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,

men. Fra lufta ble bombin-

ga trappet opp. Sivilbefolkning og soldater ble drept.

Boikott ODN

Titalls landsbyer ble jevna
med jorda, tusenvis av familier drevet pa flukt.
I en maned klarte de eritreiske frigjoringssoldatene
ved en kjempeinnsats a sta
mot angrepene. Men midt i
juli broyt etiopierne gjennom og gjenerobret flere
viktige byer sor i Eritrea.
Dette er situasjoenn i Eritrea i dag: Titusener av familier er hjemlose og lever
som flyktninger i sitt eget
land. Avlinger er blitt odelagt og det er matmangel.
Det er enormt behov for
medisiner mot alvorlig
sjukdom og skadene etter
etiopiernes terror.
Samtidig fortsetter frigjoringskampen for full
styrke. ELF og EPLF kontrollerer storsteparten av
landet. De har klart a sette
en stopper for den etiopiske
framrykningen og har erobret tilbake viktige forsyningsveier. De holder fram
med sin rettferdige kamp
for a frigjore landet sitt.

“Operasjon Dagsverk skal ga til et land eller tiltak som kan sta som eksernpel pa reell frigjoring», heter det i formalsparagrafen til Operasjon
Dagsverk. Keel' frigjoring ma bety frihet fra suit,
sjukdom og anaifabetisme. Frihet fra utenlandske imperialistmakter, at folket kan are herrer
sift eget land.
1 Asia, Afrika og Latin-Amerika finnes dot i dag
et titalls frigjoringsbevegelser og land som star
oppe i en silk frigjoringskamp. Kampuchea er et
av de landa som har frigjort seg fra imperialismen og som er i ford med a bygge et nytt samfunn
uten undertrykking og nod. 1 lopet av tre ar er suit
blitt ukjent, landet eksporterer i dag ris. Tidligere
var et store flertall analfabeter, i dag kan snort
hele folket lose og skrive.
1 en silk situasjon skal Operasjon Da,gsverk ga
til leire for kampucheanske flyktninger i Thaihind, I Thailand er dot et fascistisk regime.
Flyktningene hilt utnytta som billig arbeidskraft
og blir brukt politisk mot Kampuchea,.
Operasjon Dagsverk gar i ar til et prosjekt som
er sa langt fra reell frigjoring som det kan fa blitt.
Tror du at arets OD vii bety humanitaer stone og
frihet for fly ktninger, sa tar du foil. Tvert i mot vii
Operasjon Dagsverk bli utnyttet aktivt i den verdensomspennende hetskampanjen mot Demok ratisk Kampuchea som fullforer siii frigjoring.
BOtKOTT OPEKASJON DAGSVERIV.

_

Svensk journalist:

Rode Garde har snakket
med den svenske journalisten Birger Jacobsson
som har inngiende
kjennskap til Thailand
og flyktningeleirene etter a ha oppholdt seg i
landet fra 1973 til 1976.
Under sitt opphold var
han ogsit bl.a. i flyktningeleiren i Aranjapratet.
Han forteller bl.a.:
Det thailandske samfunnet er gjennomkorrupt.
Da jeg var i flyktningeleirene hadde Rode Kors startet hjelpearbeid, og hjelpen
ble formidlet gjennom dot
thailandske politiet. Det
som kan sies om dem er at
de er veldig dyktige til
sko seg pa hjelpen. All
hjelp ma enten git gjennom
dem, eller godkjennes av
myndighetene. I begge tilfeller krever de skikkelige
«avgifter». Jeg vii anslit at
om det blei gift en krone til
mat pr. person pr. dag, sa
lagde det thailandske politiet noon udefinerbare matretter og tok omtrent 50
—

ELF-soldater pa veg til fronten ved gre nseby en Om (lager i juli i

prosent av pengene sjol.
Jeg kan sjolsagt ikke
uttale meg om dot konkrete
prosjektet som Operasjon
Dagsverk skal git til. Men
det finnes ingen mulighet
til a utrette noe pa siden av
myndighetene, og de veit it
sko seg.
— Hvordan merker flyktningene korrupsjonen ellers?
— I leirene er de i prinsippet internerte, dvs. de
far ikke lov til a git ut uten
tillatelse. En kvinne jeg
kjente i flyktningeleiren
hadde fatt penger fra familie i Frankrike. Da politiet,
Forts. baksida

