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å natten mellan den andra och
tredje februari utbröt hårda
strider runt Tahrirtorget, där de
som utgör den egyptiska revolutionens
spjutspets har slagit läger. Trasproletära gäng angrep torget, ett anfall
som organiserats av regimen i ett försök
att tömma torget. Det har inte lyckats
än, men de kommande dagarna blir
avgörande.
Det egyptiska folkets budskap till
Mubarak är tydligt: han måste avgå.
Den första februari kom Mubaraks
svar. Han klargjorde att han kommer
att sitta kvar mandatperioden ut. Efter att i förbifarten ha utlovat reformer
fortsatte han anklaga demonstranterna
för att ha skapat ”kaos och våld” och för
att ha ”agerat i strid med den grundlagsstadgade ordningen”.
Mubarak sa vidare att ”det som smärtar mest är den rädsla som drabbat den
stora majoriteten av egyptierna, och
som skapat oro över vad morgondagen
kommer att innebära för dem, deras
familjer och deras lands framtid”.

Men det som var slående var just hur
egypterna inte är rädda längre – de är
inte rädda för den diktatur som torterat
dem, upprätthållit undantagstillstånd i
över femtio år och som hållit tusentals
politiska fångar.
Den första februari rådde karnevalsstämning, där hela familjer och
mödrar med barn firade. De kände sig
säkra, inte minst för att armén lovat att
inte skjuta på dem. De som upplevde
rädsla då var i själva verket tyrannen
och klicken runt honom.
Men allt förändrades dagen efter.
Likt en illsint Farao började Mubarak
underblåsa just den rädsla han talat om.
Civilklädda polismän lejde huligangäng
och började förbereda ett angrepp på de
platser där många demonstranter samlats – framför allt Tahrirtorget i Kairo.
Dessa huliganer öppnade sedan eld
på torget, och enligt mediarapporter ska
mellan fyra och fem demonstranter ha
dödats, och dussintals skadats.
Mubarak vill isolera och bryta ned

Mubaraks beväpnade gäng angriper demonstranter
under onsdagen i Kairo.

avantgardet på Tahrirtorget. Han vill
sätta skräck i massorna, så att de inte
vågar ge sig ut på gatorna igen. Om han
lyckas få det försprånget ska armén sedan sättas ut att rensa gatorna och slutligen krossa rörelsen.
För att stoppa honom måste rörelsen
besvara repressionen med ännu större
mobiliseringar, och en generalstrejk. Då
kan Mubarak besegras – men de kommande dagarna är avgörande.
Mubaraks anhängare på gatorna är
nutida motsvarigheter till de ”Svarta
hundraden” under de ryska revolutionerna 1905 och 1917, till frikårerna
under den tyska revolutionen 1919 och
– för att ta ett mer sentida exempel –
Basij-milisen, som användes för att
slå ner den iranska demokratirörelsen
2009. Dessa i det närmaste fascistiska
gäng är ett av regimens viktigaste vapen. De försöker skapa kaos och oreda,
skrämmer arbetare och ungdomar och
hotar medelklassen, så att de flyr tillbaka i regimens famn.
Diktatorns rättsvidriga regim kommer inte att falla om de bara möts av
fredliga medel; den måste störtas genom ett stort, folkligt uppror.
Statens repression måste stoppas nu,
genom en icke tidsbegränsad generalstrejk. Arbetarklassen i industrierna
och transportväsendet kan ta ledningen för strejken, men den måste också
involvera de arbetslösa, handlarna och
bönderna.
När så sker kommer den härskande
klassen att splittras. De kommer att
överge Mubarak, och tappa allt sitt
självförtroende.
Under de senaste sju dagarnas massmobiliseringar har självförsvarsgrupper och bostadskommittéer organiserats. Man har agiterat bland meniga
soldater och lägre officerare. Detta är en
bra grund för den utveckling vi skisserat ovan.
Soldaterna måste ges en möjlighet
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Revolutionen befinner sig
i ett avgörande skede
”Ned, ned Mubarak!” Det står klart att
det efter en vecka med protester har inträtt ett slags dödläge. Armén befinner
sig ute på gatorna, polisen jagades bort
men kommer långsamt tillbaka, massdemonstrationerna är ett permanent
inslag på Tahrirtorget och i varje större
stad. De som protesterar går inte hem
förrän Mubarak avgår. Mubarak vägrar
att avgå. Vem kommer att blinka först?
Demonstranterna vet att det här tillståndet inte kan vara för evigt. De måste trappa upp, de måste tvinga saker och
ting till ett avgörande – innan Mubarak
gör det. Det är därför som uppmaningarna till generalstrejk är så betydelsefulla. Om arbetarklassen ger sig in i
kampen är det slut med Mubarak – ar-

