
 

 

«Deres seier er vår seier!» 

 
Fremstillingen av Røde Khmer-regimet på norsk 

venstreside. 

 
Gjermund Stensrud 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteroppgave i historie  
Institutt for konservering og historie.  

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
Vår 2018 

 

 

 



II 
 

 

 



III 
 

«Deres seier er vår seier» 

Fremstillingen av Røde Khmer-regimet på norsk venstreside. 

  



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Gjermund Stensrud 2018 

«Deres seier er vår seier!» 

Fremstillingen av Røde Khmer-regimet på norsk venstreside. 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Webergs Printshop, Oslo. 



V 
 

Sammendrag 

Fra 1975 til 1979 satt Røde Khmer, ledet av Pol Pot, ved makten i Kambodsja. I løpet av disse 

få årene utryddet regimet omtrent to millioner mennesker. Samtidig som dette skjedde fikk 

regimet støtteerklæringer fra Norge, men hvordan var egentlig fremstillingene av Røde Khmer-

regimet? Dette er det overordnede temaet for denne oppgaven.  

Oppgavens hovedspørsmål er hvordan fremstillingene av Røde Khmer-regimet var på norsk 

venstreside. For å svare på dette spørsmålet har jeg undersøkt hvordan fire ulike aviser på norsk 

venstreside, i vid forstand, omtalte regimet og sammenlignet deres fremstillinger.  
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GRUNK – Kambodsjas kongelige nasjonale enhetsregjering 
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1978 av «en uavhengig og politisk nøytral gruppe av norske borgere» som selv hevdet at 

hensikten med høringen var å «få fram kjensgjerninger og dokumentasjon om utviklingen i 

landet».1  

Mothøringen – Arrangert i protest mot den internasjonale Kambodsja-høringen i et forsøk på å 

fremstille situasjonen i Kambodsja i et mer positivt lys 

 

 

 

                                                 
1 Arbeiderbladet 04.04.1978 
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Kapittel 1: Innledning 

Temaet for denne mastergradsoppgaven er fremstillingen av Røde Khmer-regimet i enkelte 

utvalgte aviser. Røde Khmer regimet forbindes i dag med ord som terrorstat, diktatur og 

folkemord. Var det alltid slik? Denne oppgaven vil se på aviser på venstresiden, i vid forstand, 

og dens fremstillinger av regimet i samtiden, altså perioden 1975 – 1979. 

I en region så langt borte fra Norge, grep geriljagruppen som senere har blitt kjent som Røde 

Khmer makten i Kambodsja og til og med her i Norge ble dette viet en del oppmerksomhet. 

Under ledelse av den hemmelighetsfulle og lenge ukjente despoten, Pol Pot, satte så Røde 

Khmer i gang et av verdens historiens mest radikale samfunnsmessige omveltningsprosjekter. 

Med grunnlag i en bondekommunisme, inspirert av Maos Kina, men utviklet til en enda mer 

ekstrem form, transformerte Røde Khmer Kambodsja om til et jordbrukssamfunn hvor moderne 

sivilisasjon og alt knyttet til det i praksis ble bannlyst og forsøkt utryddet.2 Fra svaksynte med 

briller til personer med utdanning eller relasjoner til Vietnam var ingen trygge for å bli stemplet 

som en fiende av revolusjonen og en potensiell trussel.   

I dette kapittelet, kapittel 1, vil jeg presentere oppgavens tema, problemstilling og rammeverket 

for oppgaven. Avgrensningen av oppgaven vil bli forklart, kildene vil bli presentert og 

eksisterende litteratur vil bli kommentert på. Til slutt i dette kapittelet vil jeg redegjøre for teori 

og metode for oppgaven.  

I kapittel 2 vil den samfunnsmessige konteksten bli berørt og jeg vil legge frem relevant 

bakgrunn knyttet til norsk offentlighet. Deretter vil jeg gå inn på avisenes rolle og redegjøre for 

partipressen. 

Kapittel 3 redegjør så for Kambodsjas historie, fra tiden opp mot Røde Khmers maktovertakelse 

og deretter hva som hendte mens Røde Khmer satt ved makten.  

Videre er kapitlene 4 – 7 oppgavens empirikapitler hvor de utvalgte avisene blir gjennomgått 

og deres fremstilling blir presentert. Til slutt i hvert av kapitlene er det en oppsummering av 

hvordan fremstillingen av Røde Khmer var i den enkelte avisen.  

                                                 
2 Stensrud, Ellen Emilie. «Den Kambodsjanske tragedien og kampen om oppgjøret etter Pol Pot». I 
Folkemordenes svarte bok, redigert av Bernt Hagtvet, Nik. Brandal, Dag Einar Thorsen, Oslo: 
Universitetsforlaget, 2014. 168. 
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Kapittel 8 er oppgavens drøftingskapittel. I dette kapittelet vil oppgaven sammenligne avisenes 

fremstilling, kommentere på trekk og drøfte rundt både likheter og forskjeller.  

Kapittel 9 er oppgavens siste kapittel. Her vil jeg konkludere og svare på problemstillingene 

stilt innledningsvis.  

Kommentar til stavemåter: I de ulike avisene er det mange ulike varianter av Kambodsja, 

Phnom Penh og navn på ledere i Røde Khmer. Jeg vil i denne oppgaven bruke Kambodsja, med 

unntak av når jeg siterer.  

Problemstilling 

Som sagt ble Røde Khmer omtalt i relativt stor grad i Norge. Preget av en norsk offentlighet i 

utvikling, og med tanker om menneskerettigheter på vei opp og frem var USAs nederlag i 

Indokina interessant for mange, også i Norge. Klassekampen er i ettertid blitt beryktet for deres 

høylytte støtte til Pol Pot og hans regime, men hva visste man?  Hvordan forholdt man seg til 

rapportene om massehenrettelser og statlig overgrep? Var det ulike vurderinger av hva som 

hendte, og i så fall hvorfor var det det? Hvorfor var det mange i Norge som nektet å anerkjenne 

rapportene om folkemord som troverdige? Mer spesifikt, var Klassekampen alene i sin støtte til 

regimet? Var venstresiden i norsk politikk generelt vennlig innstilt til regimet eller var 

Klassekampen unntaket også i dette tilfellet? Dette vil være de overhengende spørsmålene i 

oppgaven som leder inn mot den overordnede problemstillingen: Hvordan var fremstillingen 

av Røde Khmer-regimet på norsk venstreside? 

Avgrensning  

For å undersøke spørsmålene og problemstillingen stilt ovenfor må det gjøres noen klare 

avgrensninger. Ettersom oppgaven skal undersøke fremstillingen av Røde Khmer-regimet er 

det naturlig å sette maktovertakelsen, 17. april 1975, som startskudd, og perioden umiddelbart 

etter Røde Khmer-regimets fall i januar 1979, som endepunkt for oppgaven. Ettersom det er 

varierende publiseringsfrekvens mellom avisene vil nøyaktig startpunkt og sluttpunkt være noe 

ulikt, men perioden rundt maktovertakelsen og perioden rundt regimets fall vil være de 

overhengende rammene i oppgaven. I tillegg til start og sluttpunkt vil oppgaven fokusere på 
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fremstillingen av regimet i forbindelse med den såkalte «Kambodsja-høringen» i april 1978.3 

Dette vil bli gjort for å skape enda et sammenlignende punkt for undersøkelsen og 

sammenligningen.  

For å supplere i presentasjonen av avisenes fremstillinger vil oppgaven også trekke frem 

momenter fra perioden utover de tre nevnte hendelsene.  

Oppgavens definisjon av «venstresiden» må redegjøres for. Oppgaven vil undersøke tre 

partiaviser tilknyttet ulike politiske grupperinger på venstresiden, med Dagbladet som et 

partiuavhengig supplement, valgt på bakgrunn av dens «kulturradikale grunnholdning og 

åpenhet for venstreorienterte synspunkter på alt fra sosial- til utenrikspolitikk». Dette har ifølge 

Jostein Gripsrud gitt den betegnelsen «venstresidas dagsavis».4  

Med dette i mente vil derfor oppgaven plassere de fire nevnte avisene innenfor den løst definerte 

«venstresiden». 

Kilder 

Kildegrunnlaget for denne oppgaven er i all hovedsak aviser, utgitt i perioden 1975 og 1979, 

foruten relevant bakgrunnslitteratur. Avisene valgt ut i denne oppgaven er; Arbeiderbladet, 

grunnet dens tilhørighet til Arbeiderpartiet; Dagbladet, grunnet dens fristilte, men 

venstrevendte holdning; Klassekampens, grunnet dens rolle som partiavis for Arbeidernes 

Kommunistparti [AKP (m-l)] og til slutt Orientering, som i 1975 ble tatt opp i Ny Tid, 

grunnet dens tilhørighet til Sosialistisk Venstreparti.5  

Arbeiderbladet var frem til 1991 eid av Arbeiderpartiet og var «lojal og ukritisk i forhold til 

Arbeiderpartiet». Fra og med 1975 ble redaktøren ansatt og ikke lengre valgt på 

Arbeiderpartiets landsmøte. Dette kan ses på som et tegn på at avisen ble mer uavhengig 

partiet i perioden denne oppgaven undersøker, men forholdet var såpass tett at det i denne 

                                                 
3 Se forklaring av Kambodsja-høringen på side VIII, under redegjørelser 
4 Gripsrud, Jostein. Allmenningen: Historien Om Norsk Offentlighet. Oslo: Universitetsforlaget, 2017. 392 
5 Sosialistisk venstreparti, ble først stiftet i 1975, men en forløper under navnet Sosialistisk Folkeparti var knyttet 
til Orientering. Se mer: Dahl, Hans Fredrik, Øy, Nils E., Flo, Idar, bind 4. Idar Flo, Norsk presses historie 1-4 
(1660-2010).Oslo: Universitetsforlaget, 2010. 264 og 254 
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oppgaven vil være naturlig å vurdere Arbeiderbladets synspunkter som en forlengelse av 

Arbeiderpartiet.6  

Dagbladet var i utgangspunktet «et hardtslående Venstre-organ med sterk tradisjon for 

uavhengighet i forhold til partiet».7 Selv om avisen hadde vært noe uavhengig, var det først på 

1970-tallet at avisen definitivt gikk bort fra partitilhørigheten, gjerne understreket av redaktør 

Arve Solstad i en artikkel i 1977.8 At avisen også var åpen for «venstreorienterte 

synspunkter» og ifølge Gripsrud «i praksis en slags «venstresidas dagsavis» gjør at Dagbladet 

vil kunne være en interessant kilde for oppgaven i form av å representere venstrevennlige, 

men ikke partibundne synspunkter.9  

Klassekampen ble stiftet i 1969 som organ for Sosialistisk Ungdomsforbund, SUF (m-l), som 

var forløperen til partiet AKP (m-l). I avisen skulle partiledelsens stoff inn uredigert og 

Klassekampen er derfor en klar kilde på AKP (m-l)s  synspunkter.10  

Orientering ble stiftet av «en gruppe NATO-motstandere, hovedsakelig knyttet til Det norske 

Arbeiderparti», men spilte «en viktig rolle i begivenhetene som førte frem til at Sosialistisk 

Folkeparti (SF) ble dannet i 1961og «fra 1961 ble avisen i økende grad et talerør for det 

nystartede SF».11 Da SV ble etablert som parti i 1975 ble «Orientering nedlagt og bladet Ny 

Tid etablert i staden».12 

Litteratur 

Av eksisterende litteratur og forskning er det ikke mye med same utgangspunkt, men det er en 

del litteratur, særlig om AKP (m-l), som overlapper med noe av innholdet i denne oppgaven. 

