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BEGINSELVERKLARING _gEPI_Iml). 

De KEN (m. L) stelt zich ten doel dat er in Nederland 
een socialistiese maatschappij tot stand komt. Zij ba-
seert zich daarbij op het wetenschappelijk socialisme 
-zoals dat ontwikkeld is door Marx en Engels en zoals 
dat uitgebreid is door vooral Lenin, Stalin en Mao Tse- 

KEN (ml) tevens als haar voornaamste bijdrage aan de 
internationale revolutionaire beweging. 

Internationaal. 

Onze tijd is de periode van het ineenstortende imperia-
lisme en de overwinning van het socialisme op wereld-
schaal. 
Het imperialisme, dat onder leiding staat van de Ver-
enigde Staten van Amerika, is reeds niet meer in staat 
om het hoofd te bieden aan de bevrijdingsstrijd van de 
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volken van Azië, Afrika en Latijns-Amerika, De strijd 
in deze landen is momenteel de voornaamste faktor van 
de revolutionaire wereldbeweging. Het versterken van 
de eenheid van de arbeidersklassen van de ontwikkelde 
kapitalistiese landen met de onderdrukte volkeren is 
daarom van de grootste betekenis. 
Voor de KEN (ml) betekt dit in het bizonder haar 
onvoorwaardelijke steun aan de strijd van de. volken van 
Suriname en de Antillen voor de bevrijding van het juk 
van het Nederlandse kolonialisme, 
De anti-imperialistiese strijd, met als centrum de Kom 
munistiese Partij van China, is onverbrekelijk verbonden 
met de strijd tegen het moderne revisionisme, dat als 
centrum heeft de Kommunistiese Partij van de Soet-
Unie. Gesteund door de andere partijen die tot het mo-
derne revisionisme vervallen zijn, voert het een imperia' 
lietiese politiek. 
Het Sowjet-imperialisme vormt samen met het Ameri-
kaanse imperialisme een eenheid tegen de revolutionaire 
volken van Azië, Afrika en Latijns-Amerika en de arbei-
dersklassen van de ontwikkelde kapitalistiese landen, 
Het Sowjet-imperialisme en het Amerikaanse imperialisme 
hebben de wereld onderling in invloedssferen verdeeld en 
voeren tegelijkertijd strijd om de uitbreiding, ten koste 
van elkaar, van die invloedssferen. 

Nationaal, 

Het socialisme kan pas tot ontplooiing komen, als de 
ekonomiese en politieke macht wordt uitgeoefend door 
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het volk zelf. Daèth is de strijd voor het socialisme 
een machtsstrijd van de arbeidersklasse en de andere 
delen van de werkende bevolking, tegen de heerschappij 
van de kapitalistiese klasse. 
Het doel van de strijd is de omverwerping van het kapi-
talisme en het vestigen van de heerschappij van het volk 
onder leiding van de arbeidersklasse. 

Zonder een revo
i   niet gewonnen worden. 

Die partijen in ons land die zich op het socialisme beroe-
pen, zijn geen revolutionaire partijen. Zowel de PvdA als 
de PSP als de CPN, willen de arbeidersklasse verzoenen 
met het kapitalistiese systeem. Zij propageren hervor-
mingen, verbeteringen,  etc.  , binnen het bestaande stelsel. 
Daarmee misleiden zij het volk en versterken het systeem. 

Daarom is het eerste strategiese doel van de KEN (ml) om 
tot de vorming van een marxisties-leninistiese voorhoede-
partij van de arbeidersklasse te komen. 

M a s S a lij ri. 

Om haar doel op kortere termijn: de vorming van een 
marxisties-leninistiese partij, en haar doel op langere 
termijn: een socialisties Nederland, te bereiken, huldigt 
de KEN (ml) de volgende principes: 

Als deel, als strijdorganisatie van de arbeidersklasse, 
kan de KEN (ml) nooit opvattingen of doeleinden hebben, 
die in strijd zijn met de belangen van de arbeidersklasse 
als geheel. 
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In het algemeen bestaat de massa overal uit drie delen: 
het betrekkelijk aktieve, strijdbare, meest politiek be-
wuste deel; de middengroep; en het min of meer onder 
burgerlijke invloed staande deel, De KEN (ml) baseert 
zich bij al haar aktiviteiten op het aktieve deel, vertrouwt 
op hen om het peil van de middengroep te verhogen en  ht  
achtergebleven deel te winnen, 

i prak tiese 
zij uit van het principe ri 1î1Igt  r van de massa, naar de massa". 
Dat wil zeggen dat we van de massa leren, haar ideeën 

Wtt1È!t t1tYIL! 
geren en uit te leggen, totdat de massa ze als haar eigen 

I 
juistheid

en omzetten) en dan naar de massa gaan om ze te propa-

ideeén opneemt. Vervolgens ze om te zetten in aktie; de 
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e massa te gaan, zodat 
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., . Enzovoorts, 

qteeds Ideeën 

steeds juis, 

Elke aktie is erop gericht het socialistiese bewustzijn t 

' 

verhogen en de revolutionaire organisatie te versterke 
Dat kan slechts door het volk te dienen, door als gehel 

' 
organisatie zowel als individueel lid van de KEN (ml) 
reedschap te zijn in handen van de arbeidersklasse. 

1-: 
• eng vormen S 

 U . .. ls het gehele denken van Lenin en 
. 

aktiviteiten van de KEN (ml). 
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het scherpst tot uitdrukldng komen. Daarom is onze aK-
tic gekoneentreerd op de strijd van de arbeiders op de 
bedrijven tegen het kapitaal en de strijd van de arbeiders-
gezinnen tegen de woningnood. Alle andere aktiviteiten 
van de KEN (ml) ondersteunen die strijd en zijn eraan 
ondergeschikt. 

R, 
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