokratiska reformer tjänar det svenska monopolkapi
talet.

5. Varför är proletariatets diktatur nödvändig?

6. Vad innebär proletariatets diktatur för arbetarklassen 
respektive borgarklassen?

7. Diskutera begrepp som "hela folkets stat" och "folkhem
met. "

Kontrollfrågor till KKP:s 25 punkter

1. Redogör för och diskutera de grundläggande motsättning
arna i världen idag. Jfr med Lin Piaos rapport t i l l  9. 
partikongressen.

2. Varför är folkens revolutionära kamp i Asien, A frika 
och Latinamerika, "av allomfattande betydelse för hela 
den proletära världsrevolutionen?"

3. V ilke t är det effektivaste stödet den svenska arbetarklas
sen kan utveckla för folkens revolutionära kamp i Asien, 
A frika och Latinamerika?

4. V ilka är det kommunistiska partiets huvuduppgifter i de 
kapitalistiska länderna?

5. Varför kan socialismen endast nås genom en våldsam om- 
störtning av den nuvarande samhällsordningen?

6. Diskutera innebörden i att kriget har klasskaraktär.

7. Inom v ilka  gränser kan ett socialistiskt land tillämpa 
principen om fredlig samlevnad?
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8. Vad innebär följande c i tat: "Arbetarklassens maktöverta
gande är endast början t i l l  revolutionen icke dess av
slutning. "

Kontrollfrågor till Partiet

1. Vad innebär det att partiet är arbetarklassens förtrupp?

2. I v ilke t förhållande står partiet t i l l  andra organisationer 
exempelvis av fronttyp?

3. Vilken ro ll spelar partiet under proletariatets diktatur?

4. "Partiet är viljans enhet, som utesluter a llt slags frak- 
tionsväsen och a ll splittring av makten i pa rtie t." 
Förklara varför detta är nödvändigt.

5. Förklara innebörden av fö ljande:" Partiet stärkes genom 
att det rensar ut opportunistiska element." Försök ge 
exempel!

6. V ilken k ritik  riktar Stalin mot vissa inte llektuella  och 
varför är den nödvändig?

7. Varför kritiserar Stalin de o lika grupperna kring TKP:s 
CK och vari består kritiken?

8. Hur skall den kommunistiska propagandan och agitatio
nen utformas?

9. Hur måste reformisterna behandlas inom alla områden.?

10. Hur skall kommunister arbeta i militärapparaten?

11. I v ilke t förhållande t i l l  partiet står parlamentsfraktioner 
och kommunistiska celler exempelvis på arbetsplatser?

12. Efter vilken princip måste partiet byggas upp och vad 
innebär denna princip?
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ORDFÖRKLARINGAR

absurd -  meningslös, orimlig
absolutism -  statsform där härskaren inte är bunden av vare 

sig författning eller lag 
aggressivitet -  angreppslusta
allians -  förbindelse
anarki -  ett tillstånd utan plan eller ledning 
antagonism -  motsättning, fiendskap 
antites -  motsats
aristokrati -  högadel, överklassvälde 
attribut -  utmärkande egenskap 
association -  sammanslutning, förening 
autonomi -  självstyrelse 
chauvinism -  trångsynt fosterlandskärlek 
demagogi -  medvetet förledande av folk 
despoti -  förtryck, tyranni
d ia lektik -  utveckling genom motsättningarnas ömsesidiga 

inverkan på varandra
dogmatik - bokstavligt hävdande av en lära 
epok -  tidsskede, tidevarv
evolution -  utveckling, gradvis skeende förändring 
expropriera -  tvångsin lösen
fascism -  bourgeoisins metod för "d irekt" d iktatur, ofta mas

kerad med tal om "folkgemenskap" och "yrkesrepresen- 
ta tion ."