Hagos er 16 fix gammel og eritreisk frigjoringssoldat.
Han har aldri gatt
pa skolen, men har
viert gjetergutt fra
han var ganske liten , Han romte
hjemmefra og slutta
seg til frigjoringshleren. Etter at han
hadde fatt full militroppiring og
hadde hart a lese og
skrive, gikk han i
sommer pa mekanikerkurs i en av
ELFs baser, hvor
Rode Garde matte
han da vi besokte
Eritrea.

Ved inngangen til 1978
var 98 prosent av Eritrea
frigjort. Etter ei lang periode som koloni under Italia,
England og Etiopia, var eritreerne i ferd med a bygge
opp et nytt samfunn uten
terror og undertrykking.
Fattigbonder som for
hadde levd pa sultegrensen
fikk utdelt jord og bygget
opp kollektiver. Helseteam
reiste rundt pa landsbygda
til alle de som hadde tuberkulose og malaria og som
aldri for i sitt liv hadde sett
en lege. Tusenvis av eritreisk ungdom fikk here a lese og skrive. I byene ble det
apna ungdomsklubber. Et
nytt liv hadde begynt for
eritreerne.
Men noen legger mildt
sagt kjepper i hjula for det
nye samfunnet. I januar
1978 begynte sovjetiske
bombefly a fly over Eritrea
et par ganger i uka. -Med

jevne mellomrom utover
varen bombet russerne viktige frigjorte byer og omrdder med napalm og splintbomber. Malet var a terrorisere det eritreiske folket
til a gi opp oppbygginga av
landet og tvinge dem i kne.
Men sjol denne grusomme
terroren var forgjeves. «Vi
har hart oss a leve med
bombene,» sa Hagos til Rode Garde. Alle viktige aktiviteter som jordbruk, skoler osv. gikk sin gang. Oppbygginga av landet pagikk
for fullt.
Men sa, i juni i ar, satte
Etiopia inn et voldsomt angrep mot Eritrea. Leda av
russiske og kubanske offiserer, og utstyrt med russiske vapen marsjerte
150 000 etiopiske soldater
inn over grensa fra sor.
Dette var 4 ganger sa store
styrker som de to frigjoringshmrene har til sam-

Hagos, slik Rode Garde
matte han i sommer.
Da vi mate Hagos i sommer, hadde enna ikke etio-

piernes siste brutale angrep pa landet hans begynt. Men han hadde en inderlig berm til oss:
«Vi slass for retten til
were herrer i vart eget
land. Vi slass for at sostrene ware kan ga ut om kvelden uten frykt for a bli
voldtatt av etiopiske offiserer og for at vi skal fa. here
wart eget sprak pa skolen.
Vi trenger all den stotten vi
kan fa: Mat, medisiner,
skoleboker, og ikke minst
politisk og moralsk stotte
fra ungdommen i andre
land. Det er en enorm inspirasjon for oss a vite at vi
har dem pa var side som vi
skal forme morgendagens
verden sammen med.»

,
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«brjentar nu en logn ofle nu k, s a bllr
det en sannhet». Omtrent sann skal
Hitlers propagandaminister Goebbels ha ordlagt seg. Omtrent satin kan
ogsa mottoet for den internasjonale
hetskampanjen mot Kampuchea stilles. For det som presenteres av historier om angivelige massakre i Kampuchea bygger pa et sa fantastisk
tynt kildemateriale at det knapt vile
blitt godkjent til ei historisk szeroppgave pa gymnaset om vanlige regler
blir lagt til grunn. Men nar det gjelder Kampuchea er alt tillatt.
Alle har hart (og bl.a. lest
i Elev-70) historiene om at
Kampucheas statsminister
sjol skal ha «sagt» at 1 million er myrda. Alle har heal
historiene om det angivelige «blodbadet» ved evakueringa av Phnom Penh. Til
og med bilder av angivelige
henrettelser har gatt verdenspressa rundt.
Legnene er s$ mange at
det ville kreve flere ekstranumre av Rode Garde for a
tilbakevise dem. Men alle
som en stammer de fra omtrent de samme kildene. Vi
skal her bare to et par eksempler for a vise hvor tynne de er.
I en del aviser har det fi-

gurert et «intervju» med
Kampucheas statsminister
der han skal ha sagt folgende :

