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Uttalande av Pol Pot i Phnom Penh 5 januari 1979 
Utdrag, hämtad från tidskriften Kampuchea 1979:1 

Juldagen 1978 inledde vietnameserna en storoffensiv mot Kampuchea. De avancerade snabbt och 

5:e januari stod det klart att huvudstaden Phnom Penh snart skulle falla. Den dagen gjorde Pol 

Pot, sekreterare i Kampucheas Kommunistiska partis centralkommitté och premiärminister i 

Demokratiska Kampuchea, ett uttalande som sändes ut via radio och som återges nedan i svensk 

översättning. 

I uttalandet försökte Pol Pot upprätthålla illusionen av att den vietnamesiska offensiven var dömd 

att misslyckas, ”att den vietnamesiska fienden går under i det stora folkkriget”. Det skulle dock 

ganska snart visa sig att det bara var munväder, det fanns inte någon substans i sådana påstå-

enden. Pol Pots styrkor förlorade greppet över i stort sett hela Kambodja – resterna av de Röda 

khmerernas armé kunde bara upprätthålla vissa baser nära thailändska gränsen, där de fick stöd 

utifrån. 

Om den vietnamesiska invasionen och slutet ”Demokratiska Kampuchea”, se Philip Short: 

Stalins mikrober, särskilt sid. 35-40 

MF 

 

 

Kära Kamrater! Kära landsmän! 

Hela Kampucheas folk och nation har alltid modigt stått enade mot alla fiender som kommit för 

att skada, angripa och erövra Kampuchea. Detta har folket gjort av storslagen patriotism, en 

patriotism som formats sedan generationer mot alla slags fiender. Folket har gjort detta i 

egenskap av en nation och ett folk som har en lysande historia av kamp mot angripare, en hög 

civilisation och ett stort hjältemod. 

I denna traditions anda har Kampucheas nation och folk alltid fört kamp mot Vietnams försök att 

erövra och uppsluka Kampuchea genom sin plan på en ”Indokinesisk Federation”. Under de 

senaste 48 åren har vietnameserna oavbrutet sökt erövra och uppsluka Kampuchea med metoder 

som varit brutala eller milda, öppna eller dolda, genom hot, undergrävande verksamhet, stats-

kuppsförsök, angrepp och invasioner. De har gjort detta utan avbrott för att uppnå sitt alltigenom 

kriminella mål. Denna strategi har flera gånger i följd misslyckats och vietnameserna har 

tillfogats stora, förödmjukande och bittra nederlag. 

Efter alla dessa stora nederlag under de gångna 48 åren och speciellt under 1977 och 1978 upp-

träder den vietnamesiska fienden och de sovjetiska internationella expansionisterna och 

Warszawapakten återigen arrogant och mobiliserar för att invadera Demokratiska Kampuchea 

med sina stora styrkor av infanteri, tanks, tungt artilleri och flygplan. Denna invasion inleddes 

den 25 december 1978 och syftar till att utplåna Kampucheas nation och folk ... 

— — — 

Trots att de mobiliserat sina krafter för att angripa och tränga djupt in i Demokratiska Kampuchea 

så går den vietnamesiska armén, de sovjetiska expansionisterna och Warszawapakten under i det 

väldiga folkkriget i Kampuchea. I Ratanakiri blossar folkkriget mot den vietnamesiska armén 

snabbt upp. I Mondolkiri mobiliserar den revolutionära armén och det hjältemodiga folket sina 
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krafter för att driva ut och tillintetgöra den vietnamesiska fienden. Vid fronten vid Kratie kämpar 

vi och krossar fienden genom att trötta ut och förstöra hans stridskrafter varje dag. Vid östfronten 

kämpar vi modigt mot fienden. I sydväst har Kampucheas Revolutionära Armé och vårt hjälte-

modiga folk omringat fienden och förintar honom. 

När de möter Kampucheas folks hjältemodiga kamp och Kampucheas Revolutionära Armé 

kommer då den vietnamesiska fienden, de sovjetiska internationella expansionisterna och 

Warszawapakten att kunna erövra Kampucheas territorium och utplåna Kampuchea som nation? 

Nej, aldrig! Kampucheas nation och folk är beslutna att inte böja sig för den vietnamesiska 

fienden. Erfarenheterna från Kampucheas folks historia liksom av andra folks kamp mot angrepp 

världen över har klart bevisat detta. 

Kära kamrater, kära landsmän, 

Den vietnamesiska fienden, de sovjetiska internationella expansionisterna och Warszawapakten 

söker att med militär övermakt erövra Demokratiska Kampuchea. Accepterar den kampuchean-

ska nationen, folket och Kampucheas Revolutionära Arme att vietnameserna erövrar vårt 

territorium? Låter vi den vietnamesiska fienden utplåna vår nation? Vår beslutsamhet står fast att 

hålla Kampucheas nations och folks fana högt, ett Kampuchea som är oberoende och suveränt 

och med territoriell integritet, med nationell ära och värdighet. Vi är beslutna att göra detta vilka 

svårigheter eller offer vi än får kännas vid. 