Særlig Hans Petter Sjølis «Mao, min Mao», en bok om historien om AKP et nyttig innspill i 

ml-bevegelsen i Norge.13  

                                                 
6 Dahl, Øy, Flo, Norske aviser fra A til Å, bind 4, Norsk presses historie 1-4 (1660-2010), 78 
7 Dahl, Øy, Flo, Norske aviser fra A til Å, bind 4, Norsk presses historie 1-4 (1660-2010), 73 
8 Ottosen, Rune, Helge Østbye, and Lars Arve Røssland. Norsk Pressehistorie. 2. Utg. ed. Samlagets Bøker for 
Høgare Utdanning. Oslo: Samlaget, 2012. 204 
9 Gripsrud, Allmenningen, 392 
10 Dahl, Øy, Flo, Norske aviser fra A til Å, bind 4, Norsk presses historie 1-4 (1660-2010), 192 
11 Dahl, Øy, Flo, Norske aviser fra A til Å, bind 4, Norsk presses historie 1-4 (1660-2010), 264 
12 Ottosen et al., Norsk pressehistorie, 139 
13 Sjøli, Hans Petter. Mao, Min Mao: Historien Om AKPs Vekst Og Fall. Oslo: Cappelen, 2005. 
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Det er skrevet en masteroppgave og en hovedfagsoppgave som delvis operer i samme 

tidsperiode som denne oppgaven. Hovedfagsoppgaven fra 1998 skrevet av Ørjan Østvik tok for 

seg norske holdninger til Røde Khmer- regimet i perioden 1975 – 1990.14 Fokuset for denne 

oppgaven er på den norske stats offisielle holdninger til Røde Khmer og baserte seg på 

stortingsmeldinger og noen avisledere. Oppgaven belyser hvordan Norge støttet Røde Khmer-

regimet internasjonalt, også etter deres fall fra makten i 1979. Den foretar imidlertid ikke noe 

systematisk gjennomgang av avisers holdninger eller fremstillinger slik denne oppgaven gjør.  

Masteroppgaven i kulturmøte skrevet av Vegard Hareide Øvrelid i 2013 er imidlertid nærmere 

denne oppgaven.15 I oppgaven under tittelen «Frå sosialistiske broderkyss til konservativ 

fordøming: Norsk presse og Raude Khmer-styret i Kambodsja 1975-1979» tok Øvrelid for seg 

Klassekampen, Ny Tid og Aftenpostens dekning av Røde Khmer-regimet. Hans inngang til å 

gjøre dette skiller seg fra denne oppgaven ved at han baserte sin drøfting av dekningen på 

intervjuer av sentrale aktører fra hver av avisene. At han baserte seg på tre utvalgte aviser, 

hvorav to sosialistiske og en konservativ skiller seg også fra denne oppgaven, hvor 

undersøkelsen er sentrert rundt aviser på «venstresiden» i vid forstand.  

I forbindelse med folkemordet i Kambodsja er det mye litteratur, hvorav ikke alt lest har blitt 

brukt aktivt i oppgaven. Sentralt for oppgaven, særlig i kapittel 2, er imidlertid Folkemordenes 

svarte bok av Bernt Hagtvet m.fl., The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in 

Cambodia under the Khmer Rouge, 1975-79 av Ben Kiernan og Genocide: A comprehensive 

introduction av Adam Jones.  

Teori og metode 

For å svare på oppgavens problemstillinger og foreta en undersøkelse av de utvalgte avisene 

vil oppgaven være avhengig av visse rammer i forhold til det teoretiske og metodiske. Hvilke 

metoder og hvilket teoretisk bakteppe denne oppgaven vil baseres på vil forklares under.  

 

                                                 
14 Østvik, Ørjan. «Norge og Kambodsja – en studie av bakgrunnen for Røde Khmer-regimet, og norske 
holdninger til Kambodsja i perioden 1975-1991». Upublisert hovedfagsoppgave. Universitetet i Tromsø. 1998. 
15 Øvrelid, Vegard Hareide. «Frå sosialistiske broderkyss til konservativ fordøming: Norsk presse og Raude 
Khmer-styret i kambodsja 1975-1979». Upublisert masteroppgave. Høgskulen i Volda. 2014. 
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Hermeneutikk 

Først og fremst vil oppgaven være avhengig av en aktiv bruk av hermeneutikk, og mer 

spesifikt en aktiv bruk av den hermeneutiske metoden. Hermeneutikk betyr ifølge Jan Eivind 

Myhre «fortolkningskunst eller forståelseslære».16 Implisitt i oppgavens problemstillinger 

ligger det et behov for en viss grad av forståelse av kildematerialet og dermed vil 

hermeneutikk, det å fortolke og forstå, være et viktig bakteppe. Grunntanken i hermeneutikk 

som metode er den hermeneutiske sirkelen, og den handler om at man skal «se lys i del av 

helheten og helheten i lys av delene» som Myhre skriver det. Dette vil for oppgaven være en 

viktig metode, der man ser på de ulike artiklene i lys av hverandre, men også avisene som 

helhet i lys av andre aviser. I denne sammenheng er det også viktig å minne om at 

hermeneutikk handler om «fortolkning for å forstå, ikke for å felle dom» noe som vil være et 

bærende prinsipp i denne oppgaven. Det skal ikke felles en dom over avisene, kun kartlegges 

og kommentere på hvordan fremstillingene var.  

En mulig fallgruve med den hermeneutiske metoden er det som kalles 

«forståelsesillusjonen».17 Dette handler kort sagt om «menneskets tro på at de forstår ting fullt 

ut selv når «forståelsen» bygger på feilslutninger». I andre ord handler det om at man i bruk 

av for eksempel den hermeneutiske sirkelen som metode, konkluderer basert på hva man 

finner, uten å reflektere over at man kanskje ikke avdekket det fulle bildet. Dette vil være noe 

oppgaven må ta hensyn til i konklusjonen over avisenes dekning, da det kan være andre 

faktorer som ikke blir tatt hensyn til. Med et forbehold om at det kan være andre mulige 

tolkninger vil imidlertid oppgaven fortsatt være i stand til å konkludere.  

Sammenligning og kvalitativ metode 

Foruten hermeneutikk som det teoretiske bakteppet i arbeidet med å se linjer over tid og 

fortolke hva avisene skrev, vil det i denne oppgaven være to sentrale metodiske verktøy i 

undersøkelsen av avisene.  

Den første av disse er den kvalitative metode. Kvalitativ metode vil være den mest relevante 

metoden for denne oppgavens empiriske kapitler, hvor de utvalgte avisene har blitt 

gjennomgått. Ved bruk av en kvalitativ tilnærming har så enkelte artikler blitt trukket frem for 

                                                 
16 Myhre, Jan Eivind, Historie: En introduksjon til grunnlagsproblemer. Oslo: Pax forlag, 2014. 18 
17 Ibid. 36 
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å belyse fremstillingen av Røde Khmer-regimet i den enkelte avisen. Det er imidlertid et 

element av kvantitativ metode også i denne oppgaven, da det tross alt er gjennomgått store 

mengder aviser, men fremfor å føre statistikk over antall ganger for eksempel Røde Khmer 

har blitt omtalt, har denne oppgaven valgt å bruke den kvalitative metoden for å trekke frem 

eksempler. Det at dette igjen blir brukt som et ledd i å belyse tendenser over tid gjør 

grensedragningen kontra kvantitativ tilnærming mindre klar. Å kombinere disse to 

tilnærmingene er ifølge Knut Kjeldstadli «det normale i en vanlig historisk undersøking».18 

Det andre metodiske verktøyet som bil være sentralt i oppgaven er sammenligning. 

Hovedformålet med sammenligning i denne oppgaven er som Kjelstadli ville sagt det 

«heuristisk, kunnskapssøkende; vi er på jakt etter gode spørsmål».19 Gjennomføringen av 

dette vil ta form i hva Kjeldstadli kaller for «kontrastorientert historie». Dette innebærer i 

denne oppgaven å stille spørsmålet «hvordan var fremstillingen av Røde Khmer-regimet» til 

de utvalgte avisene. De ulike fremstillingene avisene presenterer vil dermed lede til 

spørsmålet om hvorfor de ulike avisene har nettopp sin fremstilling. Da vil oppgaven til slutt 

drøfte omkring dette og i denne drøftingen vil så sammenligningen komme inn i bildet.  

Gjennom å undersøke de utvalgte avisenes dekning over tid, trekke frem representative 

enkelttilfeller, også over tid, vil denne oppgaven presentere de ulike avisenes fremstillinger av 

Røde Khmer-regimet. Dette vil sammenlignes i drøftingen mot slutten av oppgaven før en 

kortfattet konklusjon så vil svare på problemstillingene presentert innledningsvis. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Kjeldstadli, Knut, Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget, 
1999. 183 
19 Ibid. 264 
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Kapittel 2: Bakgrunn 

Norsk offentlighet på 1970-tallet 

Det må også sies noe om konteksten til avisenes dekning av regimet. Det at engasjementet 

angående et land så fjernt fra Norge var så stort, var på ingen måte gitt. Hvorfor ble det viet så 

mye oppmerksomhet? Et mulig svar på dette er ved å se på det foregående tiåret, 1960-tallet 

og hva som lå bak. Det var nemlig store endringer i den norske offentligheten i løpet av det 

tiåret. Disse spredte tendensene kan gjerne samles under hva Gripsrud kaller «det 

antiautoritære oppgjøret».20 Han oppsummerer hva som hendte om kan plasseres inn i 

betegnelsen med å si at «på område etter område ble det satt spørsmålstegn ved hittil rådende 

normer og synsmåter, og dermed ble også de autoritetene som på ulike måter representerte 

disse normene og synsmåtene, utfordret».21 Et annet relevant bidrag til utviklingen i norsk 

offentlighet var den enorme økningen i antall studenter etter 1960 og fremover. Som Gripsrud 

skriver så «var studenter for eksempel ofte en betydelig del av deltakerne i 

demonstrasjonstogene som ble et etter hvert ganske vanlig innslag i storbyenes gatebilde fra 

midten av 1960-tallet».22 

Videre beskriver Gripsrud 1960-tallet som en «nyskapningens tid også med hensyn til 

organisasjons- og aksjonsformer i offentligheten». Dette ble videre påvirket av 

«internasjonaliseringen av den norske offentligheten».23 Man hentet inspirasjon fra utlandet 

og verden ble mindre.24 Dette ledet opp til den mest åpenbare bakenforliggende konteksten 

for oppmerksomhet rundt Kambodsja, nemlig Vietnamkrigen. Vietnamkrigen som gjerne 

kalles «den første fjernsynssendte krigen» preget nyhetsbildet «over hele verden det meste av 

