Kapitalisme bygger på udbytning
Det store flertal af befolkningen ejer ingen virksomheder eller naturresurser. De
må sælge deres arbejdskraft, men det er denne arbejdskraft, der skaber
kapitalisternes profitter. Kapitalen og arbejdskraften er modsætninger. Der
foregår dagligt en kamp mellem løn og profit, mellem befolkningsflertallets ret til
arbejde og økonomisk tryghed, og kapitalens stræben efter at øge sin profit og
styrke sin magt.
Kapitalismen kan ikke skabe varig velstand
Den lønfremgang, som er sket i de sidste par årtier, er blevet betalt med et
opskruet arbejdstempo og forringelser af de svage gruppers mulighed for at
beholde jobbet eller finde et nyt. Samtidig har prisstigninger på varer og tjenester
reduceret værdien af lønstigninger.
Kapitalismen skaber arbejdsløshed
Kapitalismen udvikler sig på den måde, at den går fra en krise, via en
overgangsperiode over i en ny krise. Arbejdsløsheden svinger i takt med kriserne i
økonomien. Selv om Danmark i en række år har haft en lav arbejdsløshed, har
man aldrig kunne tale om, at Danmark er et land med fuld beskæftigelse.
Arbejdsløsheden hører ikke sammen med tilfældige forandringer i økonomien,
men er et resultat af det kapitalistiske system.
Kapitalismen driver rovdrift på mennesker
For dem, der har arbejde, øges presset. Mange ofrer helbredet på
arbejdspladserne, hvor støj, gift og sundhedsfarlige stoffer er en del af
arbejdsmiljøet. Hvorfor sker det? Virksomheder i det kapitalistiske samfund er på
grund af indbyrdes konkurrence nødt til at rationalisere for at kunne skabe profit.
Det er et indbygget træk ved kapitalismen, at alt er underlagt kravet om profit.
Kapitalismen udhuler demokratiet
Politisk er alle i Danmark ligestillet, enhver har stemmeret ved valg, men på
arbejdsmarkedet er situationen en ganske anden. Kapitalisterne kan flytte og
anlægge virksomheder efter behag her i landet eller i udlandet. De afgørende

beslutninger i erhvervslivet tages i direktionslokalerne og Folketinget indretter sig
derefter. Formelt indebærer vores demokrati ligeret for alle, men der er nogle,
der har mere ret end andre.
Kapitalismen driver rovdrift på miljøet
Miljøet ødelægges og virksomhederne afslår at bidrage til at forbedre det. I deres
jagt på profit driver de rovdrift på natur og energikilder, og da
samfundsøkonomien udvikles planløst, bliver resultatet en voldsom forurening
og ødelæggelse af naturen.
Kapitalismen medfører international undertrykkelse og krig
Kapitalismen betyder ikke bare udbytning og modsætninger i vores del af verden,
kapitalismens udbytning er international. Mange af jordens befolkninger sulter
eller lever under fattigdomsgrænsen. Disse landes ressourcer beherskes af USA
og EU landene. Kapitalens jagt efter nye markeder og råvarer, som den kan
beherske, forårsager krige og konflikter, som det nu sker i Afghanistan og Irak.
Disse krige og den udplyndring og undertrykkelse der foregår betyder, at
befolkningerne går til kamp for selvstændighed og ordentlige levevilkår.
Til kamp for socialismen
Vi kommunister ved, at kampen ikke er let. Man må kende årsagerne til
kapitalismens uretfærdigheder og misforhold. Man må kende det kapitalistiske
samfunds udvikling og love. Man må forstå forudsætningerne for kampen.
Kampen mod kapitalismen må forenes med socialismen og dens teori. For at det
skal være muligt, kræves en organiseret kraft, som har socialismen som mål. Den
skal anvise en politik, som afslører kapitalismen, dens forkæmpere og dens
ideologi.

Denne organisation er Kommunistisk Parti i Danmark
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