
STUDIEVÅG
LEDNING

SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI



INLEDNING

Den femte delen av programkommisionens 
förslag, ”Sverige Kommunistiska Parti” 
föreligger nu för studier och debatt. 
(Den fjärde delen om SKP:s närmaste upp
gifter kommer inom kort. Med detta blir 
hela förslaget presenterat i fem delar).

Avsnittet om partiet består av tre ka
pitel: Varför behövs ett kommunistiskt 
parti? Vad är Sveriges Kommunistiska 
Parti? och Vilka kan vara med i Sveriges 
Kommunistiska Parti?

STUDIERNAS GENOMFÖRANDE

Studierna om partiet bör genomföras un
der oktober och fcrsta delen' av novem
ber månad. ALLA MEDLEMMAR SKA GES MÖJ
LIGHET ATT BEHANDLA FÖRSLAGET PÄ MINST 
ETT STUDIEMÖTE. Det är det enda som 
stipuleras centralt. Självfallet bör 
det gälla även nära sympatisörer som 
vanligen deltar i partiets studieverk
samhet och arbete.

STUDIEMATERIAL

Tips på bredvidläsningslitteratur finns 
i slutet av häftet. Gnistan och Marxis
tiskt Forum kommer även att publicera 
artiklar som ska ge underlag för pro
gramstudierna .
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STUDIEFRÅGOR

Frågorna är tänkta som tips för studie
ledarna. De är grupperade i tre grupper 
efter kapitlen. Alla hinner gruppen sä
kert inte med * men åtminstone en fråga, 
ur häftet eller annan, om varje kapitel 
bör komma upp till debatt.

PROGRAMDEBATTEN

Enskilda medlemmar liksom organisatio
ner i partiet är välkomna med bidrag 
till programdebatten. Manus sänds till 
SKP:s programkommission, Box 3124, 103 
62 Stockholm. Programkommissionen kom
mer att sammanställa särskilda bulleti
ner med debattinlägg, varav två utkom
mit hittills.

STUDIEFRÅGOR

Del 1: VARFÖR BEHÖVS ETT KOMMUNISTISKT 
PARTI?

Fråga 1: Kr det en tänkbar möjlighet 
för marxist-leninister att ai^beta inom 
SAP eller VPK för att omvandla dessa. 
(Detta är en fråga många av oss upplev
er i den dagliga praktiken och vi måste 
kunna svara Övertygande.)
Fråga 2: Gör programförslaget en riktig 
genomgång varför det är nödvändigt med 
ett kommunistiskt parti i kampen för 
socialismen och kommunismen? Kr det 
verkligen helt omöjligt att lyckas utan 
ett kommunistiskt parti?
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Del 2: VAD ÄR SKP?

Fråga 1: Vad innebär den proletära in
ternationalismen?
Fråga 2: Vad skiljer den vetenskapliga 
socialismen från annan socialism?
Fråga 3: Vad menas med att tillämpa 
marxismen-leninismen mekaniskt? Ge ex
empel på sådana fall.
Fråga *4: Vilken eller vilka klassers 
parti är SKP? Kan SKP företräda mer än 
en klass4" intressen?
Fråga 5; Tillämpar partiet och partiets 
medlemmar idag masslinjen? Ge konkreta 
exempel.
Fråga 6: I texten talas om att SKP ska 
tjäna folket. Ge exempel på vad som me
nas med att tjäna folket.
Fråga 7: Vad är kritik och självkritik? 
Hur tillämpas det i din avdelning?
Fråga 8: Är det inte en risk att parti
et offentligt erkänner begångna fel? Kan 
det inte utnyttjas av våra fiender?
Fråga 9: Hur löser vi inom SKP interna 
mot sät tningar?
Fråga 10: Varför behöver SKP tillämpa 
den demokratiska centralismen? Ändra 
partier kan ju fungera utan att tilläm
pa den.

Del 3. VILKA KAN VARA MEDLEMMAR I SKP?

Fråga 1: Är det en tillgång eller ett 
problem att intellektuella är medlemmar 
i partiet?
Fråga 2: I texten talas om att partiet 
"står öppet för alla som vill verka för 
socialismens seger ..." Kan det vara 
riktigt att ha medlemmar från en mot 
socialismen fientlig klass?
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BREDVIDLÄSNING TILL AVSNITTET OM

PARTIET

ANDRA PARTIERS HISTORIA:
SUKPb:s historia
Alhanska Arbetets partis historia 
Vietnams Arbetarpartis historia

