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NKP SEKRETARIATET

I. NKPS PRINSIPPROGRAM OM PARTIET
NORGES KOMMUNISTISKE PARTI – ET MARXISTISKLENINISTISK ARBEIDERPARTI

• NKP ser det som sin oppgave å virke som den
norske arbeiderklassens revolusjonære parti,
på grunnlag av marxismen-leninismen. Partiet
bygger på den demokratiske sentralismen, og
deltar på det økonomiske, politiske og
ideologiske område av klassekampen.

PARTIET – ET REDSKAP

• Partiet er ikke et mål i seg selv, men et redskap
for den norske arbeiderklassens og alle
progressive krefters kamp for fred, framskritt
og sosialisme. Rollen gjelder om partiet er
stort eller lite. Derfor må vi styrke NKP.
Historien viser at en svekkelse av
kommunistenes stilling har styrket
høyrekreftene, og åpnet veien for krig og
fascisme.

ENHET MELLOM TEORI OG PRAKSIS

• Å sette partiets hovedlinje ut i praksis, er ikke bare et
organisatorisk, men et politisk spørsmål. Medlemmer
og tillitsmenn må være fortrolige med partiets linje, og
ha en kollektiv felles bevissthet. Partiet må opptre
aktivt og enhetlig i klassekampen, som en knyttet
hånd, på marxismen-leninismens og den proletariske
internasjonalismens grunn.
• Partiets medlemmer har rett og plikt til å delta i partiets
kontinuerlige skoleringsarbeid. Partiskoleringen skal
ruste partimedlemmene i deres aktive politiske
virksomhet, og er viktigste forutsetning for prinsippfast
kommunistisk overbevisning og holdning. Den hindrer
at partiet glir ut i høyreopportunisme eller
venstreradikalisme.

KOMMUNISTER ER PATRIOTER OG
INTERNASJONALISTER

• NKP’s nasjonale og internasjonale ansvar er ett.
Det er ingen motsetning mellom
arbeiderklassens nasjonale og internasjonale
kamp. Jo sterkere arbeiderklassen står
internasjonalt, jo større framgang får den norske
arbeiderklassen i sin kamp. NKP går inn for å
styrke det proletarisk internasjonalistiske
samarbeidet mellom kommunistpartiene og
antiimperialistiske krefter over hele verden.
Internasjonal arbeiderenhet i kampen mot
imperialismen er mer nødvendig enn noen gang.

II. MARX OG ENGELS OM PARTIET.

• Marx og Engels var svært opptatt at det kommunistiske
partiet. Dette vises i flere av deres arbeider, først og fremst
Det Kommunistiske Partis Manifest fra 1848.
• Kommunistene atskiller seg fra de andre proletariske partier
bare ved at de på den ene side framhever hele
proletariatets felles interesser, uavhengig av nasjonalitet,
og på den annen side at de alltid representerer
helhetsbevegelsens interesser.
• Kommunistenes nærmeste mål er det samme som alle de
andre proletariske partiers — å utforme proletariatet til en
klasse, styrte borgerskapets herredømme, proletariatets
erobring av den politiske makt. Kommunistenes teoretiske
slutninger grunner seg slett ikke på ideer, de er bare allmenne
uttrykk for virkelige forhold i en eksisterende klassekamp.

MARX OG ENGELS PARTIKONSEPT

• Marx og Engels partikonsept kan utledes fra deres
praksis og det de har sagt om det proletariske parti i sine
verker. Det består av følgende grunnsetninger, som på
ingen måte står i motsetning til Lenins teori:
• Arbeiderklassens parti garanterer uavhengigheten til
proletariatets interesser.
• Arbeiderklassens frigjøring må være klassens eget verk.
• Arbeiderklassen kan seire bare dersom den er organisert
og ledet av kunnskap, viten.
• Kommunistene har ingen interesser atskilt fra
proletariatets helhetsinteresser.
• Kommunistene påviser proletariatets fellesinteresser og
representerer deres helhetsinteresser.

MARX OG ENGELS PARTIKONSEPT
•
•
•

•

Kommunistene er den mest fremskredne og besluttsomme del av arbeiderklassens
partier, med det store teoretiske fortrinn, at de klart kjenner marsjruten.
Kommunistenes teoretiske prinsipper uttrykker bare de virkelige forhold, den
historiske bevegelse som foregår foran våre øyne.
Arbeidets frigjøring skjer ved politisk revolusjon, erobring av politisk makt og
proletariatets diktatur.
Marx og Engels bygde det første virkelige proletariske parti, “Den internasjonale
arbeiderassosiasjon” i 1864. Partiets programmer, taktiske og organisatoriske
prinsipper ble utviklet på grunnlag av massenes erfaringer. Grunnlaget for
partioppbyggingen var den ubrytelige enhet mellom marxismens teoretiske,
programmatiske, taktiske(strategiske) og organisatoriske prinsipper. Marx og Engels
banet vegen for en virkelig proletarisk bevegelse i de enkelte land, basert på felles
prinsipper. “Allmenne statutter og forvaltningsforordninger for Den internasjonale
arbeiderassosiasjon”, som ble skrevet av Marx og vedtatt i september 1871 på
Internasjonalens Londonkonferanse, forutsatte at denne internasjonale
organisasjonens oppbygging skulle skje etter den demokratiske sentralismens
prinsipper.