1960-tallet og halve 1970-tallet». Videre fikk dette konsekvenser med at den «ble 

utgangspunkt for en rekke organisatoriske, kulturelle og politiske initiativer som preget 

offentligheten i Norge».25 AKPs forløper SUF [da Sosialistisk Ungdomsforbund] «kuppet» i 

1967 Solidaritetskomiteen og «erstattet hovedparolen «Fred i Vietnam» med «Full støtte til 

FNL».26 De fleste norske avisene støttet imidlertid opp om USA i debatten helt frem til 1970, 

                                                 
20 Gripsrud, Allmenningen, 413 
21 Ibid. 413 
22 Ibid. 391 
23 Ibid. 433 
24 Ibid. 481 
25 Ibid. 433 
26 Ibid. 444 
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til tross for at «motstanden mot krigen stod relativt sterkt i Norge allerede i 1967 […] langt ut 

over venstresidens partier og organisasjoner».27 

Det som gjør alt dette relevant er at dette sammen er med å danne bakteppet for det offentlige 

klimaet som var i Norge siste halvdel av 1970-tallet. Videre var det som skjedde at «nye ideer 

og ønsker utviklet på 1960-tallet, ble akseptert og til dels realisert i 1970-årene».28  

Avisenes rolle og partipressen 

Ettersom denne oppgaven skal undersøke fremstillingen av Røde Khmer-regimet i et utvalg 

aviser vil det være fordelaktig med noen styrende rammer til undersøkelsen, særlig i 

forbindelse med sammenligningen og drøftingen mot slutten av oppgaven. Som de ledende 

rammene har jeg i denne oppgaven valgt å knytte avisene opp mot to spørsmål: hvordan 

utspiller de sin rolle som meningsbærer og hvordan utspiller de sin rolle som debattarena. 

Disse to overhengende spørsmålene vil bli besvart under drøftingen og sammenligningen.  

I tillegg til de to nevnte spørsmålene er det et annet element med avisenes rolle som må 

redegjøres for innledningsvis, nemlig partipressen.  

I følge Rune Ottosen mfl., så har partipressen «vore eit av dei mest særmerkte trekka ved 

norsk journalistikk [og] bindinga mellom pressa og dei politiske partia varte dessutan lenger i 

Noreg enn i mange andre land». 29 Det som kjennetegner partipressa er at «alt politisk og 

samfunnsmessig stoff blei filtrert gjennom eit politisk grunnsyn».30 Et par relevante poenger 

rundt partipresse for denne oppgaven er at avisene ikke var «et forum for intern partidebatt», 

og det var vanskelig å få inn leserbrev  som «gjekk mot partiet sitt standpunkt».31 Dette 

understreker at de utvalgte avisene i denne oppgaven ikke nødvendigvis vil kunne speile 

varierende standpunkter i lesermassen, men det er desto mer interessant å se om det var noe 

muligheter for å debattere eller ikke. På den andre siden av dette argumentet vil oppgavens 

utgangspunkt med å gå gjennom partiaviser da kunne sies å være representative for det 

tilknyttede partiet, eller i det minste peke på noen tendenser. Partiavisene vil i denne 

oppgaven da i utgangspunktet bli brukt som representanter av sine partis standpunkter, og 

                                                 
27 Ibid. 445 
28 Ibid. 389 
29 Ottosen et al., Norsk pressehistorie, 131 
30 Ibid. 133 
31 Ibid. 133 
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forhåpentligvis vil dette legge grunnlag for å kommentere på hvorvidt venstresiden var 

positivt innstilt til regimet, eller om det kun var maoistene i Klassekampen som var unntaket. 
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Kapittel 3: Røde Khmer 

Bakgrunnen denne oppgavens undersøkelse av fremstillingen av Røde Khmer-regimet på 

norsk venstreside er folkemordet som fant sted i Kambodsja 1975-1979 under Røde Khmers 

ledelse. Det vil derfor være nødvendig med en kort redegjørelse om hva som faktisk skjedde 

under Røde Khmers ledelse. 

Først og fremst må det presiseres at betegnelsen «Røde Khmer» i utgangspunktet var 

betegnelsen på den kommunistiske geriljagruppen i Kambodsja, som først ble brukt av 

Kambodsjas monarkiske leder Prins Norodom Sihanouk. Gruppen som blir kalt «Røde 

Khmer» brukte aldri selv denne betegnelsen.32 For ordens skyld har jeg i denne oppgaven 

valgt å bruke Røde Khmer som betegnelse på regjeringen som satt ved makten 1975 – 1979, 

under ledelse av Pol Pot.  

Før en gjennomgang av utviklingen under Røde Khmer vil det være nyttig å redegjøre litt om 

den umiddelbare bakgrunnen til for styret ettersom også dette blir mye omtalt i 

empirikapitlene. 

Prins Sihanouk styrte det uavhengige Kambodsja fra 1954, og forsøkte etter hvert som 

Vietnamkrigen eskalerte å holde Kambodsja utenfor krigen. Sihanouk maktet imidlertid ikke 

å hindre de vietnamesiske kommunistene i å operere i grenseområdene, blant annet i 

områdene rundt den beryktede Ho Chi Minh-stien. Amerikanernes bombing av kambodsjansk 

territorium for å slå ned på disse gruppene har av mange blitt pekt på som en viktig årsak til at 

Røde Khmer kom til makten i 1975.33 (Mer om dette på side 13)  

I tillegg til at Vietnamkrigen begynte å spre seg over grensen og inn i Kambodsja, brøt det i 

1967 ut borgerkrig mellom de kambodsjanske kommunistene, ledet av Pol Pot på den ene 

siden og Sihanouks regjeringsstyrker på den andre. I kombinasjon med dette eskalerte den 

ulovlige riseksporten til Vietnam, og frarøvet Sihanouks regime essensielle skatteinntekter.34 

Alle disse momentene bidro til å undergrave Sihanouks styre. 

I 1970 kuppet så den USA-støttede generalen, Lon Nol, makten i Kambodsja. Dette sendte 

Sihanouk over i en allianse med Røde Khmer, noe som skulle øke Røde Khmers popularitet 

                                                 
32 Stensrud, «Den kambodsjanske tragedien og kampen om oppgjøret etter Pol Pot», 166 
33 Ibid.166 
34 Ibid. 166-167 
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betraktelig. Etter kuppet gikk USA, med Lon Nols godkjenning, inn i Kambodsja med 

militærstyrker og Kambodsja ble for alvor dratt inn i Vietnamkrigen.  

Det som skulle vise seg å være USAs mest fatale påvirkning på Kambodsja var imidlertid den 

enorme mengden bomber de slapp på landet. Mellom 4. oktober 1965 og 15. august 1973 

slapp USA, først i hemmelighet, så godkjent av kongressen, hva nyere estimater anslår til 

2,756,941 tonn bomber på landet. 35 Dette altså på et land det ikke var i krig med. Et estimat 

fra 2001 anslår da antall drepte som en konsekvens av amerikansk bombing til ca. 600 000 

mennesker.36 På bare seks måneder i 1973 slapp USA flere bomber over Kambodsja enn de 

slapp over Japan under hele andre verdenskrig. Foruten de åpenbare konsekvensene med det 

enorme antallet mennesker drept, fikk denne bombingen også en annen konsekvens. 

Rekrutteringen til Røde Khmer eskalerte, og det har blitt hevdet at om USA ikke hadde 

bombet Kambodsja, ville ikke Røde Khmer ha kommet til makten.37 

Etter at USA sluttet bombing av landet i 1973, og reduserte støtten til Lon Nol, gikk Røde 

Khmer mot seier. Dette kulminerte i at Røde Khmer, 17. april 1975 inntok Phnom Penh og 

med det tok makten i landet. Dette er startskuddet for perioden denne oppgaven vil undersøke.  

Det som fulgte under Røde Khmer-regimet var kort sagt et folkemord hvor det ble 

gjennomført massedrap, henrettelser og innført et terrorstyre som på bare 3 år, 8 måneder og 

21 dager tok livet av mellom 1,7 og 2 millioner mennesker.38 Både i direkte forstand i form av 

henrettelser og som en indirekte konsekvens av regimets politikk.39 Både betegnelsen 

folkemord og estimatene på antall drepte er noe diskutert, men denne oppgaven vil operere 

med de nevnte tallene basert på relativ stor konsensus i forskermiljøet. Oppgaven vil også 

bruke begrepet folkemord, basert på omfanget av antall døde, på tross av debatten omkring 

hvorvidt alle ofre kan betegnes som ofre av folkemord.40  

                                                 
35 Jones, Adam. Genocide: A comprehensive introduction. London and New York: Routledge, 2011. 287 
36 Ibid. 288 
37 Ibid. 288 
38 Stensrud, «Den kambodsjanske tragedien og kampen om oppgjøret etter Pol Pot», 165. Se også Kiernan, Ben. 
The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975 – 79. New Haven 
and London: Yale University Press. 1996. 458 
39 Stensrud, «Den kambodsjanske tragedien og kampen om oppgjøret etter Pol Pot», 165 
40 Jeg vil argumentere for at overgriperens definisjon av fienden eller «de andre» burde tas hensyn til. Røde 
Khmer brukte begrepet «Khmer bodies with Vietnamese minds» om etniske khmer som de mente var påvirket av 
Vietnam. Dette bygger under tankegangen om at i Røde Khmers fiendebilde var massedrapene faktisk folkemord 
ettersom de ønsket å utrydde hele denne gruppen.  
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Overgrepene utført av regimet kan oppsummeres, om noe vagt, i noen større nøkkelelementer. 

Blant disse var tvangsevakueringen av byene like etter regimet grep makten. I følge Adam 

Jones er det ingen tvil om at marsjene ut av byene førte til store lidelser og han hevder at 

titusenvis døde som en konsekvens av dette.  