Med denna beslutsamhet och på grundval av våra erfarenheter har vi dragit upp följande riktlinjer 

för försvaret av Demokratiska Kampuchea och den kampucheanska nationen. 

— För det första: Att ena hela Kampucheas nation och folk att kämpa mot de vietnamesiska 

angriparna, erövrarna och expansionisterna genom att förstöra fiendens stridskrafter och sam-

tidigt skydda våra till det yttersta. 

— För det andra: Att ständigt stärka politiken och beslutsamheten för ett långvarigt folkkrig för 

försvar av territoriet och vinna slutlig seger. 

— För det tredje: För att kunna föra denna historiska uppgift från seger till seger fram till den 

totala och slutliga segern skall vi: 

1. Ständigt försvara, bygga, utveckla och stärka Partiet på alla nivåer så att det blir en spjutspets 

som leder och utför alla uppgifter i full kontroll av läget under alla omständigheter. 

2. Fortsätta traditionen att bevara, bygga, utveckla och stärka folkets krafter över hela landet på 

grundval av enheten mellan arbetare och bönder. I enlighet med detta bör vi enas med alla 

landsmän som lever utomlands. Hela Kampucheas folk är beslutet att inte bli vietnamesernas 

slavar, att inte förlora sin egen nation, att inte låta vietnameserna efter sin vilja förtrycka, utsuga 

och plundra folket. Genom den vietnamesiska fiendens handlande har dess motsättningar till hela 

Kampucheas nation och folk ökat. Dessa motsättningar är djupt rotade och ökar för varje dag. 

Den vietnamesiska fienden möter det flammande nationella hatet från Kampucheas nation och 

folk. Vi är helt på det klara med den verkliga naturen av denna skarpa och djupgående 

motsättning. 

3. Hela tiden försvara, utveckla och stärka Kampucheas Revolutionära Armé och med upp-

finningsrikedom driva linjen om folkkrig och Partiets kamplinje. Detta skall göras överallt, under 

skilda omständigheter och former så att den vietnamesiska fienden går under i det stora folk-

kriget. 

4. Fortsätta att stärka och utveckla produktionen inom alla områden: jordbruk, hantverk och 
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industrin så att vi klarar försörjningen av mat och livsförnödenheter. 

5. 1 varje zon och region skall de revolutionära basområdena, rya eller gamla, stärkas och ut-

vecklas så att vi kan fortsätta att föra en utdragen kamp i totalt oberoende och en hög grad av 

suveränitet. 

6. Enas med alla vänner när och fjärran världen över, med alla folk och länder världen över som 

ger oss sitt stöd i vår kamp för oberoende, suveränitet, territoriell integritet, fred och stabilitet för 

Demokratiska Kampuchea, Sydostasien, Asien och hela världen. 

Tar vi hänsyn till dessa sex faktorer ser vi att den vietnamesiska fienden möter olösliga problem 

på alla områden: militärt, politiskt, ekonomiskt och finansiellt. Dessutom är de internationellt 

mycket isolerade och kommer att möta fler och fler svårigheter. 

Det faktum att vietnameserna, de sovjetiska internationella expansionisterna och Warszawa-

pakten nu tränger in i en blixtattack för att invadera Demokratiska Kampuchea är bara ett 

tillfälligt uppvisande i styrka. De orsakar oss förstås tillfälliga taktiska svårigheter. Genom det 

utdragna folkkrigets strategi på grundval av de ovan nämnda sex faktorer, kommer den vietna-

mesiska fienden oundvikligen att gå ett nederlag till mötes. 

Vi kan klart se att den vietnamesiska fienden, den internationella sovjetiska expansionismen och 

Warszawapakten endast kan tvinga oss att möta tillfälliga svårigheter. Vi har fullt förtroende för 

vår linje, vårt hjältemodiga folk, vår Revolutionära Armé, våra erfarenheter, de historiska 

erfarenheterna världen över, och för vår analys av fiendens och våra egna svaga och starka sidor 

både nu och i framtiden och vi kommer att få stöd i vår rättvisa sak från vänner, folk och länder 

världen över . . . Vi kommer att segra. Kampucheas nation, folk, ras, tradition och civilisation 

kommer att vara för alltid. 

Länge leve det klarsynta och ärorika Kampucheas Kommunistiska Parti!  

Länge leve Kampucheas mäktiga revolution! 

Länge leve det storslagna kampucheanska folket! 

Länge leve den modiga och starka Kampucheanska Revolutionära Armén!  

Länge leve det strålande Demokratiska Kampuchea! 

 


