Periaateohjelman muutosehdotukset

1. Ympäristö ja valta (Korvaa nykyisen periaateohjelman kohdan
ympäristö)

Ihmiset ovat osa maapallon ekosysteemejä kuten muutkin nisäkkäät. Ekosysteemejä vahingoittava
toiminta vahingoittaa myös ihmisiä suoraan tai välillisesti. Asettuessaan yksipuolisesti hallitsemaan
muuta luontoa määrittelemällä sen resurssivarannoksi ihminen on luopunut ekosysteemin
yhdenvertaisesta vuorovaikutteisuudesta ja muuntunut riistäjäksi suhteessa muuhun luontoon.
Riistoasenteesta ja -toiminnasta on seurannut meneillään oleva globaalin ekosysteemin romahdus,
joka horjuttaa nykyistä sivilisaatiota. Riistosta on seurannut myös ihmisen syvenevä vieraantuminen
muusta luonnosta sitä enemmän, mitä vauraammasta maasta ja väestöryhmästä on kyse.
Toisaalta tämä ilmenee prosesseina, jotka ovat yhteydessä toisiinsa mutta edustavat kapitalistisen
tuotantotavan seurausten eri puolia. Näistä tärkeimpiä ovat aavikoituminen, elämän
monimuotoisuuden romahdus, geenimuokkauksen aiheuttamat perimän rappeumat, ihmisen
suorasta vaikutuksesta vapaiden ekosysteemien häviäminen, ilmastonmuutos, kemikalisoituminen,
metsäkato, ruokapulaan johtava pölyttävien mehiläisten joukkomittaiset pesäkuolemat, tuotantoon
käytettävän makean veden aiheuttama globaali vesipula, valtamerten kalakantojen romahdus.
Yhteisvaikutuksena nämä aiheuttavat erittäin suurella todennäköisyydellä elämän
joukkosammumisen alkamisen tällä planeetalla kuluvana vuosisatana .
Toisaalta vieraantuminen on johtanut ihmisen lajityyppillisten tarpeiden ja elintärkeän muun
luonnon kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen puutteeseen.
Kapitalistinen tuotantotapa, niin valtiokapitalismissa kuin markkinakapitalismissakin, johtaa
resurssien kertymiseen harvoille.Toiset kuluttavat yli todellisten tarpeidensa, toiset eivät pysty
tyydyttämään edes perustarpeitaan. Kestävä luonnonvarojen käyttö vaatii yhteiskuntaluokkien ja
tuloerojen purkamista.
Meidän ei pidä tyytyä olemaan vain kuluttajia, jotka valheelliseen vaikuttamisen tunteeseen nojaten
ja etuoikeuksista riippuen tekevät kulutusvalintoja. Meidän on tuhottava nykyiset taloudelliset ja
poliittiset valtarakenteet ja päätettävä tuotannosta kestävästi ja demokraattisesti. Ilmastonmuutosta
ja lajien massasukupuuttoa eivoida hillitä kapitalismissa, missä tuotannon jatkuva kasvattaminen
lisää välttämättä myös uusiutumattomien raaka-aineiden ehtymistä sekä vaikeuttaa ekosysteemien
olemassaoloa ja kiihtyvällä vauhdilla tuhoaa niitä.
Ihmisen aiheuttama globaalin ekosysteemin tuhoutuminen on seurausta resurssi– käyttäjä -valtaasetelmasta. Anarkistisessa yhteiskunnassa tällaisesta elävien olentojen olemassaolon perustaa
murentavasta valta-asemasta luovutaan. Anarkistisessa yhteiskunnassa ei olevoittojen maksimoinnin
välineinä luonnonentiteettejä, joiden omiin intresseihin perustuvia oikeuksia rikottaisiin.

Vanha versio

Ympäristö
Ihmiset ovat osa maapallon ekosysteemejä. Ekosysteemejä vahingoittava toiminta vahingoittaa
myös ihmisiä suoraan tai välillisesti.
Kapitalistinen tuotantotapa johtaa resurssien kertymiseen harvoille. Toiset kuluttavat törkeästi yli
todellisten tarpeidensa, toiset eivät pysty tyydyttämään edes perustarpeitaan. Kestävä
luonnonvarojen käyttö vaatii yhteiskuntaluokkien ja tuloerojen purkamista. Nykyistä
ilmastonmuutosta ja lajien massasukupuuttoa ei voida hillitä kapitalismissa, missä tuotannon
jatkuva kasvattaminen vaatii kestämätöntä luonnonvarojen käyttöä.
Anarkistisessa yhteiskunnassa eläimet eivät ole voittojen maksimoinnin väline.

2. Päivitetty versio kapitalismi - kappaleeseen

Kapitalismissa rikastuminen perustuu sijoitukseen, jossa työvoimaa ostetaan suoraan tai välillisesti
sijoitusinstrumenttejen kautta. Työläiset tuottavat lähes kaikki tavarat ja myydyt palvelut, mutta
todella rikkaaksi voi tulla ainostaan työvoimaa ostamalla. Kapitalismi keskittyy yhden pääoman
muodon, rahallisen omaisuuden, jatkuvaan kasvuun. Myös Neuvostoliitossa talousjärjestelmä
perustui pääoman
kasvattamiseen sijoittamalla ja työvoiman hyväksikäyttöön. Neuvostoliiton talousjärjestelmä oli siis
kapitalistinen, vaikka sitä eivät pyörittäneetkään kapitalistit vaan virkamieseliitti.

Vanha versio

Kapitalismissa rikastuminen perustuu sijoitukseen, Kapitalismi keskittyy yhden pääoman muodon,
rahallisen omaisuuden, jatkuvaan kasvuun. Myös Neuvostoliitossa talousjärjestelmä perustui
pääoman kasvattamiseen sijoittamalla. Neuvostoliiton talousjärjestelmä oli siis kapitalistinen,
vaikka sitä eivät pyörittäneetkään kapitalistit vaan virkamieseliitti.
---Selitys: Vanha kohta on todella epäselvä ja välittää käsityksen että mielestämme kapitalismissa voi
rikastua ilman riistoa.
Toisaalta riisto on mun mielestä vähän turhan paatoksellinen sana, voidaan selittää asia myös ilman
tätä käsitettä. En myöskään usko marxilaiseen työnarvoteoriaan sellaisenaan, mutta silti on
olennaista sanoa että kapitalismissa työläiset tuottavat asiat ja kapitalistit
rikastuvat.

3. Uusi ehdotus kohdaksi poliisista (lisäys kohtaan valtiollinen
vallankäyttö)

Poliisille on annettu sekalainen joukko tehtäviä, järjestyksenvalvonnasta vakaviin rikoksiin
puuttumiseen ja valtiojärjestelmän ja kapitalismin säilyttämiseen. Näistä ainoastaan viimeinen tekee
poliisista poliisin, eli jos halutaan kysyä "tarvitaanko tähän poliisia", on kysyttävä "uhkaako
tämäyhteiskunnallisia valtahierarkioita vastaan". Jos vastaus on ei, poliisia ei tarvita vaan ongelman
voi ratkaista joku muu. Tämän vuoksi poliisi on aina yhteiskunnallisten muutosliikkeiden
vastavoima, riippumatta yksittäisen poliisin mielipiteistä.

