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Med tanke på det skoningslösa förtryck som regimen Diem utsatte stora delar av Sydvietnams folk för, är det 
närmast förvånande att organiserat motstånd inte växte fram tidigare än det faktiskt gjorde. Redan 1957 var det 
dock oroligt på många ställen på landsbygden. Den militanta oppositionen, som under dessa tidigare år förekom, 
kom emellertid från icke-Vietminh-håll. Det var bl. a. de buddistiska sekterna Cao Dai, Hoa Hao och Binh 
Xuyen och det starkt antikommunistiska Dai Viet-partiet, som motsatte sig Diems diktatoriska politik, och 
manade till väpnat motstånd. 

Det tycks finnas två skäl till att oppositionen från forna Vietminhanhängare kom till uttryck först vid relativt sent 
datum. Det första skälet var Diems effektiva kväsande av all aktiv eller misstänkt opposition, något som naturligt 
nog främst kom att gå ut över Vietminh, vars ledare och medlemmar i stor skala dödades eller sattes i fängelser. 
Det andra var Hanois uppenbara och deklarerade ovilja mot att stödja eller uppmuntra väpnat motstånd mot 
Diemregimen. Under mitten av 1958 uppenbarade sig en ny radiostation Röst från Nambo (Röst från Södern) 
som påstod sig vara ett språkrör för Sydvietnams Befrielsefront och uppmanade till ”kamp mot USA-
diemisternas förtryck”. I alla de otaliga radioutsändningar som finns upptagna från Hanoi fördömdes dessa röster 
som provokationer av Saigon och amerikanska agenter. 

Under slutet av 1959 skedde en markerad uppgång i gerillaaktiviteten i Sydvietnam. De allt starkare 
uppmaningar till uppror som nu kom från sydliga Vietminh-anhängare fick sitt klaraste uttryck i mars 1960 i en 
”Deklaration från tidigare motståndskämpar”. 

Deklaration av tidigare motståndskämpar om den 
nuvarande situationen i Sydvietnam. Mars 1960 (utdrag) 
Vi, tidigare motståndskämpar, ledare och medlemmar i Vietminh-Lien Viet Front, i 
motståndsorganisationer: arbetare, bönder, ungdomar, kvinnor, gamla, högskole- och 
universitetsstuderande, mödrar till motståndskämpar, pionjärer; 

Medlemmar i religiösa organisationer: Cao Dai, Hoa, Hao, buddister, katoliker; 

Sällskapen Journalisternas motståndskämpar, Konstnärernas motståndskämpar, kineser 
(Chinese Nationals for Liberation); 

Partier: Kommunist- eller Arbetarpartiet, Vietnamesiska Demokrat- eller Vietnamesiska 
Socialistpartiet; 

Kadrer och medlemmar i stadsförvaltningen under motståndskriget; Enskilda individer ej 
knutna till något parti; 

således omfattande den stora majoriteten av det vietnamesiska folket, 

ANSER att det än en gång är tid att högtidligt proklamera vår inställning, inför den inhemska 
och internationella opinionen, till den nuvarande situationen i Sydvietnam... 

Under nuvarande omständigheter 

UTSÄNDER VI EN BRÅDSKANDE APPELL till alla klasser, alla socialgrupper, alla 
områden, att kämpa än modigare, än mer resolut för att förmå de sydvietnamesiska 
myndigheterna att: 

– Ändra sin politik, upphöra med blodiga ”upprensnings”-operationer, slopa den fascistiska 
10/59 lagen, återkalla dödsdomarna mot patrioter, frisläppa dem som är i fängelse utan giltig 
anledning, upplösa koncentrationslägren, ”centralerna för jordbruksutveckling”, 
”välfärdszonerna”, upphöra med våldspolitiken riktad mot befolkningen i städerna och på 
landsbygden; 

Stoppa undertyckandet av fackföreningar; 

Göra slut på alla tvångsåtgärder mot intellektuella, journalister, författare och utövare av fria 
yrken; 
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Upphöra med undertryckandet av religiösa sekter, etniska minoriteter och progressiva bland 
främmande nationaliteter. 

