Þau verða öll að víkja!
Kerfið verður að víkja!

Sem sósíalistar teljum við að það þurfi
ekki aðeins nýja ríkistjórn heldur einnig
kerfislægar breytingar. Kapítalismann er ekki
hægt að endurbæta. Á meðan kapítalisminn
er við lýði verður rót vandans ennþá til staðar.
Alþjóðleg dæmi eins baráttan í Grikklandi sýna
þörfina um að skilja við kapítalismann . Vinstri
flokkurinn Syriza komst til valda í Grikklandi
árið 2015, þar sem kreppa hefur staðið yfir
síðastliðin 10 ár. Flokkurinn hafði mikinn
stuðning vegna framsækinnar stefnu þeirra
um skattlagningu þeirra ríku, fjárfestinga
í velferðarkerfinu, hækkun eftirlauna,
lágmarkslauna o.fl. Hins vegar gekk þetta ekki
upp vegna þess að þeir reyndu að semja við
fulltrúa kapítalismans í Evrópusambandinu,
Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og fleiri og héldu
það nóg að fara hálfa leið.
Rót vandans er ekki spillta ríkisstjórnin heldur
kapítalisminn sem þau verja.

Íslendingar hafa enn einu sinni sýnt fram á
að þeir séu tilbúnir að mótmæla og krefjast
breytinga. Mótmælin 5. apríl voru ein þau
stærstu í sögu Íslands.
En breytingarnar hafa einungis verið
yfirborðskenndar. Ríkisstjórnin verður að
víkja og við þurfum nýjar kosningar strax!
Öll ríkisstjórnin saman stendur af sömu
spilltu elítunni sem sér um að þau og hin ríku
hagnist. Panamaskjölin eru aðeins toppurinn
á ísjakanum. Panamaskjölin, skatta svik, fríir
kvótar fyrir þingmenn og fleira sýnir hvernig
spilling er hluti af rotnandi kerfi kapítalismans.
Samtímis og ríkistjórnin veitir þeim ríku
skattalækkanir þá sker hún niður bætur hinna
fátæku og hunsar kröfur almennings um nýja
stjórnarskrá þar sem hún ógnar valdastöðu
þeirra.
Afleiðingarnar eru samfélag þar sem
heilbrigðiskerfið er að molna. Byggingu nýs
spítala hefur verið frestað og það er og verður

enn dýrara að fá heilbrigðisþjónustu. Skólum
er lokað og laun lækka í opinbera geiranum.
Ríka fólkið kemur peningunum sínum í skatta
skjól á meðan almenningur berst við að borga
skuldir sínar, halda heimilum sínum og lifa
við viðunandi lífsskilyrði.
Fyrir liggur krafa um að ríkisóstjórnin
segi af sér, um kosningar og það vekur upp
spurninguna: Hvað þurfum við í staðinn?
Því miður eru engir af fjórflokkunum að
ögra kapítalíska kerfinu sem ber hagsmuni
stórfyrirtækja og elítunnar fyrir brjósti.
Vinsældir Pírata sýna að fólkið í landinu eru
komin með nóg af gamla kerfinu og vilja
eitthvað annað í staðinn. Á meðan Píratar hafa
góðar hugmyndir um lýðræði og gegnsæi,
þá eru stefnur þeirra varðandi hagkerfið og
mörg önnur mál óljós. Verkföll síðasta árs og
núverandi mótmæli undirstrika mikilvægi
fjöldahreyfinga. Pólitískt afl sem stendur fyrir
grundvallarbreytingum þarf að byggja sig á
þessum hreyfingum.

Sósíalísk áætlun til að laga núverandi ástand:
• Að útvíkka mótmælin þannig að þau verði einnig að verkföllum á vinnustöðum,
skólum og háskólum svo ríkistjórnin falli.
• Almenningur í mótmælum og á vinnustöðum þurfa skýrt pólitískt verkfæri til að
ögra gamla spillta kerfinu. Slíkur flokkur verður að byggja á mótmælunum og taka
mið af starfsmönnum, unga fólkinu, lífeyrisþegum og fleirum.
• Lýðræðislega og virka baráttu verkalýðsfélaga um hækkun launa, sérstaklega hjá
starfsmönnum með lág laun t.d. í opinbera geiranum.
• Brjótum reglur kapítalísku elítunar með því að:
• Stoppa alla einkavæðingu, til dæmis á orku og fiski
• þjóðnýtum bankana og stórfyrirtækin undir lýðræðislegri stjórn almennings
• Notum auðlindirnar til að fjárfesta í samfélaginu: heilbrigðisþjónustu,
menntun, velferð aldraðra og öryrkja sem og störfum um allt land.

Skrifað af sósíalistum á Íslandi í samstöðu með:
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