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INNLEDNING
Dette er studieopplegget for møtene 5-8
i AKP(m-1)s studiesirkel. — Materialet til
denne studiesirkelen finner du på
følgende steder: De tre første møtene
(Hvorfor studere?, Klasser i Norge.
Imperialismen) er samlet i et eget hefte.
Det inneholder både lesetekst til møtene,
praktiske råd, forslag til studiespørsmål
og anvisninger til anbefalt tilleggslitteratur. Det fjerde møtet i sirkelen er
»Arbeiderbevegelsens historie og kampen
for et revolusjonært parti». Lesetekst,
studiespørsmål og litteraturhenvisninger
finner du i et hefte med samme tittel.
I dette heftet har vi samlet studieopplegget til disse møtene.
Møte 5: Prinsipprogram for AKP(m-l)
Møte 6: Arbeidsprogram for AKP(m-l)
Møte 7: »Fritt fram»
Møte 8: Demokratisk sentralisme. Oppsummering.
Prinsipprogram og arbeidsprogram er
altså materialet til møte 5 og 6 i denne
sirkelen. Programmene ble vedtatt på
partiets 1. landsmøte. Programmene, vedtektene, beretning og andre viktige vedtak
er samlet i boka »Programmer og vedtak
fra 1. landsmøte februar 1973», populært
kalt »partiboka» (Oktober forlag).
Forut for landsmøtet ble det reist en
stor diskusjonsbevegelse i det daværende
MLG og blant sympatisører og
progressive. På grunnlag av utarbeidede
forslag ble mange trukket inn i diskusjonen. Det kom inn mange endringsforslag, kritikk og ros av forslaga. Programmene og vedtektene er ikke laget av
skrivebordsteoretikere, men av flere tusen
revolusjonære og progressive i en
diskusjon som var åpen for alle. Vi trur

dette har ført til et godt resultat, og
»partiboka» er i dag uunnværlig for alle
revolusjonære.
Hensikten med møte 5 og 6 er å
diskutere de langsiktige kampoppgavene
som AKP(m-1) har satt seg og den stilling
partiet tar i den daglige klassekampen.
I disse dager har vi kommet et godt
stykke på vei i arbeidet med å revidere
denne studiesirkelen. Vi oppfordrer derfor alle til å være enda mer påpasselige
enn ellers med å notere ned kommentarer
og sende dem til oss. All kritikk, nye
forslag osv. vil gjøre den nye utgaven
bedre. (Adressa vår finner du i Klassekampen. For tida (mai 1974) er den c/o
AKP(m-1), boks 211 Sentrum, Oslo 1.)
For de som ønsker å studere marxismen-leninismen videre, skal vi opplyse
at vi har utgitt en Grunnsirkel Trinn 2,
som baserer seg på lesning av originalverkene til de marxistiske klassikerne.
Opplegget får dere fra Forlaget Oktober
og i Oktoberbokhandlene.
Marx-Engels skolen
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Mote 5: PRINSIPPROGRAM FOR AKP(m-l)
Les: Prinsipprogrammet, I — IV: Det
kommunistiske partiet. Målsetting.
Folkene mot imperialismen. Klassene i
Norge. Folkene må bære byrdene av
krisen. Kamper som må føres før sosialismen kan vinnes. Veien til sosialismen.
(Partiboka).
SPØRSMÅL 1:
Partiboka nevner en rekke »alternativer»
til den sosialistiske revolusjonen. Hvorfor
kan ingen av disse alternativene, men bare
den sosialistiske revolusjonen, føre til
sosialismen?
Hvilke av disse »alternativene» er mest
utbredt i dag? Hvorfor er det viktig å
tilbakevise sånne teorier?

SPØRSMÅL 2:
Mao Tsetung sier: »Folket og bare
folket er den drivkraft som lager verdenshistorien». Et annet sted sier han: »Det
sosialistiske system vil en gang tre i stedet
for det kapitalistiske system. Dette er en
objektiv lov uavhengig av menneskets
vilje.
På bakgrunn av disse sitatene: Hvorfor
er det slik at det er en objektiv lov at det
sosialistiske system vil tre i stedet for det
kapitalistiske? Og hvordan kan en få
dette til å harmonere med at det bare er
folket som er den drivkraft som lager
verdenshistorien?