Et annet moment med Røde Khmers regime, nært knyttet til evakueringen av byene, var 

tanken om revolusjonen som en «renselsesprosess».41 Alt fremmed ble uglesett og måtte 

fjernes og Ellen Emilie Stensrud oppsummerer dette poenget med å slå fast at «målet med 

Røde Khmers politikk – tømmingen av byene, omdanningen av menneskene, ødeleggelse av 

kulturen – var et samfunn i total renhet».42  

Som Stensrud skriver var målet for regimet «en agrarutopi» og samfunnet måtte konstrueres 

på nytt, med basis i jordbruket.43 Evakueringen av byene ble ifølge Stensrud gjennomført 

mest med tanke på det ideologiske og ønsket om å «eliminere bylivet».44 Det ideologiske, og i 

forlengelse av dette, revolusjonen, var ifølge Stensrud viktigere for Pol Pot enn individers 

skjebne og likegyldighet var et utbredt fenomen under Røde Khmers styre.45  

Kombinert med denne elimineringen av alt fremmed og moderne, gjennomførte Røde Khmer 

en omorganisering av landsbygda. Eksemplifisert med kollektiviseringen av jordbruket, og 

tvangsarbeidet i kollektivene. Familier ble skilt, sanitærforholdene var dårlige og det 

krevende kroppsarbeidet førte antakeligvis til at svært mange dødsfall av utmattelse.46 

I tillegg til de nevnte overgrepene jaktet regimet kontinuerlig på fiender som ble definert på 

ulike måter underveis regimet. Det har vært omdiskutert om overgrepene var satt i gang 

sentralt, eller om lokale kadere handlet på egenhånd, men tribunalet opprettet for å dømme de 

resterende lederne av Røde Khmer har lagt ansvaret på ledelsen sentralt.47  

                                                 
41 Stensrud, «Den kambodsjanske tragedien og kampen om oppgjøret etter Pol Pot»,169 
42 Ibid. 169 
43 Ibid. 168 
44 Ibid. 168 
45 Ibid. 168 
46 Ibid. 171 
47 Ibid. 171 
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Et annet element ved folkemordet er at minoritetene i Kambodsja var spesielt utsatt under 

regimet. For eksempel ble omkring 50% av den kinesiske minoriteten, 36% av cham-

muslimene og hele den vietnamesiske minoriteten ble utryddet av Røde Khmer.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Ibid. 
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Kapittel 4: Klassekampen 

«Kambodsjas seier har verdenshistorisk betydning» 

Utgaven fra 25. april var den Klassekampens første utgave etter at Røde Khmers 

maktovertakelse var et faktum. I en leder under overskriften «AKP (m-l) hilser det 

kambodsjanske folkets verdenshistoriske seier» trykket Klassekampen en kopi av hilsenen som 

AKP hadde sendt til FUNK og GRUNK på seiersdagen deres 17. april.49 AKP gratulerte det 

kambodsjanske folket med seieren og hyllet alle heltene som har ofret seg for frigjøringen før 

de slo fast at «Kambodsjas seier har verdenshistorisk betydning». De tilegnet så «Æren for 

denne strålende seieren» til det «heltemodige kambodsjanske folket, dets væpnede styrker, 

Kambodsjas Folks Nasjonale Frigjøringshær, dets enhetsfront FUNK og dets lovlige regjering 

GRUNK». Klassekampen slo videre fast at frigjøringsstyrkenes seier var «den største seieren 

noen frigjøringsbevegelse har vunnet de siste 20 åra». Klassekampen hevdet videre at 

Kambodsjas frigjøring beviste at ingen kunne «tvile på at en liten og svak nasjon kan slå en 

angriper, uansett hvor stor og sterk den er». Deretter erklærte lederen at «Så lenge 

menneskeheten husker kampen som frigjorde verden fra imperialismen, så lenge vil 

Kambodsjas seier bli husket». Til slutt erklærte Klassekampen «på vegne av vårt partis 

medlemmer og tilhengere» at de «alltid skal støtte folkets Kambodsja» og at «deres kamp er 

vår kamp – deres sier er vår seier!». 

I samme utgave trykket Klassekampen en notis med overskriften «Røde Khmer» - et 

imperialistisk skjellsord». Artikkelen forklarte hvordan begrepet «Røde Khmer» er en «vestlig 

hetsbetegnelse på linje med «Viet Cong» i Sør-Vietnam».50 Klassekampen konstaterte at Røde 

Khmer ble brukt av norsk presse som en «sekkebetegnelse på Den Nasjonale Enhetsfronten 

(FUNK), den Kongelige Nasjonale Enhetsregjeringa (GRUNK), de væpnete 

frigjøringsstyrkene og på de kambodsjanske kommunistene Prachaeachon-partiet».  

På samme side stod også en artikkel med overskriften «Avslør Sovjets løgnkampanje mot 

FUNK og GRUNK».51 Artikkelen, basert på et intervju med Tron Øgrim, medlem i AKP (m-

l)s sentralkomite,  fortalte om hvordan Sovjet angivelig drev en hetskampanje mot Kambodsjas 

                                                 
49 Klassekampen 25.04.1975 
50 Ibid.  
51 Ibid. 
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nye demokratiske regjering i det skjulte gjennom en «dobbelttaktikk». Øgrim beskrev denne 

taktikken ved å si at «På den ene sida forsøker sosialimperialistene å dekke sine spor og om 

mulig kjøpe seg innflytelse gjennom vakre ord […] på den andre siden er det i gang en 

hviskekampanje mot folkets frie Kambodsja». Til tross for at «ingenting [er] åpent lenger» når 

det kom til denne hetsen så viser det seg i «fordekt form og i uoffisielle organer», og at man 

kan se det «på den behandlinga Sovjet-pressa gir Kambodsja stoffet, også når de skriver 

«positive» artikler». 

2. mai trykket Klassekampen en notis under overskriften «Fra det frie Kambodsja».52Notisen 

siterte Khieu Samphan, visestatsminister og forsvarsminister i GRUNK, fra en radiotale hvor 

han uttalte at «Vi vil sikkert greie å forsvare vårt elskede Kambodsja og bygge det raskt til et 

velstående land». Denne oppbyggingen skulle ifølge Samphan gjennomføres i 

«overenstemmelse med vårt program om uavhengighet, fred, nøytralitet, sjølbestemmelse, 

demokrati, territorial enhet og alliansefrihet». Samphan konkluderte til slutt med å si «Å nå 

disse mål er vår jernvilje og vår uforanderlige overbevisning». 

14.mai omtalte Klassekampen for første gang påstandene om massemord og tvangsevakuering 

i form av en leder under overskriften «Svart hets mot det frie Kambodsja».53 Klassekampen 

avfeide alle påstander om massemord, massakrer, tvangsevakueringer, sorg og fortvilelse i 

Kambodsja. Dette var ifølge Klassekampen imperialistisk og borgerlig presse som 

«bombarderer det frie Kambodsja med løgn og hets på linje med den verste anti-kommunismen 

i 50-åra». Bakgrunnen for denne hetsen var ifølge Klassekampen at Pentagon og CIA forsøkte 

«å vinne politisk initiativ etter det sviende tapet ved løgn-krig som middel». Deretter gikk 

Klassekampen systematisk gjennom de største anklagene la frem hva de hevdet var 

«sannheten» bak beskyldningene om tvangsevakueringen og massemordene.  

Først og fremst hevdet de at evakueringen fra byene verken var et plutselig innfall eller angrep 

på sivilbefolkningen, men et ledd i å oppnå det nye regimets mål for landet. For å nå disse 

målene var det essensielt å få menneskene ut på landsbygda for å øke jordbruksproduksjonen, 

da jordbruket skulle være den «ledende faktoren i produksjonen».54 I tillegg til at det var en 

planlagt utvikling, var det også viktig å tømme byene av andre hensyn. Viktigst av disse var det 

faktum at byene var overfylte av flyktninger fra landsbygda etter borgerkrigen. Som en 

                                                 
52 Ibid.  
53 Klassekampen 14.05.1975 
54 Ibid. 
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oppfølging til dette spurte Klassekampen deretter «Hvorfor i all verden skulle ikke flyktningene 

få dra tilbake til landsbygda der de bodde opprinnelig?». Videre ble så påstandene om 

massemord avfeid ved si at «Sjelden har løgnene hatt så lange og skrøpelige bein å gå på». 

Disse opplysningene baserte seg på «annen, tredje, fjerde og femtehåndsopplysninger» og 

Klassekampen hevdet deretter at «Alle «massakrer-påstander» har hittil falt til jorda som 

bevisste løgner». 

Deretter trakk Klassekampen en parallell til norske forhold og stilte spørsmålet «Mener de 

hyklende redaktørene i Aftenposten, Arbeiderbladet, Dagbladet og likesinnete organer at 

Quisling skal graves opp av grava og hans navn gis heder og verdighet igjen?».55 Klassekampen 

slo så fast at «Alle som husker kampen mot fascistmakta Tyskland under siste verdenskrig må 

avvise den forrykte hetsen mot det frie Kambodsja». Til slutt konkluderte Klassekampen videre 

at «Den ville borgerhetsen etterlater for øvrig ingen tvil: Det frie Kambodsja har valgt en riktig 

vei og trår den støtt». 

Uka etterpå trykket Klassekampen to små artikler om Kambodsja. Den første under overskriften 

«Pressehetsen bygger på falskneri» la frem en av «slagerne i pressehetsen mot Kambodsja» i 

form av påstanden «Tvangsevakuering fra Phnom Penh. Røde Khmer-soldater med dragne 

våpen drev befolkningen ut».56 Klassekampen forsøkte deretter å avkrefte denne slageren. Først 

påpekte de at artikkelbildet, som var hentet fra andres dekning av Kambodsja, ikke var en 

frigjøringssoldat, men en banditt i ledtog med CIA. Ved å peke på at Le Mondes korrespondent 

De Beer aldri så frigjøringssoldater opptre truende ovenfor befolkningen avkreftet 

Klassekampen beskyldningene om at nylig opererte ble hastet ut på landsbygda uten hjelp. 

Deretter, med bakgrunn i samme kilde, slo de fast at evakueringen faktisk var vel planlagt. 

Klassekampen hevdet videre at flyktningene kom til klargjorte overnattingssteder og ble forsynt 

med mat underveis i evakueringen. Det var heller ikke snakk om å jage folk bort fra hjemmene 

sine, men faktisk å la befolkningen vende «tilbake til sine landsbyer og sine hjemsteder som de 

hadde flyktet fra under USA’s bombing».57 Avslutningsvis konstaterte Klassekampen at 

påstandene om at pasientene ble liggende å dø i sola «som helt uten grunnlag». De Beer «så 

ikke selv noe slikt, og han traff heller ingen som selv personlig hadde sett dette».  

                                                 
55 Ibid. 
56 Klassekampen 04.06.1975  
57 Ibid. 
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Den andre saken i samme utgave var under overskriften «Kambodsja: Gjenoppbygginga i gang 

for fullt».58 Saken, basert på en radiosending fra «FUNKs stemme», fortalte om situasjonen i 

Kambodsja. Det ble slått fast at «det blir arbeidet dag og natt med å reparere veiene, bruene, 

flyplassene, jernbanene, havnene, fabrikkene og bygningene, samtidig som alle minnesmerker 

etter de korrupte forræderne og de amerikanske imperialistene blir fjernet». Dette stod i kontrast 

med beskrivelsene av det tidligere styret da de skrev at «de uverdige og korrupte motene til 

forræderne og de amerikanske imperialistene, tjueri[sic], spill, prostitusjon og narkotika 

fullstendig utslettet [fra dagliglivet]». Saken konkluderte med å slå fast at «Det nye Kambodsja 

vil ikke ha sult, ikke underskudd på statsbudsjettet eller handelsbalansen. Det tar prinsippet om 

uavhengighet og sjølstyre til følge, tar framtida i egne hender og bygger et demokratisk nøytralt 

progressivt og velstående samfunn».  