Upphöra med den diskriminerande styrelsen av tidigare motståndszoner och den s. k. 
”politiken mot tidigare motståndskämpar”; 

Respektera och tillämpa demokratiska friheter; 

Återställa säkerhet på landsbygden; 

Främja en oberoende, demokratisk ekonomisk politik, icke beroende av amerikanarna, 
avlägsna monopolen, skydda nationell industri och handel, reducera importen av 
amerikansktillverkade produkter och avskaffa lagstiftningen angående rispriser; 

Minska skatterna, avskaffa orättvisa skatter, avskaffa böter och andra metoder tillkomna för 
att avtvinga folket pengar, avskaffa tvångsarbete; finna lösningar mot arbetslöshet, stoppa 
avskedanden, inrätta social trygghet, vara mån om goda arbetsförhållanden och kvinnliga 
statstjänstemän, förbättra situationen för konstnärer. 

Upphöra med förstörelsen av jord och risfält samt hejda de snabbt stigande kostnaderna för 
jordbruk; 

Respektera åsikterna hos statstjänstemän, soldater, kommunalmän och flyktingar 

Befria sig från underkastelsen under Förenta staterna, avlägsna alla USA-baser i Sydvietnam, 
utvisa de amerikanska militära rådgivarna och vägra acceptera någon form av amerikansk 
inblandning i Sydvietnam; 

Upphöra med jakten pa män för att fylla de militära leden och inkallandet av ”dân vê” 
(självförsvarsenheter) till ”baoan” (milis), upphöra med byggandet av militärbaser, minska de 
militära utgifterna och lägga fram en budget för att förbättra det materiella och kulturella livet 
för folket; 

Förkasta den aggressiva Manillapakten (SEATO) och den nya ”vänskapliga ekonomiska 
alliansen”, ännu en kamouflerad aggressiv pakt; 

Företa realistiska förberedelser för konsultationer med Demokratiska Republiken Vietnams 
regering angående allmänna val för återförening samt först av allt, för att upprätta normala 
förbindelser mellan människorna i de båda zonerna vad gäller postgång, ekonomiska, 
kulturella och trafikangelägenheter osv. 

Förbjuda all depraverad ”kultur” av amerikanskt ursprung, återupprätta och utveckla nationell 
kultur, tillåta frihet i konstnärligt uttryck och framställning, bygga nya skolor, instifta nya 
stipendier, reformera undervisningsplanerna, respektera nationella känslor och demokratisk 
anda, använda modersmålet i alla klasser. 

De gamla motståndskämparna och hela folket i Sydvietnam kämpar för att få ett slut på den 
koloniala regimen och familjen Ngo's fascistiska diktatur och för att bilda en Nationell 
Demokratisk Förenad regering i Sydvietnam, bestående av representanter för skilda politiska 
åsikter och alla de samhällsklasser, som vill skapa nationellt oberoende och demokratiska 
friheter som garanterar ett anständigt (gott) liv för folket, som vill respektera och helt och fullt 
och noggrant tillämpa Genèveavtalen, som vill överlägga med Nordvietnam om fredlig 
återförening av landet. Denna regering skulle föra en fredlig och vänskaplig utrikespolitik 
baserad på Bandung-konferensens  principer. 

Den nuvarande kampen i Sydvietnam är hela folkets kamp och omfattar alla politiska åsikter, 
från kommunister till individer som bara önskar reformer, med andra ord den stora 
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majoriteten av patrioter. Vår förenade styrka, med aktivt stöd av våra landsmän i norr och de 
progressiva folken i världen, kommer att segra (ha framgång). 

I det förflutna, under nio års motståndskrig, har vi trogna vår anti-imperialistiska tradition, 
kämpat hårt. 

