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Kommunistisen nuorisoliiton
ohjelma
1. KomNL:n tarkoitus ja päämäärät
KOKOAMME 15–30-VUOTIAITA radikaaleja vasemmistolaisia nuoria yhteiseen toimintaan kapitalismia vastaan ja ekologisen sosialismin puolesta. Otamme kantaa,
järjestämme tapahtumia, toimimme ja opiskelemme. Koulutamme jäsenistämme
itsenäisiä poliittisia toimijoita. Toimintamme ei ole vaaleista toiseen juoksemista ja
kasvattamista byrokratiaan, vaan nuorista itsestään lähtevää joukkovoimaa.
TOIMINTAMME ON aktiivista kansalaisaktivismia uuden sosialistisen ja ekologisen
maailman puolesta. Nojaamme politiikassamme sosialistiseen ja kommunistiseen
teoriaan, yhteiskunnan nykytilan tutkimukseen ja etenkin vallitseviin olosuhteisiin
soveltuvaan toimintaan.
TAVOITTEENAMME ON pääoman vallan kumoaminen, tuotantovälineiden yhteisomistus ja ekologinen sosialismi, joka on riiston ja sorron hävittämistä ja siirtymistä
luokattomaan yhteiskuntaan.

2. Kapitalistinen luokkayhteiskunta
LUOKKAJAON JA HIERARKIOIDEN hävittäminen on tasavertaisen yhteiskunnan ennakkoehto. Nykyinen kapitalistinen maailmanjärjestys ylläpitää työttömyyttä,
köyhyyttä, eriarvoisuutta, hyväksikäyttöä, sotia ja luonnon tuhoamista. Sosialistisen muutosvaiheen kautta on siirryttävä luokattomaan, sorrosta ja riistosta vapautettuun kommunismiin.
NÄITÄ ONGELMIA EI voida ratkaista kapitalismin puitteissa, sillä ne kaikki palvelevat tavalla tai toisella kapitalismin tarkoitusta, tuotantovälineet omistavan luokan
lyhyen tähtäyksen voiton tavoittelua ja pääoman kasaamista.
KAPITALISTISESSA YHTEISKUNNASSA ihmiset jakaantuvat erilaisiin luokkiin sen
perusteella mikä asema heillä on yhteiskunnallisessa tuotannossa. Suurimmalta
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osin tuotantovälineet, kuten toimitilat, tehtaat, työvälineet ja tietoliikenneyhteydet, ovat erillisen sijoittajien luokan eli kapitalistien omistuksessa. Työläiset sen sijaan tekevät palkkatyötä, mutta eivät omista tuotantovälineitä. Tuotantovälineitä,
työvoimaa ja erilaisia tuotannossa käytettäviä teknologioita kutsutaan yhteisellä
nimityksellä tuotantovoimiksi.
TUOTANTOVOIMAT OVAT kehittyneet ja työn tuottavuus kohonnut nopeasti.
Kuitenkin voitot kasaantuvat jatkuvasti yhä harvemmille. Maailmanlaajuisesti eriarvoisuus on kasvanut jatkuvasti kapitalismin kehittyessä. Varallisuutta on enemmän kuin koskaan, ja se on yhä voimakkaammin kasautunutta. Vuonna 2015 rikkain
prosentti omisti jo noin puolet maailman varallisuudesta, ja toisenkin puolikkaan
omistaa lähes kokonaan viidennes ihmiskunnasta.
KAPITALISMIN RAKENTEET luovat tilanteen jossa tuotantovälineiden omistus ja
työn tekeminen ovat eriytyneet toisistaan. Kapitalistit eivät itse tee varsinaista
tuottavaa työtä, vaan työläiset tekevät työllään voitot heidän taskuihinsa. Näin
kapitalistien ja työläisten edut ovat vastakkaiset. Se, mikä on lisää työläisten palkkaan, on pois kapitalistien voitoista ja päinvastoin. Se laki, joka Suomessa pönkittää kapitalistin valtaa, kaventaa työläisen vaikutusmahdollisuuksia.
