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Brittiska SWP (Socialist Workers Party) om Libyen

Nej till intervention i Libyen!
Seger åt de arabiska revolutionerna!
19 mars 2011
Ingen skall inbilla sig att den militära interventionen i Libyen av Storbritannien, Frankrike
och USA kommer att leda till demokrati och frihet.
12 skäl att motsätta sig flyganfallen ...
1. David Cameron påstår sig vara en vän av upproren mot diktatorerna i Mellanöstern och
Nordafrika. Men hans första reaktion på revolutionerna i Tunisien och Egypten var att flänga
runt i regionen och försöka kränga krigsmateriel och att sälja mer vapen till de reaktionära
kungarna och emirerna.
2. Flygkriget kommer nu att handla om ta kontroll över oljan och befästa Västs makt, inte om att
stödja demokrati.
3. Den reaktionära regimerna i arabvärlden backades i årtionden upp av västmakterna, som nu
poserar som det libyska folkets vänner.
4. För två år sedan välkomnade Hillary Clinton Gaddafis son till det amerikanska utrikesdepartementet, och sade, ”Vi uppskattar djupt relationen mellan USA och Libyen. Vi har många möjligheter att fördjupa och bredda vårt samarbete och jag ser väldigt mycket fram emot att bygga
vidare på denna relation.” Påståendena att man nu är för befrielse är djupt hycklande.
5. Flygkriget stöds av stater som Qatar och Förenade arabemiraten – som har skickat sina styrkor
att agera tillsammans med Saudiarabien för att krossa motståndet i Bahrain. Den amerikanska
femte flottan är förankrad i Bahrain – där dödandet fortsätter.
6. USA och Storbritannien, som nu framställer sig som vänner av demokrati har varit inblandade i
massmord i Irak och Afghanistan. På torsdagen slaktade en en amerikansk drönare 38 personer i
Waziristan, Pakistan.
7. USA och Storbritannien gör stor sak av det faktum att Arabförbundet stöder flyganfallen. Men
Arabförbundet är fyllt av regimer som bekämpar sitt eget folk på gatorna. Det inkluderar
Algeriet, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Oman, Saudiarabien och Jemen. Dessa är inga vänner av
demokrati.
8. Den franska regeringen som nu hotar Libyen stödde Tunisiens Ben Ali nästan ända till slutet.
Enligt Saif al-Islam Gaddafi mottog president Sarkozy ekonomiskt valstöd 2007 från den
libyska regimen!
9. Flygkriget kommer med största sannolikhet leda till en upptrappning. Om flyganfallen inte
knäcker Gadaffi kommer argumentet för att sätta in trupper och en invasion att växa. Intervention kan leda till delning av Libyen och skapandet av en NATO-understödd enklav. Det
kommer att bli en imperialistisk utpost och kan användas till att stoppa fortsatt utvecklingen av
den revolutionära processen i Egypten och på andra håll.
10. Västlig militär intervention kommer att tillåta Gaddafi att posera som antiimperialist. Det kan
bidra till att stärka honom.
11. Imperialistisk intervention är aldrig i de förtrycktas och exploaterades intresse. Den kommer att
stärka de element som försöker att genomdriva kapitalets makt i hela Mellanöstern, Nordafrika
och hela världen. Den kommer att kasta om den revolutionära process som har utgjort en
inspiration för oss alla.
12. Vi vill ha bort Gaddafis regim. Men det enda effektiva sättet att avlägsna Gaddafi och att knäcka
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den libyska militären i arbetarnas och massornas intresse är utvecklingen av revolutionära
processen över hela arabvärlden – i Tunisien, Egypten, Libyen och andra länder. Det är inte
någon abstrakt idé. De mäktiga rörelser som störtade Ben Ali och Mubarak har fortsatt att kräva
ytterligare politiska och sociala förändringar. Detta är hoppet för regionen och världen.
Nej till militär intervention!
Seger åt de arabiska revolutionerna!
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