
Stoppa den franska militära interventionen i Mali! Nej till 
algeriskt samarbete!

[Uttalande från nationella sekretariatet för PST (Parti socialiste de travallieurs) algerisk sektion av  
Fjärde internationalen, den 17 januari 2013. Här översatt från engelska, International Viewpoint, 
januari 2013. Uttalandet har den 20 januari kompletterats med ett uttalande om gisslantagandet 
vid In Amenas. Detta finns översatt nedan. Översättning från engelska av båda texterna, Göran 
Källqvist.]

Efter händelserna i Elfenbenskusten 2010 är den franska militära interventionen i Mali, med sina 
koloniala övertoner, framförallt ett uttryck för Frankrikes beslutsamhet att återta sin ”afrikanska 
trädgård”, som i samband med det kapitalistiska systemets allvarliga världskris har börjat naggas i 
kanten av Kina och andra länder.

Hollande använder ännu en gång det ”terroristiska” alibi som utnyttjats av Bush i Afghanistan och 
Irak, och med allvarlig min säger Hollande till oss att ”Frankrike inte har några politiska eller 
ekonomiska mål” med sitt fälttåg i Mali, och att dess Rafale-plan och flotta, utan vittnen och synliga 
bevis, ”står i frihetens tjänst”, tillsammans med trupper från länder i Västafrika där det inte finns 
någon frihet. Denna franska ”osjälviskhet” påminner helt klart om dess ”civiliserande uppdrag” på 
1800-talet, under vilket folket i Algeriet blev offer för ett långvarigt kolonialt mörker.

Men den algeriska regimen har sina blickar riktade mot presidentvalet 2014, och har till sist givit 
efter för de imperialistiska påtryckningarna. Bouteflika har tillåtit franska bombplan att utnyttja vårt 
luftrum och beordrat att gränsen ska stängas. Denna oacceptabla totala omsvängning av Algeriets 
ståndpunkt står i allvarlig motsättning till vårt lands historiska kamp för frigörelse och våra folks 
värdighet. Vid en tidpunkt då vi firar 50-årsminnet av vår självständighet uttrycker den algeriska 
regimens omsvängning och samarbete med Frankrike under dess krigsliknande företag en politisk 
vändpunkt som minskar vår nationella suveränitet och låser fast Algeriet i en ohelig allians för 
kolonial återerövring.

Precis som folkens uppror i Arabländerna och till och med i Europa har krisen i Mali sina rötter å 
ena sidan i den ekonomiska och sociala katastrof som liberalismen har orsakat, och vilken har 
genomdrivits av de imperialistiska staterna och institutionerna, och å den andra i de diktaturer som 
fungerar som garanter för deras intressen.

Folket i Mali, både i norr och i söder, behöver utveckling, värdighet och välstånd och inte bomber 
och slaveri. Det är upp till folket i Mali att driva ut de få beväpnade islamistiska gäng som vill 
tvinga igenom sina lagar. Det är upp till folket i Mali att fritt avgöra sin framtid.

• Stoppa den franska och imperialistiska interventionen i Mali!

• Nej till det koloniala kriget i Mali!

• Nej till öppnandet av algeriskt luftrum för franska bombplan!

• Solidaritet med det maliska folket och flyktingarna!

• För en politisk lösning som garanterar demokratiska rättigheter till alla delar av det maliska 
folket!

Algiers, 17 januari 2013.

PST-uttalande om gisslantagandet

Fem dagar efter de franska kolonialistiska truppernas invasion av Mali den 10 januari 2013, med ett 
onaturligt, hemligt och oacceptabelt stöd från Algeriet, sprider tagandet av gisslan vid gasfältet 
Tigantourine vid In Amenas av ”omkring trettio beväpnade islamister under ledning av en enögd 
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man” och som tillskrivs en annan grupp, ”De som har skrivit under med blod!”, lite ytterligare ljus 
över de franska imperialistiska målen i regionen och de nya styrkeförhållanden som påtvingas 
folken.

PST inte bara fördömer denna brottsliga operation, utan för oss är det också uppenbart att den 
gynnar den franska imperialismen. Operationen vid In Amenas rättfärdigar Frankrikes militära 
intervention i Mali, sätter ännu större press på Algeriet att bli mer indragen i dess militära och 
framförallt ekonomiska planer, och formar en internationell samstämmighet om ”fördelarna” med 
de franska ansträngningarna att göra koloniala återerövringar.

Händelserna vid In Amenas går inte att skilja från de omfattande kolonialistiska manövrer som 
inleddes av NATO och Frankrike i Libyen 2011 med sin massiva ödeläggelse. Operation Serval i 
Mali stärker Epervier-systemet som Frankrike upprättade i Tchad 1986, och som litar till Sabre-
helikoptrar som stationerats i Burkina Faso och Mauretanien. Med andra ord är hela Sahelregionen 
på väg att hamna under stöveln på ”Afrikas gendarm”, Frankrike.

Även om det ”islamistiska hotet” i Mali förvisso är verkligt och grymt så har det framförallt sitt 
ursprung i den sociala och ekonomiska återvändsgränden för den nyliberala politik som Frankrike 
och imperialismen tvingat igenom, och som dömer folken i Afrika och världen till fattigdom och 
[imperialistiskt] herravälde.

För PST visar de imperialistiska staternas outhärdliga inblandning och ålägganden, vare sig det har 
rört sig om London, Tokyo eller Washington, hur mycket vi har sålt ut både vår nationella över-
höghet och vårt välstånd och hur mycket vår ekonomi ödelagts i nyliberalismens namn – och det 
oavsett de militärtekniska övervägandena av hur korrekt [den algeriska militären] ANP:s ingripande 
för att befria gisslan vid In Amenas var eller ej.

• Nej till kolonialkriget i Mali och dess konsekvenser i Algeriet! Ut med de franska trupperna 
från Mali!

Algiers, 20 januari 2013.


	Stoppa den franska militära interventionen i Mali! Nej till algeriskt samarbete!
	PST-uttalande om gisslantagandet