betarklassens strejker och hot om strejker har på senare år störtat kungen av
Nepal och president Ben Ali i Tunisien.
Massdemonstrationen i morgon tisdag
kan bli avgörande i maktkampen.
Arméns närvaro och vad den har
gjort, eller snarare vad den ännu inte
har gjort, är belysande. Armén har
ännu inte öppnat eld mot folksamlingarna. Bajonetterna som är tillverkade i
USA har ännu inte körts in i landsmännens bröst och halsar. Granaterna som
är tillverkade i USA har inte kastats av
soldaterna. Istället sitter soldaterna på
sina stridsvagnar, de har skrattat och
talat med demonstranterna, händer har
skakats. De är vänliga men står fortfarande under militärapparatens befäls-

struktur. Hotet är fortfarande mycket
verkligt.
Men detta kommer att förändras – på
det ena eller andra sättet. Någonstans
i Kairo pågår en rasande maktkamp
inom arméns överkommando. Mubarak
har utan tvivel gett order om att ”rensa gatorna”, och någon, eller en grupp
inom befälsordningen, har vägrat att
genomföra det. Istället får soldaterna
veta att de ska invänta vidare order.
En del av generalerna är faktiskt lojala
mot Mubarak medan andra allt mer lutar åt att han måste försvinna. Tryck
kommer från många olika håll, och utövas i varierande grad. Det kommer telefonsamtal från Obama, Hilary Clinton
och Joe Biden håller presskonferenser.
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Den israeliska regeringen har klargjort att det arabiska folket ”inte är redo
för demokrati”. Allt detta bekräftar att
Mubarak bör stanna kvar i någon form.
Men det största trycket kommer från
folket på gatorna. De är tusen och åter
tusen. En del av generalerna kanske
till och med är sympatiskt inställda
till dem. Men det som är viktigt är frågan om soldaterna, när det avgörande
ögonblicket kommer, när ordern ges att
dränka rörelsen i blod, kommer att skjuta eller inte? Om de inte skjuter, då är
det slut med Mubarak – om de skjuter
inleds ett inbördeskrig. Att vinna över
soldaterna till revolutionen, och många
tycks redan ha gått över, är avgörande.
Om statens monopol på användningen
av våld bryts, då är Mubaraks dagar
räknade.
Tecknen är goda. En ny facklig federation har upprättats, Centrum för
fackföreningar och arbetarservice. Det
är avgörande att arbetarna i dessa

fackföreningar tar ledningen i mobiliseringen för generalstrejken, upprättar
kommittéer och självförsvarsgrupper på
arbetsplatserna för att skydda sig själva
och rörelsen från polisen. Detta kommer
inte bara att slå mot regimens politiska bas utan det egyptiska samhällets
samhällsekonomiska relationer. Det
kommer att markera inledningen till
en social revolution mot kapitalismen,
en revolution som inte bara kommer
att bevittna hur en president ersätts av
en annan, utan möjligheten till ett nytt
slags samhälle, ett samhälle baserat
på arbetardemokrati och arbetarmakt.
I Suez har redan en massomfattande
strejkvåg enligt rapporter lett till att
arbetarkommittéer upprättats i staden.
Än så länge har kravet på en konstituerande församling inte rests av
särskilt många. Kravet på en konstituerande församling är nu ett avgörande
krav, det är den högsta formen av demokrati som kan uppnås under kapitalismen, den skulle ge folket möjlighet att
samlas och verkligen debattera alternativen för ett nytt slags samhälle. Inom
en sådan ram kommer arbetarklassens
och kvinnornas röster att höras bättre
än tidigare. Det är därför som ingen av
de ”etablerade” oppositionsgrupperna
vill ha den. Istället föreslår Muslimska
brödraskapet och vissa andra borgerliga grupper en nationell enhetsregering
som leds av Mohamed ElBaradei. Han
var chef för Internationella Atomenergikommissionen (IAEA), där han var
en frispråkig kritiker av invasionen av
Irak. Israel gillar honom inte, de anser
att han varit alltför mjuk mot Irans
kärnprogram under sin tid i IAEA.
Han kanske har förargat George W.
Bush och Benjamin Netanyahu, men
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när det gäller det internationella samfundet är han ett perfekt alternativ till
Mubarak – om behovet uppstår. Han
är populär hos egyptierna, han är inte
alltför uppenbart någon lakej till väst
och – det viktigaste av allt – han är inte
någon revolutionär. Det som de fruktar
mer än allt annat är Lenins ankomst till
Finlandsstationen. ElBaradeis ankomst
till Kairo efter att protesterna börjat
var tvärtom precis det som väst behövde, en moderat konstitutionell reformator som alla oppositionspartier kan förenas kring. Det är förståeligt att han är
populär på gatorna, han utlovar en ny
början. Men ElBaradei skulle innebära
en återgång till Sadats tid i Egypten, en
förment demokratisk regering som vilar
på en mäktig militär, och som inte kan
tillmötesgå de fattigas och arbetarnas
behov i Egypten. Det skulle, med andra
ord, bara skjuta upp den revolutionära
kamp som kommer att komma, eller
också blir det inledningen till ännu en
diktator längre fram.
Men i sådana här situationer är inget avgjort, allt är i rörelse, allt som en
gång föreföll vara fast har förflyktigats.
Allt tycks möjligt på gatorna i Egypten,
och en stämning som präglas av hopp
och löften är smittsam, den sprider sig i
regionen och kanske ännu längre än så.
Tiden är spänd och protesterna har
pågått länge. Men det finns inga tecken
på utmattning i människors ansikten,
alla de som är så beslutna att skapa
historia. De drivs framåt av passionen
hos ett folk som vaknar upp ur en trettioårig mardröm. För Mubarak, för alla
diktatorer världen över, för USA:s utrikesdepartement och för den israeliska
regeringen har mardrömmen bara börjat.
Simon Hardy

