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 högernationalism och ren fascism - mot
demokrati, jämlikhet och mänsklig solidaritet.

Men samtidigt samlas miljoner i global klimatkamp och motstånd. Nya generationer
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 möjligheter och bryta
med undfallenhet och alternativlöshet. Unga klimataktivister har visat hur en global rörelse
utan motstycke kan ställas på fötter för radikala miljöåtgärder. 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, systemförändrande 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 börsspekulanter och
kapitalister vägleds av profit, inte samhällsansvar. För en resursbevarande 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.



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 med våra erfarenheter och förmåga
överallt där vi har möjlighet, i synnerhet i Vänsterpartiet där många deltar. Vi kan bistå med
mångåriga fackliga erfarenheter, folkrörelseaktivism och klasskamp, internationell
inspiration från rättvisestrider och ekosocialistisk 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 socialistiskt 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.

