De Staat
Een oud artikel van de
marxistische organisatie: Offensief

Offensief is in 2010 hernoemt in Socialistisch Alternatief

Socialistisch Alternatief is een revolutionair-socialistische organisatie die al sinds 1977 – onder de
namen Inter, Voorwaarts en Offensief – strijdt voor een democratisch en socialistisch alternatief voor
het kapitalisme. We zijn op scholen, in buurten en bedrijven betrokken in deze dagelijkse strijd voor
verbeteringen. Wij staan aan de kant van de werkende mensen, jongeren, armen, vrouwen, holebi’s,
allochtonen en andere onderdrukten in de samenleving en staan voor collectieve strijd. We zijn als
socialisten overtuigde internationalisten. We zijn immers allemaal onderdeel van één arbeidersklasse die
strijd tegen hetzelfde probleem. Socialisme kan alleen maar werken op internationaal verband.
Internationaal Socialistisch Alterantief (ISA) is een wereldwijde organisatie van arbeiders,
jongeren en al diegenen die worden onderdrukt door het kapitalisme en imperialisme en die strijdt voor
een socialistische wereld. Het tijdperk van het neoliberale kapitalisme en globalisering dat het beleid van
de heersende klassen heeft gedomineerd, heeft geresulteerd in nooit eerder geziene ongelijkheid en
uitbuiting. De rijkste 8 mensen op de planeet bezitten inmiddels evenveel als de armste 50% van de
wereldbevolking. De massale armoede, uitbuiting, oorlog en conflicten die het waarmerk zijn van het
kapitalisme van vandaag de dag, kunnen alleen beëindigd worden door democratische planning van de
economie door werkende mensen, gebaseerd op de nationalisatie van de grote multinationals en
financiële instellingen, en het instellen van een socialistische geplande economie. Een systeem dat
nieuwe technologie en menselijk vakmanschap zal gebruiken om de behoeften van de hele bevolking te
dienen in plaats van de winsten van de rijkste 1%.
ISA vecht tegen uitbuiting, onderdrukking en elke discriminatie gebaseerd op geslacht, seksuele
oriëntatie of ras, en tegen nationale onderdrukking. We vechten voor de eenheid van alle werkenden in
een wereldwijde strijd tegen het kapitalisme en imperialisme. ISA steunt het opbouwen van
massapartijen van de werkende klasse om alle werkenden te verenigen in een strijd om hun belangen te
verdedigen en zich tegen het kapitalisme te verzetten. We vechten om Marxistische partijen op te
bouwen met een revolutionair socialistisch programma, om het kapitalisme in elk land en internationaal
te verslaan. ISA is georganiseerd in meer dan 30 landen op alle 6 continenten, in een
gemeenschappelijke strijd voor een socialistisch alternatief. Op internationalsocialist.net kan je ons
programma, commentaar en verslagen vinden van onze strijd en van werkenden over de hele wereld. We
roepen diegenen op die het eens zijn met de strijd voor een massa socialistisch alternatief om met ons
mee te vechten in deze strijd. Socialistisch Alternatief is de Nederlandse sectie van ISA, dat tot februari
2020 bekend stond onder de naam: Comité voor een Arbeiders Internationale (CWI).
Ben jij geïnteresseerd in een socialistisch alternatief en wil jij daartoe je steentje bijdragen,
schroom vooral niet en neem contact met ons op!

E-mail: info@socialistischalternatief.nl

