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Uttalande från Fjärde internationalen 

Ner med Gaddafi-regimen! Stoppa den imperialistiska 
interventioner nu! Stöd den libyska revolutionen! 

Västmakternas intervention i Libyen utgör en vändpunkt i situationen i arabvärlden. Ända 
sedan början av den sociala och politiska stötvåg som berör nästan alla länder i arabvärlden, 
har Fjärde Internationalen stått på samma sida som det arabiska folkets demokratiska och 
sociala intressen mot sina tyranner. Detta har fått oss att ge fullt stöd till de tunisiska och 
egyptiska revolutionerna sida vid sida med revolutionära socialistiska militanter i dessa 
länder. Det är därför vi stöder de folkliga mobiliseringarnas alla demokratiska krav – 
yttrandefrihet, rätt till facklig och politisk organisering, pluralism, pressfrihet, liksom sociala 
krav som att skapa jobb, löneökningar, kamp mot höga levnadskostnader – och stödde 
störtandet av diktaturerna, och kravet på en verklig brytning med de tidigare regimerna i ett 
demokratiskt och socialistiskt perspektiv.   
I Libyen fick denna politik oss att redan från början stödja mobiliseringarna och sedan det folkliga 
upproret för att störta Gaddafi-diktaturen. I Libyen innebär solidaritet med de folkliga 
mobiliseringar att göra allt för att hjälpa folket mot Gaddafi: totalt embargo mot vapenförsäljning 
till diktaturen, frysning av den libyiska regimens tillgångar utomlands, organisering av medicinskt, 
livsmedels- och humanitärt bistånd till de hundratusentals libyer som förföljs av regimen ... Att 
stödja det libyska folket och skydda civila innebär att ge dem medlen att försvara sig mot de 
massakrer som utförs av Gaddafi legosoldaters och befria sig från diktaturen. De arabiska folken 
och arméerna, till att börja med tunisierna och egypterna, kan spela en avgörande roll i detta 
militära bistånd.  

De franska, engelska och amerikanska bombningarna syftar inte till att ”skydda civilbefolkningen”, 
som det påstås i FN:s säkerhetsråds resolution 1973 om upprättande av en ”flygförbudszon” i 
Libyen. Allteftersom timmarna och dagarna går, framstår målen i denna FN-resolution som mer och 
mer ”vaga”. Är det verkligen en fråga om att skydda den civila befolkningen? Varför då riskera att 
bombardera andra civila? Är det inte snarare en fråga om göra slut på Gaddafi eller att tvinga på 
hans regim en överenskommelse, till och med en delning av Libyen? Risken för en upptrappning 
som kan leda till en eller flera interventioner på marken kan inte ignoreras, i motsats till vad 
resolutionen säger. Faktum är att det för den imperialistiska koalitionen är en fråga om att åter-
etablera sig i området och försöka lägga beslag på den revolutionära process som pågår genom att 
installera regeringar i sin tjänst, eller genom att sätta press på de processer som pågår. Och deras 
strategiska oljeintressen bör inte glömmas bort. Slutligen, hur kan någon tro på dessa hycklande 
regeringar, som ockuperar Irak och Afghanistan och säger att de vill ”skydda civilbefolkningen”, 
men lämnar befolkningen i Bahrain, i Jemen, i Syrien eller i Gaza att bli massakrerade.  

Stödet för den libyska revolutionen och störtandet av Gaddafi-diktaturen innebär idag humanitärt 
och militärt bistånd till de upproriska och ett slut på den imperialistiska interventionen. Det libyska 
folket är inte ensamt. Deras kamp är en del av den pågående revolutionära resningen som skakar 
den arabiska världen. Det är mer än någonsin nödvändigt för de arabiska folken att ta kontroll över 
sitt öde utan nykoloniala interventioner av västmakterna.  
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