
Uttalande om NATOs angrepp på Libyen 
Uttalande av Pakistans vänsterpartier 

Samtidigt som det står klart att Gaddafi och hans sätt att styra är autokratiskt och 
repressivt och inte kan stödjas av någon progressiv grupp, måste även ett par saker slås 
fast om NATO och dess tal om humanitär intervention, och låt oss tydligt slå fast dessa:  
Efter att ha dränkt Irak och Afghanistan i blod, har den västerländska imperialismen nu satt nu 
sina huggtänder i Libyen. Likt ett rovdjur som på långt håll känner doften av sitt byte, har den 
gripit tag i upproret i Libyen som om det vore sitt livs chans. Försöken av Amerika, Stor-
britannien och Frankrike att framställa bombningarna av Libyen som en humanitär handling 
är fullständigt bedrägliga. Saudiarabien sände sina trupper för att krossa demonstranterna i 
Bahrain, men här såg Amerika och NATO tyst på, eller snarare, gav förtäckt stöd åt sin 
bundsförvant. Så varför angreppet mot Libyen? Svaret är olja.  

Amerika och NATO hemsöker idag Libyen med samma förstörelse som de hemsökte Irak. 
Medan de i Irak iscensatte en fullständig invasion, använder de andra metoder i Libyen –  
genom att bistå kollaboratörer i själva Libyen. Låt oss vara tydliga att det här handlar om 
regimskifte och olja och liksom i Iraks fall kommer oljan att privatiseras eller knytas till ut-
vecklingsprojekt som kräver västligt samarbete. Det är ännu ett exempel på kapitalism som 
varande imperialism. Offret kommer återigen att bli Libyens och världens fattiga, de levnads-
förhållanden som denna kapitalism förstör och alla de rörelser som strävar efter att 
demokratisera de politiska, ekonomiska och sociala områdena – dvs alla rörelser som strävar 
efter socialistiska lösningar.  

Detta har den västerländska imperialismen alltid gjort i humanitetens och demokratins namn. I 
demokratins namn har den understött de mest hänsynslösa diktatorer i Latinamerika, Mellan-
östern och över hela världen. I humanitetens namn har den brutalt låtit död och förstörelse 
regna ner på miljoner från sina stridsflygplan och stridsvagnar. Historien visar att varje sådant 
ingripande har handlat om att säkra strategiska resurser, underkuva länder i tredje världen och 
krossa folkliga rörelser, så att de rika kan fortsätta att vara rika och de fattiga fortsätta att vara 
fattiga.  

Det är vår plikt som moraliska och fredsälskande människor att önska våra bröder i Libyen en 
avgörande seger mot USA och NATO och mot förtryckande politiska och ekonomiska 
strukturer. 

Ned med den västerländska imperialismen och dess kollaboratörer!  

Nej till NATO:s angrepp på Libyen  

Seger åt alla arbetare som kämpar för demokratisering av de politiska, ekonomiska och 
sociala områdena!  

Seger åt folket i Libyen!  

1. Workers Party Pakistan 
2. Labour Party Pakistan 
3. Communist Mazdoor Kissan Party 
4. Revolutionary Socialist Movement 
5. Awami Party 
6. Awami jamhoori Forum  
7. National Students Federation 
8. Progressive Youth Front 



9. Pakistan Kissan Rabita Committee  
10. National Trade Union Federation 
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