
Vedtægter for Danmarks Kommunistiske Ungdom

Først vedtaget ved Danmarks Kommunistiske Ungdoms første generalforsamling d. 14. juni 2021

Sidst godkendt ved Danmarks Kommunistiske Ungdoms anden generalforsamling d. 10. juli 2022



§1. Navn 3
Stk. 1: Navn 3

§2. Ideologi 3
Stk. 1: Ideologi 3
Stk. 2: Læren fra socialistiske eksperimenter 3
Stk. 3: Organisationens mål 3

§3. Forholdet til andre organisationer 4
Stk. 1: Selvstændighed 4
Stk. 2: Nationalt samarbejde 4
Stk. 3: Internationalt samarbejde 4
Stk. 4: Muligt samarbejde 4
Stk. 5: Kollektivt medlemskab 4

§4. DKU’s organisatoriske opbygning 5
Stk. 1: Organisationsprincip 5
Stk. 2: Organisationens 3 bestanddele 5
Stk. 3: Den landsdækkende bestyrelse 5
Stk. 4: Lokalafdelingerne 6
Stk. 5: De enkelte medlemmer 7
Stk. 6: Uddybning af de funktionelle roller 8
Stk. 7: Tegningsret 8

§5. Landsdækkende møder 9
Stk. 1: De landsdækkende møder 9
Stk. 2: Definition af de landsdækkende møder 9
Stk. 3: Generalforsamlingen 9
Stk. 4: Landsmødet 10
Stk. 5: Stormødet 11
Stk. 6: Indkaldelse 11
Stk. 7: Dagsorden, indkomne forslag og ændringsforslag 11
Stk. 8: Regnskab og budget 11

§6. Landsdækkende udvalg 12
Stk. 1: De landsdækkende udvalg 12
Stk. 2: Nye udvalg 12
Stk. 3: Retten til udvalgsarbejde 12
Stk. 4: Udvalgets mål og ansvarlige 12
Stk. 5: Inaktivitet 12

§7. Opløsning af Danmarks Kommunistiske Ungdom 13
Stk. 1: Procedure for opløsning af organisationen 13
Stk. 2: Efter opløsningen 13

2



§1. Navn

Stk. 1: Navn

Organisationens navn er “Danmarks Kommunistiske Ungdom” og refereres til enten ved navn, eller
ved forkortelsen “DKU”.

§2. Ideologi

Stk. 1: Ideologi

Danmarks Kommunistiske Ungdom er en marxistisk-leninistisk organisation; vores ideologi bygger
på den videnskabelige socialisme, udviklet af Marx og Engels, med teoretiske tilføjelser af Lenin,
Stalin og Mao.

Stk. 2: Læren fra socialistiske eksperimenter

Danmarks Kommunistiske Ungdom søger til læren gjort i det sidste århundredes socialistiske
eksperimenter, med målet at lære fra dem alle, og aldrig at blindt følge én enkelt af dem, således at
en socialisme, der er tilpasset de danske forhold, kan formuleres. DKU opfatter det som en fordel,
at kunne drage inspiration fra den kommunistiske bevægelses brede vifte af erfaringer og analyser,
samt praktiske og teoretiske tilføjelser. Ved hjælp af kritik på hvorvidt ovenstående vil kunne
bruges i proletariatets kamp i dag eller ej, kan vi fremme vores forståelse for de udfordringer vi
møder. Alt dette er med henblik på, at bedre kunne identificere og bekæmpe de reaktionære kræfter,
samt konkretisere arbejdernes kamp og muligheden for etableringen af socialismen i Danmark.

Stk. 3: Organisationens mål

Danmarks Kommunistiske Ungdom arbejder for omvæltningen af det kapitalistiske samfund, for
folkets magtovertagelse og opbygningen af et socialistisk samfund, med det pengeløse, klasseløse
og statsløse samfund, kaldt kommunisme, som endemål.
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§3. Forholdet til andre organisationer

Stk. 1: Selvstændighed

Danmarks Kommunistiske Ungdom er en selvstændig organisation, som er politisk og økonomisk
uafhængig.