 «Ro og sikkerhet rår i hele Kampuchea» 

13. april trykket Klassekampen en artikkel under overskriften «Ett år siden frigjøringa» for å 

markere at det var et år siden maktovertakelsen, eller «frigjøringa» slik Klassekampen omtalte 

det.59 Artikkelen slo fast at 17. april 1976 «er det et år sidan folkets store seier, da de kasta 

USA-imperialismen ut av landet og oppretta et fritt, demokratisk Kampuchea». Klassekampen 

refererte i artikkelen til et festmøte arrangert av Vennskapssambandet Norge – Kampuchea til 

anledningen hvor det ble uttalt at «Kampuchea er i dag et fredelig, nøytralt, fremgangsrikt, og 

hardt arbeidende land, et land der folket sjøl bygger sin framtid og fullt ut bestemmer over sin 

egen skjebne». Videre ble det også viet plass til å avvise «løgnhistoriene i pressa». 

Evakueringen av sykehusene etter frigjøringene var ikke overgrep slik som det ble rapportert, 

men den mest åpenbare løsningen da pasientene dermed kunne sendes til feltsykehus i bedre 

stand enn sykehusene i byene. Avslutningsvis ble det slått fast at «ingen sulter i Kambodsja, 

alle har tak over hodet og helsetjenesten er bra utbygd». 

21. april ble det trykket en sak med overskriften «Quisling-propaganda mot Kampuchea».60 

Artikkelen tok for seg «Den reaksjonære pressehetsen mot det frie Kampuchea [som] har auka 

i styrke i samband med eittårsdagen for frigjeringa». Artikkelen la frem eksempler på denne 

«hetsen» og avviste kildene som blant annet Le Monde refererte til. Kildene var flyktninger i 
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gåseøyne og Klassekampen hevdet så at de såkalte flyktningene «tydar i regelen folk som tente 

quisling-regimet til Lon Nol, folk frå den korrupte administrasjonen hans, høgare quisling-

offiserar». Videre ble to artikler i Le Monde og alle kilder som viser til Francois Ponchaud, 

forfatteren av boken Kambodsja – år null», avvist ettersom han «er ein katolsk misjonær – «ein 

veteran frå det franske Indokina». Klassekampen la så frem nok et argument for at flyktningene 

var dårlig egnet som kilder, nemlig at de «fortel ikkje berre det dei sjølve skal ha sett, men også 

det dei har «høyrt» frå andre». Avslutningsvis oppsummerte Klassekampen med å slå fast at 

«Det er kort og godt ein velorganisert løgnkampanje frå dei som hatar folket sin frigjøringskamp 

verre enn pesten».  For å understreke dette punktet trakk Klassekampen parallell til Norge ved å si at 

det ville bli som å «bruke nazistar som kjelde til å skrive soga om frigjeringa av Noreg i 1945». 

Samme dag trykket Klassekampen en hilsen til Vennskapssambandet fra Demokratisk 

Kampuchea hvor de på vegne av folket i Kambodsja uttrykker sin takknemlighet for støtten før 

de forteller om situasjonen i landet.61 Innledningsvis konstaterte hilsenen at «Etter USA’s 

barbariske og spesielt destruktive aggresjonskrig, var Kampuchea ødelagt og i ruiner […] 

Hundre tusener innbyggere var såret, millioner hadde mistet alt de eide». Situasjonen i 1976 

var imidlertid en annen og «Allerede i slutten av 1975, åtte måneder etter frigjøringa, var 

matproblemet løst på tilfredsstillende vis. Kommunikasjonsmidlene, veger, elver, jernbaner og 

havnene er gjenåpnet for trafikk». Kort sagt så var landet preget av at «Ro og sikkerhet rår i 

hele Kampuchea». 

29. juni 1976 trykket Klassekampen nok et oppgjør med «borgerpressa» under overskriften 

«Dette tier borgerpressa om: USAs terrorkrig mot Kampuchea kostet 800 000 mennesker 

livet».62 Saken baserte seg på en pressemelding sendt ut av informasjons- og 

propagandaministeren i Demokratiske Kampuchea. I kommunikeet ble det presentert en 

foreløpig oversikt over USA-imperialismens herjinger i landet og dødstallene for hele landet 

ble estimert til opp imot 800 000, i tillegg til sårede. 80% av de dyrkbare jordene og risåkrene 

skulle også ha blitt ødelagt og kommunikeet ramset opp detaljert informasjon om hvilke veier 

og byer som hadde blitt ødelagt. «USA-imperialismen og tjenerne deres har gjort grenseløse 

ødeleggelser på nasjonen og folket i Kampuchea» ble det deretter slått fast. Avslutningsvis i 

saken ble det kommentert at det var 7.7 millioner gjenlevende mennesker i Kambodsja, mot 8.5 

millioner før krigen. Deretter konstaterte Klassekampen at «De som i dag leder hetsen mot det 
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frie Kampuchea er de samme som er ansvarlige for at 800 000 ble drept og for at landet ble 

nesten totalt ødelagt av krigen». 

12. oktober 1976 avslørte Klassekampen en bildeserie som hadde versert i verdenspressen og 

også i Norge. Under overskriften «NÅs fotosvindel avslørt» gikk avisen hardt ut mot 

bildebladet NÅ som hadde trykket bilder fra Kambodsja med overskriften «I dagens Cambodia 

er døden bedre enn livet».63 Klassekampen kunne avsløre at de bildene brukt som bevis var 

falsknerier. Bildene var fabrikkert som skremselspropaganda foran valget i Thailand, men 

hadde blitt spredd som autentiske bilder fra Kambodsja. Klassekampen kunne dermed gjenta 

hvordan beskyldningen om terror samt kildegrunnlaget til anklagerne ikke holdt mål. 

Avslutningsvis knyttet Klassekampen denne avsløringen opp i en større sammenheng og 

kommenterte hvordan man «bak det hele kan skimte den amerikanske 

etterretningsorganisasjonen CIA». Deretter beskrev de hvordan USA forsøker «av alle krefter 

å vinne tilbake et fotfeste i tillegg til å beholde grepet over Thailand» og konkluderte med at 

«et ledd i dette er en intens propagandakrig for å sverte den store seieren det kampucheanske 

folket har vunnet». 

9. desember kommenterte Klassekampen på SVs partileder, Berge Furres, uttalelser i 

Aftenposten fra dagen før under overskriften «Furre flat for hets mot Kampuchea».64 Furre ble 

sitert på å si at «Dersom så mykje som ein brøkdel av det som blir meldt er sant, er det all grunn 

til å reagere skarpt. Så lenge regjeringa i Kambodsja stengjer grensene nærast hermetisk, har 

ingen grunnlag for å seie at ikkje noko av det som blir meldt er sant». At Furre i tillegg avviser 

Vennskapssambandet Norge – Kampucheas dokumentasjon om løgnpropagandaen som lite 

overbevisende gjorde at Klassekampen reagerte sterkt. Klassekampen konstaterte først at «Det 

er en velkjent sak at Kampuchea heilt sidan frigjeringa i fjor vår har vore utsett for ein 

verdsomfamnande hetskampanje av svartaste Goebbels-merke» før de gjentok at de gjentatte 

ganger hadde vist hvordan «reine løgnhistorier har vore planta og gått verda over». 

Klassekampen kommenterte deretter at «Typisk nok legg dei ynkelege oppurtunistane i SV-

leiinga seg mageflate for hetsen frå verdsreaksjonen». Avslutningsvis konkluderte 

Klassekampen at «Antiimperialist er bra å vera, så lenge det inneber populære og salbare 

standpunkt. Så snart det bles litt på toppane, legg folk som Furre seg på øyra og kryp skamfulle 

langs bakken – «djupt urolege». 
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«Et lysende eksempel for den tredje verden» 

Klassekampen trykket 4. januar et leserbrev fra «Leser, Bærum», som kritiserte artikkelen om 

Furre og Kampuchea fra desember 1976.65 Leseren kritiserte Klassekampen for «skjønnmaling 

av SV-ledelsen» ved å slå fast at «Furre har slett ikke lagt seg flat for quislingenes propaganda. 

Tvert imot: han går i spissen for å spre Goebbels-propaganda fra Lon Nol-veteraner og CIA!». 

Deretter skrev leseren videre at «Furres angrep er et eksempel på revisjonistenes mer og mer 

ville angrep på alle som går mot begge de imperialistiske supermaktene» og ettersom USA og 

Sovjet begge hadde «interesser i å sverte Kampuchea for verdens folk» spilte det «ingen rolle 

for Berge Furre om kildene hans stammer fra Lon Nol, KGB eller CIA». 

Under leserbrevet trykket Klassekampen et svar til innlegget hvor de omtalte leserbrevet som 

«ei bra utfylling av oppslaget i Klassekampen nr. 94, som ikkje gjekk grundig nok inn på heile 

artikkelen til Berge Furre» og takket for kritikken.66  

6.  april trykket Klassekampen et intervju med Tor Halstvedt, formann i Vennskapssambandet 

Norge – Kampuchea, under overskriften «Slutt opp om Vennskapssambandets festmøter: 17. 

april – to år siden Kampuchea ble fritt».67 Intervjuet inviterte til festmøte i anledning 

toårsmarkering av at Kambodsja ble «fritt», men brukte samtidig plass på å kommentere 

situasjonen i landet. Innledningsvis ble det slått fast at «Situasjonen i Kampuchea er strålende 

og den trenger støtte av alle progressive, av alle som støtta frigjøringskrigen, av alle anti-

imperialister». I intervjuet kommenterte Halstvedt på Berge Furre og Gidske Anderson som 

hadde «slått på stortromma og angrepet Kampuchea». Hovedinnvendingen hans var om 

kildebruken ettersom de bygget på Ponchaud og hva han beskrev som «hetsartikler i den 

vestlige pressa», mens «begge vender ryggen til det materiale Demokratisk Kampuchea sjøl gir 

ut og det materiale sambandet sprer». Han konstaterte videre at om de hadde «tatt seg bryet 

med å sette seg litt inn i Kampucheas historie og forholda der i dag hadde de vært nødt til å 

innrømme at situasjonen er strålende». 

