
Det Sorte Panter Partis tipunkts-program

Ifølge Bobby Seale blev partiets ti-punkts program affattet af Huey P. Newton i oktober 1966. Dette 
betegnede oprettelsen af panterpartiet. I programpunkt 3 stod oprindelig i stedet for kapitalisterne: 
»den hvide mand«.

Hvad vi ønsker - Hvad vi mener.
1.
Vi ønsker frihed. Vi ønsker magt til at bestemme vort sortesamfunds fremtid.
Vi mener at sorte mennesker ikke vil være frie før vi er i stand til at bestemme vor skæbne.

2.
Vi ønsker fuld beskæftigelse for vort folk.
Vi mener at forbundsregeringen er ansvarlig for og har pligt til, at give ethvert menneske arbejde 
eller en garanteret indkomst. Vi mener, at hvis den hvide amerikanske forretningsmand ikke vil 
skaffe fuld beskæftigelse, skal rådighedsretten til produktionsmidlerne tages fra 
forretningsmændene og overdrages til samfundet således at menneskene i samfundet kan organisere 
sig, og beskæftige alle og frembringe en høj levestandard.

3.
Vi ønsker en afslutning på kapitalisternes udplyndring af det sorte bysamfund.
Vi mener, at den racistiske regering har bestjålet os, og nu ønsker vi den gamle gæld på fyrre acres 
land og to mulddyr tilbagebetalt. Fyrre acres land og to mulddyr blev lovet os for 100 år siden som 
erstatning for slavearbejdet og massemordene på sorte mennesker. Vi vil acceptere betalingen i
gangbar mønt, som vil blive fordelt mellem vore mange samfund. Tyskerne hjælper nu jøderne i 
Israel på grund af folkemordet på det jødiske folk. Tyskerne myrdede seks millioner jøder. De 
amerikanske racister har deltaget i nedslagtningen af mere end halvtreds millioner sorte mennesker.
Derfor føler vi det er et beskedent krav vi opstiller.

4.
Vi ønsker ordentlige boligforhold, egnet til menneskelig beboelse. Vi mener, at hvis de hvide 
husejere ikke vil tilvejebringe ordentlige boligforhold for vort sorte samfund, skal 
boligejendommene og jorden gøres til kooperativer således, at vort samfund med hjælp fra 
regeringen kan bygge og tilvejebringe ordentlige boligforhold for folket.

5.
Vi ønsker at vort folk skal have undervisning, der blotlægger det dekadente amerikanske samfunds 
natur. Vi ønsker undervisning, der lærer os vor virkelige historie og vor rolle i det nuværende 
samfund.
Vi tror på et uddannelsessystem, som giver vort folk viden om sig selv. Hvis et menneske ikke har 
viden om sig selv og sin stilling i samfundet og verden, har det ikke mange chancer for at anskue 
sig selv i forhold til noget som helst andet.

6.
Vi ønsker alle sorte mænd fritaget for militærtjeneste. Vi mener, at sorte mennesker ikke skal være 
tvunget til at kæmpe i en hær, der skal forsvare en racistisk regering, som ikke beskytter os. Vi vil 
ikke kæmpe og dræbe andre farvede mennesker i verden, der ligesom sorte mennesker er
ofre for Amerikas hvide racistiske regering. Vi vil beskytte os selv imod den tvang og den vold, som 
udøves af det racistiske politi og det racistiske militær, med ethvert nødvendigt middel.

7.
Vi ønsker en Øjeblikkelig afslutning på politiets brutalitet imod, og mord på sorte mennesker.



Vi mener, at vi kan stoppe politibrutaliteten i vort sorte samfund ved at organisere sorte 
selvforsvarsgrupper, som har til formål at forsvare vort sorte samfund mod racistisk 
politiundertrykkelse og brutalitet. Paragraf to i USA's forfatning giver os ret til at bære våben. Vi 
mener derfor, at alle sorte mennesker bør bevæbne sig i selvforsvar.

8.
Vi ønsker frihed for alle sorte mennesker, der holdes indespærret i forbunds-, stats-, og byfængsler.
Vi mener, at sorte mennesker skal løslade s fra de mange fængsler fordi de ikke har modtaget en 
rimelig og upartisk retssag.

9.
Vi ønsker at alle sorte mennesker, når de bringes for retten skal have deres sag behandlet af 
nævninge, som består af ligemænd eller folk fra deres sorte samfund, som foreskrevet
i De forenede Staters forfatning.
Vi mener at domstolene bør følge De forenede Staters forfatning. Den 14. tillægserklæring til De 
forenede Staters grundlov giver en mand ret til at blive dømt af sine ligemænd. En ligemand er en 
person med samme økonomiske, sociale, religiøse, geografiske, miljømæssige, historiske og
racemæssige baggrund. For at opfylde dette vil retten blive tvunget til at udpege en jury fra det sorte 
samfund, som den sorte anklagede kom fra. Vi er blevet og bliver dømt af helt hvide juryer, som 
ikke forstår »den almindelige mand« fra det sorte samfund.

10.
Vi ønsker land, brød, beboelse, uddannelse, beklædning, retfærdighed og fred. Og som vort 
vigtigste politiske mål, en FN-overvåget folkeafstemning, der skal afholdes i hele den sorte koloni i 
hvilken kun sorte koloniale undersåtter må deltage, i det formål, at bestemme sorte menneskers 
ønsker med hensyn til deres nationale fremtid.

(Dette programpunkt slutter med at citere USA's afhængighedserklæring).