III. LENINS ARBEIDERPARTI AV NY TYPE
•

•
•
•
•

•

•

Mot slutten av det 19.h.å. stod arbeiderklassen overfor oppgaven å konsentrere sine
krefter, og fullkommen gjøre seg organisatorisk, teoretisk og politisk. Kapitalismen går
over fra frikonkurransestadiet til monopolstadiet når den sosialistiske revolusjon stilles
på historiens dagsorden. Den 2. internasjonales partier var ubrukelige, bare tilpasset
parlamentarisk virksomhet. Det var historisk nødvendig å skape et arbeiderparti av ny
type, et parti som var i stand til, under nye forhold, å lede arbeiderklassen i kampen
for makten. Å skape et slikt parti ble Lenins oppgave.
Han støttet seg til Marx og Engels hoved skisse, studerte arbeider-bevegelsens
erfaringer, og utformet en helstøpt lære om det kommunistiske partiet, med
følgende karakteristiske trekk:
Partiet er arbeiderklassens avantgarde, fortropp,
Partiet er arbeiderklassens organiserte del,
Partiet er den høyeste form for klasseorganisasjon (jfr. fagforeninger, kooperativer,
statsorganisasjoner).
Hva er det nye i Lenins partiteori? Det er både behov for gjenreising av Marx
revolusjonære lære, og tilføring av nye viktige elementer ut fra de nye
samfunnsmessige forhold. Lenin utviklet teorien om et parti som skulle tjene
revolusjonen og vinne politisk makt. I Lenins politiske teori er det en uløselig
forbindelse mellom teorien om partiet og teorien om revolusjonen.
Lenins teori om partiet og revolusjonen er samtidig uløselig knyttet sammen med
kampen mot spontaniteten.

LENINS ARBEIDERPARTI AV NY TYPE
•

•
•

•

I Hva må gjøres (1902) klarlegger han forholdet mellom bevissthet og spontanitet, og
trekker følgende viktigste konklusjoner, når det gjelder forholdet: spontanitet
— bevissthet og partiets og teoriens rolle:
1. En reint faglig økonomisk kamp vil holde arbeiderne i evig lønnslaveri.
Arbeiderklassen må føre en politisk revolusjonær kamp mot kapitalismen.
2. Den marxistiske teorien har avgjørende betydning. Uten revolusjonær teori —
ingen revolusjonær bevegelse. Kapitalismens økonomiske utvikling, skaper ikke den
umiddelbare erkjennelse i arbeiderklassen av sosialismens nødvendighet og de best
egnede midlene for kampen.
Å gi avkall på, eller nedvurdere skolering, betyr å legge vegen åpen for den
borgerlige ideologi i arbeiderklassen. Ethvert knefall for spontaniteten, enhver
svekkelse av det bevisste elements, av sosial-demokratiets rolle, betyr en styrkelse
av den borgerlige ideologis innflytelse på arbeiderne. Arbeiderklassen trekkes til
sosialismen på grunn av sine proletariske kår og er således mottakelig for
sosialistisk bevissthet, for marxistisk teori, men den er ikke skilt fra
borgerskapet med noen kinesisk mur og den borgerlige ideologi er eldst, mest
utbredt, er herskende og er den som spontant blir mest påtvunget arbeiderne.

LENINS ARBEIDERPARTI AV NY TYPE
•

•

•
•

Arbeiderklassens parti må ha en førende rolle. Partiet er den kraft som må lede den
spontane arbeiderbevegelse, for forkjemperens rolle kan bare fylles av et parti som
ledes av en fremskreden teori.
Opportunismens ideologiske kilde er undervurderingen av den revolusjonære
marxistiske teoriens betydning. Botemidlet er at partiet arbeider og propagerer aktivt
for en virkelig forståelse av marxismen og dens rette anvendelse.
Partiet er instrumentet til å skape revolusjonær bevissthet, syntesen som oppstår i
møtet mellom arbeiderbevegelse og sosialistisk teori.
På Det russiske sosialdemokratiets 2. kongress i London i 1903 dreide det seg
om å skape et parti av ny type; bolsjevismen, og å få vedtatt et program. Programmet
hadde en klar inndeling av revolusjonen i to etapper; først å knuse det tsaristiske
selvherskerherredømme og godseierordningen, og deretter avskaffe kapitalismen ved
å opprette proletariatets diktatur. Rundt proletariatet skulle samles tre mektige
revolusjonære strømninger; arbeiderklassens kamp for sosialismen, bøndenes kamp
for jord, og de undertrykte folkeslagenes kamp for nasjonal frigjøring. Dette var det
eneste program i den internasjonale sosialdemokratiske bevegelse på den tid som
presist formulerte ideen om den sosialistiske revolusjonen.