Deretter gikk Halstvedt nærmere inn på situasjonen i Kampuchea og ramset opp hvor mye ris 

hver person i landet får i måneden, hvordan de var i ferd med å utrydde malariaen, og generelt 

hvordan landets utvikling gikk fremover på alle områder. Til påstandene om at Kambodsja var 

isolert kommenterte Halstvedt at «For USA-imperialismen er landet avgjort isolert», men «ut 
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over det er det ikke annet enn uvitenhet å påstå at Kampuchea er isolert». For å underbygge 

dette pekte Halstvedt på at Kambodsja hadde «en helt åpen politikk […] de har ingenting å 

skjule» før han poengterte at mange hadde vært på besøk i landet. «men disse ser det ikke ut til 

at Furre gidder å høre på». Deretter pekte Halstvedt på hvordan Kambodsja fikk støtte på 

«toppkonferansen for de alliansefrie land». Til slutt kommenterte han at «fra skrivebordet til 

redaktøren i Aftenposten er nok Kampuchea isolert. Men for verdens folk er Kampuchea et 

foregangsland». Mot slutten av saken ble det slått fast at det kun var «to veier å gå i Kampuchea-

spørsmålet». Enten kunne man gå «veien til USA-imperialismen og Lon Nol», som altså var 

quislingenes vei. Eller så kunne man gå «Kampucheas vei» som var «frigjøringens vei og 

frendens og demokratiets vei». Et mellomstandpunkt var ikke mulig konkluderte Halstvedt før 

de avsluttet med å konstatere at «Derfor må de som støtter Kampuchea gjøre noe i praksis for 

standpunktet sitt». 

14. april trykket Klassekampen en sak basert på et intervju med AKP (m-l) formann, Pål 

Steigan. Under overskriften «Slutt opp om feiringa av Kampucheas frigjøring» gikk  

Klassekampen hardt ut mot det de så på som hets av Kambodsja.68 Da Steigan blir spurt om 

kommentar til hetskampanjen svarte han at «Det er de kreftene som støtta USA-imperialismens 

blodige slakt av de indo-kinesiske folkene som fører an i denne kampanjen», før han slo fast at 

«Dette er ikke noe nytt. Kampanjen er en tro kopi av hetsen mot Oktober-revolusjonen og 

seinere revolusjoner både i Kina og Albania». Ifølge Steigan var bakgrunnen for dette at «De 

blir rasende over at folk som før levde på å utbytte andre nå må jobbe». Videre konkluderte 

Steigan med at «denne løgnkampanjen som nå drives er en nøyaktig kopi av Goebbels 

propaganda-metoder. De arbeider etter prinsippet om at en løgn som blir gjentatt ofte nok blir 

trodd». Effekten av dette kom til syne «Hver gang løgner om massehenrettelser i Kampuchea 

blir avslørt» ettersom hver gang dette skjer så «svarer imperialist-agentene med å høyne tallet 

på de drepte» hevdet han videre. 

Senere i intervjuet på spørsmål om situasjonen i Kambodsja kunne Steigan fortelle at «de har 

klart å vende den desperat vanskelige situasjonen i landet etter at USA hadde drevet sin 

terrorbombing» og at «Ett år etter at folket hadde levd på sultegrensa var landet sjølberga på 

matkorn, og de kan til og med yte hjelp til andre land».69 Videre ramset han opp forbedringer 

og måter situasjonen hadde bedret seg på før han slo fast at «Alt dette er seire som teller, og 
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som gjør Kampuchea til et strålende eksempel for de undertrykte folkene i 3. verden». Til slutt 

kom partimannen med en oppfordring til leseren da han proklamerte «Når hetsen øker så må 

også vi øke støtten til Kampuchea. Derfor oppfordrer jeg så sterkt jeg kan alle til å slutte opp 

om feiringa av 2-års-dagen for frigjøringa av Kampuchea».  

Ettersom 17. april falt på en søndag i 1977 benyttet Klassekampen lørdag 16. april til å markere 

2-årsdagen for frigjøringen i avisen. Under overskriften «Det frie Kampuchea to år: Et lysende 

eksempel for den tredje verden» hyllet Klassekampen regimet i Kambodsja i en kort artikkel.70 

Klassekampen erklærte blant annet at «Den 17. april er det to år siden det kampucheanske folket 

vant sin historiske seier over USA-imperialismen og hjemlige forrædere». Videre slo 

Klassekampen fast at «Etter fem års krig, den mest konsentrerte terrorbombingen hittil i 

historien, har folket disse to åra gjort en kjempeinnsats for å lege krigens sår og bygge et nytt 

samfunn». Lærepengen for verden var at «Demokratisk Kampuchea har bevist at det nytter for 

verdens folk å reise seg, kaste ut imperialister og alle reaksjonære, og skape et nytt samfunn 

bygd på egne krefter». 

Etter denne innledningen tok artikkelen for seg det som hadde skjedd siden frigjøringen, 

situasjonen før maktovertakelsen, og bakgrunnen for det nye regimets problemer. Takket være 

USAs bombing var Phnom Penh overfylt av flyktninger fra landsbygda. For å brødfø den 

oppblåste by-populasjonen måtte USA fly inn matrasjoner, men «matvarelagrene i Phnom Penh 

[ble] bevisst holdt nede, til bare få dagers forbruk».71 Dette ble gjort bevisst i et håp om å «kunne 

presse folkeregjeringen til innrømmelser etter at Phnom Penh-juntaen var veltet» hevdet 

Klassekampen videre. I artikkelen ble den omfattende evakueringen fra byene omtalt som et 

ledd i en planlagt politikk da de skrev at «Umiddelbart etter frigjøringa ble byene evakuert, og 

befolkninga flyttet ut på landsbygda hvor maten var. Samtidig ble hele folket mobilisert i 

innsatsen for å bygge ut vanningsanlegg i jordbruket og for å høste inn ris. Det kampucheanske 

folket klarte prøven». Deretter kunne Klassekampen fortelle at landet hadde blitt selvforsynt og 

at industrien var i rask fremgang. Avslutningsvis ble det konstatert at «Kampucheas 

Revolusjonære Organisasjon står i ledelsen for bygginga av det nye samfunnet. Ingen 

supermakt skal lenger med trusler om boikott eller utsulting kunne true Kampucheas nasjonale 

uavhengighet. Folket skal forbli herrer i eget land». 
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I anledning markeringen av Røde Khmers maktovertakelse hadde Dagbladet en omtale av 

regimet og ble med bakgrunn i den en målskive for kritikk fra Klassekampen. I en leder med 

overskriften «Når Dagbladet feirer Kampuchea» kritiserte Klassekampen Dagbladets 

fremstilling av Kambodsja under Røde Khmer.72 Lederen omtalte Dagbladets gjennomgang av 

hva som har skjedd i Kambodsja som «et lydig ekko av USA-imperialismens fabrikkerte 

løgner». Videre tok de for seg en rekke sitater fra Dagbladets sak og kommenterte på dem. 

Dagbladet hadde skrevet at Kambodsja var et lukket land ettersom ingen uavhengige 

observatører hadde fått slippe inn i landet og reise fritt.73 Klassekampen svarte på dette med å 

si at alle 60 land som anerkjente det nye regimet før deres maktovertakelse hadde blitt invitert 

til å opprette ambassade i Kambodsja. Dagbladets fremstilling av at byene ble «systematisk 

renset for folk» og at utmarsjen førte til tusener av døde, ble avvist av Klassekampen med å 

peke på matmangel i byene og de slo fast at «De tusener av døde eksisterer bare i Dagbladets 

fantasi». Deretter gikk Klassekampen ut mot beskrivelsene av henrettelser ved å si at 

«Påstandene om en million og halvannen million henretta mennesker, er forsøk på å dekke over 

at USA-imperialismen i Kampuchea mellom 1970 og 1975, gjennom terrorbombing og 

massehenrettelser forsøkte å kue det tapre kampucheanske folket». Flyktningerapportene som 

ble henvist til avfeide Klassekampen videre ved å peke på at ingen selv hadde vært øyenvitner 

til noe og at «De historiene som er undersøkt, har vist seg å være falske». Etter gjennomgangen 

av Dagbladets fremstilling spurte Klassekampen spørsmålet: «Hvorfor stiller det «liberale» 

Dagbladet seg på samme side som den svarteste reaksjonen?». Avslutningsvis konkluderte 

Klassekampen at «Dagbladet er ei avis som har tatt stilling i klassekampen». 

15. august trykket  Klassekampen en omtale av Francois Ponchauds mye omtalte bok, 

Kambodsja – år null, og under overskriften «Kampuchea år null» - Forsvarsskrift for USA-

imperialismen» var de lite nådige.74 Boken ble stemplet som «Borgerpressas viktigste kilde til 

hetsen mot Demokratiske Kampuchea» og oppsummert ved å si at «Hoved «poenget» i boka er 

påstanden om at 800 000 har «strøket med» i Kampuchea etter frigjøringa, enten av sult eller at 

de ble «henrettet». Ponchaud var den første som kom med denne løgnen». Deretter gikk 

Klassekampen til verks med å trekke ut elementer fra boken og argumentere mot dem. De 

kritiserte han for å hevde at den «franske kolonialiseringa av Kampuchea i 1863 «hadde ført 

med seg orden og fred». Klassekampen skrev deretter noen utdrag fra boken for å poengtere at 
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han kun selv hadde opplevd at flyktningene «var meget ivrige etter å reise tilbake til jorda si» 

og at «Myndighetene var meget generøse og ga oss mat og frukt så vi spiste oss mette».  

Videre siterte de han på at han «ikke personlig har sett noen lik verken i Phnom Penh eller i 

omegnen av byen» og konkluderte at han «har altså ikke sett noen «massakre» sjøl».75 

Klassekampen gikk deretter inn på de flyktningene Ponchaud baserte sine funn på og undret 

seg over at det ikke var noen bønder blant vitnene til tross for at 90% av befolkningen var 

bønder. Mot slutten av artikkelen felte Klassekampen sin dom over boken ved å konstatere at 

«Ponchaud har ikke vært ute etter å finne sannheten om Kampuchea, men å spre imperialistiske 

løgner». I tillegg slo de fast at ettersom «Ponchaud har vært kronvitnet» i «den svære 

hetskampanja» slipper han ikke unna «stempelet å være en løpegutt for USA-imperialismen».  

30. desember trykket Klassekampen en kort notis om Kambodsja på forsiden med overskriften 

«Svensk ambassadør går mot hetsen mot Kampuchea».76 Den svenske ambassadøren Jean 

Christopher Oberg var ifølge saken den første offisielle representanten for et vestlig land som 

fikk besøke Kambodsja. I et intervju med svensk TV skal han ifølge Klassekampen ha uttalt 

«at det ikke er bevist at regjeringa i Kampuchea er i ferd med å begå et folkemord». Deretter 

erkjente han at «flyktninger og andre påstår at en million mennesker er blitt drep de to siste åra, 

men at han ikke så noe under sitt besøk i Kampuchea som tyder på at disse påstandene er 

riktige».  

Denne notisen følges opp dagen etter med en større sak under overskriften «Løgnene om 

Kampuchea rakner».77 Om saken fra dagen før skrev de «Som nevnt i går hadde den svenske 

Bangkokambassadøren ikke sett noe som tyder på massemord under sin reise i Kampuchea 

nylig. Dette har vakt bestyrtelse og den svenske utenriksministeren ilte til med å si at uttalelsene 

fikk stå for han egen regning». Videre kritiserte Klassekampen NRK for deres dekning av saken 

og slo fast at «Dette var et hardt slag mot den reaksjonære løgnpropagandaen mot Kampuchea. 

