
Hva kan vi gjøre?
Det kan virke håpløst å kjempe i mot slike veldige krefter som står bak imperialismen. Krigen 
kom - til tross for at demonstrasjonene var større og fl ere enn noensinne. Og like sikkert vil nye 
kriger komme!
Noen vil kanskje spørre: «Hva er det for noe tull dere driver med! Dere klarer aldri å fjerne 
imperialismen!». Når man får slike spørsmål og kanskje begynner å miste motet selv også, er 
Den dumme oldingen som fl ytta fjella av Mao oppmuntrende å lese. 
(www.tjen-folket.no/teori/dumolding.htm)
Det er mennesker som har skapt det samfunnet vi lever i, og det er mennesker som også kan 
endre dette samfunnet. Skal samfunnet bli bedre må fl ere folk delta i kampen for et bedre 
samfunn.

Kjemp for Norge
Men hvis vi skal få mest ut av kreftene våre, må vi konsentrere kreftene. For folk som bor 
i Norge bør kampen mot de delene av imperialismen som rammer folk i Norge stå øverst 
på prioriteringslisten, deriblant kamp mot privatisering, rasisme og Europas forente stater. 
Når vi lykkes i å stanse salget av norsk vannkraft til utlandet, heller vi sand i imperialismens 
maskineri.

Organiser deg kommunistisk!
For å bli kvitt imperialismen og dens kriger trenger verden en kommunistisk revolusjon. Vi må 
fjerne grunnlaget for de imperialistiske herjingene - det kapitalistiske systemet.
Mange forskjellige forsøk har blitt gjort på å knuse kapitalismen, noen tror at en kan lage nye 
samfunn ved å lage ideelle og vakre systemer på papiret. 

Vi tror derimot at de som virkelig ønsker en avgjørende endring, en revolusjon, må bygge på 
en vitenskap, nemlig marxismen. Vi bygger på og studerer marxismen for å kunne gjøre et 
bedre arbeid i de daglige kampene mot klasseundertrykking, rasisme, miljøødeleggelser og 
kvinneundertrykking. 

Vi trenger å bli fl ere, vi trenger deg!

Tjen folket 
– ei marxist-leninistisk gruppe
postboks 679, 5502 Haugesund
post@tjen-folket.no

www.tjen-folket.no

Imperialisme = krig

Krig i vår tid
Hvor mange 
skal dø for 
at verdens 
stormakter skal 
få delt inn verden 

på nytt?
Eller – hvor 

mange skal 
dø før verdens 

undertrykte 
river seg løs fra 

lenkene?

Kampen fortsetter – USA ut av Irak



Hvorfor har USA og England gått 
til krig mot Irak? Er det fordi USA 
er onde/ har onde ledere? Bør vi 
bygge EU som en snill motvekt 
mot onde USA? 

Hva er Imperialisme?
Imperialisme blir i bokmålsordboka defi nert 
som en «politikk som går ut på å skaffe seg 
kolonier og utnytte deres ressurser» og som 
«aggressiv maktpolitikk». Vi kan litt mer 
treffende si at imperialisme dreier seg om kamp 
om verdens naturresurser, markeder og profi tt.

Saddam fra USAs venn til fi ende
Tidligere var Irak styrt av en despot som var 
lojal mot USA, Saddam Hussein. Men Saddam 
gikk fra å være en lojal og kontrollert despot, til 
å bli en despot med ambisjoner om å bygge sitt 
eget imperié. Irak har vært medlem av OPEC, og 
således jobba for høye oljepriser. Dette var USA 
som oljeimportør ikke er interessert i. 
Så gikk Irak inn i Kuwait. Med Kuwait 
på sine hender fi kk Saddam kontroll 
på en enda større del av verdens 
olje.  Saddam ble en trussel for USA 
sine interesser. Saddam ble forsøkt 
styrtet, først gjennom luftkrigen i 
1991, og så med påfølgende boikott. 

