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Vår planet brinner - överlevnad och socialism 

KOM Med I SOCIaLISTISK POLITIK 
FÖr arBeTarrÖreLSenS OCH VÄnSTernS 

SOCIaLISTISKa FÖrnYeLSe

Klimatkris, högerextremism och fascism. Vår värld är i fara. Den kapitalistiska 
rovdriften på livets förutsättningar leder till artdöd och ekologiska kollapser, 
hunger, krig och massflykt. I skuggan av nyliberalismens härjningar växer höger-
nationalism och ren fascism - mot demokrati, jämlikhet och mänsklig solidaritet.

Men samtidigt samlas miljoner i global klimatkamp och motstånd. Nya generatio-
ner diskuterar demokratiska socialistiska lösningar, till och med i USA. Folkliga 
protester utvecklas från Amazonas till Hongkong. Och människans möjligheter, 
kunnande och förutsättningar att lösa kriserna är egentligen väldiga, om dagens 
ekonomiska och politiska hinder övervinns; den kapitalistiska vinstjakten och de 
borgerliga eliternas makt.

För arbetarrörelsen och vänstern gäller att ta fasta på mänsklighetens möjlighe-
ter och bryta med undfallenhet och alternativlöshet. Unga klimataktivister har 
visat hur en global rörelse utan motstycke kan ställas på fötter för radikala miljö-
åtgärder. Exemplet kan följas när det gäller välfärd, jämlikhet och demokratiska 
rättigheter, både globalt och här hemma. Men det kräver att arbetarrörelsen och 
vänstern står upp mot marknadstyranni och kapitalets herravälde, mobiliserar 
krafterna underifrån och konfronterar dagens system och maktförhållanden.

SOCIALISTISK POLITIK verkar för att bygga en stark vänsteropposition med 
alla krafter som är beredda att kämpa för att stoppa dagens förödande utveckling, 
bryta den onda cirkeln och bana väg ut ur den kapitalistiska återvändsgränden.
Det handlar om att stärka de sociala rörelser som underifrån samlar människor 
till klimatkamp och välfärdsförsvar, demokratiska och fackliga rättigheter, 
flyktinghjälp och internationell solidaritet. Det är i de många människornas 
självverksamhet nyckeln till förändring ligger. Det är kraften underifrån som kan 
försätta berg, tvinga eliterna till eftergifter, bryta ny mark och ställa nya, system-
förändrande lösningar på dagordningen. Parlamentarisk verksamhet är följden, 
inte drivkraften.

Det betyder att sluta tiga om socialism. Kapitalismen har inga lösningar på vår 
tids överlevnadsfrågor. Storbolag och finansmarknader som styrs av börsspeku-
lanter och kapitalister vägleds av profit, inte samhällsansvar. För en resursbeva-
rande och jämlik hushållning med hållbar klimatplanering krävs socialisering av 
finansvärld och storbolag under demokratisk kontroll, gemensamt ägande och 
löntagarmakt. En demokratisk ekosocialism. Stalinismens skräckvälden var och 
är motsatsen.
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Det innebär att förena kampen för socialistiska lösningar med människors 
frigörelse från alla förtryckande system; klassvälde, patriarkat, könsmakt och 
etnisk underordning. Här ska arbetarrörelsen och vänstern vara en plog för alla 
förtryckta och maktlösa.

SOCIALISTISK POLITIK, f d Socialistiska Partiet, vill bidra där vi har förmå-
ga och erfarenhet överallt där vi har möjlighet, i synnerhet i Vänsterpartiet där 
många deltar. Vi kan bistå med mångåriga fackliga erfarenheter, folkrörelseakti-
vism och klasskamp, internationell inspiration från rättvisestrider och ekosocia-
listisk kamp över hela jorden, socialistisk folkbildning och, inte minst, frihetliga 
socialistiska och antikapitalistiska perspektiv mot dagens nyliberala finansvälde 
och rasistiska högerreaktion.

Socialistisk Politik är fortsättningen på en mångårig politisk strömning inom 
arbetarrörelsens vänster. Vår strävan är att med Vänsterpartiet bygga ett soci-
alistiskt massparti i Sverige som bärs fram av livskraftiga sociala rörelser och 
mobiliseringar. Genom vår internationella tillhörighet i världsrörelsen Fjärde 
Internationalen kan vi bidra med globala erfarenheter. Låt oss tillsammans skapa 
en stark vänster som återtar samhällsinitiativet och blir den politiska rösten för 
alla underordnade, maktlösa, diskriminerade och nedtryckta - för ett jämlikt och 
solidariskt samhälle med klimatansvar för kommande generationer.

Kom med i Socialistisk Politik, för arbetarrörelsens och vänsterns socialistiska 
förnyelse.
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SOCIaLISTISK POLITIKS grundSaTSer 

Människans möjligheter
1. Det är idag möjligt att använda våra samlade kunskaper och produktionsresur-
ser 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 mänsk-
liga 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 hän-
der. 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 verk-
samheter 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 ener-
gianvändningen (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.
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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 soli-
daritet och kollektivt tänkande: Genom ett pensionssystem som leder till att vi 
ska sitta med börsrapporter framför oss och flytta pengar istället för att gemen-
samt 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 arbetskam-
rater i personliga samtal med chefen. Genom att skikta arbetarklassen med infö-
rande 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 moder-
na arbetarklass, folkmajoriteten, kring dess gemensamma intressen och mot-
verka 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.