HYVINVOINTIVALTIOSSA TYÖLÄISET ovat onnistuneet taistelemaan itselleen oikeuksia, mutta luokkajako ja kapitalismi ovat edelleen olemassa. Siksi mallin pohja
on epävakaa: hyvinvoinnin on perustuttava ikuiselle talouskasvulle ja kasvavalle
viennille. Lisäksi kapitalistiluokka käyttää kaikki tilaisuudet hyvinvointivaltion tehtävien siirtämiseksi voitontavoittelun piiriin ja heikentääkseen työväenluokan oloja omaksi edukseen. Kapitalismi järjestelmänä ei kykene tyydyttämään maailman
väestön enemmistön perustarpeita. ”Ihmiskasvoista kapitalismia” ei ole olemassa,
eikä vasemmiston siksi tule koskaan tyytyä hyvinvointivaltioon.
VALTIO ON HALLITSEVAN luokan valtaa ylläpitävä instituutio, joten sen hävittäminen on luokattoman yhteiskunnan edellytys. On kehitettävä muita, tasa-arvoisen
rinnakkaiselon mahdollistavia yhteiskunnan organisoinnin muotoja.
KAPITALISTISEN YHTEISKUNNAN monet epäkohdat kärjistyvät nuorten kohdalla. Nuoret jakautuvat keskenään eri luokkiin siinä missä muukin väestö. Nuoret
joutuvat usein kärsimään eniten työttömyydestä ja huonoista työehdoista, sekä
köyhyyden erilaisista haitoista. Vähäisestä työkokemuksesta johtuen nuorten
työntekijöiden työllistymismahdollisuudet ovat usein huonot. Nuoret ovat muita
alttiimpia hyväksikäytölle köyhyytensä vuoksi ja siksi, etteivät useinkaan tiedosta
asemaansa ja oikeuksiaan työelämässä. Palkattomilla pakkotyöllistämistoimenpiteillä lähinnä kaunistellaan työttömyystilastoja. Näiden sijaan tarvitaan työajan
lyhentämistä ja perusturvan selvää parantamista.
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KUNNOLLISEN JA ILMAISEN koulutuksen ja opiskelun on oltava jokaisen nuoren perusoikeus. Opiskelijoiden toimeentulo on täysin riittämätön. Mikään muu ihmisryhmä ei joudu elämään pääsääntöisesti velkarahalla. Tämä johtaa myös luokkaerojen
kärjistymiseen, sillä ne joiden vanhemmilla on varaa rahoittaa opinnot, voivat opiskella yhteiskunnallisista avustuksista riippumatta.
VUOKRA-ASUNTOJEN MÄÄRÄÄ on lisättävä ja vuokratasoa säänneltävä. Suuret
takuuvuokrat vaikeuttavat nuorten ja köyhien vuokra-asuntojen hankintaa. Vuokra-asuntojen hinnat ovat kohonneet jatkuvasti etenkin suurimmissa kaupungeissa,
eikä opiskelija-asuntoja riitä kaikille tarvitseville.

3. Rasismin ja fasismin vastustaminen
RASISMIN HÄVITTÄMINEN ja kamppailu fasismia vastaan ovat ennakkoehtoja oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle. On lisättävä tietoisuutta työväen yhteisistä
eduista ja erilaisista kulttuureista.
IMPERIALISMI ON KAPITALISMIN korkein vaihe. Kolonialismiin ja militarismiin yhdistettynä monopolien nousu yhteiskunnallista elämää hallitsevaksi ilmiöksi on
kohottanut kapitalismin imperialismiksi, joka on kapitalismin korkein vaihe.
Imperialistisen kapitalismin taantumuksellisuus on kapitalismin rappioilmiö. Imperialismin kehitys johtaa proletaarisiin vallankumouksiin. Siirtomaatyyppisissä
maissa imperialistinen maailmanjärjestys sortaa pientuottajia ja riistää työläisiä
äärimmäisen julmasti. Yhteiskunnan tuotannollisen rakenteen rapistuminen johtaa läpitunkevaan taantumukseen, sota- ja kansalliskiihkoon.
