
Oplæg til debat om en genforening af Danmarks Kommunistiske Parti
Fra Landsledelserne i Danmarks Kommunistiske Parti og Kommunistisk Parti i Danmark 

Første Verdenskrigs rædsler og de efterfølgende revolutioner i Rusland og andre lande indledte en 
almen krise for det kapitalistiske system og en revolutionær dynamik, der varede ved i årtier: To 
verdenskrige og en økonomisk verdenskrise, der overraskede og chokerede mange, syntes at vise, at 
kapitalismen havde overlevet sig selv og stod over for sit sammenbrud - at tiden var moden til et nyt 
samfund, det socialistiske. En tredjedel af verden drog den revolutionære konsekvens heraf og gik i 
gang med at opbygge socialismen på ruinerne efter 2. verdenskrig.

Kapitalismens fallit var især iøjnefaldende i Europa: Det halve af verdensdelen blev på kort tid 
socialistisk, de europæiske kolonimagter mistede deres imperier, og internt i landene blev de 
kommunistiske partier en faktor, de herskende måtte regne med.

Den europæiske kapitalismes konsolidering i den Europæiske Union, hvis opbygning tog sin 
begyndelse med oprettelsen af Kul- og Stålunionen i 1951, overbeviste imidlertid mange om, at 
kapitalismen trods alt var i stand til at løse sine indre modsigelser, og dette fik de problemer, der 
uundgåeligt var forbundet med opbygningen af socialismen, til at træde tydeligere frem. Følgen var 
en kontrarevolutionær udvikling, der forstærkedes omkring 1980 og kulminerede med, at samtlige 
socialistiske stater i Europa brød sammen; de resultater, arbejderklassen havde opnået i det 
kapitalistiske Vesteuropa, kom under pres; arbejderbevægelsen kom i defensiven; dens 
revolutionære gren kom ud i en krise, ingen vel havde regnet for mulig; og de kommunistiske 
partier blev kraftigt svækket og splittet.

Heller ikke Danmark gik fri af denne udvikling. En strømning, der sigtede direkte mod likvidering 
af DKP som selvstændig politisk faktor, tog magten i partiet under etiketten "fornyelse". Dyrekøbte 
erkendelser blev forladt. Partiets særpræg blev søgt udvisket i en principløs tilnærmelse til 
venstresocialistiske strømninger og overtagelse af disses verdensbillede. Dagbladet Land og Folk 
ændrede karakter i retning af en bred venstrefløjsavis for kort efter at blive lukket. Partiet trådte ud 
af den kommunistiske verdensbevægelse. Og det blev åbent proklameret af ledende kammerater, at 
det parlamentariske venstrefløjssamarbejde, som var indledt omkring Enhedslisten, inden for en 
kort frist skulle føre til dannelse af et nyt socialistisk parti til erstatning for det kommunistiske. 

Følgen blev en nedbrydning af partiet indefra, medlemsflugt og til sidst en partisprængning. Med 
tidligere medlemmer af Centralkomiteen i spidsen dannedes først Kommunistisk Forum, der senere 
etablerede sig som parti, for at sikre fortsættelsen af et kommunistisk parti i Danmark og videreføre 
partiets historie og erfaringer. Hvor der før havde været ét stort og stærkt kommunistisk parti, var 
der nu to små.

Også blandt dem, der trods alt blev tilbage i DKP, var der imidlertid modstand mod 
likvidationskursen. Gentagne forslag på partiets landsmøder om nedlæggelse blev hver gang afvist, 
og ved årtusindskiftet mistede likvidationsfløjen flertallet i landsledelsen og blev på få år fjernet fra 
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al indflydelse, hvorpå dens repræsentanter forlod partiet. En genrejsningsproces tog sin begyndelse. 
DKP genindtrådte i den kommunistiske verdensbevægelse, og et stadig tættere samarbejde med 
KPiD og andre dele af den kommunistiske bevægelse i Danmark udviklede sig i løbet af det 
følgende tiår.

I mellemtiden var historiens pendul endnu en gang begyndt at svinge mod venstre. Det havde vist 
sig, at den Europæiske Kontrarevolution så langt fra at lede til fred og de proklamerede blomstrende 
landskaber havde ført til nye krige, en ny form for undertrykkelse og udnyttelse af de tidligere 
kolonier, en skærpet udbytning af arbejderklassen i de udviklede lande og afvikling af sociale, 
demokratiske og arbejdsrelaterede rettigheder. Hvad der havde taget generationer at opbygge, var 
blevet tilintetgjort på 20 år. Og som en kulmination på alt dette slog kapitalismens indre 
modsigelser ud i en dyb økonomisk verdenskrise. Kommunister havde forudsagt dette, men var ikke 
blevet troet; nu kunne flere og flere se, at analysen var rigtig, og at verden nærmede sig en ny epoke 
af kriser, krige og revolutioner. Den kommunistiske verdensbevægelse blev lidt efter lidt 
genopbygget - en udvikling, der var startet så tidligt som i 1992, men nu tog fart. Og i flere lande 
begyndte de splittede revolutionære kræfter igen at nærme sig hinanden.

Det er nu på tide at forene det, som blev delt, også i Danmark, og genskabe et Danmarks 
Kommunistiske Parti, der er i stand til at samle de mest bevidste og resolutte kræfter i 
arbejderklassen og kan virke som en organiserende kraft i arbejderklassens og folkets kampe, ikke 
kun for dagsaktuelle krav, men mod det kapitalistiske system og for socialismen. Med oprettelsen af 
det fælles ungdomsforbund Ungkommunisterne har det genforenede kommunistiske partis 
kommende medlemmer, tillidsrepræsentanter og ledere taget det første skridt.

Idet vi erklærer vor vilje til genforeningen af vore to kommunistiske partier, beslutter  
landsledelserne for DKP og KPiD:

At der igangsættes en fælles medlemsdiskussion på afdelings/distriktsplan og ved afholdelse af 
regionale møder. På møderne deltager oplægsholdere fra begge partier. Partiernes sekretariater 
sikrer, at medlemmer fra begge partier i området får indkaldelse.

At partiernes programmer, politiske og organisatoriske materialer udveksles og indgår i 
diskussionerne både af de problemer og af de nye muligheder, som en genforening af de 2 partier 
vil indebære, herunder relationerne til andre dele af den kommunistiske bevægelse og til 
Enhedslisten. 

At partierne i fællesskab undervejs afholder et udvidet landsledelsesmøde. Eventuelle forslag fra 
medlemsmøderne samles op på dette møde.

At der efter en eventuel godkendelse af genforeningen på begge partiers kongresser afholdes en 
genforeningskongres efter normale demokratiske regler med forslag fra afdelinger / distrikter og 
medlemmer.
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