Stk. 2: Nationalt samarbejde

Danmarks Kommunistiske Ungdom er fælles ungdomsorganisation for hele den kommunistiske
bevægelse i det danske rigsfællesskab, og i den forbindelse arbejder DKU sammen med Danmarks
Kommunist Parti (DKP), Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) og Kommunistisk Parti (KP).

Stk. 3: Internationalt samarbejde

Danmarks Kommunistiske Ungdom er internationalt forbundet med “the World Federation of
Democratic Youth” (WFDY).

Stk. 4: Muligt samarbejde

Danmarks Kommunistiske Ungdom er åbne for samarbejde og dialog med alle andre
venstreorienterede organisationer og bevægelser.

Stk. 5: Kollektivt medlemskab

I DKU praktiserer vi kollektivt medlemskab. Det vil sige, at hvis DKU finder en given organisation
relevant at danne tætte bånd med, kan DKU indgå i et kollektivt medlemskab i denne organisation.
DKU er kollektive medlemmer af:

● Folkebevægelsen mod EU
● Dansk-Cubansk Forening
● Venskabsforeningen Danmark - Den Demokratiske Folkerepublik Korea
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§4. DKU’s organisatoriske opbygning

Stk. 1: Organisationsprincip

DKU’s organisationsprincip er den demokratiske centralisme, hvilket betyder, at ledelsen vælges og
kontrolleres af medlemmerne, og den skal aflægge regelmæssig beretning for medlemmerne. Der
skal være plads til frie diskussioner, så alle medlemmer er med til at udforme organisationens
politik. Der skal være plads til kritik og selvkritik. Alle medlemmer er ligeberettigede. Beslutninger
truffet af et flertal i en lokalafdeling er bindende for alle lokalafdelingens medlemmer. Beslutninger
truffet på et landsdækkende møde eller af landsledelsen er bindende for alle medlemmer.

Stk. 2: Organisationens 3 bestanddele

Danmarks Kommunistiske Ungdom består i dagligdagen af tre parter: den landsdækkende
bestyrelse, de lokale afdelinger, og de enkelte medlemmer. Igennem alle disse dele af
organisationen udvikler de enkelte medlemmer politik i fællesskab. De organiserer DKU via
udvalgene, de funktionelle roller i landsledelsen, og gennemfører ungdommens bidrag til kampen
for kommunisme.

Stk. 3: Den landsdækkende bestyrelse

∙ 3.1: Den landsdækkende bestyrelse for Danmarks Kommunistiske Ungdom er
Landsledelsen.
∙ 3.2: Landsledelsen består af en formand, en næstformand, en samarbejdssekretær, en
international sekretær, en kasserer, kvindeudvalgets torvholder, lokalformændene fra hver
lokalafdeling, samt lige så mange stemmeberettigede menige medlemmer som der er
lokalafdelinger.
∙ 3.3: Formand, næstformand, samarbejdssekretær, international sekretær, kasserer og menige
medlemmer uden rolle, bliver valgt på demokratisk vis i overensstemmelse med §5 stk. 3.9, og
repræsentanterne for lokalafdelingerne vil blive valgt i overensstemmelse med §4 stk. 6.6.
∙ 3.4: Som medlem af landsledelsen, forpligter man sig til at deltage i det månedlige ordinære
landsledelsesmøde og de aftalte ekstraordinære landsledelsesmøder, samt til at udføre ens givne
rolle så vidt muligt.
∙ 3.5: Som medlem af landsledelsen har man ret til at stemme ved alle forslag af beslutninger
til landsledelsesmøderne, hvor hvert medlems stemme vægter lige meget, uanset hvor mange
opgaver et medlem ellers opfylder.
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∙ 3.6: Et landsledelsesmøde har som mål at koordinere, planlægge og finansiere
landsdækkende begivenheder, at tage beslutninger på vegne af DKU i sager, der ikke er blevet
vurderet af et landsdækkende medlemsmøde, og at støtte lokalafdelinger med materiale og
ekspertise, hvis der vurderes, af enten dets lokalformand eller af landsledelsen, at være behov for
dette.
∙ 3.7: Et landsledelsesmøde skal som minimum have gennemgået formalia, samt have skrevet
et referat, som indeholder de på mødet vedtagne beslutninger. Referatet skal være tilgængeligt for
alle medlemmer.
∙ 3.8: Ved førstkommende landsledelsemøde, skal landsledelsen efter dets konstituering
nedsætte et Forretningsudvalg (FU) bestående af formandskabet, samarbejdssekretæren, den
internationale sekretær og kassereren.
∙ 3.9: Forretningsudvalget har til opgave at varetage den daglige nationale ledelse af
Danmarks Kommunistiske Ungdom gennem jævnligt afholdte møder, som har til opgave at
behandle nationale politiske, organisatoriske, og økonomiske opgaver i dagligdagen mellem
landsledelsesmøderne.
∙ 3.10: Alle beslutninger i FU skal være enstemmigt vedtaget. Hvis FU ikke kan nå til
enstemmighed om en beslutning, så overgår den til landsledelsen.
∙ 3.11: Alle beslutninger taget af FU skal fremlægges til godkendelse for landsledelsen på det
næstkommende landsledelsesmøde.