federation -  förbund
feodal -  medeltida samhällsordning, som var uppbyggd på 

jordbesittning och avhängighet av störste jordägaren 
finanskapital -  förbindelse mellan industri och bankkapital 

varvid produktionen kommer in under bankledning 
fraktion -  grupp inom ett större he lt, del av parti 
handelskapital -  kapital som är insatt i handelsföretag, ka

pita l som förkroppsligas i varornas omlopp 
hegemoni -  ledarställning, ledning
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hierarki -  rangherravälde, prästvälde 
hypotes -  antagande, förutsättning
idealistisk -  åskådning, som inte utgår från naturliga mate

rie lla  orsaker utan från en tänkt föreställning, andligt 
imperialism -  kapitalismen på ett visst utvecklingsstadium 

en stats strävan att b li världsmakt 
industrikapital -  det kapital som nedlägges i industrin, a llt 

så t i l l  produktion av industrivaror 
kartell -  monopolistisk sammanslutning av företagare för att 

medelst prisövetenskommelser och liknande utplundra 
köparna

koalition -  förbund mellan stater eller pa tie r med ett be
stämt syfte

kollektivism -  åskådning som bygger på mänskligt samliv 
och gemensam egendom 

konfiskation -  beslagtagande utan ersättning
korporation -  samfund, skrå
materialism -  världsåskådning, som i motsats t i l l  idealismen 

lägger materiella ting t i l l  grund för de andliga företeel
serna

monopol -  ensamrätt 
o ligarki -  fåtalsvälde
opportunistisk -  utan fasta grundprinciper, jagande efter 

ögonblickliga resultat 
pacifism -  strävan efter fred t i l l  varje pris 
parasitär -  snyltaktig 
plattform -  programmässigt grundlag 
profit -  vinst
progressiv -  framstegsvänlig, stigande, växande 
rationell -  metodisk, planmässig 
sekt -  grupp som strängt isolerat sig
socialchauvinist -  socialist i ord och chauvinist i handling
socialimperialist -  socialist i ord och imperialist i handling
spontan -  oöverlagd, av egen d rift
strategi -  planläggning i stort på längre sikt
struktur -  inre sammansättning, form
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syndikat -  monopolistisk sammanslutning av företagare of
tast med en aemensam säl jorganisation för sina varor 

syntes -  sammanfattning, jfr tes-antites-syntes
taktik -  läran om särskilda förhållningsregler för att nå ett 

mål, ofta delmål 
tes -  sats
trust -  monopol, sammanslagning av företagare med en ge

mensam ledning
utopi -  fantastisk framtidsbild utan förbindelse med verklig 

heten

★

MARXISMEN -  LENINISMENS KLASSIKER

KARL MARX: Kapitalet
Pariskommunen 
Lön, pris och profit 
Lönearbete och kapital 
Människans frigörelse

F. ENGELS: Familjens, privategendomens och statens
ursprung 
Anti-Dtjhring
Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska 
filosofins slut
Om kommunismens grundsatser 
Arbetets andel i apans utveckling t i l l  män
niska

11



V. I. LENIN: Staten och revolutionen
"Radikalismen11 kommunismens barnsjukdom
Om nationernas självbestämmanderätt
Socialismen och kriget
Om "demokrati" och diktatur
Ti II befolkningen
Vad är sovjetmakt?

J.STALIN: Leninismens problem
Om de ryska kommunisternas politiska 
strategi och taktik
Kort om meningsski Ijaktigheterna i partiet 
Än en gång om den socialdemokratiska 
avvikelsen i vårt parti 
Marxismen och den nationella frågan 
Socialismens ekonomiska problem i SSRU

MAO TSETUNG: Valda verk
Skrifter i urval 
M ilitä rpo litiska skrifter

LIN PIAO: Leve segern i folkkriget
Rapport t i l l  KKP:s IX. kongress

Ovanstående och mycket annat, från marxismens klassiker 
till progressiv skönlitteratur, finner du i bokhandeln

RÖDA STJÄRNAN
Alströmergatan 19, 502 33 Borås
Landsvägstatan 14, 413 04 Göteborg, tel 031/13 12 88
Carl Krooks gata 44, 252 25 Hälsingborg, tel 042/14 83 56
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