IV. HVA ER ET REVOLUSJONÆRT MARXISTISKLENINISTISK PARTI?
Det er tre ufravikelige betingelser:
•
•
•

1. Partiets livssyn må være marxismen-leninismens teoretiske grunnlag,
den dialektiske og historiske materialismen, læren om klassene, om den
proletariske internasjonalismen, om staten, om nasjonen m.m.
2. Partiets politikk, program, strategi og taktikk må baseres på dette
grunnlag, og på de dokumenter som den internasjonale revolusjonære
marxistisk-leninistiske bevegelse utarbeider i fellesskap.
3. Enhet mellom partiets politiske og organisatoriske prinsipper.
Organisasjonsprinsippene for det marxistisk-leninistiske revolusjonære
partiet er allerede utarbeidet av Marx, Engels og særlig av Lenin.

Utgangspunktet for våre organisasjonsprinsipper er at kommunistenes vilje
og handling danner en enhet. Partiet kan være fortropp dersom det utgjør
en aktiv, samlet og enig organisasjon. Det organisasjonsprinsipp som fyller
kravet om enhet og målbevissthet, samtidig som det gir partiet dets karakter
som skapende og handlende organisasjon, er den demokratiske sentralisme.

V. DEN DEMOKRATISKE SENTRALISMEN.
•

Den demokratiske sentralismen har to sider; demokratiet og sentralismen. Den
forener et bredt demokrati og en sentral ledelse i partiet. Det marxist-leninistiske
partiet gir medlemmene frihet til å si sin mening og diskutere alle spørsmål i partiets
politikk og arbeid. Men like lite som retten til kritikk, eksisterer diskusjonsfriheten for
dens egen skyld, men tjener utarbeidelsen av konkrete vedtak i bestemte spørsmål.
Etter at spørsmålene er diskutert og det er tatt hensyn til de kritiske henvisningene,
må partiet utarbeide et enhetlig standpunkt. På annen måte kan ikke partiets enhet i
handling sikres.

•
•

Hva betyr sentralismen i partiets arbeid?
Hvordan kommer partiets enhetlige linje i stand?
1. Fattede vedtak er bindene for alle medlemmer. Overordnede organers
vedtak er bindene for underordnede organer, samtidig som partilandsmøtet,
som er sammensatt av demokratisk valgte utsendinger, er partiets høyeste
organ. Disse prinsipper er nødvendige for at partiet skal være handledyktig
og mest mulig enhetlig i sin virksomhet.

DEN DEMOKRATISKE SENTRALISMEN.
•

•

•

2. Partiet kan bare ha et ledende sentrum. Fraksjoner er uforenlige med den
demokratiske sentralismen og ødelegger det egentlige fundamentet for det
marxistiske partiet. Organiserte fraksjoner utkrystalliserer holdninger som
får tanken til å stivne og hindrer den frie meningsbrytning; de gjør at en
stadig er på utsikt efter kompromisser innenfor partiet i stedet for å
utarbeide en vitenskapelig politikk, og at en søker etter taktiske allianser for
å kunne sikre seg kontrollen over ledelsen. Kampen for partiets enhet, mot
fraksjonsdannelse er derfor en kamp for enheten på basis av den
proletariske ideologi og politikk, mot inntrengningen av borgerlig ideologi og
politikk. Det er en kamp for å trygge dette partiets eksistens og styrke.
3. Sentralismen i partiet betyr videre at partiets ledende organer, særlig dets
Sentralkomite og sekretariat, er utstyrt med vidtgående rettigheter og
fullmakter.
4. Fast partidisiplin er det viktigste arbeidsprinsippet i de marxistiskleninistiske partiene. De krever av sine medlemmer at de oppfyller partiets
vedtak, setter partiets interesser foran sine personlige interesser og øver
fast disiplin.

DEN DEMOKRATISKE SENTRALISMEN.
Partiet er et frivillig forbund sa Lenin, som først ville oppløse seg ideologisk og
så materielt, hvis det ikke kvittet seg med medlemmer som preker partistridige
oppfatninger. Sentralismen i partiet har framfor alt som mål å trygge enheten i
partiet, enheten i dets politiske linje, ledelse og handling.
Sentralismen i partiet sikter mot at:
•
•
•

Det prinsipielle ikke fortrenges av det ubetydelige.
De personlige interessene ikke seirer over de allmenne interessene.
Kritikken ikke sprenger rammene for partitilhørigheten, ikke benyttes
til å propagere fiendtlige meninger og ideer i partiet og
arbeiderbevegelsen, ikke tjener enkelte fraksjoners interesser, og ikke
fører til splittelse av partiet.

NKP Sekretariatet

