
 
Un país rere l'altre, setmana rere setmana, una onada de aixecaments populars s’ha anat 
estenent per la majoria dels països àrabs. El que només semblava un acte desesperat d'un 
jove tunisià a mitjans de desembre que s’immolava per protestar contra la arbitrarietat policial, 
ha acabat ja amb dos governs  (Tunísia i Egipte), una insurrecció popular a Líbia, ha incendiat 
multitud d' països  
 
TUNÍSIA, EGIPTE, ALGÈRIA, LÍBIA, BAHREIN, IEMEN, JORDÀNIA, SÍRIA, OMAN, LÍBAN, MARROC, 
IRAN,  KURDISTAN IRAQUIÀ..... 
 
arrossegant milions de persones al carrer,  posant en crisi nombrosos governs i molt nervioses 
les potències imperialistes. De sobte tot ha començat a canviar.  
 

� Perquè efectivament es tracta d'una revolució. Una revolució és un aixecament popular 
que acaba amb un règim polític, com va passar en la revolució francesa o en la 
revolució russa, i això és el que ha passat a Tunísia i Egipte i està passant a Líbia.  

 
� És la suma de diversos factors que han reunit les condicions per aquestes 

mobilitzacions: Estar farts d’una dura i prolongada opressió. Desenes de anys sense 
llibertats mentre que una camarilla s'enriquia i la majoria seguia en la misèria i sense 
perspectiva de millora.  

 
� La globalització capitalista ha significat per aquests països oferir les seves riqueses, 

sigui el petroli o el turisme, a canvi d'una major supeditació als països imperialistes i les 
seves grans multinacionals.  

 
� El pes de la joventut ha estat decisiu. 

 
� El moviment obrer ha tingut un important paper, no només per la seva participació 

directa sinó perquè els seus vagues i protestes van ser un factor en la preparació del 
esclat. Alguns exemples. El tèxtil a Egipte, la zona minera a Tunísia,... 

 
� Ha estat un plaer veure, com en tots aquests països, les dones, normalment apartades 

de la vida social, han ocupat també el seu lloc. Han sortit al carrer a exigir llibertats, 
drets i també els seus, en primera persona. No hi pot haver revolució sense la seva 
presència activa. 

 
� Junt amb les exigències democràtiques, les reivindicacions socials han començat a 

sorgir. Una revolució és un canvi en les relacions entre les classes, és la mobilització de 
milions de persones que no sols volen 
un canvi polític sinó també una millora de les seves condicions de vida. 

 
� El futur no està escrit, però aquesta impressionant onada revolucionària de les masses 

àrabs anuncia un abans i un després.  
 

� Després de revoltes que han enfonsat els governs, com a estat a Tunísia i a Egipte, a 
Líbia, Gaddafi s’ha endut ja per davant en uns pocs dies, la vida d’unes 10000 
persones, havent-t’hi a més, milers i milers de ferides. (50000), segons estimacions.  

 
� Després de donar suport fins al darrer minut als dictadors, el imperialisme europeu i 

nord-americà ara canvien. Es preparen per a la nova etapa i per veure com continuar 
incidint.  

 



� Nosaltres som contraris a les ocupacions i intervencions militars. El contrapunt sols pot 
ser una solidaritat internacional potent on es vegi clarament que els principals 
defensors i aliats d'aquestes revolucions són la classe treballadora europea i de la 
resta del món.  20 de març. un dia mundial de solidaritat amb l'aixecament dels pobles 
àrab i Africà que en les seves conquestes contribueixen a les lluites de tots els pobles.  

 
 

 


