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Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 3 (feb 1921) 

Teser om ungdomsrörelsen. 
Lärdomar från Kommunistiska Internationalens andra kongress. 
1. Den stegrade kapitalistiska utsugningen av arbetarungdomen vid alla fabriker, värkstäder 
och i hemindustrin, en utsugning, som måste leda till denna ungdoms fysiska och moraliska 
urartande; militarismen, vilkens tyngsta bördor arbetarungdomen måste bära; faran av 
ungdomens mottaglighet för den borgerligt nationalistiska ideologin med tillhjälp av skola, 
präss, borgerliga ungdomsföreningar, o. s. v., samt slutligen de psykologiska 
egendomligheterna hos det uppväxande släktet — allt detta har bidragit till grundandet av 
proletära ungdomsorganisationen över hela världen. 

2. Under utvecklingsprocessen av arbetarrörelsen i sin helhet och efter det imperialistiska 
krigets slut bildades i alla länder kommunistiska ungdomsförbund dels genom de gamla 
socialistiska ungdomsföreningarnas övergång till den Kommunistiska Internationalen, dels 
genom deras klyvning. 

3. De kommunistiska ungdomsorganisationernas uppgifter består i arbetarungdomens 
kommunistiska uppfostran, i aktivt deltagande i kampen för kapitalismens krossande (i 
försvar för den proletära diktaturen och i skapandet av sovjeter efter maktens övertagande), i 
kamp för arbetets och kulturens reorganisation enligt nya, socialistiska principer. De 
kommunistiska ungdomsorganisationerna befrämjar, så långt i deras makt står, 
arbetarungdomens kulturella utveckling i enlighet med den marxistiska världsåskådningen 
och befrämjar även dess fysiska uppfostran, som nu nästan uteslutande står i militarismens 
tjänst. 

4. Det praktiska deltagandet i arbetarklassens aktuella politiska kamp är, med undantag av den 
teoretiska bildningen, det viktigaste elementet i ungdomens kommunistiska uppfostran. Häri 
skiljer sig de kommunistiska ungdomsorganisationerna från de socialpatriotiska och 
centristiska ungdomsföreningarna. Deras politiska kamp har, förutom sin uppfostrande 
betydelse, ett ofantligt realvärde för den internationella kommunistiska rörelsen. 

5. Den proletära ungdomsrörelsens hela historia i alla länder bevisar, att del är endast ur 
självständiga, cl. v. s. självförvaltande ungdomsorganisationer, som djärva och oförskräckta 
revolutionära kämpar och skickliga organisatörer för den proletära revolutionen och 
sovjetmakten uppväxer. Arbetarungdomens eget arbete och självständiga värksamhet är den 
första förutsättningen för dess kommunistiska och revolutionära uppfostran i motsats till den 
socialpatriotiska ungdomsvården, som har till resultat en opportunistisk och småborgerlig 
uppfostran. För en kommunistisk fostran av ungdomen är alldeles särskilda arbetsmetoder av 
nöden, vilka svarar mot de olika åldersklassernas speciella kynnen. 

6. Förhållandet mellan kommunistiska partiet och den kommunistiska ungdomsorganisationen 
antager i skilda länder olika former alltefter olika situationer eller partiernas olika ställning. I 
några länder, när man ännu håller på med nybildandet av kommunistiska partier, och där 
ungdomsförbundens klyvning från de socialpatriotiska och centristiska partierna ännu pågår, 
där gäller parollen om absolut politiskt och organisatoriskt oberoende för ungdomsrörelsen, 
och under en sådan situation är denna lösen objektivt revolutionär! Falsk är däremot parollen 
om absolut oberoende i de länder, där starka kommunistiska partier redan existerar, och där 
parollen om absolut oberoende för ungdomsrörelsen utnyttjas av socialpatrioter och centrister 
för att vilseleda ungdomen och skada de kommunistiska ungdomsorganisationerna. Det är det 
de kommunistiska ungdomsorganisationernas plikt att ställa sig på grundvalen av de 
kommunistiska partiernas program. I alla länder, där det fanns gamla och aktiva 
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kommunistiska partier, uppstod mellan kommunistiskt parti och kommunistisk 
ungdomsorganisation ett fast förhållande, som antog följande former: den kommunistiska 
ungdomsorganisationen antog det kommunistiska partiets program och arbetade inom ramen 
för dess politiska riktlinjer. Men samtidigt har i dessa länder ungdomen 1) sin egen 
centraliserade organisation, 2) bestämmer den själv metoderna för sin organisations-, 
agitations- och propagandavärksamhet, 3) bestämmer den själv . platsen och formerna för sitt 
deltagande i den politiska kampen, 4) diskuterar den de allmänna politiska frågorna. Ett 
sådant förhållande måste alla ungdomsorganisationer intaga till de kommunistiska partierna 
och detta icke på grund av någon påtryckning från partiernas sida, utan på grundvalen av sin 
egen övertygelse och sitt fria beslut. 

7. De kommunistiska partierna ger ungdomsorganisationerna sitt andliga och materiella stöd 
utan att med detta stöd förena någon småaktig inblandning i de kommunistiska 
ungdomsorganisationernas värksamhet eller i ungdomens kommunistiska självuppfostran. De 
kommunistiska ungdomsorganisationerna å sin sida ger allt möjligt stöd åt de kommunistiska 
partierna i deras organisatoriska (legala eller illegala) och politiska värksamhet. 

8. Kommunistiska Internationalen hälsar med glädje upprättandet av den Kommunistiska 
Ungdomsinternationalen, vars principiella uppgifter är: 1) centraliserad ledning av den 
kommunistiska ungdomsrörelsen; 2) understödjande av nationella kommunistiska 
ungdomsförbund: 3) bildandet av kommunistiska ungdomsförbund, där sådana saknas; 4) 
internationell agitation för kommunismens och ungdomsrörelsens idéer. 

9. Kommunistiska Ungdomsinternationalen är en integrerande del av Kommunistiska 
Internationalen och underordnar sig såsom sådan de beslut, som fattas av den Kommunistiska 
Internationalens kongresser, och de politiska direktiven av dess Exekutiv och utför samtidigt 
ett självständigt arbete i frågor, som avser Ungdomsinternationalens ledning, organisation, 
styrka: och tillväxt, . 

10. Kommunistiska Ungdomsinternationalen och de förbund, som är anslutna till densamma, 
deltager i Kommunistiska Internationalens kongresser. Kommunistiska Internationalens och 
Ungdomsinternationalens exekutiver gör ömsesidiga utbyten av representanter med 
beslutande rösträtt. 

11. Kommunistiska Internationalen betecknar det såsom en uppgift för sin Exekutiv och för 
de partier, som är anslutna till denna International, att bland partimedlemmarna och bland de 
stora proletära massorna propagera för den kommunistiska ungdomsrörelsens idé. 

 

Innehållförteckning till tidskriften Den Kommunistiska Internationalen 
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