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DE PLO MET DE «SOCIALISTISCHE LANDEN» IN REVOLUTIONAIRE WERELD-

BEWEGING

In april j, l, werd in de DDE een internationale conferentie gehouden

ter gelegenheid van het feit dat het 100 jaar geleden was dat

was gestorven* De vergadering werd o.a. toegesproken door een vooraan-

staande PLO-functionaris, die er in zijn rede geen twijfel over liet

bestaan dat de Palestijnse verzetsbeweging zichzelf ziet als een belang-

rijk lid van het internationale anti-inperialistische en revolutionaire

kamp. In het licht van deze redevoering is PLO-steun aan bevrijdings-

bewegingen e.d. waar ook ter wereld ongetwijfeld alleen Baar een logische

zaak.

De bewoordingen, die de Palestijn in zijn toespraak koos om het huidige

Israël te benoemen duiden bepaald niet op bereidheid van zijn kant het

voortbestaan van die staat in zijn huidige vorm te accepteren, zeker niet

op de lange duur.
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DE PLO MET DE «SOCIALISTISCHE LANDEN' IN REVOLUTIONAIRE WERELDBEWEGING

Medio april 1983 werd in Oost-Berlijn een door de SED, de Oostduitse CPt

georganiseerde internationale -conferentie gehouden, zulks ter gelegen-

heid van de 100-ste sterfdag van de grondlegger Tan het marxisme. Onder de

rele aanwezigen waren niet alleen delegaties van communistische, socialis-

tische en sociaal-democratische partijen uit de gehele wereld, maar ook

vertegenwoordigers van bevrijdingsbewegingen e,d. De door de afgevaardig-

den op schrift gestelde redevoeringen werden alle integraal en ongecensu-

reerd (I) gepubliceerd in het Oostduitse partijdagblad 'Neues Deutschland'.

Zo bevatte die krant in haar nummer van 16/1? april o.m. de tekst van de

toespraak die namens de overkoepelende Palestijnse, bevrjjdingsorganisatie

PLO was gehouden.

Leider van de PLO-delegatie was een Bekere , die werd aangeduid

als plv. hoofd van de politieke afdeling van die organisatie en lid van

de Palestijnse Nationale Raad. Naar alle waarschijnlijkheid is hij identiek

aan *).

's rede

Na enige hartelijke openingswoorden aan het adres van de gastheren, stelde

de spreker tevreden vast dat de door de Sovjet-Unie geleide socialistische

staten - uitgaande zowel van "de onomstotelijke grondslagen van het marxisme-

leninisme" als van "de principes van de anti-imperialistische, tegen de

reactie en het Zionisme gerichte internationale solidariteit11 - de Palestijnen

en hun revolutie volop "materiele en morele hulp en steun" bieden. Vervolgens

hield hij zijn gehoor voor, dat de Palestijnse strijd tegen het Zionisme en

het Amerikaanse imperialisme geen regionaal gebeuren is, maar veeleer

"een onderdeel van het gemeenschappelijke gevecht tegen kolonialisme,

imperialisme en alle vormen van racisme en voor de verwezenlijking van een

nieuwe wereld, waarin geen plaats zal zijn voor onderhorigheid en uitbuiting".

*) Deze was in het midden van de jaren zeventig hoofd van
de afdeling buitenlandse betrekkingen van de Palestijnse verzetsbeweging
Al Fatah.
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D* Palestijnse redenaar noemde de -conferentie 'ben uitgelezen gelegen-

heid11 om te komen tot "een betere samenwerking binnen de internationale

revolutionaire beweging" en om "de onderlinge rijen, voorzover die door

imperialistische activiteiten zijn gespleten, weer te sluiten". Maar zijn

mening is dit destemeer noodzakelijk "omdat het imperialisme toewerkt naar

een frontale aanval op de socialistische landen".

Nadat de PLO-functionaris vervolgens had uiteengezet dat de wereld er in

de dagen van anders uit had gezien dan heden ten dage - zo was er toen

bijv. nog geen sprake van "een Zionistische invasie in Palestina" -, stelde

hij dat in de huidige omstandigheden "het socialistiche kamp weliswaar de

voorhoede vormt van de internationale revolutionaire beweging", maar dat de

nationale bevrijdingsbewegingen en de arbeidersbewegingen in het Westen

toch ook hun partij meeblazen. Ten aanzien van de bevrijdingsbewegingen

constateerde hij met voldoening dat deze "een steeds sterker anti-kapitalis-

tisch, pro-socialistische karakter krijgen".

Vervolgens haalde fors uit naar de bewapeningspolitiek van de VS,

welk land hij ervan beschuldigde "een beperkte kernoorlog tegen het socia-

listische blok in de zin te hebben11* Naar zijn mening valt het imperialisme

slechts te weerstaan als "het socialisme zijn verdedigingskracht verhoogt,

het tempo van de revolutie in de derde wermld wordt versneld en deze revo-

lutie voortdurend wordt gesteund".

De spreker ging vervolgens ook nog in op Israël en het Zionisme. In dit

verband noemde hij Israël "een voorpost van het imperialisme", "een zionis-

tisch maaksel", "een reactionaire en racistische" en zelfs "fascistische

staat". Overigens moet het ook veelzeggend worden genoemd dat hij in de

geschreven tekst van zijn toespraak het woord Israël herhaaldelijk tussen

aanhalingstekens plaatste *).

Aan het eind van zijn rede gekomen, constateerde nog dat de Pales-

tijn en ervan overtuigd zijn dat zij, onder leiding van hun enige legitieme ver-

tegenwoordiger, de PLO, "een plaats hebben in het wereldwijde revolutionaire

proces" en zij daarin ook een "buitengewoon actieve rol spelen".

*) Terzijde zij in dit verband opgemerkt dat het Iraakse pers-
bureau INA dit in zijn internationale telexberichten ook veel-
vuldig doet : dit nieuwsagentechap voorziet zelfs de plaatsnaam
Tel Aviv regelmatig van aanhalingstekens.


