
Kampen fortsätter: IRPGF:s ställningstaganden

IRPGF:s roll

Internationella  Revolutionära  Folkgerilla-styrkorna  (IRPGF)  är  ett  militant,  beväpnat,
självorganiserat  horisontalt  kollektiv  som verkar  för  att  försvara  sociala  revolutioner  runt  om i
världen, för att direkt konfrontera staten och kapitalet, och att främja anarkismens sak. Vi erkänner
och bekräftar att principfast handling kräver principfast politik. Vi är inte ett politiskt parti eller
plattform  utan  snarare  ett  beväpnat  kollektiv  bestående  av  kamrater  med  olika  anarkistiska
ställningstaganden. IRPGF’s kollektiva enhet visar sig genom praktiserandet av militant handling
som vi anser vara en grundförutsättning för att uppnå befrielse. Våran roll är tvåfaldig; att vara en
beväpnad styrka kapabel till att försvara frigörande sociala revolutioner runt om i världen medans
samtidigt varande en styrka kapabel till uppror och kamp mot alla kyrkiarkala former av makt var
än de existerar.

Vi går inte in i konfliktområden med syfte att beordra utan snarare, samtidigt som vi behåller våran
självständighet som kollektiv, för att slåss jämte andra beväpnade grupper i solidaritet med de som
är förtryckta, utnyttjade och står inför förintelse. IRPGF anser att kollektivt handlande, solidaritet
och enhet krävs för kamp. Internationell solidaritet är de förtrycktas kraftfullaste vapen. Samtidigt
hävdar vi behovet av kritik när och där det är lämpligt. (Själv)kritik är inte någonting att rädslas.
Det  ska  omfamnas  som den  konstanta  källan  för  energin  som driver  individer,  samhällen  och
revolutionära rörelser till att förverkliga befrielse.

Behovet av väpnad kamp

Inom rörelserna för befrielse existerar en enorm klyfta mellan de som använder fredliga medel för
att konfrontera fienden och de som försvarar både deras samhällen och sig själva genom väpnad
kamp. Dessa motsatta ställningar består av ett ett intersektionellt nätverk av sociala ställningar och
identiteter som uppenbarar deras plats, kontext och innehåll. För IRPGF, är fredliga medel är inte
kapabla att konfrontera och förstöra staten, kapitalism och alla former av kyrkiarkal makt. Faktum
är, de gör det motsatta. De skyddar, stärker och inger fienden mod, förstärker formerna av förtryck
mot allt mer isolerade individer och splittrade samhällen. Vi anser att våran befrielse kommer ur en
gevärspipa.

Beväpnade revolter och uppror kommer att genomföras runtom i världen till sist. Vi slåss för att
försvara liv och kämpar för total befrielse. Nationalstaten, auktoritet, kapital och social hierarki är
den befriade världens fiender och därför allas våra fiender. Medans vi kämpar genom självkritik och
kollektiv kritik av våra personliga och kollektiva internaliseringar av dessa förtryckande beteenden,



inställningar och vanor, måste den externa fienden: chefer, tillsammans med sina arméer och polis,
bemötas med kulor, bomber och dynamit. Frihetens och rättvisans eld är renande och förtärande.
För oss finns det ingen väg att gå bakåt och ingen sätt att uppnå befrielse utom genom kamp. Våra
samhällen kommer bara befrias när vi förintar det fåtal vars förmögenhet och makt beror av lidandet
och utnyttjandet av de många.

Herren ger inte slaven frihet bara som en etisk handling av medlidande, osjälviskhet och kärlek.
Slaven måste uppnå sin befrielse genom uppror, motstånd och revolution, användandes varje av sin
herres verktyg för att förstöra både herren och dess mekanismer och apparater för dominans och
förtryck. Förtryckets ok och dess kuvande kedjor kan inte motstå de förtrycktas uppror. Vi längtar
efter dagen då svärd görs till plogbillar, men tills den dagen anländer, om den någonsin gör det,
håller vi fast vid våra vapen. IRPGF:s existens är baserad i beväpnade kampens nödvändighet. Det
ögonblick denna inte längre krävs, kommer IRPGF att upphöra att finnas. Våran ställning är emot
begreppen ”stående arméer” eller förstenade revolutionära grupper som har blivit trångsynta stater i
sig själva.

IRPGF’s internationella ställningstaganden

Vi anser att tredje världskriget redan har börjat och att konflikterna i Syrien, Ukraina och andra
delar av världen bara är början. Det kapitalistiska systemet, närmande sig slutet och efter att ha
plundrat världen och strippat det på sina tillgångar ,  står inför sin mest akuta kris hittills.  Utan
överskott på arbetsbefolkning att sätta i sina grottor och löpande band, sprider motsättningar och
motsägelser  hos  ett  system i  kris  ut  sig.  Med  imperialistiska  makter  som slåss  över  de  sista
smulorna för att skydda sina uppehällen och med fascism på uppgång, bildas en gemensam kamp
mot både kapitalets dominans och staten. IRPGF kommer att stå med alla folk som söker att säkra
sina framtiders frihet från ALLA former av förtryck, dominans och exploatering. Vi är medvetna om
och  erkänner  skärningspunkten  mellan  unika  identiteter  och  de  särdrag  som  existerar  inom
individer, i samhällen samt mellan individer och samhällen. Vi stödjer och eftersträvar att uppnå den
mångformiga naturen hos mänsklig identitet och kamp. För att uppnå detta ansluter vi oss till folk
världen runt i deras unikhet, och i våran, för att förverkliga våran gemensamma befrielse. 
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