Hva kommunistene vil
V

i marxist-leninister vil avskaffe kapitalismen. Den er et historisk
utlevd system som nå truer hele menneskeheten og kloden vi
lever på. Skal sivilisasjonen overleve og utvikle seg, er sosialistisk
revolusjon og kommunisme eneste svar. Men kapitalistene gir ikke
fra seg makt og privilegier frivillig.

A

rbeiderklassens kvinner og menn er den krafta som kan gjøre
ende på kapitalismen, ved at de samler fiskere og småbønder, ungdom og intellektuelle omkring seg for å velte den klassen
som styrer storkapitalen, politikerne og staten – borgerskapet.

F

or at arbeiderklassen skal makte denne oppgaven, trenger den
skolering og bevisstgjøring om sin egen rolle. Den trenger teori
og praktisk ledelse for å ruste seg til revolusjon. Den trenger sitt
eget klasseparti, et parti av et helt annet kaliber enn prateklubbene på Stortinget, enten de kaller seg røde, grønne eller blå.

K

ommunistisk plattform har tatt mål av seg til å gjenreise arbeiderklassens parti. Det som en gang var slike partier, først NKP
og siden AKP (m-l), har råtnet innenfra og gått til grunne. Men
kommunismen og marxismen-leninismen har ikke gått til grunne,
dens ideer og tanker er udødelige.

V

i ser vi det som vår plikt å gjøre vårt til å gjenreise klassens parti,
til å skape et kommunistisk parti på marxismen-leninismens
grunn. Det er en hard jobb å kjempe for revolusjonen og for kommunismen. Det stiller krav til folk og organisasjon. Det fins ikke noe
mer krevende, men det fins heller ikke noe mer meningsfylt enn å
kjempe for din klasse, for framtida og for et bedre samfunn. Vi
trenger folk som duger. Vi trenger kanskje deg.
Mer om hvorfor
kommunistene vil avskaffe
kapitalismen – snu arket

– og hvorfor vi vil det
K

risa i Europa med massearbeidsløshet, lønnsnedslag og slakting
av tilkjempa velferdsgoder for titalls millioner viser at den herskende klassen – borgerskapet – har mistet sin rett til å styre samfunnet. Et system der 1 prosent vasser i rikdom på bekostning av 99
prosent av verdens befolkning, har ikke livets rett.

D

en herskende klassen har gått på trynet, og nå vil den sende
oss alle utfor stupet. Korrupsjon og spekulasjon er det typiske
for dagens samfunn. Hele land settes under administrasjon av
kapitalistenes monopolkonstruksjon, EU. Folkets tillit til det parlamentariske spillet daler. Borgerklassen svarer med fascisme. Både
gjennom å skjerpe statens overvåking og maktorganer, og ved å
oppmuntre fascistiske og rasistiske organisasjoner.

N

orge har så langt styrt unna mange av krisevirkningene. Det
skyldes vår spesielle oljebaserte økonomi. Ved siden av olja
driver Norge som våpeneksportør, i spann med USA. Dette er
faktorer som utsetter krisa i Norge ei stund til.

M

en ikke en gang det styrtrike Norge med ei såkalt rødgrønn
regjering byr sin egen ungdom noen framtid. Skyhøye priser
gjør at unge ikke har råd til å skaffe seg bolig. Kapitalen stjeler
også fra sjuke og gamle. Pensjoner kuttes, trygder avskaffes. På
kapitalens vegne angriper politikerne arbeiderne og folkeflertallet.

I

mperialisme betyr krig. Norge har blitt en krigførende imperialistmakt som ruster seg til nye kriger i regi av eller på diktat fra NATO
og USA. NATOs kriger blir ført i «demokratiets og humanismens»
navn mot undertrykte nasjoner og folk for å rane ressursene og ta
markedsandeler fra imperialistiske rivaler. Vi sier: Nei til krise og krig!
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