FALSKT INTEREVJU
«Under fern ars krigfering dede over en million
cambodianere. Den navwrende befolkning i Cambodia utgjor fern millioner.
For krigen var det syv millioner.
— Hva hendte sa med den
andre millionen?
— Det er helt utrolig at
dere europeere gidder
bry dere med disse krigsforbryterne.»
«Intervjuet»
stammer
fra den italienske katolske

avisa «Famiglia Christiania». Forst, er det sannsynlig at statslederen i Kampuchea har sagt noe slikt?
Dette «sitatet» strider mot
alt annet av offisielle uttalelser.

BEVISST LOGN
Lederne for Kampuchea
har flere ganger uttalt at
de mener Kampuchea har
for fd, innbyggere, og at befolkninga heist burde ekes
til 15-20 millioner. Om sitatet skulle vrt ekte, strider det mot alt annet offisielt materiale fra Kampuchea.
Vel, er det ekte? En
fransk pater som heter
Francois Ponchaud har
skrevet en bok som heter
«Kambodsja ar null» som
er sywrt fiendtlig innstilt til
Kampuchea. Han ble spurt
av en amerikansk journalist om hvorfor han ikke
hadde brukt Famigli Christianias intervju med
Khieu Samphan som kilde.
Han svarte i brev: «Jeg siterte ikke Famiglia Christiana fra september 1977 fordi jeg visste med sikkerhet
at den italienske journalisten som skriver i den avisa, aldri har intervjuet
Khieu Samphan.» Han visste dette fordi han var sammen med henne hele tida
da intervjuet angivelig
skulle ha blitt gjort. Ponc-

H. H. Hamm
haud er i alle fall sapass
wrlig at han unnlater a bruke kilder snm han veit er
falske, sa edel er imidlertid
ikke Hans Henrik Ramm,
Elev-70s «ekspert» pa
Kampuchea. Ramm visste
det antakelig da, og han
veit det helt sikkert na, at
hans kilder var falske, men
noe dementi kom aldri.
Skulle Ramm og hans likesinnede dementere det av
deres kilder som etter
hvert viste seg uholdbare,
ville det nemlig ikke bli noe
som heist igjen av deres
pastander om «folkemord».
En annen kilde som Jigger til grunn for hetsen er
en bokanmeldelse skrevet
av den kjente franske journalisten Jean Lacoture. Boka han anmeldte var nettopp Ponchauds «Kambodsja ar null». Hans avisartikkel har gA,tt verden over
som «kilde» for pastander
om folkemord. Men artikkelen ble raskt grundig tilbakevist, bl.a. av den ame-

Over halvparten av verdens 4 milliarder innbyggere har for lite mat. 1 milliard mennesker lever pa sultegrensa.
Hver dag der 82.000 barn under 15 ar av
suit, feilernwring og sjukdom. 800 millioner av verdens voksne innbyggere er
analfabeter. I Latin-Amerika bor 36
millioner av bybefolkninga i slumhytter av bolgeblikk.
Hva er arsaken til denne /mien? Er
det vi i Norge som tar maten ut av munnen pa dem? Hva kan vi gjore for a hjelpe folk i de fattige landa?
Arsaken til at det store
flertallet av jordas befolkning lever i u-land med stor
matmangel, analfabetisme
og mye sjukdom, er egentlig
enkel a forsta. I lang tid har
landa i den 3. verden blitt
holdt nede i kunstig underutvikling som kolonier under
andre land. Alle naturressurser er tatt ut av landet.
Profitten er beholdt av kolonimakta og blitt investert
andre steder. Landet har ikke fatt utvikle egen industri.
I Eritrea har italienerne
og seinere etiopierne dyrket
bomull og frukt for eksport,
mens folk sulta og trengte
matkorn. Pa Sri Lanka (tid.
Ceylon) som for koloniseringa var et av estens rikeste
riskamre, la engelskmennene om produksjonen til te
som de sjel eksporterte.

