SOCIALISTISCH
8 PUNTEN
PROGRAMMA

1) Geen tijd te verliezen

Voor massale publieke investeringen in openbare diensten, sociale
huisvesting en infrastructuur om de uitstoot van broeikasgassen een
halt toe te roepen en ons te beschermen tegen klimaatgerelateerde
rampen. We hebben meer, beter en gratis openbaar vervoer nodig!

5) Democratische socialistische
planning, geen marktchaos
Het kapitalistische winstsysteem kan de planeet niet redden. Als
eerste stap moeten de grootste ondernemingen worden onteigend:
alleen publieke eigendom in combinatie met internationale
democratische socialistische planning zal een snelle vermindering van
de uitstoot mogelijk maken en tegelijkertijd een menswaardig bestaan
en toekomst voor iedereen garanderen.

6) Kapitalisme vernietigt de planeet, onze jobs
en ons voortbestaan

Belast de superrijken en bedrijven om te investeren in technologie,
hernieuwbare energie en groene jobs.

Door het huidige systeem omver te werpen en een einde te maken aan
de uitbuiting van mens en natuur, kunnen miljoenen duurzame,
goedbetaalde jobs worden gecreëerd en kan een nieuwe groene
economie worden opgebouwd. Alleen door af te rekenen met
kapitalisme en imperialisme kunnen we een einde maken aan
oorlogen en conflicten en een echte oplossing bieden aan mensen die
gedwongen zijn te vluchten vanwege de klimaatcrises.

3) Land en natuurlijke grondstoffen beschermen tegen
imperialistische uitbuiting en plundering door bedrijven

7) Internationale arbeiderssolidariteit, geen
nationalistische kapitalistische rivaliteit.

Stop pijplijnprojecten, ontbossing en imperialistische uitbuiting
van natuurlijke grondstoffen en zorg er tegelijkertijd voor dat aan
de behoeften en rechten van inheemse en lokale gemeenschappen
wordt voldaan en dat arbeiders in dienst worden genomen.

Kwijtschelden van alle buitenlandse schulden en opheffen van
patenten op groene technologieën en medische en farmaceutische
technologieën. Kennis, vaardigheden en middelen moeten worden
gedeeld op basis van internationale solidariteit en samenwerking
van de werkenden.

2) Groen kapitalisme" is een leugen:
laat de echte vervuilers betalen

4) Samen strijden tegen het systeem – voor de
opbouw van een strijdbare klimaatbeweging
Laten we van onderuit klimaatcomités opzetten, bestaande uit
jongeren en arbeiders, en er bij de vakbonden op aandringen om
mee te doen. Dit is nodig om een gecoördineerde beweging van
protesten en stakingen op te bouwen die de economie lamlegt en
echte veranderingen afdwingt.

8) Verander de wereld – strijdt
voor internationaal socialisme!
Om de revolutionaire verandering te bewerkstelligen die nodig is
om een einde te maken aan het kapitalisme, de vernietiging van
onze planeet en alle vormen van onderdrukking: sluit je aan bij een
revolutionaire organisatie - sluit je vandaag nog aan bij
International Socialist Alternative!