NÖDVÄNDIGHETEN AV ETT KOMMUNISTISKT 
PARTI9 PARTIETS POLITIK OCH ARBETSME
TODER:
Mao: Varifrån kommer riktiga idéer 460- 
461. Denna uppsats behandlar den marxis
tiska kunskapsteorin.
Mao: Låt hela partiet enas och kämpa för 
att utföra sina uppgifter. Behandlar hur 
partiet ska arbeta för att bli av med 
felaktiga idéer, och tendenser som stän
digt finns inom partiet.
KKP: Leve segern för; proletariatets dik
tatur. Broschyr . Denna .broschyr från - 
KKP behandlar erfarenheterna från Paris
kommunen 1871.
Mao: Kinas kommunistiska partis roll i 
det nationella kriget 125-144. I denna 
uppsats går Mao igenom vilken roll KKP 
hade i det nationella kriget. Det är 
uppdelat på en rad olika områden. Ett 
avsnitt som bör studeras speciellt är 
det som heter ”Betrakta läget i dess 
helhet, tänk med hänsyn till flertalet 
och samarbeta med våra bundsförvanter”. 
Stalin: Leninismens problem - Partiet 
och partiets stil 97-115. Stalin går 
här igenom vad som är säreget hos ett 
leninistiskt parti i jämförelse med an-
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dra partier. Denna uppsats av Stalin 
bör alla kamrater i partiet läsa igenom 
och dra ut de allmängiltiga lärdomarna 
för att använda i stärkandet av SKP.
Mao: Bekämpa liberalismen 122-124. Mao 
går här igenom en rad fel i partimed
lemmars arbetsstil och då speciellt 11- 
beralistiska fel och visar hur skadligt 
det är för partiet.
Mao: Korrigera partiets arbetsstil 191- 
209. Mao går här igenom fel i partiets 
arbetsstil och analyserar dessa. Speci
ellt bör vi ägna oss åt frågorna om sub
jektivismen och sekterismen.

Utöver dessa tillkommer det material Per 
Åke letat fram om partiets kamp mot re
for mi sm och revisionism, samt om VPK 
och SAP.

FÖRSLAG TILL BREDVIDLÄSNINGSLIT^ 
T E R ^

I detta sammanhang prioriterar vi en
dast förslag till. hredvidiäsningslit
teratur om revisionismen och VPK på 
grund av lämplighetsskäl.

MARXISM OCH REVISIONISM av V I Lenin 
V:V. Denna korta uppsats redogör på ett 
klart och koncist sätt för skiljelinjer
na rnellan marxism och revisionism och 
slår fast hur avgörande den teoretiska 
kampen är för att bestämma kampens gång, 
när väl klasstriderna skärps till det 
yttersta.
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DEN PROLETÄRA REVOLUTIONEN OCH RENEGAT- 
EN KAUTSKY av V I Lenin V-V. Lenin för
svarar här den revolutionära marxismen 
mot opprotunismen, men förnekar nödvän
digheten av den våldsamma revolutionen, 
krossandet av det borgerliga statsmaski 
neriet och upprättandet av proletaria
tets diktatur; VILKET - SOM BEKANT - ÄN 
IDAG ÄR D.EN FRÄMSTA VATTENDELAREN MEL
LAN MARXIST-LENINISTER OCH REVISIONIS- 
TER.

MARXISM OCH REVISIONISM (Eduard Bern- 
steins kritik av marxismen och dess i- 
déhistoriska förutsättningar) av Bo Gus 
tafsson. Denna doktorsavhandling är en 
mycket inträngande undersökning av re- 
visionismen och dess framväxt i det tys 
ka socialdemokratiska arbetarpartiet, 
varvid lärdomarna är bestående.

"HUR MENINGSSKILJAKTIGHETERNA MELLAN 
OSS OCH SUKP:S LEDARE UPPKOMMIT OCH 
UTVECKLAS" (Kommentar till SUKP:s cen
tralkommittés öppna brev) och DEN PRO
LETÄRA REVOLUTIONEN OCH CHRUSTJEVS RE
VISIONISM (Kommentar nr 3). Dessa båda 
kommentarer är visserligen idag svår
tillgängliga, men den polemik, som KKP 
där riktat mot sovjetrevisionisterna är 
fullständigt förintande och varje par
timedlem måste helt enkelt känna till 
den.

ARBETARRÖRELSEN I SVERIGE av Knut Bäck
ström. Denna bok är utmärkt som repe
tition över arbetarklassens utveckling-'
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och arbetarrörelsens framväxt liksom 
SAP:s uppgång och samtidiga, stegvisa 
urartning.

VART GÅR SKP? av Nils Holmberg. Denna 
stridsskrift, som var en oundgänglig 
del i kampen möt revisionismen i det 
gamla SKP och dessutom ingick i det i- 
deologiska-teoretiska förberedelsearbe
tet inför bildandet av KFML. Den till
hör redan partihistorien.

VAD VILL VPK? VAD TÄNKER DOM PÄ? Denna 
broschyr, utgavs strax före valet 1973, 
innehåller en samling polemiska artik
lar mot VPK.

RÖDE FANE nr 3-4 1975, AKP(ml):s teo
retiska organ - innehåller en mycket 
bra och avslöjande artikelserie om det 
porugisiska revisionistpartiet.

KLASSTRIDERNA I CHILE av Bo Gustafsson - 
en broschyr, som enkelt och lättfattat 
tar upp lärdomarna av händelserna i 
Chile, visar att det behövs ett revo
lutionärt kommunistiskt parti för att 
revolutionen skall segra och slutligen 
påvisas revisionistpartiets förräderi.

RADIKALISMEN - KOMMUNISMENS BARNSJUKDOM 
av V I Lenin, V:V. En viktig uppsats som 
avslöjar ”vänster,f-opportunIsmens karak
tär.

Studiehäfte nummer 5 

till programförslaget