FASISMI ON ERÄS porvariston hallintomuoto imperialismin aikakaudella. Tärkein
tunnuspiirre fasismissa on kansalaisyhteiskunnan ja valtiokoneiston äärimmäinen
yhteen liittäminen, mikä on toteutunut esimerkiksi ammattiliittojen alistamisena
valtiokoneistolle tai valkokaarteina. Käytännön ja ideologian alalla rasismi, nationalismi ja seksismi ovat lisääntyneet ja koventuneet. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus esitetään ”luonnollisina” ja ”biologisina” tai ”kulttuurisina” eroina eri etnisyyksien ja sukupuolten välillä. Köyhät näyttäytyvät ”heikompana aineksena”. Fasismi
hajottaa työväenluokkaa ja muuntaa yhteiskunnallisen eriarvoisuuden tuottaman
epävarmuuden vihaksi ja syrjinnäksi kansan alistetuimpia osia, erityisesti rodullistettuja ja naisia kohtaan.
OLEMME OSA antifasistista liikettä. Fasismia on vastustettava sen eri muodoissaan, esiintyi se sitten avoimesti natsi-ideologiaa toteuttavien ”katuaktivistien”,

5

salonkikelpoisten parlamentaaristen puolueiden muodossa tai missä tahansa
muussa muodossa.
TARVITAAN TYÖVÄENLUOKAN kansainvälistä yhteistyötä ja solidaarisuutta. Ristiriidat imperialistivaltojen ja siirtomaatyyppisten maiden välillä ilmenee myös
ristiriitoina näiden maiden kansojen välillä. Esimerkiksi köyhiltä seuduilta ja imperialististen sotien jaloista pakenevat ihmiset pyrkivät rikkaille alueille, jolloin kehittyneiden maiden parempiosaiset työläiset saattavat joutua jakamaan vaurautensa useamman kesken. Kuitenkin työtätekevät voivat saavuttaa pysyviä etuja vain
omistavaa luokkaa vastustamalla.

4. Feminismi ja sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöt

SEKSISMIN HÄVITTÄMINEN on tasavertaisen yhteiskunnan edellytys. Jokaisen yksilön pitää saada kehittyä ilman pakottavia muotteja. Sukupuoliroolit ovat usein
vahingollisia yksilön vapaalle kehitykselle. Sukupuolijako on yksi luokkajaon ilmenemismuoto.
SUKUPUOLIJÄRJESTELMÄSSÄ naisen rooli on alisteinen miessukupuoliroolin nähden. Naisen roolissa toimivat joutuvat kohtaamaan huomattavasti miesoletettuja
enemmän seksuaalista häirintää. Sukupuoleen kohdistuva vähättely ja alistaminen kohdistuvat lähes yksinomaan heihin. Työelämässä ”naisten” palkka on usein
”miesten” palkkaa alempi, ja naisvaltaiset alat ovat heikommin palkattuja ja vähemmän arvostettuja. Ay-liikkeellä on tärkeä rooli tasa-arvoisen työelämän puolesta taistelemisessa. Kommunistien tehtävänä on ajaa ja varmistaa ay- liikkeen
edistyksellisyyttä myös sukupuolikysymyksissä.
KOKO KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄ on kehitettävä turvaamaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden yhdenvertaisuus. Nykyisten oppikirjojen sisällöt
ovat täynnä sukupuolistereotypioita. Sukupuoliroolit tulevat usein korostetusti
esille oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Oppilaitosten ja työpaikkojen on oltava turvallisia paikkoja ihan jokaiselle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
nuoret kokevat koulussa syrjintää ja ulossulkemista. Syrjintään on puututtava sen
kaikissa muodoissa.