Stk. 4: Lokalafdelingerne

∙ 4.1: De lokale afdelinger er defineret ud fra geografisk bekvemmelighed og lokalt
medlemsgrundlag.
∙ 4.2: En afdeling består af medlemmer af DKU omkring afdelingens geografiske område,
samt afdelingens lokalformand, der vil blive valgt i overensstemmelse med §4 stk. 6.6.
∙ 4.3: I tilfælde af at en lokalafdelings organisatoriske udvikling tillader det, beføjes
afdelingen til at kunne etablere en række selvdefinerede roller, som skal kunne varetage nødvendige
områder. Disse vælges ved en konstituerende lokal generalforsamling, hvori en redegørelse for
rollernes funktionale skal defineres. Hertil skal det også defineres hvorledes disse fungerer i
overensstemmelse med afdelingens lokale virksomhed.
∙ 4.4: Lokalafdelingerne holder møder med regulære intervaller, under aftale mellem
afdelingens medlemmer.
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∙ 4.5: Afdelingsmøderne har som mål at organisere afdelingens medlemmer til konkrete
politiske aktioner, og at rekruttere potentielle nye medlemmer.
∙ 4.6: Et afdelingsmøde skal som minimum have gennemgået formalia, fastsat dato for det
næste møde, samt skrevet et referat, der indeholder de på mødet vedtagne beslutninger. Referatet
skal være tilgængeligt for alle medlemmer.
∙ 4.7: Afdelingernes aktioner skal ikke være i strid med DKU’s principprogram eller
teoretiske grundlag, hvilket vurderes af afdelingens formand og landsledelsen. Hvis der ikke er en
aktiv indvending til en planlagt aktion, så er det formodet, at der ikke er stridigheder mellem
aktionen og principprogrammet eller det teoretiske grundlag.

Stk. 5: De enkelte medlemmer

∙ 5.1: DKU’s medlemskab består af unge mennesker op til 35 år.
∙ 5.2: Medlemmer er forpligtede til at betale kontingent på mindst 20 DKK hver måned.
Medlemmer opfordres til at deltage i både politisk og socialt regi. Medlemmer skal agere i
overensstemmelse med DKU’s vedtægter, principprogram og teoretiske grundlag, og skal agere
herefter i et hvert DKU-regi. Herudover forventes det, at medlemmer altid præsenterer
organisationens politik seriøst og ordentligt.
∙ 5.3: Medlemmer har ret til at stemme ved generalforsamlingen og andre landsdækkende
møder, samt at fremsætte forslag til punkter på dagsordenen og ændringsforslag til de vedtagne
punkter på dagsordenen. Medlemmer har ret til at vælge lokalformanden i deres lokale afdeling,
samt udvide det formelle engagement i jævnført §4 stk.
∙ 4.3. Medlemmer har ret til at blive oplyst om de aktiviteter som DKU og formandskabet
ligger for dagsordenen. Medlemmer har ret til at være observatør til landsledelsesmøderne.
Observatører har taleret til et hvert møde.
∙ 5.4: Hvis landsledelsen vurderer at et medlem opfører sig i ond tro eller udtrykker ekstrem
ukammeratlig adfærd, så kan deres medlemskab tilbagetrækkes.
∙ 5.5: Medlemmer har ansvar for at deltage i udvalgs- og lokalafdelingsmøder så vidt muligt.
Medlemmer har pligt til at læse organisationens nyhedsbrev, referatet af deres lokalafdelingsmøder,
samt af andre større relevante møder, hvis de ikke selv var til stede. Medlemmer forpligter sig til at
komme til generalforsamlinger, stormøder og landsmøder, hvis det er dem muligt.
∙ 5.6: Medlemmer skal ved indmeldelse initieres i et skolingsprogram, som bliver
administreret af lokalformanden og landsledelsen, afstemt efter medlemmets ideologiske niveau.
Skolingsprogrammet kan enten være lokalt eller nationalt, ud fra behov. Alle medlemmer har pligt
til altid at gøre en konstant indsats for at udvikle sig selv ideologisk og politisk.
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Stk. 6: Uddybning af de funktionelle roller