VI TIDIGARE MOTSTÅNDSKÄMPAR FÖRENADE MED ALLA LANDSMÄN i 
Sydvietnam KOMMER INTE ATT SPARA VÅRA KRAFTER i kampen för nationellt 
oberoende, fred, demokrati och ett fritt Vietnam, enat och blomstrande... 

Nam-Bo  
Mars 1960 

Tidigare motståndskämpar i Sydvietnam 

 
Först sex månader senare, i september 1960, ändrade Hanoi officiellt sin politiska kurs. Fram till dess hade 
Hanois politik varit moderat i så måtto att man motsatt sig all aktivitet av typ uppmuntran till väpnat motstånd 
mot Diem, dvs. sådan aktivitet som kunde betraktas som brott mot Genèveavtalet. Vid La Dong-partiets tredje 
kongress stödde nu regeringen i Hanoi bildandet av en enhetsfront i söder för att störta Diem. 

Resolution antagen på Vietnams Arbetarpartis (Lao Dong) 
tredje kongress angående partiets uppgifter och linje i det 
nya skedet (september 1960) (utdrag) 
Revolutionen i söder är ett utdraget, hårt och sammansatt kampförlopp som kombinerar m 
kampformer av stor livaktighet och flexibilitet, som sträcker sig från lägre till  högre former, 
och som till utgångspunkt har uppgiften att upprätta, konsolidera och utveckla massans 
revolutionära kraft. Under detta förlopp måste vi ägna särskild uppmärksamhet åt att 
organisera och utbilda folket, först och framför allt arbetarna, bönderna och de intellektuella, 
och därvid, sätta patriotismen hos de olika folklagren i främsta rummet. Vi. måste oavbrutet 
avslöja USA-imperialisternas och deras medlöpares förrädiska planer och handlingar för att 
splittra och isolera dem så mycket som möjligt. 

För att försäkra sig om fullstädig framgång för den revolutionära kampen i södra Vietnam 
måste vårt folk där sträva efter att upprätta ett enhetligt block av arbetare, bönder och soldater 
och skapa en bred enhetsfront, riktad mot Förenta staterna och Diem och byggd på en allians 
mellan arbetare och bönder. Denna front måste samla alla patriotiska samhällsklasser och 
folkgrupper, de nationella majoriteterna och minoriteterna, alla patriotiska partier och 
religiösa grupper samt alla individer benägna att motsätta sig USA och Diem. Målen för dess 
kamp är fred, nationellt oberoende, demokratiska friheter, förbättring av folkets levnads-
förhållanden och fredlig nationell återförening.  Fronten måste samla alla som kan samlas, 
vinna över på sin sida alla krafter som kan vinnas över, neutralisera alla krafter som kan 
neutraliseras samt dra den breda massan in i den allmänna kampen mot USA och Diem för 
söderns befrielse och en fredlig återförening av fäderneslandet... 

Den revolutionära rörelsen i söder spelar en mycket viktig roll när det gäller landets 
återförening. Samtidigt med ansträngningarna att bygga upp norra delen och leda den mot 
socialism måste vårt folk sträva efter att upprätta och utveckla de revolutionära krafterna i 
södra delen och skapa gynnsamma betingelser för fredlig nationell återförening. 

Vårt folks kamp för att uppnå nationell återförening är en rättvis kamp mot de amerikanska 
imperialisterna och deras medlöpare, som undergräver Genèveavtalen, den internationella 
handling som tillerkänner vårt land oberoende, suveränitet, enhet och territoriell integritet. 
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Vår regering och vårt folk upprätthåller med beslutsamhet sin linje för en fredlig, nationell 
återförening och efterföljande av Genèveavtalen. Vi är anhängare av en nationell återförening 
steg för steg i enlighet med andemeningen i Vietnamesiska Fäderneslandets Fronts program. 
Men vi måste hela tiden höja vår vaksamhet och vara beredda på alla eventualiteter. Om de 
amerikanska imperialisterna och deras medlöpare vågar sig på att släppa loss krigets krafter i 
ett försök att invadera norr, kommer hela vårt folk att beslutsamt stå upp för att besegra dem 
och uppnå oberoende och nationell återförening. 
Den 20 december 1960 bildades officiellt Sydvietnams Nationella Befrielsefront  (FNL). Enligt FNL:s egen 
historieskrivning ägde det första mötet rum i ett otillgängligt skogsområde på Caumau-halvön i södra 
Sydvietnam. Ett politiskt program i tio punkter antogs: 

