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Styrk det kommunistiske parti 
 
Vi ser ind i en periode, hvor både den in-

ternationale og nationale udvikling er me-

get omskiftelig og præget af en forstærkel-

se af alle kapitalismens modsætninger og 

kriser. Det stiller store krav til vores parti 

om at kunne udvikle vores taktiske linje til 

nye situationer, både politisk og som orga-

nisation. 

 

Kommunisterne og de revolutionære står i 

en benhård ideologisk kamp. De politiske 

dagsordener skifter med stor hast, og nye 

bevægelser bærer kulturelle, politiske og 

ideologiske forandringer med sig. Vi bør 

være opmærksomme på disse udviklinger 

og ruste partiet og dets medlemmer til at 

forholde sig aktivt til dem. 

 

I den forbindelse er det især vigtigt at for-

stærke partiets egen profil. Samtidig med at 

vi kritiserer det kapitalistiske system og for-

klarer dets sammenhænge, skal der udvik-

les overbevisende fortællinger om, at socia-

lismen er nødvendig, og at det er nødven-

digt at organisere sig som kommunist. 

 

I en tid hvor der pustes til alle mulige un-

derordnede modsætninger i arbejderklas-

sen, er det vigtigt at fastholde det klasse-

mæssige udgangspunkt i den ideologiske 

kamp. Partiets udgangspunkt er klassekam-

pen. 

 
Som parti ser vi ind i en kongresperiode 

med et forventet generationsskifte, både i 

forhold til den nye landsledelse, men også i 

en række lokale ledelser. Det er en positiv 

og nødvendig udvikling. Men det stiller 

samtidig store krav om at sikre partimæssig 

ledelse. 

 

Det kræver fokus på at udvikle ledelseskræf-

terne i partiet. 

 

På det økonomiske område går vi ind i en 

kongresperiode, hvor vi fuldt ud skal tilpasse 

økonomien til det digitale dagblad, og hvor vi 

kan forudse, at de former for økonomisk ind-

samling, vi hidtil har benyttet os af, skal for-

nys. Det stiller store krav om at være kreative 

i forhold til at sikre partiets og det digitale 

dagblads økonomiske fundament. 

 

Kommunistisk Parti er et lille parti med be-

rettiget store ambitioner om at gøre sig gæl-

dende i arbejderklassen. Men partiet er ikke i 

stand til at favne så bredt som ønsket. Derfor 

er det vigtigt at stille realistiske målsætnin-

ger og fokusere partiets indsatser. 

 

Det er et nøgleled for at udvikle partiet, for-

ankre det og sikre flere medlemmer, at det 

indretter sig på at kunne handle og aktivt 

deltage i arbejderklassens og bevægelsernes 

kampe. 

 

På baggrund af denne situation i klassekam-

pen og for det kommunistiske parti beslutter 

kongressen nedenstående arbejdsprogram 

for den kommende treårige periode. Arbejds-

programmet udgør grundlaget for partiets 

landsdækkende årsplaner og for afdelinger-

nes planlægning. 
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Her vil vi især koncentrere vores 

indsats 

I den kommende kongresperiode fokuserer 

partiet især sin indsats i fagbevægelsen, i 

EU-modstanden og i klimakampen. Partiet 

vil vie stor opmærksomhed på fortsat at 

udvikle politik, strategi og taktik på disse tre 

klassekampsområder. 

 

Derudover er der en række andre vigtige 

kampe og bevægelser, hvor partiet yder en 

aktiv indsats. Det gælder ikke mindst i kam-

pen for fred i en verden, hvor oprustningen 

og krigstruslen er konstant og alvorlig. Også 

i den antiimperialistiske kamp, den antiraci-

stiske kamp, boligbevægelsen, kvindekam-

pen og på andre områder er partimedlem-

mer aktive. 

 

Partiet understøtter ud fra de konkrete mu-

ligheder disse bevægelser og partimed-

lemmernes indsats dér. 

 

Kommunistisk Parti søger endvidere at ud-

vikle aktionsenhed med andre i forhold til 

konkrete begivenheder i klassekampen. 

 

Et aktivt og udadvendt parti 

Partiets aktivistiske profil bør styrkes, såle-

des at partiet i højere grad er synligt og ap-

pellerer til unge og yngre. På basis af blandt 

andet de gode erfaringer fra ”Nej til skatte-

ly-aktionerne” i juni 2020 gennemføres der 

med jævne mellemrum fælles, landsdæk-

kende aktioner. 

 

Samling af partiet på tværs 

Partiet gennemfører hvert år i det mindste 

ét landsdækkende seminar eller en konfe-

rence med et bestemt tema. I 2021 afhol-

des således et seminar om efteråret for at 

samle partiet efter over et år med de van-

skelige forhold, som coronapandemien har 

betydet for det politiske arbejde. 

Som en af partiets særlige, årligt tilbage-

vendende begivenheder spiller Rød Som-

merlejr en vigtig rolle i at samle partiet og 

forbinde os med kredsen omkring partiet. 