3.VERDEN ER KUNSTIG
UNDERUTVIKLA
Folk ble holdt effektivt
nede ved ikke a bygge skoler. Tvert i mot ble skolesystemet i mange koloniland
bygget ned. For Frankrike
tok Algerie som koloni, kunne flertallet av algirerne lese og skrive. Da landet igjen
ble fritt, var 90 prosent analfabeter og flere skoler og
universiteter var nedlagt.
I tida etter 2. verdenskrig
var det mange land i Asia og
Afrika som reiv seg les fra
koloniherrene og ble sjelstendige nasjoner. Allikevel
er disse landa i dag fortsatt
swert fattige og tilbakeliggende. Arsaken til dette Jigger i ferste rekke i at landa i
den 3. verden fortsatt blir
undertrykt og ekonomisk ut-

rikanske journalisten Noam Chomsky. Lacoture
kom til slutt med et svar i
New York Times Book Review der han bl a. sa :
«Noam Chomskys rettelser har plaget meg. Ved
peke ut visse feil i sitatene,
stiller han sporsmalstegn
ikke bare ved min respekt
for teksten og sannheten,
men ogsa ved saken jeg
prevde a forsvare. Swrlig
angrer jeg pa at jeg har tillagt visse ting villedende
mening og jeg skulle ha undersokte bedre tallene pa
ofre, tall som kommer fra
kilder .som er tvilsomme.
Min lesning av Ponchauds
bok var preget av hastverk, var folelsesmessig intens, for rask til a velge ut
polemiske poenger.»

intervjuet i OD-avisa?
Ramm slar ikke akkurat
pa stortromma, og det
skyldes en ting: Heringa
var slett ingen suksess og
den brakte intet nytt verken av opplysninger eller
av dokumentasjon. Heringa gikk ikke som ild i tort
gras gjennom verdenspressa som Ramm hadde hapet. Bl.a. representanten
fra Danmarks Radio og journalisten fra Far Eastern
Economic Review sa at heringa hadde verken bidratt
til klarhet eller til a bringe
sannheten nrmere.

HANS HENRIK RAMM
& CO JUGER FORDI
DE FRYKTER
SANNHE TEN

MISLYKKA «HORING»
Sann er hele kildematerialet ; prega av uhyre «Welsesmessig» omgang med
savel tall som kilder. Innholdet i det er filler og bein,
tjuvtriks og logn. Dette er
bare to eksempler, men nesten alt Ramm og hans likesinnede hevder kan fares
tilbake til disse og et par
andre «kilder».
Hva sa med «Kambodsja-horingen» som Ramm
sto i spissen for, og som
han ganske spakt omtaler i

Konklusjonen er entydig:
Hetsen mot Kapuchea bygger pa legn. Dette styrkes
kraftig ved at Elev-70 eller
heringa for den saks skyld
ikke har tillatt en eneste
person med en annen oppfatning A slippe til. Som
f.eks. professor Malcolm
Caldwell, Noam Chomsky,
Michael Morrow, Laura
Summers, Steve Heder,
Georg Hildebrand osv.
— Av frykt for sannheten!

bytta av de gamle kolonimaktene og av supermaktene USA og Sovjet. De blir
holdt som nykolonier.
Sri Lanka er verdens sterste produsent av te. Landet
far 70 prosent av sine inntekter fra te-eksporten, men de
ma importere livsnodvendige matvarer. De fleste store
teplantasjene eies fortsatt
av britiske selskaper, og teprisene bestemmes pa teauksjoner i London. Brooke
Bond Liebing «tapte» i felge
regnskapene sine i 1972
18.000 dollars pa sine plantasjer, men tjente samtidig
118.000 pund pa handelen
med Ceylon-te. Sri Lankas
egne kvinner og menn tjener
ca. 4 kr. dagen for arbeidet
pa te-plantasjene.