∙ 6.1: Formanden er samlende repræsentant for Danmarks Kommunistiske Ungdom. Dette vil
sige, at det samlede medlemskab står bag formanden som den person der samler organisationen, og
har til opgave at styrke DKU og udøve repræsentantskab i offentlig regi. Derudover er formanden
ansvarlig for at planlægge og organisere landsledelsesmøderne, således at flest muligt af
Landsledelsens medlemmer kan deltage.
∙ 6.2: Næstformanden har til opgave at understøtte formanden i sit arbejde. Næstformanden
kan, i tilfælde af formandens fravær, træde til i stedet for formanden, og udføre dennes opgave.
∙ 6.3: Samarbejdssekretæren har til ansvar at koordinere samarbejde med DKU’s partnere og
andre venstrefløjsgrupper, og at holde medlemmer oplyst om aftalerne gjort. Derudover skal
samarbejdssekretæren være let at kontakte, sådan at enhver der har interesse kan tage kontakt til
organisationen og blive henvist til den af det korrekte ansvar.
∙ 6.4: Den internationale sekretær har til ansvar at modtage og viderekommunikere det
materiale DKU får tilsendt fra kammerater i udlandet, og at skrive udkast til udtalelser om
internationale affærer.
∙ 6.5: Kassererens opgave er at holde styr på DKU’s indtægter og udgifter samt at opkræve
kontingent. Lokalafdelingerne har mulighed for at søge penge hos kassereren til aktivitet.
∙ 6.6: Lokalformanden har til opgave, ud over dem som de kan have i overensstemmelse med
§4 stk. 4.3, at organisere lokalafdelingens møder i forhold til lokation, dagsorden, at få medlemmer
til at deltage, og at sikre at §4 stk. 4.5 og §4 stk. 4.6 overholdes. Lokalformanden er derudover valgt
af medlemmerne i lokalafdelingen til et af møderne. I tilfælde af at en lokalformand nægter at sætte
valget til lokalformandsposten på dagsorden, trods et bredt ønske om ændring af lederskabet, kan
landsledelsen beslutte at et valg skal finde sted på et lokalmøde på en given dato.

Stk. 7: Tegningsret

∙ 7.1: Formand, næstformand og kasserer har tegningsret.
∙ 7.2: For at et dokument er bindende, kræves en underskrift fra alle med tegningsret.
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§5. Landsdækkende møder

Stk. 1: De landsdækkende møder

De landsdækkende møder dækker over:

● Generalforsamlingen
● Landsmødet
● Stormøder

Disse er de øverste besluttende organer, hvis beslutninger ikke kan bestrides af nogle af de andre
positioner eller organer.

Stk. 2: Definition af de landsdækkende møder

De landsdækkende møder er defineret som møder, hvor alle medlemmer er inviteret og har
stemmeret. Mødets lokation og tidspunkt er besluttet af Landsledelsen, således at flest muligt af
medlemmerne kan deltage.

