
grundsatser 



Människans möjligheter
1. Det är idag möjligt at aaväada våra samlade kuaskaper och produktoasresurser tll at rätvist 
fördela jordeas resurser med häasya tll de ramar som aaturea ger. Det är möjligt at ge alla 
mäaaiskor på jordea livsmedel, bostäder, hälsovård, utbildaiag och bra livsförutsätaiagar.

Kapitalism
2. Det kapitalistska systemet som domiaerar vår jord står emellertd hiadraade i vägea. 
Kapitalismeas gruadläggaade drivkraf är viastjaktea som går före mäaskliga behov eller häasya tll
aaturea. Det orsakar et gigaatskt slöseri, krig, svält, orätvisor och förstörelse av resurser. 
Klimatkrisea är ea ytersta koasekveas av kapitalismeas viastdrif och kaa bara lösas om det 
mäaskliga samhällets behov och vår jords förutsätaiagar säts före kapitaliatresset.

3. Kapitalistklassea är dea klass som äger och koatrollerar samhällets viktgaste ekoaomiska 
tllgåagar  storföretag, baaker, försäkriagsbolag och kreditasttut, fastghets- och byggbolag, viktga
eaergi- och aaturtllgåagar samt domiaeraade massmedia. Geaom sia koatroll över dessa 
tllgåagar styr deaaa lilla miaoritet samhällets utveckliag och tllvaroa för miljarder mäaaiskor

Socialism
4. För at mäasklighetea ska ha ea chaas at förverkliga siaa möjligheter krävs at kapitalismeas 
förslösaade exploateriag ersäts av socialistsk hushållaiag
De avgöraade delaraa i ekoaomia måste socialiseras och ligga i hela folkets häader. Det gäller 
baaker, storföretag, försäkriagsbolag, gruvor och aaturtllgåagar. Dessa ekoaomiska resurser måste 
aaväadas på et demokratskt plaaerat sät tll ayta för oss alla. Iate som idag för profter åt et 
fåtal kapitalister, spekulaater och högiakomstagare. Stora delar av samhällsservicea som skolor, 
sjukvård, järaväg, post, vård och omsorg var tdigare helt i samhällets ägo.

Uader dea ayliberala vågea fråa 1980-talet har stora delar av dessa verksamheter privatserats, 
bolagiserats och ställts tll markaadeas förfogaade. Så har verksamheter som tdigare var 
uadaadragaa markaadsekoaomia dragits ia i dea och möjliggjort aya fält för kapitalistska profter. 
Dessa verksamheter måste saarast återsocialiseras. Iaga kapitalistska företag i vård, skola, omsorg,
järaväg, post, telekom.

Överlevnad
5. Hotet mot vår livsmiljö och dea pågåeade klimatöräadriagea är avgöraade och för hela 
mäasklighetea. Miljöförstöriagea och dea klimatöräadraade eaergiaaväadaiagea (fossila 
bräaslea) liksom avskogaiag, utiskaiag, artutrotaiag etc. gruadas i at de ekoaomiska beslutea 
fatas av kapitalistska företag med saabba profter och avkastaiag tll akteägaraa som ledstjäraa.

För at rädda jordea måste beslutea istället fatas utfråa mäaaiskors behov och med häasya tll 
vad aaturea tål. Kapitalisteraa måste fråatas maktea över vårt jordklot. Gröa politk är eadast 
möjlig om dea kombiaeras med röd politk. Ea rödgröa omställaiag är vårt mål

Nyliberalism
6. Borgarklassea har med sia ayliberala politk medvetet sökt slå söader all solidaritet och kollektvt
täakaade: Geaom et peasioassystem som leder tll at vi ska sita med börsrapporter framför oss 
och flyta peagar istället för at gemeasamt diskutera hur ea aastäadig levaadsaivå för våra äldre 
ska kuaaa garaateras. Geaom iaföraade av iadividuella löaesystem för at vi istället för at säkra 
våra löaer geaom sammaahållaiag, ska framhäva oss själva geatemot våra arbetskamrater i 
persoaliga samtal med chefea. Geaom at skikta arbetarklassea med iaföraade av olika fuaktoaer 



och med skapaadet av et B-lag geaom tdsbegräasade aaställaiagar och iahyrd arbetskraf. 
Arbetarrörelsea måste utmaaa alla dessa ayliberala splitriagsprojekt.  

Den moderna arbetarklassen
7. Idag består dea yrkesverksamma folkmajoritetea i Sverige och i stora delar av världea av 
löaearbetare i uaderordaad ställaiag som är beroeade av at sälja sia arbetskraf. Löaearbetaraa 
har ökat, iate miaskat i aatal. At samla deaaa moderaa arbetarklass, folkmajoritetea, kriag dess 
gemeasamma iatressea och motverka förtryck, fördomar och splitriag efer köa, ålder, aatoa, 
språk, yrke osv är aödväadigt för at kuaaa geaomföra ea socialistsk omvaadliag. Dea moderaa 
arbetarklassea måste gå i spetsea för alla förtryckta för at aå framgåag.

Självständig organisering för gemensam kamp
8. Dea systematska uaderordaiagea av kviaaor är fast rotad i alla existeraade samhällssystem. 
Iaom varje klass är kviaaoraa uaderordaade. Kampea mot klassorätvisoraa måste föreaas med 
kampea för kviaaoraas frigörelse och motståad mot sexism, det vill säga uaderordaiag geaom köa 
eller sexuell läggaiag. Det sker iate automatskt som ea del av klasskampea utaa kräver ea 
självstäadig kviaaorörelse och ea kämpaade femiaism. På motsvaraade sät behöver alla 
uadertryckta grupper gå sammaa -  etaiska, aatoaella och sexuella miaoriteter, sexuella - för at 
hävda siaa iatressea. 

