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Com uma grande maioria, os camaradas do nosso partido votaram para mudar o nome do
nosso partido de "Partido Comunista da Alemanha/Marxista-Leninista" para "KPD" - "Partido
Comunista da Alemanha" omitindo a abreviatura "ML".
O resultado da votação foi elevado a uma resolução da Conferência Central de Delegados
realizada em meados de Maio de 1980.
Na prática, isto significa que, em futuras eleições, as letras "KPD" aparecerão no boletim de
voto como abreviatura do nome do nosso partido, enquanto o nome será escrito "Partido
Comunista da Alemanha (marxista-leninista) ".
Desta forma, conseguimos, em primeiro lugar, assegurar o nome do partido cujo legítimo
sucessor nós consideramos ser, e, em segundo lugar, proteger a designação "MarxistaLeninista" de abusos.
Foram sobretudo camaradas do antigo, Partido Comunista da Alemanha, entretanto banido
(1956), o KPD, que - em contraste com as fundações posteriores dos círculos "GRF", "KB",
"KBW" etc. - foram os primeiros a usar o nome "Marxista-Leninista" o que preparou a
realização da fundação do nosso partido, o KPD/ML, na viragem do ano de 1968/69.
A fundação tinha-se tornado necessária pelas seguintes razões:
1. Como resultado da degeneração revisionista da KPD (ilegal) após o XX Congresso do Partido
do CPSU em 1956, mas sobretudo durante os anos 60…;
2. Pela refundação do "Partido Comunista Alemão", o "DKP", um quarto de ano antes, em
consulta com a burguesia da Alemanha Ocidental, que, tal como o "KPD", se baseou num
programa revisionista e desenvolveu uma prática revisionista desde o início.
Em contraste com a traição dos revisionistas modernos, o nosso partido baseou-se desde o dia
da sua fundação nos princípios do marxismo-leninismo, pelos quais o "KPD" tinha sido banido
em 1956.
Na declaração de fundação do KPD/ML, sublinhamos a necessidade de uma transição
"revolucionária" para o socialismo, o "esmagamento do aparelho de estado burguês e o
estabelecimento da ditadura proletária", considerando-nos os "legítimos sucessores do partido
revolucionário de Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo e Ernst Thälmann".
O partido – verificando a situação da burguesia, que admitiu o "DKP" – o que na prática
suspendeu, igualmente, a proibição do KPD, teria sido óbvio dar ao partido o nome "KPD" sem
a adição de "Marxistas-Leninistas", "ML".
Isto não aconteceu pela seguinte razão:

1. Se o "KPD" sob a liderança do seu presidente Max Reimann, continuasse a existir
ilegalmente durante mais um curto período de tempo, depois da admissão do "DKP",
tentaríamos na comissão obter a sua readmissão;
2. Este mesmo partido (KPD) foi degenerado num partido revisionista, de modo que nos
sentimos obrigados - seguindo a prática internacional - a utilizar a adição dos "MarxistasLeninistas" (M/L), para efeitos de diferenciação e identificação.
Nem todos os partidos que lutaram contra a degeneração revisionista, no movimento
comunista mundial, foram forçados a mudar o nome do seu partido, acrescentando "ML".
Nomeadamente aqueles, tais como o Partido Comunista do Brasil e outros, que tinham
conseguido empurrar os revisionistas modernos para a minoria, para a retirada, ou para a
divisão dentro das suas fileiras. Especialmente, claro, o Partido do Trabalho da Albânia, que
estava na vanguarda da luta contra o revisionismo moderno.
A situação na República Federal mudou quando o próprio KPD desistiu da sua pretensão de ser
um partido, no final dos anos 60, início dos anos 70, pela descontinuação do órgão central
"Free People", do seu órgão teórico "Knowledge and Action" e pela eleição de Max Reimann
como Presidente Honorário do "DKP".
Nesta altura, porém, a organização mesquinho-burguesa-revisionista dos líderes estudantis
Semler e Horlemann, o "Gruppe Rote Fahne", já tinha adquirido o nome "KPD (AO) " e mais
tarde "KPD", de modo que, para evitar confusão de nomes, para nós a própria questão dos
nomes não pôde estar em hipótese e debate.
No início deste ano, à medida que o processo de auto-dissolução desta chamada "KPD"
avançava e finalmente acontecia, alguns de nós - especialmente os das partes operacionais solicitaram que a questão do nome fosse novamente colocada para discussão. Já não havia um
partido revisionista chamado "KPD", do qual teria sido necessário distinguir-se através da
adição de "ML".
