Sorun kapitalizmdir.

Çözüm sosyalizmdir.

Britanya'yı yeniden inşa etmek içindir komünist davamız.

COVID-19'un faturasını kim ödeyecek?

Neden işçi sınıfı topluluklarını örgütlenmeye çağırıyoruz?

Geçen yıl tüm hayatımızda büyük değişiklikler oldu. Birçok insan öldü - halbuki ölümlerin çoğu
önlenebilirdi. İşler durdu, işsizlik yüzbinlerce arttı, NHS kendi sınırlarını zorladı.

Yine de NHS, personelinin bağlılığı ve profesyonelliği ve kendilerinin ve diğerlerinin güvende kalması
için kurallara uyan milyonlarca insanın disiplini sayesinde nice canlar kurtardı. Onlarca yıllık
Muhafazakâr Parti’nin ve İşçi Partisi’nin özelleştirme programlarına ve NHS'mize yönelik tüm
saldırılara rağmen başarılı olduk salgınla mücadelemizde.

Bize ‘toplum’ diye bir şey olmadığını söyleyenler yine yanıldı, yine yanılıyorlar.

Muhafazakâr kapitalist hükümetinin salgına verdiği yanıt, sistemlerinde yanlış olan her şeyi gözler
önüne seriyor: kısa vadeli düşünme, kâr, yolsuzluk, kayırmacılık ve pek çok yalan.

Herkes, her hane bundan etkilendi ve her işyerinde çay molası, Covid sonrasında olabilecekleri
tartışmaktan ibaret hale geldi.

Komünist Parti, bu tür endişeleri gidermek için son 40 yılın en büyük seçim kampanyasını yürütüyor.

İngiltere, İskoçya ve Galler'de şu durumu ortaya koyuyoruz:
İngiltere'nin bir geleceği var ama değişmesi şart. Geri dönüş yok.
Halk, en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda bizi yüzüstü bırakan kapitalist sisteme karşı hareket
etmek zorundadır.
İnsanları ilk sıraya koyan yeni bir değerler dizisini ve toplulukları bir araya getirmenin yeni bir yolunu
savunmalıyız.

Bu yeni yol sosyalizmdir. Sosyalizme en yakın noktamız NHS'miz olmuştur. Ve biliyorsunuz ki, bu
Covid salgınında yanımızda hükümet değil, NHS vardı her zaman.

Komünist Parti, insanlara neyi temsil ettiğimizi söyleyenlerden bıktı artık! Bir dolandırıcıdan mali
tavsiye alır mıydınız? Tabii ki, almazdınız! O zaman neden İngiltere'nin ulusal gazetelerinden ve sağcı
politikacıların çoğunu satın almış milyarder vergi kaçıranlardan Komünistler hakkında siyasi tavsiyeler
alasınız?

Tersine, Komünist Partinin neyi temsil ettiğini kendi ağzımızdan bizden dinleyin.

Komünistler olarak şunlara inanıyoruz:

Milyonerler için değil, milyonlar için varız; gelin Britanya'yı yeniden inşa edelim.
Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için elektrik, gaz, kömür, su, demiryolları, bankacılık, ilaç ve silah
endüstrilerini demokratik kamu mülkiyeti altına alalım.
Gelgit, güneş ve açık deniz rüzgar enerjisi, temiz kömür teknolojisi ve diğer güvenli ve sürdürülebilir
enerji kaynaklarını geliştirelim.
Mali spekülasyona bir harç koyup, sermaye ihracatını kontrol edip, İngiliz yargı yetkisi altındaki tüm
vergi cenneti rejimlerini sona erdirelim.
Her tür özelleştirmeyi durdurup, daha fazla belediye konutu inşa etmek için büyük bir programla NHS
ve kamu hizmetlerine yatırım yapalım.
Ulusal asgari ücreti saat başına 10,40 sterlin olarak belirleyip, kazançlar ve emekli maaşları arasındaki
bağlantıyı yeniden kurup, zorunlu ücret denetimleri yoluyla eşitlikçi maaş sistemini hayata geçirelim.
Tüm okulları demokratik yerel yönetim altında laik bir eğitim sistemine sokup, öğrencilerin öğrenim
ücretlerini kaldıralım ve öğrenci yardım ve burslarını geri getirelim.
Lordlar Kamarası'nı ortadan kaldırıp, medya tekellerini parçalayıp, polis ve istihbarat servislerini
demokratik kontrol altına alalım.
İşçinin ve emekçinin ilk günden itibaren tüm istihdam ve kadro haklarını verip, tüm sendika karşıtı,
anti-demokratik ve ırkçı göçmenlik yasalarını yürürlükten kaldıralım.
Askeri harcamaları ortalama Avrupa düzeylerine düşürüp, askeri Ar-Ge ve üretimi sivil kullanıma
dönüştürüp, İngiltere’nin nükleer silah sistemini ortadan kaldıralım.
Tüm Üçüncü Dünya borçlarını iptal edip, gelişmekte olan ülkelerle dayanışma içinde gerçek ticaret ve
yardım politikalarını teşvik edelim.
İskoç, Galler ve İngiliz parlamentoları, yerel yönetimler ve federal bir Britanya'daki İngiliz bölgesel ve
Cornish meclisleri için geniş kapsamlı ekonomik güçleri ve mali kaynakları garanti edelim.