PATRIARKAATTI ALISTAA naisia ja seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjä, ja
pakottaa miehiä sortajan rooliin. Miesrooli on hyvin kapea ja suuri uhka siihen patistettujen vapaalle kehitykselle ja mielenterveydelle. Intersektionaalinen feminis-

6

mi, jossa otetaan huomioon paitsi sukupuolijärjestelmä, myös muun muassa luokka-aseman ja etnisyyden vaikutukset, on yhteensopiva kommunistisen ajattelun ja
tavoitteiden kanssa. Kapitalistinen talousjärjestelmä uusintaa patriarkaattia, joten
sitä vastaan taisteleminen on keskeisin keino myös sukupuolista tasa-arvoa edistettäessä. Uuden talousjärjestelmän ja siihen liittyvän kulttuurin on oltava vapaa
sukupuolirooleista.
KANNATAMME SUKUPUOLTEN ja seksuaalisuuksien tasavertaisuutta. Sateenkaarilasten, -nuorten ja -perheiden hyvinvointia ja oikeuksia on vahvistettava. Ihmisen
juridisen sukupuolen on perustuttava hänen omaan ilmoitukseensa ja valintaa ei
saa rajoittaa vain mies- ja naissukupuolen väliseksi. Lopulta sukupuolen rekisteröinnistä on luovuttava kokonaan. Juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaaminen on erotettava toisistaan. Henkilötietojen sukupuolimerkinnän korjaamisen
on oltava sujuvaa ja nopeaa, eikä se saa loukata ihmisoikeuksia.

5. Luonto ja ekologia
LUONNONTUHON ESTÄMINEN ja siirtyminen ekologiseen yhteiskuntaan on koko
ihmiskunnan selviämisen ja maapallon elämän säilymisen ennakkoehto. Emme voi
elää puuttumatta luonnon toimintaan. Siihen voi kuitenkin puuttua monella tavalla,
myös luontoa kunnioittaen ja ekosysteemejä vaalien.
LUONNON SÄILYMISEEN elinkelpoisena tarvitaan uudenlaisia keinoja. Kapitalistisessa yhteiskunnassa luontoon suhtaudutaan vain välineellisesti, ja luonnonvaroja, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä luonnon monimuotoisuutta mitataan vain rahassa.
Nykyinen meno johtaa ja on jo johtanut ympäristökatastrofeihin ja luonnon toimintakyvyn peruuttamattomiin muutoksiin. Näitä ovat muun muassa ilmastonmuutos,
otsonikato, sukupuutot, metsätuhot, maaperän rappeutuminen, aavikoituminen ja
vesistöjen saastuminen.
EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄN yhteiskuntaan siirryttäessä ekologiset päämäärät on
asetettava etusijalle päätettäessä taloudesta, kulutuksesta ja yhteiskunnan toiminnoista kokonaisuudessa. Talouden rakenteet on sovitettava luonnon kannalta
kestäviin puitteisiin rakentamalla ekologista sosialismia, jossa talous palvelee yhteiskuntaa ja sen jäsenten etuja. Tämä onnistuu yhteiskunnallisen päätöksenteon
ulottamisella talouden rakenteisiin ja luonnonvarojen uusiutumisen huomioivalla
talouden suunnittelulla. Kapitalismiin olennaisesti liittyvästä talouskasvun ideologiasta on luovuttava, koska se johtaa vääjäämättä resurssien ylikäyttöön ja ekosysteemien tuhoutumiseen. Kapitalismi edellyttää rakenteellisesti talouskasvua,
sosialismi ei.
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ENERGIANTUOTANNOSSA ON siirryttävä uusiutuvien energialähteiden käyttöön
kasvihuoneilmiön kiihtymisen pysäyttämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi.
Ydinvoima tai fossiilisten polttoaineiden harkitsematon käyttö ei voi olla kestävä
ratkaisu energiantuotantoon. Sen sijaan hajautettu energiantuotanto muun muassa biomassan, tuulivoiman, aurinkoenergian ja tietyssä määrin vesivoiman avulla
ovat tulevaisuuden energiaratkaisuja.
ON VÄHENNETTÄVÄ KULUTUSTA ja siirryttävä pitkäkestoisten materiaalien käyttöön ja kierrätykseen. Tuotteiden elinkaarta on pidennettävä. Kulutustuotteiden
valmistaminen kertakäyttöisiksi ja keinotekoisesti vanhentuviksi on yksi kapitalistisen kulutustalouden peruspilareista.
YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA ON otettava huomioon ekologiset lähtökohdat
sijoittamalla palvelut ihmisten lähelle. Joukkoliikenteen sekä laadullista että määrällistä kehittämistä on tuettava samalla pyrkien yksityisautoilun minimointiin.
Raideliikenne on tulevaisuuden joukkoliikennemuoto.
PÄÄTÖKSENTEON TULEE lähteä paikalliselta tasolta, sieltä missä asiat ihmisiä
koskettavat ja missä niihin voi parhaiten vaikuttaa. Toisaalta monia päätöksiä on
mahdoton tehdä vain paikallisesti, sillä ympäristöongelmat ovat usein maailmanlaajuiseksi. Saasteet eivät pysähdy valtioiden rajoille. On toimittava kansainvälisesti.
TUOTANNOSSA SEKÄ suunnittelussa on suosittava lähi- ja kasvisruokaa, mikä
vähentää luonnon saastumista. Ruoka muodostaa ison osan hiilijalanjäljestämme.
Kasvisruoan tuottaminen vaatii karjaa pienemmän viljelypinta-alan, ja se on ekologisempi ja tehokkaampi tapa tuottaa ruokaa.

6. Uskonnon ja omantunnon vapaus
VALTIONKIRKKOJÄRJESTELMÄSTÄ on luovuttava, ja kirkkojen julkisoikeudellinen
erityisasema on purettava. Julkisten palvelujen tulee olla uskontoihin nähden puolueettomia.
ERILAISTEN MAAILMANKATSOMUSTEN edustajien tulee olla samalla viivalla. Päiväkoteihin tai kouluihin eivät kuulu mitkään laitoksen puolesta järjestetyt uskonnolliset rituaalit tai tunnustukselliset aamunavaukset. Kaikilla on oltava oikeus
omaan katsomukseensa ja sen pitämiseen yksityisasiana.
MYÖS USKONNOTTOMIEN oikeudet on turvattava oppilaitoksissa ja työpaikoilla.
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7. Päätöksenteko
MIKÄÄN PÄÄTÖKSENTEKOTAPA ei takaa hyviä päätöksiä, mutta voimme pyrkiä
mahdollisimman monia tasa-arvoisesti hyödyttävään tulokseen. Uskomme, että
parhaita tapoja tähän on laaja ja suora kansanvalta. Päätökset tulee tehdä siellä ja
niiden ihmisten kesken, missä päätös vaikuttaa.
KANNATAMME KESKUSTELEVAA, avointa päätöksentekoa, mutta tunnistaen sen
tosiseikan, että aina ihmisillä ei ole yhteisiä mieltymyksiä ja mielipiteitä. Siksi aina
ei löydy perustaa, josta voitaisiin argumentein ja tieteen avulla saavuttaa objektiivisesti paras päätös. Tällöin ratkaisun täytyy perustua enemmistön näkemykseen
ja kaikkien on sitouduttava siihen. Ainakin vähemmistöjen, eläinten ja luonnon oikeuksia suojelemaan tarvitaan puitteet, joiden sisällä demokratiaa harjoitetaan.
MONILLA PÄÄTÖKSILLÄ ON kuitenkin paikallistasoa huomattavasti laajemmat vaikutukset. Mitä suurempi vaikutusalue on, sitä epärealistisempaa on toivoa kaikkien halukkaiden osallistumiseen perustuvan päätöksenteon voivan onnistua. Siksi
on turvauduttava myös edustajiin, valittiinpa heidät äänestämällä, arvalla, jotenkin muuten tai eri menetelmiä sekoittamalla.
