Kapitalizm jest problemem.
Socjalizm jest rozwiązaniem.

Komunistyczna sprawa odbudowy Wielkiej Brytanii.
Kto pokryje rachunek za COVID-19?
Dlaczego wzywamy klasę robotniczą do zorganizowania się.

Ostatni rok przyniósł duże zmiany w życiu wszystkich z nas. Wiele osób straciło życie - ale wielu
z tych zgonów można było uniknąć. Działalności gospodarcze upadły, miejsca pracy zostały
zredukowane o setki tysięcy, NHS została obciążona do granic swoich możliwości.

Na szczęście NHS przetrwało dzięki oddaniu i profesjonalizmowi swojego personelu oraz
dyscyplinie wielu milionów ludzi, którzy przestrzegali zasad, aby oni sami oraz inni byli
bezpieczni. Przetrwaliśmy pomimo dziesięcioleci prywatyzacji przez Partię Konserwatywną i
Partię Pracy oraz wszystkich ataków na naszą NHS.

Ci którzy mówili nam, że nie istnieje coś takiego jak społeczeństwo ponownie udowodnili, że się
mylili.

Odpowiedź kapitalistycznego rządu Torysów na pandemię ilustruje wszystkie nieprawidłowości
w ich systemie: krótkoterminowe myślenie, zysk ważniejszy od ludzi, korupcja, kumoterstwo i
wiele, wiele kłamstw.

Każde gospodarstwo domowe zostało dotknięte, a każdą przerwę na herbatę w miejscu pracy
dzieliło tylko zdanie od dyskusji o tym co może nastąpić.

Aby odpowiedzieć tym obawom Partia Komunistyczna prowadzi swoją największą kampanię
wyborczą od prawie 40 lat.

W całej Anglii, Szkocji i Walii uważamy, że:
Wielka Brytania ma przyszłość, ale będzie musiała się zmienić. Nie będzie powrotu.
Ludzie muszą sprzeciwić się przeciwko systemowi kapitalistycznemu, który zawiódł nas w
czasach naszej największej potrzeby.

Musimy przyjąć nowy zestaw wartości i nowy sposób zbliżania społeczności ze sobą, stawiając
ludzi na pierwszym miejscu.
Tą nową drogą jest socjalizm. Najbliższe co posiadamy do socjalizmu jest nasze NHS. I to właśnie
oni, a nie rząd, pomaga nam przejść przez pandemię.

Partia Komunistyczna ma już dość innych, którzy mówią ludziom co reprezentujemy. Czy
skorzystałbyś z porady finansowej od oszusta? Jeśli nie, dlaczego brać polityczne rady na temat
komunistów od miliarderów unikających podatków, którzy posiadają większość brytyjskiej prasy
narodowej i prawicowych polityków?

Z drugiej strony, możesz zobaczyć na własne oczy co reprezentuje Partia Komunistyczna.

Komuniści wierzą, że musimy:

Odbudować Wielką Brytanię dla milionów, a nie dla miliarderów.
Włączyć sektor elektryczny, gazowy, węglowy, wodny, kolejowy, bankowy, farmaceutyczny i
zbrojeniowy do demokratycznej publicznej własności i zarządzania w celu zaspokojenia potrzeb
społeczeństwa.
Rozwinąć energią z pływów morskich, słoneczną i wiatrową, technologię czystego węgla oraz
inne bezpieczne i zrównoważone źródła energii.
Nałożyć opłaty na spekulacje finansowe; kontrolować eksport kapitału; oraz zakończyć wszystkie
systemy rajów podatkowych pod brytyjską jurysdykcją.
Powstrzymać wszelkie formy prywatyzacji oraz inwestować w NHS i usługi publiczne, wraz z
ogromnym programem budowy większej liczby mieszkań komunalnych.
Ustalić wysokość krajowej płacy minimalnej na £10,40 za godzinę; przywrócić związek między
zarobkami a emeryturami oraz egzekwować równe wynagrodzenie poprzez obowiązkowe
audyty płac.
Wprowadzić wszystkie szkoły do świeckiego systemu edukacji pod demokratyczną lokalną
kontrolą, znieść czesne dla uczniów i przywrócić stypendia socjalne.
Zlikwidować Izbę Lordów, rozbić medialne monopole oraz objąć policję i służby wywiadowcze
demokratyczną kontrolą.
Znieść wszystkie antyzwiązkowe, antydemokratyczne i rasistowskie przepisy imigracyjne,
wprowadzić dla wszystkich pracowników pełne prawa pracownicze od pierwszego dnia pracy.
Obniżyć wydatki na wojsko do średniej europejskiej, przekształcić wojskowe R&D i produkcję na
użytek cywilny oraz zlikwidować brytyjski system broni jądrowej.