SÖYLEMİMİZ NEDİR?

Seçimler, küçük partilerin görüşlerini paylaşmasını kolaylaştırır. 6 Mayıs seçimlerine yaklaşımımız da
aynı: basında, televizyonda ve sosyal medyada hakkımızda çok haber oldu . Özellikle, yerel ve
bölgesel gazeteler, politikalarımızın haberlerini dürüstçe taşıdı. Dolayısıyla, Komünist Parti’nin
1980'lerden bu yana en hızlı şekilde büyümesine şaşmamak gerek.

Komünistler olarak amacımız, temel sektörlerin ve hizmetlerin büyük sermaye mülkiyeti yerine kamu
mülkiyetinde olduğu sosyalist bir toplumsal sistem kurmaktır. Ancak bu şekilde herkesin yararına
olabilecek ekonomik bir planlama demokratik kurallar içerisinde hayata geçirilebilir. İnsanların ve
gezegenimizin ihtiyaçları, büyük tekel hissedarlarının açgözlülüğünden daha önemlidir.

Büyük Sermaye bizi satın alamaz! İşte bu yüzden süper zenginler ve onların kitle iletişim araçları bizi
ya yasaklıyor, ya çarpıtıyor ya da bize saldırıyor.

Komünistler için siyaset; işçilerin, işsizlerin, öğrencilerin, emeklilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına
dairdir. Siyasetimiz sömürü, militarizm ve savaş güçlerine karşı adil bir toplum ve barış mücadelesidir.

KP Ocak 2021'de kapitalist hükümetin kendi sistemin kurtarmak için büyük miktarlarda kamu
parasını memnuniyetle ödünç alıp harcayacağı konusunda kamuyu uyardı.

Bankaları ve finans piyasalarını kurtarmak için yüz milyarlarca sterlinin kullanıldığı 2008 finansal
piyasa çöküşünde oynanan oyunu gördük. Bugün aynı oyunu, şirket ücretlerini ve kârlarını sübvanse
eden yüz milyarlarca sterlinin harcandığı politika kulislerinde görüyoruz.

Soru şu: Covid krizi sona erdiğinde faturayı kime kesicekler? Büyük sermaye ve süper zenginler,
servetin çoğuna sahip olanlara mı ... yoksa halka mı?

Komünist Partinin cevabı açıktır. Zenginler daha da zenginleştikçe daha fazla kemer sıkmaya gerek
yok. Kamu hizmetlerinde kesintiye gerek yok; sıfır saat sözleşmelerine gerek yok; yoksulluğa da gerek
yok.

Varlık Vergisi, Covid kârları için extra bir vergi, finansal spekülasyon vergisi ve kurumsal kâr üzerinden
Kurumlar Vergisinde ani bir artış, ihtiyacımız olanın çoğunu finanse edebilir ... daha fazla sosyal
konut, daha güvenli sokaklar, gelişmiş gençlik ve toplum hizmetleri ve çocuklarımız ve torunlarımız
için iyi bir gelecek...

Komünist Parti, işçi sınıfının ve halkın çıkarları için savaşmak için var.

Özümüz sözümüz birdir bizim.

Size yeni bir gelecek vaadediyoruz - bunun için savaşmaya hazırsanız!

Biz sizin gibi insanlardan oluşan bir Komünist Parti’yiz. Biz birleştik, halkın birliği için çalışıyoruz ve bu
gerici Tory hükümetinin yolunu tıkamaya ve politikalarını tersine çevirmeye kararlıyız.

www.communistparty.org.uk/ElectARed hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Okuduklarınızı beğendiyseniz, bize katılın.

Komünist Parti 23 Coombe Road, Croydon CR0 1BD için sanal olarak yayınlandı ve üretildi.