FNL:s program, antaget den 20 december 1960 
I. Störta den amerikanska imperialismens kamouflerade kolonialregim 
och Ngo Dinh Diems diktatoriska herravälde som är i amerikanernas 
tjänst samt inrätta en styrelse i nationell demokratisk enhet 
Den nuvarande regimen i Sydvietnam är en kamouflerad kolonialregim under Yankees 
dominans, och den Sydvietnamesiska regeringen är en lydregering som troget utför allting 
som är de amerikanska imperialisternas politik. Därför måste denna regim störtas och i dess 
ställe insättas en regering av nationell och demokratisk enhet sammansatt av representanter 
för alla sociala klasser, alla nationalitetsgrupper, från de olika politiska partierna och samtliga 
religioner. Patriotiska, framstående medborgare måste för folkets räkning överta hand-
havandet av de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella intressena och därmed åväga-
bringa självständighet, demokrati, välfärd, fred, neutralitet samt ansträngningar för en fredlig 
återförening av landet. 

II. Inrätta en i vid utsträckning frihetlig och demokratisk regim 
1. Avskaffa den nuvarande författningen som ger diktatorisk makt åt Ngo Dinh Diem, 
amerikanarnas tjänare. Välja en ny Nationalförsamling genom allmänna val. 

2. Införa grundläggande demokratiska friheter: åsiktsfrihet, pressfrihet, församlings- och 
föreningsfrihet, facklig frihet; religionsfrihet utan varje diskriminering samt rätt för alla 
patriotiska organisationer oavsett politisk tendens att bedriva sin normala verksamhet. 

3. Utfärda en allmän amnesti för alla politiska fångar och upplösa alla slag av koncentra-
tionsläger; upphäva den fascistiska lagen 10/59 och alla övriga antidemokratiska lagar; ge alla 
personer förföljda av USA-Diem-regimen vilka nu är landsflyktiga rätt att återvända. 

4. Förbud mot alla illegala häktningar och arresteringar; förhindra tortyr; straffa alla Diems 
översittare som inte ångrar vad de gjort och som begått brott mot folket. 

III. Upprätta en självständig och suverän ekonomi och förbättra folkets 
levnadsförhållanden 
1. Avskaffa de monopol som tvingats fram av de amerikanska imperialisterna och deras 
tjänare; upprätta en självständig och suverän ekonomi och en finanshushållning i överens-
stämmelse med nationens intressen; konfiskering av de amerikanska imperialisternas och 
deras tjänares egendom till förmån för nationen. 

2. Stödja den nationella borgarklassen i återuppbyggandet och utvecklingen av hantverk och 
industri; ge aktivt skydd åt nationell produktion genom avskaffande av produktions-
beskattning och begränsning eller förhindrande av sådan import som kan ersättas med 
nationell produktion; reducering av tullar på råvaror och maskiner. 
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3. Stimulera jordbruket; modernisera produktion, fiske och boskapsskötsel; hjälpa jord-
brukarna att lägga obrukat land under plogen och utveckla produktionen; skydda skörden och 
garantera dess avsättning. 

4. Uppmuntra och stärka de ekonomiska relationerna mellan stad och landsbygd, slättland och 
bergstrakter; utveckla kommersiellt utbyte med främmande länder, oavsett deras politiska 
regim, på grundval av likställighet och ömsesidiga intressen. 

