
Proletärer i alla länder, förena er! 

LEVE PALESTINA!  
KROSSA IMPERIALISMEN OCH SIONISMEN! 

 

Redan 1886 deklarerade Theodor Herzl, sionismens grundare: “Där [i Palestina] skall vi bli en sektion av 
Europas mur mot Asien, vi skall tjäna som en civilisationens utpost mot barbariet". Dessa ord sammanfattar 

sionismens och den israeliska statens väsen. Med den utgångspunkten erbjöd sionisterna sina tjänster åt 

de största imperialistmakterna i deras strävan att mer effektivt suga ut och trycka ner folken i tredje 

världens förtryckta nationer.  Projektet förverkligades genom skapandet av den sionistiska staten Israel, 

som sedan dess inte bara ägnat sig åt fördrivning och folkmord i Palestina, utan dessutom bistår de övriga 

imperialisterna med kontrarevolutionära mordpatruller, torterare och militär expertis mot de folk som 

reser sig i uppror i Asien, i Latinamerika, i Afrika och i Östeuropa.  

På samma sätt som imperialisterna under 18- och 1900-talen använde sig av hetsen mot judarna för att 

rättfärdiga repressionen och den antikommunistiska hetsjakten, så bedriver de idag en hetskampanj mot 

de arabiska folken för att skapa opinion till stöd för plundringskriget och uppstyckningen av Mellanöstern. 

De tre supermakterna USA, Kina och Ryssland slåss med varandra om världsherraväldet, men samtidigt 

står de tillsammans med de övriga imperialistmakterna – inkl. Sverige – enade mot tredje världens 

förtryckta folk och mot alla som sätter sig upp mot det imperialistiska världssystemet. Genom 

skräckpropagandan om ”terrorismen” och genom att framställa imperialismen som en kraft för ”framsteg” 

och ”demokrati” manipulerar den härskande borgarklassen opinionen på hemmaplan och undergräver 

stödet till Palestina liksom all antiimperialistisk kamp. Som en del av detta ser vi en s.k. ”vänster” som ju 

mer den försonar sig med och blir en del av den borgerliga staten, desto mer överger den stödet till de folk 

som kämpar mot imperialismen.  

Flera imperialistiska stater, däribland Sverige, samarbetar på olika sätt med den palestinska staten och 

”kritiserar” Israel samtidigt som de har nära relationer med sionisterna och deltar i USA:s aggression i 

Mellanöstern. Dessa stater hjälper till att utforma ”fredsavtal” över huvudet på Palestinas folk, inte för att 

stödja Palestinas befrielse utan för att se om sina egna profiter. Om imperialisterna hamnar i ett läge där 

Apartheidstaten Israel inte längre är ett användbart verktyg (såsom t.ex. skedde med Apartheidstaten 

Sydafrika), så kommer de söka andra sätt att skapa en palestinsk stat kontrollerad av imperialismen, så att 

utsugningen av landets arbetskraft och naturtillgångar kan fortsätta.  

Kampen för att stödja Palestinas befrielse kan därför inte föras i allians med någon imperialistisk stat, inte 

heller den svenska. Oavsett vilka ”vänster”- eller högerpartier som vinner platser i deras parlament och 

regeringar, så kommer dessa stater aldrig att stödja någon kamp mot imperialismen (om de inte kan 

manipulera den och förvandla den till ett verktyg för sin egen imperialism). Kampen för att stödja Palestinas 

befrielse måste därför bygga på den internationella arbetarklassen i förbund med de förtryckta folken och 

bygga på en fast antiimperialistisk ståndpunkt. Den kan inte vara en vädjan om ”fred” eller ”välgörenhet”, 

den måste vara ett villkorslöst stöd åt det palestinska befrielsekriget och återerövrandet av hela det 

palestinska territoriet, som en del av kampen för att göra slut på imperialismen och alla dess krig i hela 

världen.  Den måste bekämpa lögnen om den ”västerländska demokratin” och ta fast ställning mot all 

imperialistisk inblandning – såväl svensk som amerikansk, rysk eller kinesisk - i de förtryckta nationerna.  

LEVE DET PALESTINSKA BEFRIELSEKRIGET! 

NED MED IMPERIALISMENS NYUPPDELNING AV VÄRLDEN! 

LEVE MAOISMEN! 
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