SOVJET
UTBYTTER ANGOLA
I Angola kjeper Sovjet all
kaffen som blir produsert for
30 prosent av prisen pa verdensmarkedet. Bare for fa
ar siden var Angola sjelberga med fisk og fiskeprodukter. I dag ma de importere
store mengder fisk som er
tatt utafor Angolas kyster av
sovjetiske og kubanske tralere. Dette er prisen landet
ma betale for vapenhjelpa
fra Sovjet!
Vi vil hevde at slik
«uhjelp» i de aller fleste tilfelle ikke hjelper landa i den
3. verden framover. Tvert i
mot er dette utbyttingshjelp
som ferst og fremst tar sikte
pa a gi kapitalistene enda

I Ali Gidher i Eritrea dy
krigsfanger akrene. D
fa timer om dagen, og he]
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Visste du dette?
-

OM USAS KRIGFORING MOT KAMPUCHEA:

— at USA forte krig mot Kampuchea i 5 fir fra 1970 —
1975?
— at i denne rkigen ble :
— 800.000 drept og 240.000 invalidiserte
— 80 prosent av fabrikkene, verkstedene og plantasjene ved fronten edelagt
— over halvparten av byene odelagt
— at i lopet av 200 dager i 1973 slapp USA 35.000 flylaster med bomber over Kampuchea
— at USA slapp mer bomber over Kampuchea enn
det ble brukt under HELE 2. verdenskrig
— at de siste dagene for frigjoringa overferte USA
daglig 565 tonn ammunisjon til sine allierte i Kampuchea,
— OM KAMPUCHEA FOR OG ETTER FRIGJORINGA 17. APRIL 1975
— at innbyggerallet i hovedstaden Phnom elite fra
ca. 400.000 til ca 3 millioner rett for frigjeringa pa
grunn av krigen, og at det derfor var tvingende nodvendig a evakurerebyen etter frigjoringa for at folk
ikke skulle suite i hjel
— at forsiktige anslag sier at ca. 15.000 sultet i hjel
bare i Phnom Penh de siste manedene for frigjoringa
— at for frigjeringa var analfabetismen 75 prosent
pa landsbygda og 60 prosent i byene.
— at i dag kan 80 — 90 prosent lese og skrive
— at allerede i 1977, to ir etter frigjoringa, kunne
Kampuchea EKSPORTERE 266.000 tonn ris, etter"
at folkets behov var dekket.
— OM KAMPUCHEAS FORHOLD TIL ANDRE
LAND
,
— at mer enn 80 land har opprettet diplomatiske forbindelser med Kampuchea etter frigjoringa.
— at Kampuchea er medlem av FN og av den alliansefrie bevegelsen
— at konferansen av alliansefrie stater har vedtatt
full stotte til Kampuchea, og at Kampuchea nyter
stor anseelse blant landa i den 3. verden.
— OM HETSEN MOT KAMPUCHEA

Hele folket i Kampuchea er mobilisert i a bygge opp landet. Idag er landetsjelberga med og
eksporterer.

storre profitt.
For hver krone utenlandske firmaer investerte i Uland i 60-Ara, hentet de 2 kroner ut i profitt. PA grunn av
et lavt lonnsniva, gjennom
renter pa 'An, og ved a to seg
dyrt betalt for teknologi er
det store profitter a hente i
u-landa. President Nyerere i
Tanzania har sagt at det er
vanlig a kreve en fortjeneste
pa 20 prosent for utenlandske firmaer vil investere i
Afrika.

NEI TIL
UTBYTTINGSHJELP

erne bomull fora dyrke korn istedenfor. Her jobber etiopiske
tie mat og medisinsk tilsyn som eritreerne qui. De jobber noen
pg skrive og fir politisk opplsering.