5. Inrätta ett rättvist och rationellt skattesystem; avskaffa plågsamma straffavgifter. 

6. Genomföra arbetslagstiftning: förhindra inkomstavdrag, straffavgifter och dålig behandling 
av löntagare; förbättra arbetares och tjänstemäns levnadsförhållanden; reglera löneskalor och 
skyddsåtgärder för unga lärlingar. 

7. Organisera sociala välfärdsåtgärder: skaffa arbete åt arbetslösa; bistå och beskydda 
föräldralösa, gamla och invalider; hjälpa offren för amerikanarna och diemisterna; organisera 
hjälp till områden som drabbats av missväxt, brand eller naturkatastrofer. 

8. Ordna hjälp åt flyktingar som önskar återvända till sin ursprungliga hemtrakt och dem som 
önskar stanna kvar i södern; förbättra deras arbets- och levnadsförhållanden. 

9. Hindra förvisningar, plundring och påtvingade befolkningskoncentrationer; garantera 
arbetstrygghet för det arbetande folket i stad och på landsbygd. 

IV. Reducera jordskatterna: genomföra en jordreform i syfte att skaffa 
jord at jordbrukarna 
1. Reducera jordskatterna; garantera bönderna rätten att bruka jorden; tillförsäkra dem som 
brukat jorden rätten att bli ägare till den; garantera äganderätten för de bönder som redan 
erhållit jord. 

2. Upplösa ”välfärds-zonerna” och göra slut på rekryteringen till de läger som kallas ”centra 
för jordbruksutvecklingen”. Tillåta de landsmän som redan tvingats till ”välfärds-zonerna” 
och ”centra för jordbruksutveckling” att fritt återvända till sina egna områden. 

3. Konfiskera den mark som ägs av de amerikanska imperialisterna och deras tjänare, och 
fördela den bland fattiga bönder med ingen eller otillräcklig jord; omfördela kommunal jord 
på en rättvis och rationell bas. 

4. Genom underhandlingar och på grundval av rimliga priser återköpa, för fördelning bland 
jordlösa bönder eller bönder med otillräcklig jord, det överskottsland som innehavare av stora 
jordegendomar kommer att få avträda om deras areal överstiger en viss gräns, som skall fast-
ställas i överensstämmelse med regionala förhållanden. De jordbrukare som kommer i åt-
njutande av sådan jordfördelning kommer inte att tvingas till någon betalning eller att under-
kasta sig några andra villkor. 

V. Utveckla en nationell och demokratisk kultur och utbildning 
1. Bekämpa alla former av kultur och utbildning som förslavats under Yankees seder; 
utveckla en kultur och utbildning som är nationell, framstegsvänlig och till tjänst för 
fäderneslandet och folket. 

2. Utrota analfabetismen; öka antalet skolor för allmän undervisning liksom för teknisk och 
yrkesinriktad utbildning, för högre studier liksom på andra områden; anta vietnamesiska som 
modersmål; nedbringa kostnaderna för utbildning och befria medellösa studenter från skyldig-
heten att erlägga avgifter; återuppta prov- och examenssystemet. 
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3. Främja vetenskap och teknik, liksom nationens litteratur och konst; uppmuntra och stödja 
intellektuella och konstnärer för att låta dem utveckla sin begåvning till tjänst för den 
nationella återuppbyggnaden. 

4. Övervaka hälsovården; utveckla idrott och fysisk fostran. 

VI. Skapa en nationell armé till fäderneslandets och folkets försvar 
1. Upprätta en nationell armé ägnad till försvaret av fäderneslandet och folket; avskaffa 
systemet med amerikanska militära rådgivare. 

2. Avskaffa uttagningssystemet; förbättra levnadsförhållandena för de meniga soldaterna och 
garantera deras politiska rättigheter; göra slut på dålig behandling av militär personal; ägna 
särskild omsorg åt medellösa soldaters anhöriga. 

3. Belöna officerare och soldater som tagit del i striden mot amerikanarna och deras tjänares 
herravälde; tillämpa en mild politik gentemot de tidigare kollaboratörerna med amerikanarna 
och diemisterna vilka gjort sig skyldiga till brott mot folket men sedan har ångrat sig och är 
redo att tjäna folket. 