Självständig organisering för gemensam kamp
8. Den systematiska underordningen av kvinnorna är fast rotad i alla existeran-
de samhällssystem. Inom varje klass är kvinnorna underordnade. Kampen mot 
klassorättvisorna måste förenas med kampen för kvinnornas frigörelse och mot-
stånd 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.
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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 majorite-
ten, 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 borger-
ligheten som hindrar de arbetandes egen strävan.

revolution
11. Att bryta den härskande klassens makt och påbörja uppbygget av ett socialis-
tiskt 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 kuppma-
keri. Omvandlingen ska ske fredligt. Det förutsätter att de stora arbetande grup-
perna 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 bekäm-
pas. 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 områdesförsam-
lingar.

Riksdagen utses genom fria och direkta val med allmän rösträtt. En oundgäng-
lig del i arbetar- och folkstyret är fullständiga demokratiska fri- och rättigheter, 
yttrande- och tryckfrihet, församlings- och organisationsfrihet. Dessa medbor-
gerliga rättigheter tillhör arbetarklassens mest ovärderliga erövringar. Politiker-
privilegier och korruption bekämpas.
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Stadgar antagna vid Socialistiska Partiets 27:e kongress 

STadgar FÖr SOCIaLISTISK POLITIK

1. Socialistisk Politik är en mångårig politisk strömning inom arbetarrörelsens 
vänster i Sverige. En aktivist- och idégemenskap med syfte att politiskt inspirera 
och förstärka arbetar- och vänsterrörelsen för antikapitalistisk kamp och socia-
listisk samhällsförändring. Organisationen är ansluten till världsrörelsen Fjärde 
Internationalen som utgör en mångfald av demokratiska och internationalistiska 
socialistiska organisationer världen runt, inspirerade av en antistalinistisk revo-
lutionär marxism.

KOnFerenS
2. a. Konferensen är Socialistisk Politik högsta beslutande organ och utgör en 
politisk samling av hela organisationen.
b. Organisationens konferens hålls senast inom två år efter föregående konferens. 
c. Om 1/3 av organisationens medlemmar eller en majoritet av styrelsen så begär, 
skall styrelsen inom en månad kalla till extra konferens.

Fred
13. Socialisters målsättning är en värld i fred utan militära rustningar och väpna-
de konflikter. Därför verkar vi mot imperialistiska interventioner, NATO-med-
lemskap och militärallianser, för nedrustning, avveckling av vapenexport och mi-
litärapparater. 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 intres-
sen 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 euro-
peiska 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 socialis-
tiska världsrörelsen Fjärde Internationalen.
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d. Kallelse till reguljär konferens skall vara ute hos organisationens medlemmar 
tre månader före konferensen. Varje kallelse till konferens innebär automatiskt 
att en diskussionsperiod öppnas. Med kallelsen skall följa huvuddokument eller 
resolutionsförslag på de områden där konferensen skall fatta beslut.
e. Övriga dokument eller resolutioner samt motioner skall tillställas medlemmar-
na minst en månad före reguljär konferens.
f. Ändringsförslag och omarbetningar av de dokument, resolutioner eller mo-
tioner som inkommit i stadgeenlig tid, är tillåtna till dess att beslut i frågan skall 
fattas av konferensen.
g. Organisationens konferenser är delegatsmöten om inte styrelsen annat 
beslutar. Delegater väljs i valkretsar fastställda av styrelsen och i proportion till 
medlemsantalet i respektive valkrets.
Tillvägagångssättet i övrigt beslutas av styrelsen. Medlemmar i styrelsen har 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på konferensen. Alla medlemmar har närva-
rorätt på konferensen.
h. Styrelsen ansvarar för konferensens sammankallande och förberedelser.
i. Bokslut över organisationens kassor skall vara avslutade en månad före konfe-
rensen.
j. Vid konferensen väljs en styrelse med suppleanter. Dessutom väljs två revisorer 
med uppgift att revidera organisationens kassor vid minst varje räkenskapsårs 
slut och till konferenserna. Dessa val sker genom acklamation, eller om någon 
konferensdeltagare så begär, genom sluten omröstning.

