
Redaktioneel 

Imperialisme weg uit de Goffi 

- et imperialisme dreigt - onder aanvoering van Bush 
en Thatcher -in het Midden-Oosten een verschrik-
kelijke oorlog te ontketenen, met wereldwijde ge-
volgen. Het gaat hen natuurlijk niet om de demo-

kratie in het arme kleine Koeweit of om de bevrijding van 
het volk van Irak van het diktatoriale Baath-regiem. Inzet is 
de ekonomiese, politieke en militaire overheersing van de 
wereld. Inzet is de kontrole over de rijke olie-voorraden in 
het Midden-Oosten. Inzet is het weer oppoetsen van het 
imago van imperialistiese allianties als de NAVO en de 
WEU. Die zijn bij grote delen van de bevolking in het Wes-
ten in aanzien gedaald na het wegvallen van de 'dreiging uit 
het Oosten'. Thatcher geeft dat ruiterlijk toe: "De NAVO 
moet eenvoudigweg bereid zijn defensieve troepen buiten 
het eigen territorium te stationeren, anders hebben we geen 
defensief antwoord als onze (sic!) voorraden buiten het ge-
bied - waarvan olie er duidelijk een is - in gevaar komen". 
PvdA-woordvoerder Melkert sluit zich hier van harte bij 
aan. En de nederlandse regering - als trouw bondgenoot van 
Bush en Thatcher - stuurt schepen naar de Golf. 

De dreigende opbouw van een gigantiese imperialistiese 
militaire macht in het Midden-Oosten vormt ook de voe-
dingsbodem voor een nieuwe anti-imperialistiese en anti-ko-
lonialistiese beweging in de wereld. Om te beginnen natuur-
lijk in het Midden-Oosten zelf. Velen zien zich in de arabie-
se wereld gesteld voor de onmiddellijke keus tussen Saddam 
en de VS en kiezen dan onvoorwaardelijk tegen de VS. 

Ook wij kiezen tégen het imperialisme en vÔÔr het slacht-
offer van de imperialistiese agressie, net als destijds in de 
Malsrinas-oorlog tussen Engeland en Argentinië. Daarom 
zijn we ook tegen ekonomiese of militaire sankties. Dit 
standpunt betekent geen enkele steun aan Saddam of aan de 
iraakse verovering van Koeweit. Saddam is net zo'n smerige 
diktator als de argentijnse generaals, waartegen Thatcher 
haar vloot liet opstomen. Maar in een konfrontatie met het 
imperialisme - het meest gewelddadige systeem uit de ge-
schiedenis van de mensheid - staan we onvoorwaardelijk 
achter bedreigde afhankelijke landen. En in de strijd tegen 
het imperialisme zullen de volkeren van het Midden-Oosten 
er achter komen dat Saddam verre van de beste garantie 
vormt voor een overwinning. Alleen de arabiese massa's 
kunnen Saddam en de andere reaktionaire heersers in het 
Midden-Oosten omverwerpen - dat mogen we niet aan het 
imperialisme overlaten. 

In Nederland begint het verzet tegen de militaire inmen-
ging in het Midden-Oosten langzaam vorm te krijgen. Om 
een sterke anti-imperialistiese en anti-militaristiese bewe- 
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ging van de grond te krijgen, zal een 
groot deel van de linkse beweging zich 
echter eerst moeten ontdoen van haar 
illusies in de Verenigde Naties. Door 
het ontbreken van een sterke radikale 
internationale arbeidersbeweging zien 
velen binnen links de VN als een soort 
onafhankelijke rechter, als vertegen-
woordiger van 'de wereldgemeen-
schap'. Zo koppelt Groen Links pro-
gressieve oproepen tot terugtrekking 
van amerikaanse en nederlandse sche-
pen en troepen aan een reaktionaire 
oproep tot de "opbouw van een inter-
nationale vredesmacht onder opperbe-
vel van het Militair Stafcomité van de 
VN". (Zie ook het interview met An-
drée van Es in dit nummer van De In-
ternationale). Vergeten lijkt heel de 
geschiedenis van de VN en haar voor-
loper de Volkerenbond. Was het dan 
toeval dat Waldheim de baas was van 
de VN? Zijn we vergeten dat de VS be-
gin jaren vijftig onder VN-vlag een ver-
nietigende oorlog voerden in Korea, 
om het Vrije Westen en de christelijke 
beschaving te verdedigen tegen het 
agressiese wereldkommunisme? Ne-
derland stuurde toen vierduizend man 
naar Korea om 'tegen de kommunistie-
se spleetogen' te vechten. Lenin noem-
de de Volkerenbond al een troep wol-
ven en een genootschap van rovers. En 
er is geen enkele reden om nu de VN 
mooier voor te stellen dan wat ze is. 

Het imperialisme moet gestopt wor-
den in het Midden-Oosten, voordat het 
de wereld in het verderf stort. Laten we 
nog eens denken aan de leus van de 
brede Vietnam-beweging in de VS: 
"Out now!". De amerikaanse minister 
Baker heeft verklaard dat de aanwezig-
heid van de imperialistiese troepen-
macht in het Midden-Oosten wel eens 
lang zou kunnen duren. De vietname-
zen en de internationale Vietnam-be-
weging hebben laten zien dat ook de 
VS verslagen kunnen worden. 