KAPITALISMISSA DEMOKRATIA vallitsee ainoastaan porvariston keskuudessa,
ja sen avulla harjoitetaan diktatuuria työväenluokkaa kohtaan. Toki käytännössä
asetelma ei näyttäydy näin jyrkkänä, ja työväenluokkaisilla voi olla aitoakin päätösvaltaa demokraattisiksi kutsuttujen instituutioiden sisällä. Tämäkin valta on
saavutettu työväenluokan taistelulla. Asetelma ei ole kuitenkaan lähimainkaan
tasa-arvoinen, sillä omistava luokka hallitsee suurinta osaa taloudellisista resursseista ja niiden avulla etenee myös muilla yhteiskunnan alueilla.
SOSIALISMISSA TILANNE käännetään päälaelleen: demokratiaa toteutetaan kansan keskuudessa, ja vain taantumukselliset voimat jätetään sen ulkopuolelle. Sosialismi tarkoittaa järjestelmää, jossa työväenluokka on ottanut poliittisen vallan
hävittääkseen luokat lopullisesti. Se merkitsee taloudellista, poliittista ja kulttuurista taistelua luokkia ylläpitäviä rakenteita vastaan, sosialismin aikanakin. Sosialismin välivaiheen avulla päästään kommunismiin, jossa arkinen käsitys demokratiasta kaikkien valtana voi vihdon toteutua, ja se saa aivan uudenlaisia muotoja.
Luokat ovat poistuneet, ja ihmiset voivat osallistua mahdollisimman tasa-arvoisina päätöksentekoon.
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8. Tasavertainen vapaus ja vallankumous
VALLANKUMOUKSEN TEKEVÄT laajat ihmisjoukot. Sosialismia ei voi olla ilman, että
kansalle taataan, toiminnan ja ajattelun vapaus tai ilman ihmisten suoraa päätäntävaltaa. Vallankumous aloittaa luokkien hävittämisen, joka on pitkä prosessi,
jossa nykyiset alistavat rakenteet tuhotaan, ja rakennetaan uusia, työväen itsehallintoon perustuvia tapoja yhteisten asioiden hoitamiseksi. Vallankumouksen ja
sosialismin tuloksena syntyy kommunistinen yhteisö. Tässä prosessissa työväenliikkeen ja kansalaisliikkeiden yhteinen kansainvälinen toiminta on välttämätöntä,
jotta voidaan toimia ylikansallisen pääoman valtaa vastaan.
KOMMUNISMISSA EI OLE luokkajakoa eikä valtiovaltaa. Se ei tarkoita järjestyksen
tai yhteiskunnan puuttumista, vaan vapautta kaikista sorron ja alistuksen eri muodoista. Kommunismi on ihmisen vapautta kehittää ja toteuttaa itseään.
VALTAHIERARKIAT, RASISMI, SEKSISMI ja nationalismi ovat tasavertaisen vapauden esteenä. Parlamentarismin ja valtiovallan tilalle asetamme ihmisten suoran
päätäntävallan ja kapitalistisen omistuksen tilalle erilaiset yhteisen hallinnan ja
yhteistyön muodot. Rasismin, seksismin ja nationalismin tilalle asetamme ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon.
KOMMUNISMIN PERIAATTEENA ON ”jokaiselta kykyjensä, jokaiselle tarpeidensa
mukaan”. Toimimme kaikkia alistuksen muotoja vastaan, vapaan ja tasavertaisen
yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisen yksilön vapaa kehitys on kaikkien vapaan
kehityksen edellytys.
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KOMMUNISTINEN NUORISOLIITTO eli KomNL on vuonna 2000 perustettu poliittinen
nuorisojärjestö. Toiminnan pohjana on kommunistinen ideologia ja tavoitteena
yhteiskunnallinen muutos. Emme odota, että joku muu tekee asiat puolestamme
vaan taistelemme paremman maailman puolesta. Liitto koostuu eri paikkakunnilla
toimivista osastoista, joiden jäseniksi kaikki 15–30-vuotiaat radikaalit vasemmistolaiset ovat tervetulleita. KomNL ottaa kantaa, toimii ja kouluttaa.
Toimintamme ei ole vaaleista toiseen juoksemista ja kasvattamista byrokratiaan,
vaan nuorista itsestään lähtevää joukkovoimaa.
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