U-landas gjeldsbyrde til
industrilanda har ekt fra 58
milliarder dollars i 1970 til
200 milliarder dollars i 1977.
Hvert Ar betaler landa i den
3. verden gjennomsnittlig
18-20 millioner dollars i renter pa utenlandske Ian. Dette er mer enn det de samla
mottar i offentlig okonomisk
og teknisk hjelp!
Onsker via stotte folkene i
den 3. verden ma vi avvise
denne typen «u-hjelp» som
igjen knytter landa i Asia,
Afrika og Latin-Amerika til
nye imperialistmakter.
Den som onsker a hjelpe
folk i den 3. verden i kampen
mot sult og nod, har bare en
veg a ga: A stotte den kampen de sjol fewer for nasjonal
frigjoring. Bare ved a kaste
av seg banda fra alle imperialistmakter og bli okonomiske og politiske herrer i sitt

eget land, kan problemene
bli lost. Kampuchea er i dag,
3 Ar etter frigjoringa sjolberga med ris og analfabetisme
er sa godt som utrydda.
Bl.a. i Namibia, Azania,
Zimbabwe, Eritrea, Sahara,
Palestina, Burma, Thailand,
Malaysia og Ost-Timor finnes det frigjoringsbevegelser som forer vwpna frigjoringskamp. Regjeringene i
landa i den 3. verden star i
FN samla i en blokk og reiser krav overfor imperialistmaktene. Bl.a. krever de en
ny okonomisk verdensordning.

SOVJET OG USA
ER HOVEDFIENDEN
Det finnes mange imperialistmakter i verden i dag.
Men det er USA og Sovjet
som er de overlegent sterkeste og farligste. Ingen andre
kan male seg med dem i okonomisk styrke og innflytelse.
Overalt hvor noe skjer, er de
innblanda. De har baser, soldater og \ripen over hele kloden. De kan arrangere statskupp i et annet land, slik
USA gjorde i Chile og Sovjet
i Afganistan. Det er USA og
Sovjet som er hovedfienden
til landa i den 3. verden. Frigjoringsbevegelsene sloss
for uavhengighet av de to supermaktene, og det er mot
supermaktene landa i den alliansefrie bevegelsen retter
sine kray.

— at ingen av de kildene bl.a. Unge Hoyre bruker i
hetsen mot Kampuchea noensinne har satt sine bein
pa Kampucheansk jord.
— men at alle som har vtert i Kampuchea (men som
det aldri star om i de borgerlige avisene) har kommet med uttalelser som star stikk i strid med hetsen. Blant de som har besokt Kampuchea og som
har imotegatt hetsen er:
— Sveriges ambassador i Peking, Kaj Bjerk
— representanter fra Tanzania
— Burmas president U Ne Win
— den svenske ambassaderen i Thailand, JeanChristopher Oberg
— Malaysias utenriksminister Tunku Ahmad Rithaudeen
— Laos president Suophannavong
— det jugoslaviske nyhetsbyraet Tanjug
for bare a nevne noen fa...
— at Hans Henrik Ramm, lederen for den lognaktige «Kambodsjahoringen» i april og intervjuet i
Elev-70 , mannen som plutselig har blitt si opptatt
av «menneskerettighetene» for Kampucheanere, pa
et tidlig tidspunkt stottet USAs aggresjonskrig og
folkemord i Indo-Kira, og at han i et intervju i Unge
Heyreavisa EXTRA midt under den verste bombings av Vietnam og Kampuchea gjorde seg til talsmann for en «noytral holdning»...

Tror du
at folkellieren i Kampuchea som frigjorde landet
den 17. april 1975, og som ikke mottok noen som heist
stotte i form av tropper fra andre land, kunne beseire USAs mektige krigsmaskin, uten a ha enorm oppslutning blant folket i Kampuchea?