Anulować wszystkie długi Trzeciego Świata oraz promować uczciwą politykę handlową i
pomocową z krajami rozwijającymi się.
Zagwarantować daleko idące uprawnienia gospodarcze i środki finansowe dla szkockich,
walijskich i angielskich parlamentów, samorządów lokalnych oraz angielskich regionalnych i
kornwalijskich zgromadzeń w federalnej Wielkiej Brytanii.

ZA CZYM SIĘ OPOWIADAMY

Wybory ułatwiają mniejszym partiom przedstawienie swoich poglądów. Takie było nasze
podejście w wyborach 6 maja: w prasie, telewizji i mediach społecznościowych. W szczególności
lokalne i regionalne gazety rzetelnie informowały o naszej polityce. Nic więc dziwnego, że partia
komunistyczna rozwija się w swoim najszybszym tempie od lat 80.

Jako komuniści, naszym celem jest socjalizm, społeczeństwo, w którym kluczowe gałęzie
przemysłu i usług są własnością publiczną, a nie własnością wielkiego biznesu. Gospodarka
mogłaby być zarządzana demokratycznie, z korzyścią dla wszystkich. Potrzeby ludzi i naszej
planety przeważyłyby nad chciwością wielkich akcjonariuszy monopolistycznych.

Jesteśmy partią, której nie można kupić - dlatego super bogaci i ich środki masowego przekazu
blokują, zniekształcają albo atakują nasze treści.

Dla komunistów, polityka dotyczy potrzeb pracowników, bezrobotnych, studentów, emerytów i
ich rodzin. Chodzi o walkę o sprawiedliwe społeczeństwo oraz pokój przeciwko siłom wyzysku,
militaryzmu i wojny.

W styczniu 2021, CP ostrzegła, że kapitalistyczny rząd beztrosko pożyczy i wyda ogromne ilości
publicznych pieniędzy, aby ratować swój układ.

Widzieliśmy to w kryzysie finansowym 2008 roku, kiedy setki miliardów funtów zostały
wykorzystane na ratowanie banków i rynków finansowych. Widzimy to dzisiaj, z setkami
miliardów dotacji do wynagrodzeń i zysków firm.

Pytanie brzmi: kto powinien zapłacić rachunek, gdy kryzys Covid się skończy? Wielki biznes i
super bogaci, którzy są właścicielami większości bogactwa ... czy reszta z nas?

Odpowiedź partii komunistycznej jest jasna. Nie potrzeba jeszcze więcej wyrzeczeń, bo bogaci
stają się jeszcze bogatsi. Nie ma potrzeby kolejnych cięć w usługach publicznych, kontraktach na
zero godzin, bankach żywności i całej reszcie.

Podatek majątkowy, podatek nadzwyczajny od zysków Covid, podatek od spekulacji
finansowych i natychmiastowy wzrost podatku dochodowego korporacji sfinansowałby wiele z
tego, czego potrzebujemy ... więcej mieszkań komunalnych i socjalnych, bezpieczniejsze ulice,
ulepszone usługi dla młodzieży i społeczności i godną przyszłość dla naszych dzieci i wnuków.

Partia komunistyczna istnieje, by walczyć o interesy klasy robotniczej i ludzi ogólnie. Nie mówimy
jednego, a robimy coś innego.

Obiecujemy ci pozornie niemożliwe - ale tylko wtedy, gdy jesteś gotów o to walczyć!

Jesteśmy partią komunistyczną złożoną z ludzi takich jak ty. Jesteśmy zjednoczeni, pracujemy na
rzecz jedności ludzi i jesteśmy zdeterminowani, aby zablokować drogę temu reakcyjnemu
rządowi torysów i zmienić jego politykę.

Możesz dowiedzieć się więcej www.communistparty.org.uk/ElectARed

Jeśli podoba Ci się to, co czytasz, dołącz do nas.
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