
Glem ikke Gaza- vis avsky mot Israel
For  to  år  siden  var  verdens  øyne  retta  mot  Gaza-stripa  og  de 
forferdelige overgrepene som foregikk der i  regi  av terroriststaten 
Israel, som okkuperer de palestinske områdene. Men overgrepene 
fortsetter  i  det  stille.  Staten  Israel  bryter  internasjonal  lov  ved  å 
stenge 1,5 millioner mennesker inn i et 360 km² stort fengsel.

Sivilbefolkningen  hverken  hadde  eller  har  noen  fluktmulighet, 
sikkerhet  eller  beskyttelse  når  Israel  setter  i  verk  sine  nådeløse 
angrep.  Fortsatt  lever  den palestinske befolkninga i  ruinene etter 
Israels herjinger – to år etter angrepet mot Gaza. Og blokaden av 
Gaza  fortsetter:  Palestinerne  får  hverken  tilgang  til 
bygningsmaterialer, tilstrekkelig med mat og dagligvarer, for å nevne 
noe.

Okkupant og okkupert

Den  israelske  staten  ble  i  sin  tid  opprettet  med  støtte  fra 
Storbritannia  og  USA -  på  palestinernes  jord.  For  å  gi  plass  til 
nybyggerne ble hundretusener palestinere fordrevet fra sine gårder 
og landsbyer og inn i fangeleire. Det finnes mennesker som har levd 
hele sine liv i fangeleire i de palestinske selvstyrte områdene eller i 
Sør-Libanon.

Denne konflikten dreier seg om en okkupert og en okkupant. Det er 
den  palestinske  motstandskampen  som  må  støttes  mot  Israels 
vanvittige  overgrep både mot  palestinere og de som kjemper for 
palestinernes sak.

Kast ambassadøren ut av Norge!

Boikott Israel!
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Hva er Tjen folket?

Tjen folket – kommunistisk forbund – arbeider for å bygge et nytt 
kommunistparti i Norge. Verden trenger opprør og revolusjon for å 
bli kvitt kapitalisme, imperialisme og undertrykking. 

Vekk med kapitalismen

Vi  må  fjerne  grunnlaget  for  krig,  rasisme,  kvinneundertrykking, 
miljøødeleggelser og sult. Årsaken til alle disse problemene er det 
kapitalistiske systemet.  Det  kapitalistiske samfunnet driver rovdrift 
på  både  jordkloden  og  mennesker.  Kapitalismen  må  vekk,  og 
alternativet er et klasseløst samfunn – kommunismen. 

Organiser deg kommunistisk

De som virkelig ønsker en avgjørende endring – en revolusjon – må 
bygge  på  marxismen-leninismen-maoismen.  Det  er  det  viktigste 
verktøyet folk i dag kan bruke for å endre verden. Noen tror at en 
kan lage  nye samfunn ved  å  lage ideelle  og  vakre  systemer  på 
papiret – det tror ikke vi!

Vi studerer Marx, Lenin og Mao. Vi er kommunister og stolte av det.

Vi  bygger  på og studerer  marxismen for  å  kunne gjøre et  bedre 
arbeid  i  de  daglige  kampene  og  for  å  forandre  verden.  Vi  er 
organisert flere steder i landet, men vi trenger flere – vi trenger deg!
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