Hvor dypt
tror du Hans Henrik Ramm og andres «solidaritet»
snicker nar de solidariserer seg med USAs krig mot
do-Kina helt fram til 1975 og nar deres «solidari• t» etter dette hele tida retter seg mot de modige
J olkene som kastet morderne fra USA ut?
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SOVJET I AFR IKA
livsfarlig •mar
stn r
for frigOringsbevegelsene
Makthaverne i Sovjet pastar at deres
politikk er bygd pa internasjonal solidaritet. Med utgangspunkt i hva, som
skier i Afrika spot. vi:
— ti ar kubanske soldater under kommando av russiske offiserer voldtar -kvinner i Eritrea og Angola —
er dette da utslag av «internasfonal solidaritet»?
Nar kubanske og etiopiske soldater pa oppdrag fra Moskva terrorbomber landsbyer i Eritrea med
napalm — er det da utslag av «internasjonal solidaritet»?
- Nar kubanske og etiopiske soldater pa ordre fra Kreml likviderer
tusener av eritreiske frigjoring -ssoldater er dette da utslag av
«internasjonal solidaritet»?
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KUBANERNE
ER KANONFODE OG
LEIESOLDATER

Den forste virkelig store
krigen Sovjet forte pa det
afrikanske kontinent var i
Angola i 1975/76. Ved hjelp
av titusener av kubanske
leiesoldater tok Sovjet
makta i landet etter a ha
provosert fram en blodig
borgerkrig. Suksessen i Angola har bokstavelig talt
gitt Bresjnev blod pa tann.
Han star bak kuppforsok
(Sor-Jemen og Sudan), slavebinder land ekonomisk
og plaffer ned frigjoringssoldater for fote.
Men Sovjet gjer ikke grovarbeidet sjol. Det beskjedne antall russere som finnes i Afrika er som regel
hoyere offiserer og
re radgivere — og sjolsagt
KGB-agenter. Bresjnevs
fotfolk — kanonfoden og leiesoldatene — er kubanere.
Ikke mindre enn 46 000 kubanske soldater star i dag
pa afrikansk jord fordelt pa
16 land!
REAKSJONJERE
REGIMER
Men hjelper ikke kubanerne progressive regjeringer i kamp mot fascister og
imperialister? Ble ikke
f.eks. portugiserne kasta ut
av Angola? Vi skal to for
oss Angola spesielt, men
forst kaste et sideblikk pa
tre andre regimer som nyter godt av «hjelp» fra sosialimperialistene .
Guinea
under statssjef Sekoutoure
har bistand av 3500 kubanere. Oberst Mengistu i Etiopia har hjelp av ca. 20 000
kubanere. Til og med til Idi
Amin i Uganda har Bresjnev sendt 30 «radgivere»!
Slakteren Sekoutoure, fascisten Mengistu og raskinnet Amin — er dette Afrikas «framskrittsvennlige
og progressive krefter»?
En slik pastand er latterlig.
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Pa dette tyske kartet markerer
—
svarte sirkler med stjerner inni at det star
kubanske tropper eller militmre »radgiverei i landet.

Det eneste kriterium
Bresjnev setter for a yte
«hjelp» er at mottakerlandet viser vilje til a underlegge seg Sovjet. President
Siad Barre i Somalia er et
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oppdaget dette, matte hun
betale avgift for a komme
ut og handle, eller hun matte betale politimannens kone for a gjere det for henne.
Flyktningene blir ogsa
utnyttet politisk. F.eks.
kom en minister ved navn
Dawee til makta gjennom
at han utstedte thailandske
identitetskort til flyktninger mot at de skulle stemme pit han i valget.
— Drives det geriljavirksomhet mot Kampuchea
fra leirene som ligger like
ved grensa?
— Sjel om det stort sett er
thailendere og ikke flyktninger som driver med
grenseprovokasjoner, sa