Handelsprogram för den egyptiska
revolutionen
Revolutionen i Egypten är en inspiration för alla som kämpar mot förtryck
världen över. Förbundet för Femte Internationalen är en revolutionärt socialistisk organisation som solidariserar
sig med folket i Egypten i kampen för
demokrati. Vi måste lära oss av tidigare
revolutioner och hur vi verkligen ska
kunna förändra samhället. Förbundet
föreslår följande paroller och idéer för
en revolutionär omvandling av samhället.
• Priserna måste sänkas. Omedelbar
distribution av livsmedel till fattiga och
arbetslösa. Lönerna måste höjas för att
kompensera inflationen och de måste
skyddas av en rörlig löneskala.
• De arbetslösa måste erbjudas arbete i
ett program för offentlig utveckling för

att ersätta de sönderfallande kåkstäderna med anständiga bostäder, sanitära anordningar, skolor och kliniker.
• Alla de tillgångar som topparna i
Mubaraks regim, de superrika, har tillskansat sig, måste beslagtas och användas för återuppbyggnad.
• Privatiserade industrier och tjänster
måste förstatligas igen utan ersättning.
• Revolutionen måste spridas till landsbygden där hälften av alla egyptier
lever. Småböndernas skulder måste
avskrivas, storjordbruk och jordbruksföretag måste exproprieras och ställas
under arbetarkontroll, livet i byarna
måste omvandlas genom förbättrad
sjukvård, utbildning och bättre bostäder.
• Den frihet, den värdighet och de

mänskliga rättigheter som folket kräver
på gatorna måste upprättas och skyddas mot varje försök till återkomst från
den gamla regimen.
• De omkring 12 000 politiska fångarna
i Mubaraks fängelser måste släppas och
alla i exil måste ha rätt att återvända.
• Polisens chefer och torterare måste
gripas och deras brott avslöjas och straffas.
• Säkerhetspolisen och de paramilitära
grupperna måste avväpnas och upplösas, en arbetarnas och ungdomarnas
milis måste upprätthålla ordningen,
soldaternas demokratiska rättigheter
måste skyddas genom att upprätta soldatkommittéer och val av officerare, så
att de inte kan användas som blinda
redskap för kupper och diktaturer.

• Det styrande partiet måste upplösas,
dess egendom konfiskeras och dess företrädare och ministrar straffas för sin
korruption.
• Det måste finnas fullständig frihet att
bilda politiska partier, att demonstrera,
att samlas, att ha obehindrad tillgång
till medierna och att publicera tidningar.
• Val måste äga rum till en suverän,
revolutionär konstituerande församling
under kontroll och skydd av arbetarnas
och folkets kommittéer och miliser.
• Det måste finnas aktivt stöd till folkliga uppror och revolutioner mot de styrande tyrannerna i alla länder i Nordafrika och Mellanöstern.
• Bort med Mubaraks förrädiska medbrottslighet i förtrycket av palestinierna – uttala solidaritet med palestinierna och bryt blockaden av Gaza från den
egyptiska sidan.