4. Avskaffa alla främmande militära baser som upprättats på Vietnams territorium. 

VII. Garantera likställighet mellan de olika minoriteterna och mellan de 
båda könen; beskydda i Vietnam främmande medborgares legitima 
intressen och vietnamesiska medborgares utomlands 
1. Tillämpa rätt till autonomi för nationella minoriteter. Grunda autonoma zoner i områden 
med minoritetsbefolkning, vilka zoner skall utgöra en integrerande del av den vietnamesiska 
nationen. Garantera likställighet mellan de olika nationaliteterna: varje nationalitet har rätt att 
använda och utveckla sitt språk och skriftsystem, att vidmakthålla eller fritt ändra sina seder 
och bruk; avskaffa den rasdiskriminerings- och tvångsassimileringspolitik som tillämpas av 
amerikaner och diemister. 

Skapa förutsättningar som tillåter de nationella minoriteterna att nå befolkningens allmänna 
framstegsnivå; utveckling av deras ekonomi och kultur; utbildning av funktionärer och för-
troendemän inom dessa grupper. 

2. Upprätta likställighet mellan de båda könen; kvinnor skall ha rättigheter som i alla 
avseenden (politiskt, ekonomiskt, kulturellt, socialt, etc.) är lika med männens. 

3. Skydda i Vietnam bosatta utländska medborgares legitima intressen. 

4. Försvara och ha omsorg om utomlands bosatta vietnamesiska medborgares intressen. 

VIII. Befordra en fredens och neutralitetens utrikespolitik 
1. Återkalla alla obilliga fördrag som inkräktar på folkets suveränitet och som slutits med 
andra länder av amerikanernas tjänare. 

2. Upprätta diplomatiska förbindelser med alla länder, oavsett politisk regim, i enlighet med 
de principer för fredlig samlevnad som antogs vid Bandung-konferensen. 

3. Utveckla en nära solidaritet med fredsälskande nationer och neutrala länder; utveckla fria 
relationer med nationerna i Sydöstasien, i synnerhet med Kambodja och Laos. 

4. Stanna utanför alla militära block; vägra varje militär allians med annat land. 

5. Acceptera ekonomisk hjälp från varje land som är villigt att hjälpa oss utan att knyta några 
villkor till sådan hjälp. 
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IX. Återupprätta normala relationer mellan de båda zonerna, och 
förbereda landets fredliga återförening 
Landets fredliga återförening utgör den käraste önskan för alla landsmän i hela landet. 
Sydvietnams Nationella Befrielsefront förespråkar en fredlig och stegvis återförening på 
grundval av förhandlingar och genom att man söker vägar och medel som stämmer överens 
med den vietnamesiska nationens intressen. 

I väntan på återföreningen skall regeringarna i de två zonerna, på förhandlingsbas, lova att 
bannlysa all separatistisk och krigshetsande propaganda och att inte bruka våld för att lösa 
meningsskiljaktigheter mellan de två zonerna. Kommersiellt och kulturellt utbyte mellan de 
båda zonerna skall genomföras; invånarna i de två zonerna skall ha frihet att förflytta sig 
genom landet så som deras familje- och affärsintressen påkallar. Postförbindelsernas frihet 
garanteras. 

X. Bekämpa allt angreppskrig: aktivt försvara världsfreden 
1. Bekämpa allt angreppskrig och alla former av imperialistiskt herravälde; stödja olika folks 
nationella befrielserörelser. 

2. Bannlysa all krigshetsande propaganda; kräva allmän nedrustning och förbud mot 
kärnvapen; samt förespråka atomenergins användning för fredliga syften. 

3. Stödja alla rörelser som kämpar för fred, demokrati och socialt framsteg i världen; aktivt 
bidra till fredens försvar i Sydöstasien och i världen. 
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