Rød Sommerlejr gennemføres fortsat frem-

over, hvis det på nogen måde er muligt. 

Hvis ikke det er muligt, overvejes hvilke an-

dre fysiske eller online aktiviteter, der kan 

erstatte den. 

 

Hvor der er behov for det, kan der efter 

godkendelse i landsledelsen etableres 

landsdækkende netværk (partigrupper), 

hvor partimedlemmer der arbejder inden 

for det samme felt kan mødes. 

 

Udvikling af nye ledere 

Det er en vigtig organisatorisk målsætning i 

denne kongresperiode at udvikle og støtte 

nye ledelseskræfter i partiet. Landsledelsen 

skal aktivt understøtte denne målsætning. 

 

Derfor gennemføres et eller flere semina-

rer, der er målrettet lokale og andre ledel-

ser, og som konkret behandler de udfor-

dringer, ledelserne står over for, og intro-

ducerer til partiets organisationspolitik. I 

den forbindelse sigtes på at udvikle vores 

organisatoriske redskaber. 

 

De erfaringer, der er indhøstet med at be-

nytte virtuelle metoder i det politiske ar-

bejde, videreudvikles, hvor det er formåls-

tjenligt. 

 

Disse erfaringer inddrages også i gennem-

førelse af skoling og introskoling fremover. 

 

Afdelingerne er nøgleleddet 

Partiets afdelinger er meget forskellige og 

har forskellige forudsætninger hvad angår 

for eksempel medlemssammensætning og 

størrelse. Under hensyn til disse forskellig-

heder er det især vigtigt, at afdelingerne: 
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● Udvikler afdelingerne som aktive 

politiske kollektiver 

● Fastholder retningen for at forankre 

sig, hvor de og deres medlemmer er 

● Åbner partiet for kredsen omkring 

os og inddrager den som en aktiv 

kraft 

● Sikrer at partiet er relevant for det 

enkelte medlem 

Flere unge til Kommunistisk Parti 

Partiet vil lægge særlig vægt på at få fodfæ-

ste blandt unge, især blandt arbejderklas-

sens unge. Det skal være en rød tråd i hele 

dets virksomhed og indretning. En sådan 

forankring opnås ved kontinuerligt og foku-

seret at deltage i de aktuelle kampe, der fø-

res, det være sig eksempelvis på det faglige 

område, i klimakampen og uddannelses-

kampen. 

 

Samtidig er det vigtigt, at vi indretter parti-

et på en måde, så unge føler sig hjemme, 

kan bidrage og agere, ligesom der skal være 

aktiviteter i og omkring partiet, som gør det 

attraktivt for aktive revolutionære unge at 

organisere sig i Kommunistisk Parti. 

 

På et passende tidspunkt i perioden evalue-

res erfaringerne med arbejdet blandt unge, 

og indsatsen justeres. 

 

Kommunistisk Partis stemme ud-

adtil 

Det digitale dagblad er hovedomdrejnings-

punktet i partiets kommunikation og et 

redskab for partiet til at bevidstgøre, akti-

vere og organisere stadigt flere i kampen 

for socialismen. Arbejderen udgør et unikt 

talerør for partiet, hvis adgang til medierne 

ellers er minimal. 

 

Arbejderen skal fastholde sin brede mål-

gruppe, samtidig med at partiets beslutnin-

ger, prioriteringer og aktiviteter skal afspej-

les i kommunisternes dagblad. 

 

Kampen for at sikre det digitale dagblads 

udvikling på alle platforme er således cen-

tral for partiet. I denne kongresperiode bli-

ver det vigtigt at udvikle nye indsamlings-

metoder. 

 

En ny hjemmeside skal tages i brug og dens 

muligheder udnyttes, ligesom der skal ar-

bejdes videre med generationsskiftet på 

Arbejderen. Magasinet Arbejderen ud-

kommer fortsat med fire til seks numre år-

ligt. 

 

Partiet har høstet nye erfaringer med sin 

selvstændige kommunikation på de sociale 

medier. Det er en vigtig målsætning at ud-

vikle vores færdigheder her og benytte dis-

se platforme systematisk til at fremme par-

tiets synspunkter og synlighed. 

 

Analyser 

Partiet vil efter evne foretage analyser af 

den nationale og internationale udvikling, 

blandt andet med inspiration fra den inter-

nationale kommunistiske bevægelse. 

 

Partiet fortsætter sit arbejde med at analy-

sere strukturerne på det danske arbejds-

marked samt branche- og klassestrukturer. 

 

I den forgangne kongresperiode tog partiet 

hul på at analysere Folkerepublikken Kinas 

karakter i dag, især med fokus på landets 

internationale stilling. 

 

En analyse af stormagtens økonomi, pro-

duktionsforhold, statsmagt mv. udestår 

imidlertid og må gennemføres i den kom-

mende kongresperiode i det omfang, det er 

muligt. 

 