STYreLSen 
3.1. a. Styrelsen sammanträder minst en gång var fjärde månad och är mellan 
konferenserna organisationens högsta beslutande organ.
b. Styrelsens reguljära sammanträden sammankallas av det verkställande utskot-
tet (VU) eller på begäran av minst 1/3 av styrelsens medlemmar.
c. Suppleanter till styrelsen kallas enligt VU-beslut.
d. För beslutsmässighet krävs närvaro av minst 2/3 av styrelsens medlemmar på 
mötet (medlemmar kan vara ersatta av suppleanter).
3.2. a. Styrelsen väljer inom sig ett verkställande utskott. VU är ansvarigt inför 
styrelsen. Det verkställer styrelsens beslut och utgör organisationens ledande 
organ mellan styrelsemöten. 
b. VU skall vara en minoritet av styrelsens medlemsantal.
c. För beslutsmässighet krävs närvaro av mer än hälften av VU:s medlemmar.

dISTrIKT
4. Styrelsen kan besluta att upprätta ett distrikt av två eller flera lokalföreningar 
inom ett begränsat område.
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LOKaLFÖrenIngar
5.1. Organisationens grundorganisation är lokalföreningen. Föreningen orga-
niserar medlemmarna inom ett visst geografiskt område, en stad eller mindre 
samhälle.
5.2. Lokalföreningens uppgift är att inom ramen för konferensens och styrelsens 
beslut ansvara för organisationens verksamhet inom sitt geografiska område.
5.3. Beslut om att bilda av lokalföreningar godkänns av styrelsen.
Lokalföreningen väljer en lokalstyrelse vars uppgift är att leda föreningens arbete 
på orten samt ansvara för kontakterna med riksorganisationen.
5.4. Högsta beslutande instans i en lokalförening är det allmänna medlemsmötet. 
Medlemsmöte kallas av lokalstyrelsen. Om minst 1/3 av lokalföreningens med-
lemmar så kräver, inkallas extra föreningsmöte. 
5.5. Lokalföreningen organiserar medlemmarna i de miljöer och kring de aktivi-
teter som föreningen beslutat. Medlemmar kan dessutom organiseras på andra 
sätt i fackföreningar, sociala rörelser eller andra forum och verksamheter.

MedLeMSVILLKOr
6.1. Kraven för medlemskap är:
a. Stöd åt vårt grundläggande program.
b. Deltagande i verksamheten efter förmåga. 
c. Lojalt arbete i enlighet med organisationens stadgar och beslut.
d. Regelbundet erläggande av medlemsavgiften.
6.2. Styrelsen och lokalföreningars styrelser följer regelmässigt upp medlemsut-
veckling och enskilda medlemmars status. 
6.3. Ansökan om medlemskap sker till lokalförening eller, där sådan saknas, till 
organisationen centralt.

deMOKraTI OCH anSVar
7.1. Varje medlem och organ i organisationen förväntas följa demokratiskt fattade 
beslut på olika nivåer.
7.2. Under diskussionsperiod inför konferens eller liknande möten inom
organisationen ansvarar styrelsen för att initiera och organisera upp den interna
diskussionen. 
7.3. a. Socialistisk Politik erkänner rätten till tendens- och fraktionsbildning på 
en uttalad plattform. Detta innebär att varje medlem har rätt att inom organisa-
tionens diskussionsforum organisera en opinion i olika frågor. Rätten till ten-
densbildning innebär även att bedriva opinion öppet under organisationens och 
styrelsens insyn.
b. En tendens eller fraktion som omfattar minst 5 procent av organisationens 
medlemmar garanteras automatiskt rätten till inledningar på medlemssamman-
komster på riks-, regional och lokalnivå. 
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c. När tendenser och fraktioner förekommer vid val av delegater till konferens 
sker en nationell utjämning av delegaterna som garanterar respektive tendens 
proportionell representation på konferensen.
d. En tendens som omfattar minst 10 procent av organisationens medlemmar 
eller det antal konferensdelegater som svarar mot denna procentsats skall repre-
senteras i styrelsen.
7.4. Styrelsen ansvarar för att intern medlemsinformation ges ut där varje med-
lem har rätt att föra ut sina åsikter. Inläggen kan begränsas i längd, dock inte i 
motioner eller deklarationer från erkända tendenser enligt ovan.

eKOnOMI
8.1. Varje medlem betalar en regelbunden avgift till organisationen efter
överenskommelse med lokalföreningen. Principerna för uttaxering och
minimiavgiftens storlek bestäms av styrelsen eller konferens.
8.2. Centrala anställningar inom organisationen godkänns av styrelsen. 

dISCIPLIn
9.1. Mot medlemmar som bryter mot organisationens krav på medlemskap kan 
följande sanktioner vidtagas: Varning och uteslutning.
Medlem som inte erlagt medlemsavgift under sex månader anses ha utträtt ur 
organisationen och avförs ur medlemsregistren.
Dessa sanktioner vidtas av lokalföreningen eller styrelsen (med minst
2/3 majoritet). Uteslutning verkställs av konferensen.
Varje medlem som har sanktion att vänta skall informeras skriftligt i god tid för 
att ges möjlighet att appellera mot sanktion inför styrelsen.

PuBLIKaTIOner
10.1. Organisationens tidning (veckotidningen Internationalen), teoretiska 
tidskrifter, pamfletter och andra publikationer med nationell spridning liksom 
nationell närvaro på sociala media ligger under styrelsens ansvar. 
10.2. Olika publikationer med lokal inriktning ligger under lokala styrelsers an-
svar.

STudIer
11.1. Styrelsen ansvarar för att planera, leda och överblicka politiska studier inom 
organisationen samt anordna landsomfattande och ämnes/områdesinriktade 
medlemsutbildningar. 

STadgar
12.1. Stadgar kan endast ändras av konferens med 2/3 majoritet.
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