Grundsatser

Människans möjligheter
1. Det är idag möjligt att använda våra samlade kunskaper och produktionsresurser till att rättvist fördela jordens resurser med hänsyn till de ramar som naturen
ger. Det är möjligt att ge alla människor på jorden livsmedel, bostäder, hälsovård,
utbildning och bra livsförutsättningar.
Kapitalism
2. Det kapitalistiska systemet som dominerar vår jord står emellertid hindrande i
vägen. Kapitalismens grundläggande drivkraft är vinstjakten som går före mänskliga behov eller hänsyn till naturen. Det orsakar ett gigantiskt slöseri, krig, svält,
orättvisor och förstörelse av resurser. Klimatkrisen är en yttersta konsekvens av
kapitalismens vinstdrift och kan bara lösas om det mänskliga samhällets behov
och vår jords förutsättningar sätts före kapitalintresset.
3. Kapitalistklassen är den klass som äger och kontrollerar samhällets viktigaste
ekonomiska tillgångar; storföretag, banker, försäkringsbolag och kreditinstitut,
fastighets- och byggbolag, viktiga energi- och naturtillgångar samt dominerande
massmedia. Genom sin kontroll över dessa tillgångar styr denna lilla minoritet
samhällets utveckling och tillvaron för miljarder människor
Socialism
4. För att mänskligheten ska ha en chans att förverkliga sina möjligheter krävs att
kapitalismens förslösande exploatering ersätts av socialistisk hushållning
De avgörande delarna i ekonomin måste socialiseras och ligga i hela folkets
händer. Det gäller banker, storföretag, försäkringsbolag, gruvor och naturtillgångar. Dessa ekonomiska resurser måste användas på ett demokratiskt planerat sätt
till nytta för oss alla. Inte som idag för profiter åt ett fåtal kapitalister, spekulanter
och höginkomsttagare. Stora delar av samhällsservicen som skolor, sjukvård,
järnväg, post, vård och omsorg var tidigare helt i samhällets ägo.
Under den nyliberala vågen från 1980-talet har stora delar av dessa verksamheter
privatiserats, bolagiserats och ställts till marknadens förfogande. Så har verksamheter som tidigare var undandragna marknadsekonomin dragits in i den och
möjliggjort nya fält för kapitalistiska profiter. Dessa verksamheter måste snarast
återsocialiseras. Inga kapitalistiska företag i vård, skola, omsorg, järnväg, post,
telekom.
Överlevnad
5. Hotet mot vår livsmiljö och den pågående klimatförändringen är avgörande
och för hela mänskligheten. Miljöförstöringen och den klimatförändrande energianvändningen (fossila bränslen) liksom avskogning, utfiskning, artutrotning
etc. grundas i att de ekonomiska besluten fattas av kapitalistiska företag med
snabba profiter och avkastning till aktieägarna som ledstjärna.

För att rädda jorden måste besluten istället fattas utifrån människors behov och
med hänsyn till vad naturen tål. Kapitalisterna måste fråntas makten över vårt
jordklot. Grön politik är endast möjlig om den kombineras med röd politik. En
rödgrön omställning är vårt mål
Nyliberalism
6. Borgarklassen har med sin nyliberala politik medvetet sökt slå sönder all solidaritet och kollektivt tänkande: Genom ett pensionssystem som leder till att vi
ska sitta med börsrapporter framför oss och flytta pengar istället för att gemensamt diskutera hur en anständig levnadsnivå för våra äldre ska kunna garanteras.
Genom införande av individuella lönesystem för att vi istället för att säkra våra
löner genom sammanhållning, ska framhäva oss själva gentemot våra arbetskamrater i personliga samtal med chefen. Genom att skikta arbetarklassen med
införande av olika funktioner och med skapandet av ett B-lag genom tidsbegränsade anställningar och inhyrd arbetskraft. Arbetarrörelsen måste utmana alla
dessa nyliberala splittringsprojekt. ”
Den moderna arbetarklassen
7. Idag består den yrkesverksamma folkmajoriteten i Sverige och i stora delar av
världen av lönearbetare i underordnad ställning som är beroende av att sälja sin
arbetskraft. Lönearbetarna har ökat, inte minskat i antal. Att samla denna moderna arbetarklass, folkmajoriteten, kring dess gemensamma intressen och motverka förtryck, fördomar och splittring efter kön, ålder, nation, språk, yrke osv är
nödvändigt för att kunna genomföra en socialistisk omvandling. Den moderna
arbetarklassen måste gå i spetsen för alla förtryckta för att nå framgång.
Kvinnorna och andra underordnade
8. Den systematiska underordningen av kvinnorna är fast rotad i alla existerande
samhällssystem. Inom varje klass är kvinnorna underordnade. Kampen mot
klassorättvisorna måste förenas med kampen för kvinnornas frigörelse och motstånd mot sexism, det vill säga underordning genom kön eller sexuell läggning.
Det sker inte automatiskt som en del av klasskampen utan kräver en självständig
kvinnorörelse och en kämpande feminism. På motsvarande sätt behöver alla
undertryckta grupper gå samman - etniska, nationella och sexuella minoriteter,
sexuella - för att hävda sina intressen.
Socialistiskt alternativ
9. Två stora alternativ har existerat inom den internationella arbetarrörelsen; det
socialdemokratiska och det kommunistiska. Båda har utvecklats bort från sina
ursprungliga frigörande strävanden. Stalinismen blev kommunismens undergång
och arbetarklassen har förlorat kontrollen över socialdemokratin.
Därför krävs en återsamling av den moderna arbetarklassen över forna organisa-

