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principerklæ ring
Foreløbig principerklæring for VS

Venstresocialisternes, mål er menneskets frigørelse i et socialistisk samfund. Ud
fra en marxistisk analyse af den internationale kapitalisme og af Danmark som et
led heri vil VS modarbejde kapitalistisk udbytning på alle områder og arbejde for
en styrkelse af det socialistiske alternativ.

Det kapitalistiske system
Kapitalismen er et verdenssystem. Gennem sine militære og økonomiske bindin ger er
Danmark integreret i den internationale kapitalisme, der overalt søger at bevare
en økonomisk, militær og politisk dominans og end ikke viger tilba ge for at føre
udryddelseskrig for at fastholde sine bastioner. Dette forhold viser sig
tydeligst, hvor folkene i u-landene rejser sig til kamp for national og social
selvstændighed mod kapitalismens krav på det globale herredømme.

Danmark er et klassesamfund. Det beherskes økonomisk af det mindretal, der ejer
eller administrerer produktionsapparatet, mens de ansatte er uden reel
indflydelse. Gennem arbejdsgivernes herredømme over arbejdsforhold, arbejds-
redskaber og arbejdsprodukter bliver lønmodtagerne fremmedgjort over for de res
eg'et arbejde.

Den kapitalistiske vareproduktion betyder ikke produktion for behov, men pro-
duktion for profit. Kapitalen udnytter sin magt over forbrugerne gennem mono-
polpriser og forbrugsbehov skabt gennem massiv påvirkning, mens de centrale
fællesbehov ikke tilfredsstilles.

Den økonomiske udviklingsfase, vi befinder os i, -monopolkapitalismen- er et
udtryk for en uundgåelig koncentration indenfor den privatejede industri og
finansverden. Den udemokratiske magtfordeling i samfundet bliver dermed skær p e t .
Kapitalmagten og dens repræsentanter håndhæver indflydelsen over alle
samfundsanliggender gennem erhvervslivets nøglepositioner,  kontrol over stør-
stedelen af dagspressen og de almindelige kommunikationsmidler samt gennem de
politiske partier.

Monopolkapitalismen har imidlertid ikke kunnet løse noge,n af d-en klassis-ke
kapitalismes problemer. De økonomiske kriser forekommer stadig med jævne mel-
lemrum, omend i afsvækket form på grund af oprustning og statsintervention. Den
ujævne udvikling af lande og områder tager t i l , og gennem statsindgreb må
skatteyderne i stadig højere grad garantere monopolernes profitter. Vel-
færdssystemet og den offentlige rammeplanlægnings inddragelse i det økonomi ske
liv udtrykker således et behov for at stabilisere det kapitalistiske sy stem.
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Trods alle proklamerede grundsætninger fører kapitalismen endvidere til store
sociale skel, som skaber ufrihed for den enkelte og uantagelige forskelle i
livsmuligheder fra individ til individ. I et kapitalistisk samfund er de tra-
ditionelle socialdemokratiske metoder for indkomstudjævning - socialpolitik og
progressiv beskatning- utilstrækkelige.

Staten i det nuværende samfund er ikke det reelle magtcentrum, men blot en
regulator af de økonomiske og retslige processer, hvis indhold og funktion er
bestemt af den kapitalistiske magtstruktur. Jævnsides med at statens politiske
indhold er trådt i baggrunden, er dens økonomiske betydning vokset, og den
stigende anvendelse af statsapparatet i monopolernes tjeneste er i dag det
grundlæggende træk i det økonomiske system. Systemet forudsætter ikke
befolkningens aktive deltagelse, og mulighederne for gennem parlamentet at øve
virkelig indflydelse på samfundsudviklingen er stærkt begrænset.

Mål og midler
Partiets mål er ophævelse af den private ejendoms- og rådighedsret til jord,
naturrigdomme og produktionsmidler; men socialisme er ikke blot en ændring af
samfundets ydre rammer. Den må samtidig betegne en ny form for mellemmen-
neskelige relationer, en ny prioritetsskala, en ny model for livsførelse og
kultur.

