
Vi inbjuder alla som ingår i den internationella kommunistiska rörelsen att delta i den 
Internationella Konferens som organiseras av Folkrörelsen Peru (MPP) på uppdrag av Perus 
Kommunistiska Partis Centralkommitté, den 4:e december 2010 i staden Hamburg i Tyskland. 
Denna konferens är en fortsättning på de konferenser vi har genomfört detta år i Stockholm 
(Sverige) i april, Madrid (Spanien) i maj och nu senast i september i Milano (Italien). Syftet med 
dessa konferenser är att utveckla debatten inom den
internationella kommunistiska rörelsen i enlighet med det som fastslagits av Perus Kommunistiska 
Partis Centralkommitté i ett dokument som skickades till den första av de genomförda 
konferenserna:

” Syftet med detta evenemang är att tjäna till att göra det språng som världsrevolutionen 
kräver. PCP framlägger genomförandet av en utvidgad RIM-konferens med alla 
medlemmars deltagande, för att utifrån vår ståndpunkt ta upp följande punkter:

1. utvärdering av maoismens tillämpning. Det grundläggande i maoismen och den stora 
proletära kulturrevolutionen. 

2. Det internationella proletariatets erfarenhet, huvudsakligen erfarenheten från de som 
utvecklar folkkrig. 

3. kampen mot dagens revisionism” 

Under året har flera partier och organisationer, såväl medlemmar av den Revolutionära 
Internationalistiska Rörelsen (RIM) som icke-medlemmar, börjat delta i debatten och lägga fram 
sin ståndpunkt. Många av dessa bidrag finns tillgängliga i nummer 34 av tidskriften Sol Rojo/Red 
Sun (Röd Sol), vilken finns att läsa på . Vi understryker att Konferensen inte utger 
sig för att vara RIM:s  Utvidgade Konferens, men att den tjänar till att en sådan förverkligas.

Vi inbjuder er att delta med ett inlägg, och om ni så önskar, ett längre dokument för att publiceras 
som del av evenemangets dokumentation. Partier och organisationer som tidigare bidragit med 
inlägg inbjuds att utveckla sin ståndpunkt i ljuset av hur debatten har gått framåt. 

De aktivister som hanterar de praktiska frågorna för Konferensen har en offentlig email-adress: 
nuevo_peru@yahoo.de

Med revolutionära hälsningar,

Konferensens Organisationskommitté

www.redsun.org

Maoistisk Konferens i Hamburg 
den 4:e december 2010 – inbjudan:


	Page 1

