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EN DE KRUISRAKETTEN OP SICILIË

Op 11 mei j.l. gaf de Lybische leider in Tripoli een internationale

persconferentie. Tijdens de bijeenkomst ging hij o.m. in op de beoogde sta-

tionering van kruisraketten bij Comiso op Sicilië. In het verleden had

hij zich reeds enkele malen in krachtige bewoordingen tegen deze plannen

gekeerd : naar zijn mening betekende plaatsing van deze wapens een bedrei-

ging van zijn land, omdat Lybie binnen hun bereik ligt.

Had in het verleden echter betoogd dat plaatsing van de raketten

in eerste instantie met vreedzame middelen voorkomen moest worden, nu riep

hij het Italiaanse volk ondubbelzinning op zich middels een opstand van

het NAVO-juk te bevrijden.
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EN DE KRUISRAKETTEN OP SICILIË

De beoogde stationering van kruisraketten op een basis bij de Siciliaanse

plaats Comiso is de Lybische leider een doorn in het oog. Afgezien

van zijn algemene afkeer van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in

Europa, ziet hij in deze plannen een rechtstreekse bedreiging van de

Lybische veiligheid, omdat zijn land binnen het bereik van deze raketten

komt te liggen.

Tijdens een ontmoeting met Vesteuropese vredesactivisten medio 1982 riep

hij dezen op de plaatsing van nieuwe kernwapens in Vest-Europa te verhinderen,

allereerst met vreedzame middelen en blokkades, doch zo nodig ook op geweld-

dadige wijze »

Op 11 mei j.l. berichtten de Lybische media dat diezelfde dag in

Tripoli een persconferentie had gegeven, die ook was bijgewoond door

vertegenwoordigers van een aantal Vesteuropese kranten. Tijdens de bijeen-

komst kondigde de Lybische leider aan uit zelfverdeding al het mogelijke

te zullen doen tegen de stationering van kruisraketten op Sicilië. Hij

voorspelde een versterking van zijn banden met de Italiaanse volksmassa's

omdat die ook tegen de komst van deze wapens "vechten". riep de

bevolking van Italië op een volksopstand te ontketenen om zich te bevrijden

van "de Amerikaanse bezetting en de NAVO-dominantie".Hij spoorde met name

de Italiaanse jeugd aan over te gaan tot openlijke vorming van revolutionaire

comité's naar Lybisch model. De clandestiene wijze van optreden, zoals de

Rode Brigades die toepassen om de maatschappij te veranderen, achtte hij

geen geschikte weg.

Aangezien Lybie ook binnen het bereik zal komen te liggen van de eventueel

in Nederland, België en de BRD te plaatsen kruisraketten, is het zeker niet

onmogelijk dit te gelegener tijd de bevolking van deze landen even-

eens zal oproepen in opstand te komen.


