
Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.  
 
Jag är socialist och för mig är det oerhört mycket viktigare än att jag råkar vara 
svensk, mamma, ingenjör eller kvinna.  
Ordet socialist betyder att idéerna om jämlikhet och frihet gäller alla människor. Det 
korsar alla nationsgränser, alla etniska gränser och alla sexuella gränser. Ordet 
socialist säger också att de rikedomar som samlas i ett samhälle moraliskt sett aldrig 
kan tillhöra några få. Egentligen vet vi alla att rikedomarna arbetats ihop av världens 
alla arbetande människor: Rikedom är en kollektiv produkt som inte fördelas till alla 
dem som skapat den idag. Ingen miljardär har ensam arbetat ihop till sin 
förmögenhet och därför är det moraliskt rätt att fördela de rikedomar som har samlats 
på några få mer jämlikt.  
I världen idag är alla slags socialistiska idéer tillbakapressade och socialism och 
jämlikhet har mer eller mindre blivit skällsord. En effekt av det är att den så kallade 
höger-vänsterskalan har blivit otydlig: många som har det dåligt i samhället skyller 
därför på dem som har det ännu sämre istället för att rikta ilskan mot de ekonomiska 
makthavarna. Det finns knappt några arbetarrörelsepartier som längre vågar uttala 
ordet socialism och den fegheten är en förklaring till att allt färre tror på dem. Vi har 
alltmer vant oss vid, eller snarare uppfostrats till, att betrakta det bestående 
kapitalistiska samhället som det enda naturliga, vilket det naturligtvis inte är: 
kapitalismen har en födelse, en historia, och förr eller senare en död precis som alla 
andra ekonomiska system.  
Jag tror att vi lever i en tid som nästan helt berövats förmågan att drömma om en 
annan samhällsordning. Istället anbefalls vi att drömma individuella drömmar. Den 
starkaste bilden vi har av vad en människa är, det är idag den ekonomiska 
människan, homo economicus. Alltså den människa som i varje läge antas maximera 
sin egennytta.  
Men socialisten vet något annat: Vi är i grunden sociala varelser, vi är samarbetande 
varelser och vi har en oerhörd förmåga till empati om den bara får möjlighet att 
släppas fram. Än finns hopp och vi i Vänsterpartiet vill skapa en ekonomi för alla, inte 
bara för några få. 
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