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Tunisien:
Uttalande vid grundandet av 14 januarifronten
(Texten publicerad på engelska på www.internationalviewpoint.org.)

För att bekräfta våra förpliktelser mot vårt folks revolution och dess kamp för sin rätt till 
frihet och nationell värdighet och dess många offer, inklusive dussintals martyrer och 
tusentals skadade och fångar, och för att fullborda segern mot inre och yttre fiender och gå 
mot alla försök att krossa resultatet av dessa offer, upprättade vi ”14 januarifronten” som ett 
politiskt ramverk vars inriktning är att föra vårt folks revolution framåt för att uppnå dess 
mål och gå mot kontrarevolutionens styrkor.

Fronten består av nationellt demokratiska och progressiva partier, krafter och organisationer.

Frontens mest brådskande uppgifter är:

1. Att störta den nuvarande Ghannouchiregeringen eller varje regering där det sitter med 
symboler för den gamla regimen, och som för en mot nationen och folket fientlig politik och 
tjänar den avsatta presidentens intressen.

2. Att upplösa RCD [Rassemblement constitutionnel démocratique – det tidigare styrande 
partiet] och konfiskera dess högkvarter, egendomar, ekonomiska tillgångar och medel, 
eftersom de tillhör folket.

3. Att bilda en tillfällig regering som har folkets, de stridbara progressiva politiska, 
samhälleliga och fackliga krafternas och ungdomens förtroende.

4. Att upplösa representanthuset och senaten, alla befintliga konstlade organ och domstolarnas 
högsta råd; montera ned den gamla regimens politiska struktur; och förbereda val till en 
konstituerande församling inom högst ett år för att formulera en ny demokratisk konstitution 
och grunda ett nytt rättssystem för att utforma ett offentligt liv som garanterar folkets 
politiska, ekonomiska och kulturella rättigheter.

5. Att upplösa den politiska polisen och anta en ny säkerhetspolitik som grundar sig på respekt 
för de mänskliga rättigheterna och lagligt styre.

6. Att ställa alla de personer inför rättvisa som är skyldiga till att ha stulit folkets pengar, alla 
de som har begått brott mot folket både genom att ta beslut om och genomföra förtryck, 
fängslande, tortyr och förödmjukelser, och slutligen alla de som överbevisats om korruption 
och att ha stoppat undan offentliga tillhörigheter.

7. Att expropriera den tidigare härskande familjen, deras nära anförvanter och bundsförvanter 
och alla de statstjänstemän som utnyttjade sin ställning för att berika sig på folkets 
bekostnad.

8. Att skapa arbete åt de arbetslösa; att vidta angelägna åtgärder för att garantera arbetslöshets-
understöd och tillhandahålla bättre socialförsäkringar och hälsovård; och att förbättra de 
anställdas köpkraft.

9. Att bygga en nationell ekonomi i folket tjänst där de livsviktiga och strategiska sektorerna 
står under statens kontroll; att åter nationalisera de institutioner som har privatiserats; och 
formulera en ekonomisk och social politik som bryter med det liberala kapitalistiska 
synsättet.

10. Att garantera allmänna och individuella friheter, i synnerhet yttrandefrihet, församlings-
frihet, pressfrihet och tankefrihet, och att befria fångar och utfärda en lag om amnesti.
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11. Fronten välkomnar stödet till revolutionen i Tunisien från arabvärldens och hela världens 
folkmassor och progressiva krafter och uppmanar dem att fortsätta sitt stöd med alla 
tänkbara medel.

12. Motstånd mot normalisering med det sionistiska samhället, bestraffning av det och stöd till 
de nationella befrielserörelserna i arabvärlden och hela världen.

13. Fronten uppmanar folkmassorna och alla nationalistiska krafter och progressiva att fortsätta 
mobiliseringarna och kampen i alla dess rättmätiga former, speciellt på gatorna, tills de 
föreslagna målen har uppnåtts.

14. Fronten hyllar alla kommittéer, föreningar och former för folklig självorganisering och 
anmodar dem att utvidga sitt verksamhetsområde till allt som berör hur det offentliga livet 
sköts och vardagslivets alla olika sidor.

Ära till intifadans martyrer, och seger till våra revolutionära folkmassor!

Tunisien, 20 januari 2011,
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Patriotiska och demokratiska arbetarpartiet

(Översättning från engelska, Göran Källqvist.)
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