Mote 6: ARBEIDSPROGRAM FOR AKP(m I)
-

Les hele arbeidsprogrammet (i Partiboka).
Her bør studiegruppa på forhånd ha valgt
ut et av punktene som en mener det er
viktig for gruppa å diskutere. Det punktet
og punkt 5, Styrk fagbevegelsens kampraft bør leses nøye.

bør stille til et kommunistisk program?
Finnes det mangler eller feilaktige ting
ved dette punktet? Sammenlikn gjerne
med tilsvarende punkter i f.eks. SVs eller
DNAs program.
SPØRSMÅL 2:

SPØRSMÅL 1:
Ta for dere det punktet i Arbeidsprogrammet som dere har spesiell greie
på, kritikk mot eller lignende. Diskuter
dette punktet. Oppfyller det de krav en

Hvorfor er fagbevegelsen
partiets viktigste arbeidsfelt? Hvorfor er
ikke fagbevegelsen bare en sak for de
fagorganiserte kommunistene, men den
viktigste saken for hele partiet?

Mote 7: »FRITT FRAM»
Vi veit at interessene og behovene blant
dem som deltar på studiesirkeler er forskjellige. Derfor har vi ment det er nød-

vendig å legge inn et møte som studiedeltakerne bestemmer innholdet i sjøl. På
dette møtet bør studiedeltakerne ta opp
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et spørsmål som de har stor interesse for
og ikke bare noe som interesserer en liten
del av deltakerne. Emnene kan spenne
over forskjellige spørsmål. Møtet kan også
ta opp motsigelser som det ikke har vært
høve til å løse tidligere. En kan også
diskutere aktuelle kampsaker på sin
arbeidsplass, i sitt boligområde eller i
bygda.
For å gjøre det enklere å velge i et stort
antall emner har vi satt opp noen
prioriterte forslag. Vi vil her bare foreslå
noe bakgrunnsmateriale. Ønsker dere
spesielle bøker eller vil ha råd for å finne
relevant litteratur, så oppsøk eller skriv til
nærmeste Oktoberbokhandel.
1. Kvinnekampen Materiale: Rode Fane
nr. 2/1974, »Reis kampen blant arbeiderkvinnene». Studiespørsmål i bladet.
Bladet inneholder også Politisk plattform
for Kvinnefronten, som dere også bør
studere.
2. Er Sovjet imperialistisk? Det er utgitt
mye materiale fra Folkerepublikken
Kinas Ambassade i Oslo, f.eks. »Om avvisning av den moderne revisjonismen» og
»Erklæring fra Folkerepublikken Kinas
regjering 7. oktober 1969». Dere finner
også materiale i Oktoberheftet »Leninisme eller sosialimperialisme», og i Røde
Fane, f.eks. nr . 3/1974 (Fronten mot
supermaktene, 3. artikkel, om samarbeidet og kampen mellom USA og
Sovjet). Det står også magge artikler om
Sovjets rolle i Midt-Østen og Sovjets
utenrikspolitikk generelt i Klassekampem.
3. AKP(m-1)s forhold til SV
Materiale:
Røde Fane nr. 4/1973, Teser om Sosialistisk Valgforbund. Nr. 5/1973, SFs plan
for et venstresosialistisk parti.