tionsgränser för vår tids socialistiska möjlighet. Alternativet måste organiseras
utan att domineras av yrkespolitiker och byråkrater. Det måste bäras upp av
basmedlemmarnas egen aktivitet. Förtroendevalda och funktionärer ska inte
tjäna mer än en genomsnittlig arbetarlön. Inom rörelsen måste såväl arbetarnas
som kvinnornas och andras underordning motverkas och byråkratvälde stävjas.
Rörelsen måste genomsyras av fri debatt och demokrati.
10. I kampen söker vi socialister samarbete med alla arbetare, även de som stöder
andra partier. Vi arbetar inom de fackföreningar som organiserar majoriteten, även om deras ledningar är helt byråkratiserade. Vårt mål är att omvandla
fackföreningarna till demokratiska kamporganisationer. Vi strävar också efter
att förena alla arbetarorganisationer och alla arbetande människor i aktioner för
våra gemensamma intressen. Däremot förkastar vi varje samarbete med borgerligheten som hindrar de arbetandes egen strävan.
Revolution
11. Att bryta den härskande klassens makt och påbörja uppbygget av ett socialistiskt samhälle innebär att majoriteten för första gången tar över styret av hela
samhället.
Denna grundläggande omvandling kräver en rad av djupgående reformer som vi
i denna text beskrivit. Reformer så djupgående så att de förtjänar att betecknas
som en revolution
Den kan bara genomföras av majoriteten och har ingenting att göra med
kuppmakeri. Omvandlingen ska ske fredligt. Det förutsätter att de stora arbetande grupperna är välorganiserade, medvetna och beslutsamma nog för att
demokratiskt styra näringslivet och samhällsfunktionerna.
Demokrati
12. Demokrati utgör arbetarrörelsens och sociala rörelsers livsluft. Auktoritära
tendenser, demokratiinskränkningar, högerreaktion, rasism och fascism bekämpas. Demokratiska beslut och former ska genomsyra samhället och inte göra halt
vid ekonomin och den kapitalistiska äganderätten. Demokratins former ska vara
deltagande och bäras upp av självförvaltande arbetsplats- och områdesförsamlingar.
Riksdagen utses genom fria och direkta val med allmän rösträtt. En oundgänglig
del i arbetar- och folkstyret är fullständiga demokratiska fri- och rättigheter,
yttrande- och tryckfrihet, församlings- och organisationsfrihet. Dessa medborgerliga rättigheter tillhör arbetarklassens mest ovärderliga erövringar. Politikerprivilegier och korruption bekämpas.

Fred
13. Socialisters målsättning är en värld i fred utan militära rustningar och
väpnade konflikter. Därför verkar vi mot imperialistiska interventioner, NATO-medlemskap och militärallianser, för nedrustning, avveckling av vapenexport
och militärapparater. Arbetarrörelsen ska gå i spetsen för internationella fredsrörelser.
Internationalism
14. I kampen för en demokratisk socialism söker vi samarbete med socialister
och arbetarrörelse över hela jorden. En svensk arbetare ha inga gemensamma
intressen med den svenska kapitalistklassen utan med arbetande och förtryckta
i alla länder. På samma sätt tillbakavisar vi alla tankar om ”svenskhet” i motsättning till personer i vårt land med rötter från andra länder. Alla arbetare oavsett
hårfärg eller födelseort måste hålla ihop mot borgerlig politik. Svenska arbetare
har inga gemensamma intressen med överklass och profitörer.
Mot kapitalismens internationella organisering, uttryckt av exempelvis den europeiska unionen, måste sättas arbetarnas internationella förening. Det gäller både
för den dagliga kampen och för vår strävan efter en ny världsordning. Socialismen
kan inte genomföras isolerat eller i underutveckling och fattigdom. Socialismen
förutsätter internationell samverkan. Som en konsekvens av den nödvändigheten
och våra övriga grunduppfattningar, har vi socialister anslutit oss till den socialistiska världsrörelsen Fjärde Internationalen.
15. En socialistisk samhällsomvandling kan inte garanteras i ett enskilt land om
stora delar av världen fortfarande är kapitalistiska. Socialismen innebär att arbetare över hela vårt klot gemensamt bygger vår framtid. Den globaliserade kapitalismen kan inte ersättas av nationella projekt utan av en internationell socialistisk
värld där olika nationers frihet respekteras men där alla nationers samarbete är
en nödvändighet.