Soldater i Somalia demonstrerer mot sosialimperialismen
I landet ser for Angola,
godt eksempel. Da han i
ser hadde wren for denne
Namibia, slass frigjoringsfjor kasta de sovjetiske mihistoriske
seieren
—
bevegelsen SWAPO for frilitLerekspertene ut av lanMPLA, FNLA og UNITA.
gjoring av landet sitt. AUF,
det forvandla landet hans
Hovedstotta til frigjoringsSosialistisk Ungdom og
seg over natta, ifolge ruskampen kom hele tida fra
«Kommunistisk Ungdom»
serne, fra a vre «antiKina, noe som bl.a. ble
star i ar bak aksjonen Skolimperialistisk» og til og
markert ved at de tre "friSol som skal samle inn penmed «sosialistisk» til a bli
gjoringsbevegelsene i 1975
ger til SWAPO-leire i Ango«en stette for imperialisdro pa en felles delegasjonla.
men» og «verdensreaksjostur til Peking for a takke
Vi stetter fullt ut SWAnen». Begrepene far mildt
for hjelpa. Sovjet ga miniPOs kamp for frigjering av
sagt et komisk skjwr nal- et
mal stette til kampen mot
Namibia. Men vi stetter ikland sa til de grader skifter
portugiserne, og vapna
ke dette prosjektet som gar
karakter fordi en gruppe
som kom derfra var gamle
til leirer i Angola.
mennesker blir utvist.
og utrangerte handvapen.
For 3 ar sia sto Sovjet neEtter at frigjeringsbeveTILFELLET ANGOLA
sten uten posisjoner i Afrigelsene hadde undertegna
ka. Den forste krigen SovSovjet, «NKP» og SV sier
Alvorsavtalen og blitt enijet forte pa afrikansk jord,
at Angola bygger sosialisge om et felles grunnlag for
var i Angola i 1975/76. I dag
men. Grunnlaget for denne
gjenoppbygginga, kasta
har Sovjet og Cuba etablert
utviklinga ble ifolge de
Sovjet seg inn i maktkamseg i 16 afrikanske land
samme folka lagt da den
pen med kjent «splitt og
med soldater og offiserer.
sovjet-stotta frigjeringsbehersk»-taktikk. Sovjets hoEn av hovedtaktikkene
vegelsen MPLA seira i borvedtaktikk var a pose inn
Sovjet bruker for a eke sin
gerkrigen i 1976. Vi vil heymoderne tungt vapen og arinnflytelse, er a fa innpass i
de at Angola under MPLStilleri til en av frigjoringsfrigjeringsbevegelsene.
regjeringa er blitt en rein
bevegelsene — MPLA. Pa
Regimet i Angola hviler
Sovjet-satellitt og et av de
den maten klarte de a propa bajonetter fra Cuba og
landa som mest konsevosere fram en borgerkrig
pa Sovjets politiske stette.
kvent legges apent for imder heltene fra frigjoringsVi mener det er livsfarlig
perialistisk utsuging.
kampen ble brikker i sufor SWAPO a samarbeide
permaktsspillet. Da AngoFRIGJORDE MPLA ANmed disse kreftene, og at
la mest av alt trengte naGOLA?
det kan sette hele frigjerinsjonal enhet, sendte BresjEtter 500 ars koloniherrega av Namibia pa spill. Cunev vapen til en av fordomme ble Portugal kasta
ba har apent sagt at de er
handlingspartene.
ut av Angola i 1975. Tre
villige til a invadere NamiSTOTT IKKE
vmpna frigjoringsbevegelbia dersom det skulle bli
«SKOL SOL»!
nodvendig.
kan de fritt sende ververe
inn og ut av leirene. Det finnes flyktninger som er med
pi sant, og de drar da ut og
inn av leirene i lepet av natta.
— Fantes det tjenestemenn fra USA i leirene?
— Ja, de hadde en sterk
stilling. Enkelte av dem
var ogsa gjenkjent som tidligere ledere av konsentrasjonsleire i Ser-Vietnam.
— Hvorfor reiste du fra
Thailand?
— Jeg har aldri fitt oppgitt noen grunn, men jeg
ble fengslet og seinere kastet ut. Jeg hadde venner i
Thailand som motarbeidet
fascistregimet, og det e'
nok grunnen til at jeg matte

«Landet ved havet»
Nytt ungdomshefte om
Eritrea. Inneholder reportasje og bilder fra Eritrea i sommer, stoff om
Eritreas historie og supermaktene og Afrikas
Horn. Kjep det sjel, og
selg det i skolegarden for
og under Operasjon Dagsverk ! Bestilles fra Forlaget Oktoberr Boks 6875,
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