Ligesåvel som vi nu tager afstand fra kapitalismens umyndiggørelse af befolk
ningen, vil vi således også advare mod farerne for en teknokratisk dirigeret
statskapitalisme og -planlægning, som man har kendt den i Østeuropa. Selv om
vi må lære af alle erfaringer, må vi i denne forbindelse understrege, at der
ikke eksisterer noget samfund, der kan tjene som forbillede for vort fremtid-
ige programarbejde. Dertil er forskellene i udgangspunkt, økonomisk udvik-
lingstrin og politisk situation for store. Vi ønsker et samfund, hvor hver
ken enkeltpersoner eller byrokratiske grupper har mulighed for at dominere
over flertallet. Et samfund, der er karakteriseret ved samarbejde om alle
kollektive opgaver. """

Overgangen til et socialistisk samfundssystem må ske med befolkningsflertallets
aktive støtte. Det er Venstresocialisternes primære opgave at skabe et sådant
bevidst socialistisk flertal i den danske befolkning. Dette forudsæt ter b l . a . ,
at vi må prioritere kulturpolitisk aktivitet på linie med anden politisk
virksomhed.

Det danske Socialdemokrati er igennem de sidste årtier blevet forvandlet til
administrator af det bestående system og har identificeret sig med den vest lige
verden.

Danmarks Kommunistiske Parti belastes af sin frit valgte afhængighed af Sov-
jetunionen, hvilket skaber mistillid til partiets udenrigspolitiske motiver og
danner grundlaget for et autoritært partimønster.

Socialistisk Folkeparti har efter det sidste års udvikling tydeligt placeret sig
som støtteparti for Socialdemokratiet og udgør derfor i det mindste in-
denrigspolitisk ikke noget alternativ til dette parti.

Venstresocialisterne er dannet i kravet om en forening af det socialistiske
perspektiv med den dagsaktuelle politik. Vi tilsigter en socialistisk sam-
fundsomvæltning: partiet vil medvirke til gennemførelsen af enhver reform, der
forbedrer levevilkårene for befolkningen, men hovedformålet er dog aå-danne
reformer, der underminerer kapitalismens enevælde uden mulighed for at blive
taget til indtægt af systemet.
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Da kapitalismen er et verdenssystem skal den også angribes som sådan. Derfor
vil VS bekæmpe imperialismen på alle områder gennem et intimt samarbejde med
ligesindede partier og bevægelser, samt med støtte til de rejsninger, der
finder sted overalt i verden mod social, national og racebestemt undertryk-
kelse. Ligeledes anerkender og støtter man det oprør, der mange steder kommer
til udtryk blandt den vestlige verdens unge.

Den største aktuelle trusel kommer til udtryk i den amerikanske imperialisme.
Derfor er modstanden mod USA's krigspolitik og en kompromisløs solidaritet med
tredielandenes undertrykte folkeslag og deres befrielsesorganisationer afgørende
for VS. Danmark må frigøre sig fra det nære samarbejde med imperi alistiske
magter og derfor forlade NATO. Kravet om afrustning er under de rådende forhold
det mest konsekvente alternativ til oprustning og imperiali stisk magtpolitik.

VS ønsker den økonomiske afhængighed af den kapitalistiske verden løsnet og
medlemsskab af Fællesmarkedet eller militære-politiske unioner afværget.

Danmarks udviklingsbistand må omlægges, således at den til enhver tid støtter en
progressiv social udvikling, Bistand, der kan tages til indtasgt af feudale og
kapitalistiske diktaturer, må ikke ydes. Private kapitalinvesteringer må ikke
henregnes -til u-landshjælp.

På baggrund af sin erkendelse af statens karakter vil partiet samtidig gøre alt
for at inspirere og deltage i politisk og social aktivitet uden for par lamentet
og andre organisationer. Ikke alene gennem de anti-imperialistiske bevægelser,
men også ved indsatser på det lokale plan vil VS påvise behovet for alternativer
og strukturændringer. Ved at arbejde i fagbevægelsen, lejerbevægelsen o.lign.
organisationer vil vi bestandig søge at fremme det socia listiske alternativ og
en tilbundsgående demokratisering af disse organisationer.

På dette foreløbige principgrundlag vil Venstresocialisterne bygge deres
politik og udforme aktuelle forslag på alle samfundsmæssige felter.