Stk. 3: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er et årligt møde, der holdes omtrent et halvt år efter det foregående
landsmøde. Det har som mål at omtale og vedtage strukturelle ændringer for organisationen. Derfor
skal generalforsamlingen have gennemgået følgende:
∙ 3.1 Formalia, såsom bestemmelse af referent, dirigent og godkendelse af dagsorden.
∙ 3.2 En gennemgang af situationen siden sidste landsmøde af mindst formanden og
kassereren, men også af ethvert villigt medlem af landsledelsen, omkring deres respektive
ansvarsområde.
∙ 3.3 En gennemgang af regnskabet siden sidste ordinære generalforsamling, holdt af kasseren
eller et andet medlem af landsledelsen.
∙ 3.3.1 Ethvert medlem kan kræve en uddybende forklaring af emner i gennemgangen.
∙ 3.3.2 Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen. Hvis ikke generalforsamlingen
kan godkende regnskabet, skal en ny gennemgang af regnskabet fremlægges på næstkommende
landsdækkende møde, hvor en ny afstemning skal afholdes.
∙ 3.4 En gennemgang af organisationens budget for perioden indtil næste ordinære
generalforsamling, holdt af kassereren eller et andet medlem af landsledelsen.
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∙ 3.4.1 Ethvert medlem kan kræve en uddybende forklaring af emner i gennemgangen.
∙ 3.4.2 Budgettet skal godkendes af generalforsamlingen. Hvis ikke generalforsamlingen kan
godkende regnskabet, skal en ny gennemgang af regnskabet fremlægges på næstkommende
landsdækkende møde, hvor en ny afstemning skal afholdes.
∙ 3.5 Diskussion og vedtagelse af vedtægtsforslag, som minimum skal inkludere en ændring
af den “sidst godkendte” beskrivelse.
∙ 3.6: Diskussion og vedtagelse af ændringer af principper i organisationens principprogram
og teoretiske grundlag.
∙ 3.7: Fastslåelse af mål for organisationen, med konkrete mål, tidsgrænse for hvornår målene
skal opfyldes, og eventuelt en metode hvorpå målet kan opnås.
∙ 3.8: Diktere interne opfordringer, som fungerer som generelle retningslinjer for adfærd, når
man repræsenterer organisationen og dens holdninger, hvilket kan være dedikeret til en bestemt
rolle, et bestemt organisationsorgan, eller til medlemskabet generelt.
∙ 3.9: Valg af formand, næstformand, samarbejdssekretær, international sekretær, kasserer og
menige medlemmer af Landsledelsen, sker ved flertal på ⅔ af de deltagende medlemmer. I tilfælde
af kampvalg vil der efter eliminerende flerrundevalg blive udpeget en valgt kandidat.

Derudover kan Landsledelsen tilføje flere punkter til generalforsamlingens dagsorden, hvis de
vurderes relevante, samt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvis der vurderes at være
et presserende behov for opklaring eller ændring af organisationens opbygning.

Stk. 4: Landsmødet

Landsmødet er et årligt møde, der afholdes omtrent et halvt år efter generalforsamling. Landsmødet
har som mål at diskutere organisationens lederskab og gøren, samt rette mål.
Derfor skal landsmødet have gennemgået følgende:
∙ 4.1: Formalia, såsom bestemmelse af referent, dirigent og godkendelse af dagsorden.
∙ 4.2: En gennemgang af situationen siden sidste generalforsamling af mindst formanden og
kassereren, men også af ethvert villigt medlem af landsledelsen, omkring deres respektive
ansvarsområde.
∙ 4.3: Diskussion og samtale om organisationens mål, med fokus på at vurdere hvordan
målene skal ændres i ambition og metode, og at klargøre hvilken indsats der skal lægges for at
målene kan opnås.
∙ 4.4: Diskussion og vedtagelse af ændringer af principper i organisationens principprogram
og teoretiske grundlag.
∙ 4.5: Kritik og åben diskurs om organisationens lederskab, hvor hvert medlem af
organisationen har ret til at kritisere eller tilføje en kommentar om et hvilket som helst medlem af
Landsledelsen, enten i åbent forum eller i anonymitet. Medlemmet af Landsledelsen har derefter lov
til at svare på udtalelsen enten med selvkritik eller gendrivelse.
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∙ 4.6: Diktere interne opfordringer, som fungerer som generelle retningslinjer for adfærd, når
man repræsenterer organisationen og dens holdninger, hvilket kan være dedikeret til en bestemt
rolle, et bestemt organisationsorgan, eller til medlemskabet generelt.
∙ 4.7: Fælles diskussion om teori, ideologi og praksis, med fokus på at opkvalificere og berige
både medlemmer og lederskab om gøren verden over, samt udviklinger i den videnskabelige
socialisme, for at opnå en tættere forståelse af en socialisme tilpasset danske forhold.