Gör revolutionen permanent
Vilken regering bör massorna på gatorna – ungdomarna, arbetarna och de
arbetslösa – sikta på att föra till makten? Inga chefer från säkerhetstjänsten,
inga generaler i armén, inga affärsmän
eller vinnare av Nobelpriset med USA:s
välsignelse kan tillmötesgå folkets behov av ”bröd, frihet och social rättvisa”.
Bara en arbetarnas och småböndernas
regering kan göra det. Det innebär att
helt utplåna den gamla regimens institutioner och lägga makten i händerna
på arbetarnas, böndernas och soldaternas råd.
En arbetar- och bonderegering kan
inleda processen med att socialisera
ekonomin – fabrikerna och alla storskaliga arbetsplatser kan förstatligas utan
ersättning och jorden överföras i kooperativt och kommunalt ägande. Detta
är den trotskistiska strategin för permanent revolution. För att genomföra
detta måste de mest medvetna bland

arbetarna och ungdomen sammanstråla
för att bilda ett nytt revolutionärt parti
som har som mål att hindra bourgeoisien, generalerna och islamisterna från
att överta kontrollen av revolutionen
och istället rikta den mot dess sanna
historiska mål: arbetarmakt och socialism.
Revolutionen har börjat i den arabiska världen. Den skakar om hela världen. De styrande darrar inför den makt
som massorna har uppvisat, inte bara i
arabiska huvudstäder utan också i Tel
Aviv, inte bara i USA utan också i Kina.
En seger kan bli en fyrbåk för massorna
som överallt kämpar mot förtryck, mot
fattigdom, mot den globala kapitalistiska krisen. Den motbevisar lögnen att
revolutioner tillhör det förflutna – den
öppnar den socialistiska världsrevolutionens breda horisont i det tjugoförsta
århundradet.
Förbundet för Femte
Internationalen

Dessa steg kan få revolutionen att
segra och kommer att skapa ordning på
riktigt. Det skulle lägga grunden för ett
folkligt maktövertagande i Egypten.
Sist men inte minst måste den kämpande ungdomen, de fackliga aktivisterna och alla socialistiska grupper förena
sina styrkor och skapa ett revolutionärt
arbetarparti enligt bolsjevikernas modell.
Spontanitet och nya sociala medier har spelat en oerhört viktig roll i det
tunisiska och egyptiska upproret, men
de är inte tillräckliga för att genomföra
en fullständig revolution, ett massivt,
folkligt uppror.
För att lyckas med det krävs ett

nätverk över hela landet bestående av
kämpande människor som kan kommunicera illegalt, med rötter på fabrikerna
och arbetsplatserna, och som vet vad de
ska göra när kommunikationen bryts –
vilken taktik de ska använda och vilka
mål de strider för.
Strategin för detta parti måste
vara att totalt bryta ned den gamla
regimen, uppfylla folkets omedelbara
demokratiska och socio-ekonomiska
förhoppningar och leda kampen för en
socialistisk lösning på massornas behov. De måste föra en revolutionär arbetar- och bonderegering till makten.
Dave Stockton

Fortsättning från baksidan
att ställa sig på folkets sida och hjälpa
dem att försvara sig mot Mubaraks
våldsmän.
Både diktatorn och hela hans diktatur måste störtas. Diktaturens polismakt måste upplösas och ersättas av
en folklig milis. De som angrep, mördade och skadade folket, och de som
stod för ordergivningen, måste fångas
in och ställas inför rätta av folket. De
kvarvarande politiska fångarna måste
friges.
Meniga soldater måste ta kommandot, bilda kommittéer och välja sina
egna officerare.
Men det viktigaste är att arbetarna
och befolkningen väljer rådsdelegater –
som man gjorde till den ryska revolutionens sovjeter.
En revolution som inte går framåt
kan snabbt halka bakåt. Som den franske revolutionären Saint-Just varnade:
”De som gör revolution halvvägs gräver
sin egen grav.”
De mest angelägna uppgifterna under de kommande dagarna är att besegra Mubaraks och Suleiman kontrarevolutionära offensiv:
• håll gatorna och torgen genom stora
mobilisationer, och håll möten för att
uttrycka folkets viktigaste krav, så att
ingen kan hävda sig ”tala för folket”;
• konsolidera en milis för att försvara
folket, vinna över soldaterna och besegra Mubaraks ”Svarta hundraden”;
•������������������������������������
organisera en massiv och icke tidsbegränsad generalstrejk tills Mubarak
och hans regim faller;
• låt arbetare, ungdomar och fattiga i
alla stadsdistrikt, mindre städer och
byar välja delegatråd.
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