Reaksjonene er på defensiven. Det er stadig vanskeligere for «Aftenposten» og de andre 

borgeravisene å fortsette med sine falske redselshistorier om Demokratiske Kampuchea».  
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«Reaksjonens hittil største offensiv» 

Etter at Kambodsja-høringen i 1978 hadde blitt annonsert trykket Klassekampen et åpent brev 

adressert til høringen, skrevet av Vennskapssambandet Norge – Kampuchea.78 Sambandet 

henviste til en invitasjon til å delta i høringen som en del av spørrepanelet, men konstaterte  at 

«de som står bak høringen er identisk med de som tidligere har vært de mest ivrige til å bringe 

videre den løgnaktige hetskampanjen som taperen i krigen fra 1970-1975 har satt i gang». På 

bakgrunn av dette ønsket ikke Vennskapssambandet å delta i høringen, men sa seg villige til å 

revurdere om det skulle bli hentet inn representanter som ville gitt en «mer balansert 

sammensetning» i ekspertpanelet. Avslutningsvis ramset de opp 13 ulike personer 

Vennskapssambandet mener kunne bidratt til nettopp dette.  

På høringens offisielle pressekonferanse 7. april, svarte arrangørene på spørsmålet om hvorvidt 

høringen var balansert eller ikke at «Den er balansert».79 Klassekampen erklærte deretter at 

«Dette er reaksjonens hittil største offensiv her i landet mot Demokratisk Kampuchea. De har 

lite å fare med når det gjelder fakta, men får til gjengjeld støtte blant borgerpressa». 

14. april trykket Klassekampen et intervju med Tor Halstvedt under overskriften «Høringa skal 

forberede opinionen på invasjonsforsøk».80 I intervjuet plasserte Halstvedt høringen inn i en 

større sammenheng og konkluderte med at høringen «er et alvorlig angrep på Demokratisk 

Kampuchea». Saken gjentok hvordan Kambodsja ble undertrykket av USA-imperialismen før 

Røde Khmer kom til makten før den slo fast at den tiden var forbi og at landet produserte «mer 

enn rikelig til å brødfø befolkninga». Deretter proklamerte Halstvedt at «Bøndene er nå herrer 

på rismarka, arbeiderne på fabrikkene. De bygger sosialismens, proletariatets diktatur». 

Fredag 21. april, samme dag som høringen startet trykket Klassekampen en leder med 

overskriften «Ned med CIA-kampanjen mot Kampuchea!».81 Lederen gikk ut mot høringen, 

mot deltakerne på høringen og mot kildematerialet som blir brukt av deltakerne på høringen. 

Lederen avsluttes på rungende vis med å proklamere «NED MED CIA-KAMPANJEN MOT 

DEMOKRATISK KAMPUCHEA!».  

I den samme utgaven trykket Klassekampen en lengre artikkel som gjenga en appell av Egil 

Ulateig fra festmøtet arrangert av Vennskapssambandet Norge – Kampuchea i sin helhet under 
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overskriften «Løgnkampanjens fire pillarer[sic]».82 Etter først å ha poengtert USAs, Nixons og 

Kissingers ugjerninger i landet sammenfattet Ulateig i sin appell alt det negative som ble skrevet 

om Kampuchea inn i fire grupperinger; «nyhetsrapporter fra evakueringen av Phnom Penh» 

hvor rapportene var basert på hva man har hørt; «boken Kambodsja år null», hvor Ponchaud 

gjengav flyktningeberetninger uten å være kildekritisk; boken «Murder of a Gentle Land» som 

var enda verre enn Ponchaud kildekritisk; en bokanmeldelse av Jean Lacouture med 

sitatfusk/sitatfeil. Disse fire momentene var grunnlaget for all hets av Kambodsja hevdet 

Ulateig. Avslutningsvis kommenterte han på de sprikende dødstallestimatene som strakk seg 

fra noen tusen og opp mot en million. Dette hevdet Ulateig var bevis på at tallene var grunnløse 

og konkluderte videre med å si at «Det er løgner av slike dimensjoner vi også har å gjøre med 

når det gjelder det frigjorte Kampuchea og jeg sier dere; Det er ingen grunn til å høre på dem».   

Mandag 24. april trykket Klassekampen en leder om høringen, og under overskriften «Fiasko i 

Fokets[sic] Hus» tok lederen for seg hvordan panelet og ekspertene «avslørte seg uvitande om 

elementære fakta om Kampuchea».83 At en hilsen fra USAs president Carter ble lest opp skapte 

også furore på høringen kunne Klassekampen fortelle. I hilsenen omtalte Carter Kambodsja 

som «den største krenkaren av menneskerettane» noe som hadde vekket reaksjoner. Deretter 

ramset Klassekampen opp hva høringen hadde gjort feil og konkluderte med å si at «Kort sagt: 

Sjøl med det skreddarsydde opplegget – der domen var avsagd på førehand – greidde 

«høringen» ikkje anna enn i beste fall å så forvirring og skepsis hos store deler av pressefolka». 

I den samme utgaven trykket Klassekampen også en sak om «mot-høringen» som ble arrangert 

i protest mot den originale høringen. Saken oppsummerte hva som ble sagt og lagt frem i løpet 

av mot-høringen. Egil Ulateig slo blant annet fast «at mot-høringa var et nødvendig korrektiv 

til den store høringa i Folkets Hus, som får verdenspresse. Mot-høringa satte et skarpt og 

avslørende lys på de løgnene og usaklighetene den blå «høringa» farer med».84  Videre fortalte 

han at høringen «blir arrangert av folk som ellers ikke utmerker seg som forsvarere av 

menneskerettene». Klassekampen forklarte videre at «Formålet med mot-høringa var å komme 

med kritiske beretninger og andre fakta, samt skape forståelse for den vegen det frie Kampuchea 

har valgt og ser ut til å lykkes». De kunne også fortelle at Ponchaud selv hadde møtt opp på 

mot-høringen og bedt om ordet. I følge Klassekampen hadde han uttalt at «Han var «full av 

entusiasme over å se folk som elsker folket i Kampuchea, som også jeg elsker av hele mitt 
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hjerte». Videre at han på hyklersk vis «håpet […] at alt han har skrevet er feil». Til slutt 

konkluderte artikkelen med å fortelle at mot-høringen hadde felt sin dom over den 

internasjonale høringen med slå fast «at om de reaksjonære virkelig ønsker diskusjon om 

Kampuchea, slik de hevder, så måtte de ha invitert et bredt og balansert utvalg av folk. Ikke 

bare spørre noen få kritikere om å sitte i et spørrepanel, med anledning til å komme med noen 

få bemerkninger». 

I samme utgave trykket Klassekampen deretter to saker hvor de hadde forhørt seg med 

henholdsvis Richard Nations og Lasse Jensen om høringen.85 Den danske journalisten Lasse 

Jensen slo fast at at «Høringa førde oss ikkje nærare sanninga» og «Det er like mage spørsmål 

etter denne høringa som før». Nations som hadde vært en del av spørrepanelet på høringen 

konkluderte med at høringen hadde flere svakheter. Blant annet hadde den «ikke et tilstrekkelig 

bredt politisk spekter blant ekspertene» og i panelet var det ikke «nok folk med kunnskap om 

Kampuchea». Videre ble fremstillingen av fakta «gjennomsyret av følelser» og Nations 

konkluderte med å slå fast at «Høringen har trulig ikke bidratt noe særlig til klarhet eller til å 

høyne kvaliteten på debatten». 

«Major Quisling i Phnom Penh» 

Onsdag 3. januar var det overskriften «Vietnam til full krig mot Kampuchea» som preget 

forsiden av Klassekampen.86 Under overskriften, og i den tilhørende saken refererte 

Klassekampen til en radiotale av Khieu Samphan hvor han «understreket at Vietnam hadde satt 

igang[sic] sin andre strategiske offensiv mot Kampuchea 25.desember, ett år etter den forrige 

strategiske offensiven som endte med nederlag for Vietnam». Samphan omtalte Vietnam som 

«Sovjets Cuba i Asia», og søkte støtte internasjonalt, særlig hos FN for å fordømme og stoppe 

Vietnams aggresjon. Klassekampen slo deretter fast at «Uansett hva en måtte mene om 

innenrikspolitikken til Kampuchea eller Vietnam står en her over et åpenbart tilfelle av 

invasjon, hvor det er soleklart hvem som invaderer hvem». Videre hevdet de at «Alle 

observatører stempler «Enhetsfronten for Kampucheas nasjonale frelse» som en ren 

vietnamesisk dekkorganisasjon på foreløpig 14 medlemmer» og de konstaterte at «Det er 

vietnamesiske soldater som slåss i Kampuchea». 

                                                 
85 Ibid.  
86 Klassekampen 03.01.1979 



31 
 

Dagen etter, 4. januar, gikk Klassekampens leder ut mot NRK ettersom de, i sin dekning av 

situasjonen i Kambodsja, hadde omtalt den vietnamesiske invasjonsstyrken som 

«opprørsstyrker».87 Klassekampen gjentok derfor at «Alle seriøse kommentatorer, både de i 

Vesten og i den tredje verden, har avslørt quislingfronten som en vietnamesisk 

dekkorganisasjon, en politisk nødvendighet for å ikke være alt for åpen i invasjonen». At NRK 

ikke omtalte det som en vietnamesisk invasjon spekulerte Klassekampen i om var på bakgrunn 

av påvirkning fra KGBs propaganda. Videre stilte de da spørsmålet «Er NRK offer for KGB?» 

før de til slutt oppfordret «NRK til konsekvent å kalle den vietnamesiske invasjonen av 

Kampuchea en vietnamesisk invasjon».  

Lørdag 6. januar kommenterte Klassekampen på en leder i Dagbladet hvor situasjonen korrekt 

ble omtalt som en vietnamesisk invasjon. At også Dagbladet beskrev det som en invasjon brukte 

Klassekampen videre som bakteppe til å slå fast at «fronten mot invasjonen femner langt breiare 

enn til dei som elles stør regimet i Kampuchea».88  

Klassekampen oppsummerte 8. januar, før de hadde fått bekreftelse på at Phnom Penh var falt, 

situasjonen i Kambodsja i en leder med overskriften «Phnom Penh».89 Ifølge Klassekampen 

var situasjonen slik at «Kampuchea var blitt overfalt av store vietnamesiske styrker» hvor «De 

vietnamesiske angriperne er tallmessig langt sterkere enn den kampucheanske hæren».  I tillegg 

til dette hevdet Klassekampen videre at «De har omfattende støtte fra sovjetiske eksperter og 

det mest moderne av tunge og lette våpen». Videre innebar dette at «Den kampucheanske 

nasjonen står over for en ny omgang i sin kamp for nasjonal frigjøring. Denne gangen mot 

Vietnam og dets oppdragsgiver Sovjet».  