Andre imperialistmakter 
styrker seg
Men i denne perioden så andre 
imperialister en mulighet til fremme 
sine interesser ved å gjøre gode avtaler om 
oljeutvinninga i Irak. Samtidig ble alle opprør mot 
Saddam slått ned, og det så ikke ut til at det ville 

bli et nytt lojalt USA-regime i Irak. 
USA ble svekket i det strategisk 
og økonomisk viktige midtøsten 
på bekostning av det gryende 
EU-imperiet med Frankrike og 
Tyskland i spissen, og et svekket 

Russland, som prøver å gjenvinne sitt tapte 
imperié.

USA til krig for å gjenerobre tapte 
posisjoner
USA kunne ikke sitte stille å se på at konkurrerende 
imperialister rykket inn i der hvor de nylig hadde 
regjert. Heldigvis for USA så hadde Russland blitt 
så svekket, og de gryende imperiene i Kina og EU 
var foreløpig for svake, slik at de ble for sveklinger 
å regne i forhold til USAs enorme våpen makt. 
Makta springer ut fra geværløpa, og dette bevises 
gjennom den gjenerobring som USA i disse dager 
gjør i Irak. Utfra uttalelse og løfter fra det hvite 
hus er det også tydelig at USA heller ikke har 
planer om å stoppe der, men vil gå videre for å 
befeste og styrke sin posisjon i regionen (Bush 
prater om å skape om å spre «demokratiet» 
dette er skyggebegrep som egentlig betyr at de vil 
ha lojale regimer, uansett hva folkefl ertallet i de 
aktuelle land vil). På denne måten vil USA skaffe 
seg billig olje og ikke minst et 
strupetak på de framvoksende 
imperiene EU og Kina, hvor 
oljen fra midtøsten er selve 
livsåren i økonomien.

Det dreier seg om 
mer enn olje
Olje er svært viktig i denne 
regionen, men det er ikke 
den eneste grunnen til at 
USA vil ha kontroll. En hver kapitalist må vokse, 
dette er en lov under kapitalismen. Etter hvert 
som den vokser trenger den større markeder. 
Kapitalistene må få solgt varene sine, i et stadig 
større omfang for å kunne vokse. Derfor må de 
ha markeder som kjøper varene. Tollfrihet (åpen 
markedsøkonomi) og enkel tilgang gjennom 
regler som passer amerikansk industri har derfor 

vært et ufravikelig krav for alle imperialistiske 
kriger under kapitalismen. Dette er et særdeles 
avgjørende og undervurdert motiv for mange 
kriger. Får ikke de kapitalistiske imperiene stadig 
tilgang til nye markeder, så går økonomien i stå. 
Etter å ha lagt Irak i ruin er det et enormt marked 
for gjenoppbygging, og det er også en enorm 
mulighet for å ta over markeder etter Irakiske 
bedrifter som i kjølevannet av bombing, raning og 
hærverk har blitt utradert.

Krig i vår tid
Dette er ikke den første og den blir ikke den siste. 
Enkelte hauker i USA operer med at USA har ca. 
20 år på å befeste sitt verdensherredømme, og det 
ser ut til at de jobber utfra dette. Strupetak på EU 
og Kina gjennom kontroll over olja i midtøsten, 
samt at de bruker sin militærmakt til å befeste 

andre viktige posisjoner. Aldri har et 
imperie vært større og sterkere, enn USA 
er i dag. Men samtidig ruster EU og Kina 
opp. «Forræderne» i Europa kommer 
til å bli utsatt for et betydelig press på 
for å få dem inn i den rette EU-folden. 
Tyskland og Frankrike går i bresjen for 
EU prosjektet, og de vil i økende grad 
alliere seg med Russland og Kina mot 
den felles store trussel. Det er bare et 
spørsmål om tid, før en av dem, eller 

sammen i en allianse vil driste seg til å stå opp 
mot USAs aggresjon, og forsvare sine posisjoner. 
Etter hvert som kapitalen blir mer desperat etter 
nye markeder og ny profi tt, vil evnene og viljen til 
å gi opp posisjoner minke, og behovet for å vinne 
nye vil øke. De enorme ødeleggelsene i kjølvannet 
vil være vitaminsprøytene for å holde den råtnende 
kapitalismen i livet.

Irak 2003 – imperialistisk omfordelingskrig

Får ikke de 
kapitalistiske 

imperiene 
stadig tilgang 

til nye markeder, 
så går økonomien 

i stå.
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USA i disse dager 

gjør i Irak. 