»Hvor går SV? Reform eller Revolusjon»
Oktober).
(Bok
fra
forlaget
4. SPØRSMÅLET OM STALIN
Materiale: »Spørsmålet om Stalin».
KKP/SUKP-polemikken. (Oktoberhefte)
5. Andre emner
Av andre emner vi trur kan være aktuelle
kan vi nevne:
• Marxisme eller populisme. Materiale:
Røde Fane nr. 3 — 4 /1972.
• »Venstre»-opportunismen. Materiale:
Røde Fane, artiklene om emnet i nr.5. og
6/1973 og 2/1974 (studieopplegg i det
siste nummeret).
• Statens utdanningspolitikk. Materiale i
Rød Ungdom hefte 1 (»Lærerskolen og
lærerstudentenes kamp»), hefte 7 (»Om
interessekampen på gymnasene») og i
boka fra Norges Kommunistiske Studentforbunds 1. landsmøte (kommer i juni/
juli 1974).
• Arbeid med og blandt barn. Lite
materiale. En artikkel i Røde Fane 3 —
4/1972.
Vi vil imidlertid framheve at det er
deltakerne sjøl som bestemmer hva de vil
ta opp ut fra sine behov og ut fra
situasjonen på de lokale stedene.
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Mote 8: DEMOKRATISK SENTRALISME
for
Arbeidernes
Les:
Vedtekter
Kommunistparti (m-l). (Partiboka). Vi
ønsker at deltakerne på dette møtet skal
diskutere det kommunistiske organisasjonsprinsippet, den demokratiske sentralismen. Videre at en forsøker å summere
opp arbeidet med studiesirkelen, gjerne for å sende inn kritikk
osv.
Det er mange misforståelser og mye
forvirring når det gjelder den
demokratiske sentralismen. Dette er et
begrep som får det til å boble for det
gode borgerskap, nesten på lik linje med
de følelsene som kommer i kok når en
kommer inn på Josef Stalin. Derfor kan
det være fornuftig å la et medlem av
AKP(m-l) fortelle konkret hvordan et lag
fungerer i tillegg til at en leser det
vedtektene sier om dette.
Videre ønsker vi at deltakerne prøver å
samle positiv og negativ kritikk av studieopplegget og diskutere denne kritikken.
Her vil det være en stor fordel for
diskiisjonen om en eller flere av deltakerne forbereder dette punktet på forhånd. En bør prøve å komme fram til hva
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OPPSUMERING

en synes var best ved sirkelen og hva en
absolutt synes må rettes opp. Konsentrer
debatten om det viktigste.
SPØRSMÅL 1:
Mener dere at den demokratiske sentralismen er et riktig organisasjonsprinsipp
for det kommunistiske partiet? Har
studiedeltakerne noen erfaring med hvorledes den demokratiske sentralismen har
fungert? Sammenlikn gjerne med
praksisen til andre partier som SF og
NKP.
SPØRSMÅL 2:
Oppsummer sirkelen. Er de nødvendige
emnene belyst, eller er det viktige ting
som mangler? Har vi maktet å gi dere et
innblikk i marxismen-leninismen slik at
dere etter sirkelen kan si at dere vet noe
mer om denne ideologien enn før dere
begynte? Har deltakerne fått et tilfredsstillende utgangspunkt til å jobbe videre i
tilknytning til AKP(m-1), eller er det
avgjørende problemer som står uløst?
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MARX -ENGELS
SKOLEN
GRUNNSIRKEL
i marxismen-leninismen
Mao Tsetungs-tenkning
TRINN 2

STUDIEOPPLEGG
Okto
ber

Studier er viktig. Nå foreligger
studieopplegget til grunnsirkel i
marxismen-leninismen Mao Tsetungs tenkning, trinn 2.
Dette studieopplegget skal stort
sette dekke behovet for skolering
hos dem som allerede har fått ei
viss innføring i de kommunistiske
grunnprinsippene. Litteraturen

er i hovedsak hentet fra marxismens klassikere. Forlaget
svarer gjerne på spørsmål om
litteraturen. Emnene som tas
opp er: klassestandpunktet,
materialismen, dialektikken,
staten, imperialismen og enhetsfronten. 24 s. pris kr. 5.-
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I dette heftet finner du studieopplegget til 5 - 8 i
studiesirkelen for AKP(m-l). Det tar opp partiets
langsiktige mål og stillingen til de daglige kampsakene og behandler også partiets organisasjonsprinsipp, den demokratiske sentralismen. Dessuten
inneholder det forslag til emner for et Fritt
Fram-møte som en kan velge etter hva som
interesserer mest.
Studieopplegg og materiale til møte 1 - 3 finner du
i et eget hefte — »AKP(m-l)s studiesirkel». Møte
4 er heftet »Arbeiderbevegelsens historie og
kampen for et revolusjonært parti».
Forlaget Oktober, Oslo 1974
2. opplag.

HVORFOR STUDERE?
KLA

SSER I NORGE

"

L-1"-:

IMPERIA L1SMEN

A/5 Doplotrykk
Oslo 1974