Derudover kan Landsledelsen tilføje flere punkter til landsmødets dagsorden, hvis de vurderes
relevante, samt indkalde til et ekstraordinært landsmøde, hvis der vurderes at være et presserende
behov for ideologisk opklaring, diskussion og forening.

Stk. 5: Stormødet

Stormøder holdes på et planlagt tidspunkt sat af Landsledelsen. Mødets indhold sættes også af
Landsledelsen, men har som formål at uddybe organisationens politiske evner, ideologiske enighed
og fællesskab.

Stk. 6: Indkaldelse

Indkaldelse til landsdækkende møder skal sendes ud mindst to måneder før mødet afholdes.

Stk. 7: Dagsorden, indkomne forslag og ændringsforslag

Alle indkomne forslag samt dagsorden skal sendes ud til medlemmerne mindst to uger før det
landsdækkende møde. Indkomne forslag skal være stillet tre uger før det mødets start.
Ændringsforslag til forslagene kan stilles helt frem til det mødets start.

Stk. 8: Regnskab og budget

Regnskab og/eller budget skal sendes ud til medlemmerne to uger før landsdækkende møder, hvor
deres gennemgang er på dagsordenen.
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§6. Landsdækkende udvalg

Stk. 1: De landsdækkende udvalg

De landsdækkende udvalg er emnebaserede politiske arbejdsgrupper, som medlemmer selv kan
nedsætte og organisere. Udvalgene er nedsat for at udvikle politik, aktivitet og erfaring samt
udbrede samarbejdet mellem medlemmerne på tværs af geografisk placering, med henblik på at
styrke organisationen.

Stk. 2: Nye udvalg

Nye udvalg skal godkendes af Landsledelsen, og mindst ét medlem af landsledelsen skal tilknyttes
som kontaktperson.

Stk. 3: Retten til udvalgsarbejde

Alle medlemmer har ret til, og opfordres til, at deltage i udvalgsarbejdet.

Stk. 4: Udvalgets mål og ansvarlige

Alle udvalg skal ved stiftelsen fremsætte et mål med udvalget, og stille ét eller flere medlemmer
som ansvarlig. Den ansvarlige skal stå for planlægningen af udvalgsmøderne, således at målet kan
opnås. Den ansvarlige kan, hvis nødvendigt, ændres af udvalgets medlemmer.

Stk. 5: Inaktivitet

Hvis der er manglende aktivitet i et udvalg, kan Landsledelsen, sammen med tovholderen for
pågældende udvalg, vurdere om udvalget skal opløses.
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§7. Opløsning af Danmarks Kommunistiske Ungdom

Stk. 1: Procedure for opløsning af organisationen

Opløsning af Danmarks Kommunistiske Ungdom kan kun ske på 2 på hinanden følgende
landsdækkende møder med ⅔ flertal. Danmarks Kommunistiske Ungdom kan også opløses, hvis
alle betalende medlemmer melder sig ud.

Stk. 2: Efter opløsningen

Ved opløsning af Danmarks Kommunistiske Ungdom skal Danmarks Kommunistiske Ungdoms
midler sættes ind på en spærret konto i 5 år, som kun må bruges til en genoprettelse af Danmarks
Kommunistiske Ungdom. Hvis der ikke har været en genoprettelse af Danmarks Kommunistiske
Ungdom efter disse 5 år, tilfalder midlerne DKP, KPiD og KP.
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