1

”Socialismen är vårt perspektiv, det revolutionära partiet vårt medel”
[Pressmeddelande från Arbetarnas vänsterförbund (LGO – Ligue de la Gauche Ouvrière), som höll
sin grundningskongress den 27-29 september 2013 i Tunis. Partiet välkomnade och tackade alla
vänner och kamrater som hade bidragit till öppningsceremonins framgångar, och i synnerhet
kamraterna i Folkfronten* och Fjärde internationalen. Här översatt från den engelska översättningen på International Viewpoint, som publicerades 27 november 2013. Översättning, Göran
Källqvist.]
Kongressen ägde rum i ett politiskt läge som kännetecknas av en fortsättning för den revolutionära
kris som inleddes i december 2010. Även om revolutionen lyckades driva bort diktaturens ledare
Ben Ali och symbolerna för hans regim, så har den genomlevt upp- och nedgångar som har lett till
att kontrarevolutionen har återfått kontrollen över statsapparaten med hjälp av Ghannouchis och
Essebsis på varandra följande regeringar, och därefter trojkans regering, under ledning av al-Nahda,
som blev resultatet av valen den 23 oktober 2011. Denna regering har förvärrat den ekonomiska,
sociala och politiska krisen genom att anta en kapitalistisk politik som är mot massornas krav, som
kämpar mot fattigdom, marginalisering och arbetslöshet och strävar efter social rättvisa och rättvisa
mellan landets olika regioner. Krisen nådde sin höjdpunkt med mordet på martyrerna Chokri Belaid
och Mohamed Brahmi.
Under dessa omständigheter ägde konferensens arbete rum i en demokratisk atmosfär och med brett
deltagande från alla kamrater under diskussionerna om den nuvarande situationen i Tunisien,
analysen av den politiska situationens utveckling sedan början av det revolutionära upproret och
bedömningen av den fortsatta revolutionära krisen, som å ena sidan kännetecknas av att de kontrarevolutionära krafterna har lyckats återta kontrollen över statsapparaten, och å den andra att revolutionens inneboende kraft finns kvar och att de folkliga protesterna fortsätter.
Kongressen diskuterade också vilken inställning man skulle ha till de den sociala rörelsens
politiska, sociala och medborgerliga krafter, samt hur man skulle klargöra och avgöra folkmassornas angelägna och omedelbara sociala och ekonomiska krav och behovet att knyta dem till
strategiska krav som kan förbereda en brytning med det nuvarande kapitalistiska systemet och
störtandet av det.
Kongressen debatterade också planer på att ge fast form åt LGO:s partistrukturer för att säkerställa
demokratin på gräsrotsnivå och att alla kamrater som är medlemmar i partiet kan delta aktivt.
Kongressen diskuterade ståndpunkten gentemot Räddningsfronten som upprättades efter mordet på
kamrat Mohamed Brahmi. För LGO är det på intet sätt en strategisk allians utan ett förbund kring
de väldefinierade uppgifter som återfinns i pressmeddelandet från 26 juli 2013, nämligen att störta
de institutioner som blev resultatet av valen den 23 oktober, och som var politiskt inblandade i att
göra Folkfronten till måltavla för politiska mord och inte respekterade revolutionens krav. Vi menar
att Räddningsfronten idag har övergivit dessa väsentliga krav, och att den på grund av manövrerandet från frontens liberala delar och bristen på bra initiativ från Folkfrontens sida för att ge proteströrelsen en politisk ledning har misslyckats med sina uppgifter. Därför har LGO beslutat sig för att
dra sig tillbaka från Räddningsfronten. Men det kommer att fortsätta att engagera sig i den sociala
rörelsen och bibehålla sina aktiviteter i Folkfronten, med perspektivet att bygga ett centrum för
arbetarna och folket, vars mål ska vara att stöda och radikalisera den revolutionära processen för att
uppnå 17 december-revolutionens mål.
Kongressen fullbordade sitt arbete genom att välja ledande organ för Arbetarnas vänsterförbund.
*

”Folkfronten för förverkligandet av revolutionens mål” bildades på sommaren 2012 och består av flera partier ur
den marxistiska och arabiska nationalistiska traditionen och oberoende personer – öa.