Socialistskt alternatv
9. Två stora alteraatv har existerat iaom dea iateraatoaella arbetarrörelsea  det 
socialdemokratska och det kommuaistska. Båda har utvecklats bort fråa siaa urspruagliga 
frigöraade strävaadea. Staliaismea blev kommuaismeas uadergåag och arbetarklassea har förlorat
koatrollea över socialdemokrata.

Därför krävs ea återsamliag av dea moderaa arbetarklassea över foraa orgaaisatoasgräaser för vår
tds socialistska möjlighet. Alteraatvet måste orgaaiseras utaa at domiaeras av yrkespolitker och 
byråkrater. Det måste bäras upp av basmedlemmaraas egea aktvitet. Förtroeadevalda och 
fuaktoaärer ska iate tjäaa mer äa ea geaomsaitlig arbetarlöa. Iaom rörelsea måste såväl 
arbetaraas som kviaaoraas och aadras uaderordaiag motverkas och byråkratvälde stävjas. 
Rörelsea måste geaomsyras av fri debat och demokrat.

10. I kampea söker vi socialister samarbete med alla arbetare, ävea de som stöder aadra parter. Vi
arbetar iaom de fackföreaiagar som orgaaiserar majoritetea, ävea om deras ledaiagar är helt 
byråkratserade. Vårt mål är at omvaadla fackföreaiagaraa tll demokratska kamporgaaisatoaer. 
Vi strävar också efer at föreaa alla arbetarorgaaisatoaer och alla arbetaade mäaaiskor i aktoaer 
för våra gemeasamma iatressea. Däremot förkastar vi varje samarbete med borgerlighetea som 
hiadrar de arbetaades egea strävaa.

Revoluton
11. At bryta dea härskaade klasseas makt och påbörja uppbygget av et socialistskt samhälle 
iaaebär at majoritetea för första gåagea tar över styret av hela samhället.

Deaaa gruadläggaade omvaadliag kräver ea rad av djupgåeade reformer som vi i deaaa text 
beskrivit. Reformer så djupgåeade så at de förtjäaar at beteckaas som ea revolutoa

Dea kaa bara geaomföras av majoritetea och har iageatag at göra med kuppmakeri. 
Omvaadliagea ska ske fredligt. Det förutsäter at de stora arbetaade grupperaa är 



välorgaaiserade, medvetaa och beslutsamma aog för at demokratskt styra aäriagslivet och 
samhällsfuaktoaeraa.

Demokrat
12. Demokrat utgör arbetarrörelseas och sociala rörelsers livsluf. Auktoritära teadeaser, 
demokratiaskräakaiagar, högerreaktoa, rasism och fascism bekämpas. Demokratska beslut och 
former ska geaomsyra samhället och iate göra halt vid ekoaomia och dea kapitalistska 
ägaaderätea. Demokratas former ska vara deltagaade och bäras upp av självförvaltaade 
arbetsplats- och områdesförsamliagar.

Riksdagea utses geaom fria och direkta val med allmäa rösträt. Ea ouadgäaglig del i arbetar- och 
folkstyret är fullstäadiga demokratska fri- och rätgheter, ytraade- och tryckfrihet, församliags- 
och orgaaisatoasfrihet. Dessa medborgerliga rätgheter tllhör arbetarklasseas mest ovärderliga 
erövriagar. Politkerprivilegier och korruptoa bekämpas.

Fred
13. Socialisters målsätaiag är ea värld i fred utaa militära rustaiagar och väpaade koaflikter. Därför
verkar vi mot imperialistska iaterveatoaer,  ATO-medlemskap och militäralliaaser, för 
aedrustaiag, avveckliag av vapeaexport och militärapparater. Arbetarrörelsea ska gå i spetsea för 
iateraatoaella fredsrörelser.

Internatonalism
14. I kampea för ea demokratsk socialism söker vi samarbete med socialister och arbetarrörelse 
över hela jordea. Ea sveask arbetare ha iaga gemeasamma iatressea med dea sveaska 
kapitalistklassea utaa med arbetaade och förtryckta i alla läader. På samma sät tllbakavisar vi alla 
taakar om  sveaskhet  i motsätaiag tll persoaer i vårt laad med röter fråa aadra läader. Alla 
arbetare oavset hårfärg eller födelseort måste hålla ihop mot borgerlig politk. Sveaska arbetare 
har iaga gemeasamma iatressea med överklass och proftörer.

Mot kapitalismeas iateraatoaella orgaaiseriag, utryckt av exempelvis dea europeiska uaioaea, 
måste sätas arbetaraas iateraatoaella föreaiag. Det gäller både för dea dagliga kampea och för 
vår strävaa efer ea ay världsordaiag. Socialismea kaa iate geaomföras isolerat eller i 
uaderutveckliag och fatgdom. Socialismea förutsäter iateraatoaell samverkaa. Som ea 
koasekveas av dea aödväadighetea och våra övriga gruaduppfataiagar, har vi socialister aaslutt 
oss tll dea socialistska världsrörelsea Fjärde Iateraatoaalea.

15. Ea socialistsk samhällsomvaadliag kaa iate garaateras i et easkilt laad om stora delar av 
världea fortaraade är kapitalistska. Socialismea iaaebär at arbetare över hela vårt klot 
gemeasamt bygger vår framtd. Dea globaliserade kapitalismea kaa iate ersätas av aatoaella 
projekt utaa av ea iateraatoaell socialistsk värld där olika aatoaers frihet respekteras mea där 
alla aatoaers samarbete är ea aödväadighet. 


