
8egins€6hver klaring. 

rot den Socialisten-Bond kan elkeen behooren, die over-
tuigd is van en handelt naar de volgende beginselen: 

le. Dat ongelijkheid en ellende in de maatschappij be-
staan en daaruit moeten verdwiineo. 

e. Dat de sociale ongelijkheid, de ellende der grooe 
menigte aan Ce édne zijde en de bevoorrechte tostnd van 
enkelen aan de andere, het non izakelijk gevolg zijn der be-
staande ekossomisehe wanverhoudingen. 

Be,. Dat het wezen dier wanverhoudingen daarin bestaat, 
at de groote meerderheid des volks, de arbeidende klasse, 

alle goederen voortbrengt, terwijl een kleine minderheid, de 
kapitalistische klasse, daarover beschikt en de verdeeling der 
goederen behcerscht. 

4e. Dat het loonstelsel - de onderworpenheid van den 
werkman in de verkrijging van zijn levensonderhoud - de 
grondslag is van zijn politieke afhankelijkheid en geestelijke 
onmacht. 

5e. Dat deze slechts mogelijk ziin, doordat alle middelen 
van voortbrenging en verdeeling der goederen aan de heer-
schende minderheid toebehooren, die als klaese in het bezit 
daarvan is gekomen. 

6e. Dat de maatschappij een grondigo verandering in 
haar verhoudingen tegemoet gaaf, die daarin bestaat, dat in 
plaats der verschillende klassen, één enkele gemenchap 
tot stand komt, die in het bezit is der middelen van voort-
brenging en verdeeling der goederen en ze aanwendt op 
planmatige, genootsehappelijke wijze. 

7e. Dat 't hedendaagsehe proletariaat - uit de burgerlijke 
maatschappij op den voorgrond tredende - op den grondslag 
der bestaande maatschappij geen duurzame verbetering kan 
verwachten en dat het slechts het werk der proletariërs 
kan zijn, zichzelf en daardoor de geheele maatschappij te 
bevrijden van het jak der heerschende klasse. 

8e. Dat do klassenstrijd, dien de arbeidersklasse heeft te 
voeren, allereerst is een ekonoaiische, waaraan de strijd om 
politieke rechten ondergeschikt is. 

9e. Dat in dezen strijd de arbeiders zullen moeten strij-
den met alle hun ten dienste staande middelen. 

10e. Dat in dezen strijd de socialisten aller landen zich 
met elkander solidair moeten gevoelen. 
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