Agora, é claro que não é só o nome que importa para determinar o carácter de uma parte. Isto
aplica-se tanto aos burgueses como ao grupo da classe trabalhadora.
Certamente os fundadores de um partido querem expressar algo com o seu nome, simbolizar
uma intenção, mostrar uma direcção. Mas se isto é consistente com os factos, com o que a
parte faz, com a forma como actua, é outra questão.
Assim, a União Social Cristã, a CSU, que se assume das suas origens, tem certamente tanto a
ver com o cristianismo como o diabo tem com a água benta. E o Partido Comunista de Itália ou
da União Soviética, o "KPI" e o "CPSU", estão, hoje, muito longe do que Marx, Engels, Lenine e
Estaline ensinavam, entendiam por socialismo, por ditadura do proletariado, etc.
Por outro lado, partidos que não são de todo chamados "comunistas", como o Partido do
Trabalho da Albânia, o PTA, podem ser comunistas correctos, ou seja, partidos marxistasleninistas.
O carácter cujos interesses, um partido representa, só pode ser visto a partir do seu programa
e também das suas ações com base nele. Isto é indiscutível.
Mas porque devemos renunciar a um nome que encarna uma gloriosa tradição da classe
trabalhadora alemã, que ainda hoje é considerado por muitos trabalhadores como a alternativa
revolucionária aos partidos social-democratas e revisionistas, que temos professado desde a
nossa fundação?
Porque devemos esperar até que algum grupo volte a tomar o nome "KPD" do Comissário
Federal de Eleições e assim nos cause dificuldades, por exemplo nas respetivas eleições.
Por ter havido dificuldades anteriores, como em 1975, quando nas eleições estaduais na
Renânia do Norte-Vestefália, o nome do "Grupo Bandeira Vermelha", nomeado "KPD", apareceu
ao lado do KPD/ML no boletim de voto.
O sucesso? Embora o nosso partido fosse de facto mais forte e mais firmemente ancorado na
NRW do que a "GRF", realizou consideravelmente mais campanhas eleitorais e propaganda,
tivesse colocado consideravelmente mais cartazes e propaganda e realizado um número muito
superior de reuniões, mais pessoas votaram na "KPD" do que no KPD/ML.

Sim, houve vários colegas que, levados com o programa, os objectivos do nosso partido,
declararam espontaneamente: "Agora estamos a votar em si - a KPD!”. Justificava-se assim o
registo do nome para protecção de futuras complicações.
Uma análise mostrou que os colegas que estavam mesmo dispostos a dar o seu voto a um
partido comunista e revolucionário, confrontados com a escolha, fizeram a sua cruz na "KPD" e
não com a KPD/ML, que obviamente consideravam ser uma divisão menor da "KPD".
Embora já tivessem reconhecido a diferença entre o nosso partido, que tem em alta estima as
tradições revolucionárias da KPD, e o "DKP" como um partido que iria favorecer a classe
dominante e seguir os revisionistas soviéticos, estavam e ainda estão geralmente longe de
compreender a diferença entre o nosso partido e os vários círculos que se autodenominam
"comunistas".
E a burguesia está a fazer tudo para desfocar esta diferença, colocando tudo no pote dos
chamados "grupos K", "chaots" e "extremistas de esquerda".
Para frustrar a intenção e elaborar cada vez mais o próprio perfil inconfundível do partido de
vanguarda da classe trabalhadora, o único na República Federal e na RDA que representa
consistentemente os interesses nacionais e sociais do povo alemão e lhes mostra a saída
revolucionária da exploração e da opressão, o caminho para o socialismo, para o comunismo,
deve ser a nossa tarefa urgente, essa mudança na designação.
Cultivando a tradição, o compromisso com o passado revolucionário da classe trabalhadora
alemã, como manifestado em nome do Partido Comunista da Alemanha, o KPD, também nos
ajuda neste aspecto.
Provemos ser dignos das gloriosas lutas sacrificiais dos nossos pais e antepassados,
aplicando a teoria revolucionária do marxismo-leninismo, à prática da luta de classes no nosso
país, unindo o nosso partido, a KPD, numa força de luta intimamente ligada às massas, agindo
como um só proletário disciplinado, capaz de conduzir a classe operária e os seus aliados à
vitória na revolução socialista.
Ernst Aust.