Klassekampen henviste deretter til ubekreftede rapporter om at Vietnam skulle ha inntatt 

Phnom Penh før de konkluderte at det kun ville være en propagandaseier.90 Ettersom det meste 

i Kambodsja var blitt desentralisert bort fra byene ville det ha liten innvirkning på det 

økonomiske og administrative i landet. «Vietnameserne vil kunne holde byene, kanskje de 

fleste. Dette vil skape store vansker for Kampuchea, men vil ikke sikre Vietnam seieren» hevdet 

Klassekampen videre. Avslutningsvis konkluderte lederen med å si at «Det er vanskelig å ha 

noen formening om utviklinga av militære styrkeforholdet mellom de vietnamesiske angriperne 
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og folket i Kampuchea på kort sikt», men Klassekampen slo fast at «På lang sikt vil Kampuchea 

vinne sin rettferdige kamp – på slagmarka». 

9. januar var det et bilde av prins Sihanouk under overskriften «Vi har våre baser i skogen og i 

fjellene» som preget forsiden av avisen.91 Klassekampen kunne under overskriften slå fast at 

«Phnom Penh har falt», og at det neste som ville skje var «folkekrigen mot 

sosialimperialismen». Sihanouk ble sitert på at «Kampuchea vil vinne, om det tar fem, ti eller 

tjue år», og Klassekampen konstaterte at «All snakk om okkupasjon av hele landet bygger på 

vietnamesisk propaganda».  

I lederen fra samme utgave var overskriften «AKP (m-l): En Sovjet-dirigert invasjon».92 AKP 

(m-l) fordømte i lederen den vietnamesiske invasjonen i Kambodsja «på linje med den 

sovjetiske okkupasjonen av Tsjekkoslovakia i 1968, på linje med den tyske okkupasjonen av 

Norge i 1940». Til tross for hva sovjetiske og vietnamesiske kilder hevdet om indre opprør slo 

Klassekampen fast at invasjonen var «gjennomført av regulære vietnamesiske tropper, med 

sovjetiske tanks og sovjetiske bombefly og med direkte deltakelse fra sovjetisk mannskap». I 

følge AKP (m-l) var bakgrunnen for invasjonen «et forsøk fra Moskva og Hanoi på å styrke sitt 

hegemoni i Sørøst-Asia og skaffe seg et utgangspunkt for økt aggresjon mot andre land og folk 

i området». AKP (m-l) påstod videre at «Den Sovjet-dirigerte vietnamesiske invasjonen i 

Kampuchea pålegger progressive og anti-imperialister et særlig stort ansvar» og at den «må 

møtes med kraftig fordømmelse». Lederen fra AKP (m-l) konkluderte til slutt med å erklære at 

«Vi er forvisset om at det frihetselskende folket leda av Kampucheas kommunistiske parti enda 

en gang vil rense landet for de nye inntrengerne og fullføre den oppbygginga som nå fortsetter 

i de frie områdene». Denne kampen «er en rettferdig sak, og den har støtte av alle verdens folk». 

10. januar trykket Klassekampen en kommentar, signert Pål Steigan, under overskriften «Major 

Quisling i Phnom Penh».93 Han slo fast at Vietnam hadde invadert Kambodsja og at de «som 

venta har trukket noen kampucheanske flyktninger opp av hatten og påstått at det er dem som 

har frigjort Kampuchea». Han understreket hvor usannsynlig, om ikke umulig, det var for denne 

gruppen å ha tilegnet seg alt det militære utstyret som er brukt, på kun en måned. For å få frem 

situasjonen slik han tolket den, trakk han derfor en historisk parallell til okkupasjonen av Norge 

og beskrev den på lik linje med hvordan invasjonen i Kambodsja ble beskrevet.  
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Han konkluderte etter denne fremstillingen at «Akkurat så grotesk lyder NRKs Indokina-

reportasje for meg. En invasjon blir «opprør», quislinger blir «opprørere» og logikken 

fortsetter».94 Han slo fast at på samme måte som den nyinnsatte regjeringen nå forsøkte å si at 

Pol Pots regjering ikke lengre var den lovmessige regjeringen, akkurat slik forsøkte tyskerne å 

stemple Nygaardsvold-regjeringen, og slo fast at Pol Pots regjering «er i høyeste grad 

Kampucheas eneste lovlige regjering». Avslutningsvis konkluderte Steigan med å si at «Ei 

regjering som i likhet med Quisling er satt inn med fremmede bajonetter har ikke krav på 

anerkjennelse fra noen». Norge som vet hva det betyr «må minst av alle vakle på dette 

spørsmålet». 

Oppsummering av Klassekampens fremstillinger 

«Deres seier er vår seier» erklærte Klassekampen når Røde Khmer hadde kommet til makten i 

1975. Denne helhjertede støtten satt dypt i Klassekampens fremstilling av regimet gjennom hele 

perioden denne oppgaven har undersøkt.  

Klassekampen hyllet med andre ord frigjøringen av Kambodsja i 1975 og fremstilte det som en 

stor seier med verdenshistorisk betydning. At Kambodsja, som en liten nasjon hadde beseiret 

krigsmaskinen og imperialismen selv i form av USA var beviset på at en liten svak nasjon kan 

slå en angriper, samme hvor stor og sterk den er.  

I det beskyldningene mot det nye regimet i Kambodsja begynner å renne inn i starten av mai, 

gikk Klassekampen hardt ut og rettet umiddelbart pekefingeren mot USA. Påstandene var ikke 

annet enn løgn og hets og de tok for seg beskyldningene i detalj og argumenterte mot dem. Det 

som hadde skjedd var ifølge Klassekampen ikke et innfall, men en naturlig konsekvens av de 

nye makthavernes planer for landet. De pekte i tillegg også på overbefolkede byer, som en 

konsekvens av USAs krigføring i landet. Igjen var altså ansvaret ikke på Røde Khmer, men på 

amerikanernes innblanding i landet.  

Det var i forbindelse med disse første meldingene at Klassekampen fant frem hva som skulle 

bli deres viktigste våpen i kampen mot hetsen og forsvaret av Kambodsjas nye regjering: 

mangel på øyenvitner. Klassekampen konstaterte at ingen hadde sett noe selv, men hørt det fra 
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andre, gjerne gjennom flere ledd. Dette førte ikke til en annen konklusjon enn at det var løgn 

og at det dermed var umulig å bruke flyktningene som kilder. 

Det andre viktige våpenet i deres forsvarskamp, var parallellen til nazistenes okkupasjon av 

Norge, også dette argumentet skulle omslutte Klassekampens dekning gjennom hele Røde 

Khmer-regimets regjeringstid.  

Det er innledningsvis altså ingen tvil om at Klassekampens dekning av Kambodsja tidlig var 

preget av en rolle som meningsbærer. Klassekampen tok det på seg selv å motsi beskyldningene 

mot det nye regimet og naturlig nok var fokuset på å fortelle hvordan ting egentlig var. 

Dette var en tendens som fortsatte også i tiden fremover, men fremstillingen av regimet var 

ikke kun sentrert rundt å avvise beskyldninger. I forbindelse med ettårsmarkeringen av regimet 

berettet Klassekampen om hvordan Kambodsja var blitt et «fredelig, nøytralt, fremgangsrikt, 

og hardt arbeidende land» og at de nå var selvstendige og bestemte over sin egen skjebne.  

Etter hvert var det disse to mønstrene som gikk igjen og på mange måter oppsummerte 

Klassekampens fremstillinger av Røde Khmer-regimet og Kambodsja; vekslingen mellom 

positive skildringer og avfeiing av beskyldninger om massakrer og terror. 

Noen form for debattarena bar Klassekampen aldri preg av å søke til, men i sammenheng med 

skriverier om Kambodsja ble det trykt et leserinnlegg som fikk svar fra redaksjonen. Denne 

tilsynelatende åpningen for innspill, ble raskt gjennomskuet da innlegget kritiserte 

Klassekampen for å ikke være kritiske nok. 

Mønsteret med avvisning av hets og skjønnmaling av regimet fortsatt gjennom hele perioden. 

Det samme gjorde parallellene til nazismen i Norge. I forbindelse med Kambodsja-høringen 

eskalerte den generelle dekningen av Kambodsja i Klassekampen.  

Like etter annonseringen av Kambodsja-høringen ble den stemplet som ubalansert og som 

«reaksjonens hittil største offensiv her i landet» av Klassekampen. Påstander om at høringen 

var ment å forberede invasjonsplaner av Kambodsja og en del av CIA-kampanjen mot 

Kambodsja ble også viet plass.  

Alle som kritiserte høringen fikk gjennomgå av avisen og, akkurat som de hadde gjort i 1975, 

argumenterte Klassekampen at flyktningene ikke var pålitelige kilder. Klassekampen gav 

referat av hva som ble sagt og konstaterte at til tross for høringens forhåndssatte dom mot 
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regimet, klarte den ikke å bringe klaret om situasjonen i Kambodsja. Mot-høringen ble også 

viet plass i Klassekampen, og denne slo fast kommenterte på alt høringen hadde gjort galt. 

 

Klassekampen var aldri i tvil om at «opprørsstyrkene» i Kambodsja var vietnamesiske soldater, 

og det ble umiddelbart slått fast det var en aggresjon fra Vietnamesisk hold med støtte fra 

Sovjet. At Vietnam ville seire på kort sikt var uunngåelig, men på lang sikt ville Kambodsja slå 

tilbake og seire hevdet avisen videre. Til slutt var også Pål Steigan på banen med å trekke en 

parallell til Norges forhold til nazismen  

Når invasjonen var et faktum var Klassekampen tidlig ute for å kritisere Vietnams regelrette 

invasjon av landet. Det er tydelig hvordan spørsmålet ikke lenger er hvorvidt man støtter/støttet 

Røde Khmer-regimet, men at spørsmålet nå var hvorvidt man skulle akseptere innblanding i 

andre lands interne anliggende gjennom makt. De angrep mediene som omtalte invasjonen i 

vagere ordelag og proklamerte gang på gang hvordan det umulig kunne være en reell 

folkeoppstand ettersom gruppen som nå skulle ta makten ble etablert en måned før invasjonen. 

Igjen ble også parallellen til Tysklands okkupasjon av Norge brukt.  
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Kapittel 5: Orientering / Ny Tid 

«Solidaritet med Indokinas folk» 

24.april 1975 trykket Orientering sin første sak om maktovertakelsen i Kambodsja under 

overskriften «Mot kapitalmakt for sosialismen[:] solidaritet med Indokinas folk».95 På side to 

fulgte en helsides sak under overskriften «Kambodsja fritt», hvor Orientering konstaterte 

«Kambodsja er nå et fritt land […] Marionettene innså at all motstand var nytteløs og 

kapitulerte». Artikkelen beskrev jubelscener fra Phnom Penh, og hvordan «marionettesoldater 

kastet av se[sic] uniformene, iførte seg sivile klær og blandet seg med de titusenvis som 

gjennom demonstrasjoner markerte sin velkomst for frigjøringsstyrkene som nå endelig hadde 

frigjort landet helt fra det fem år gamle kuppstyret».  

Videre kunne Orientering fortelle at GRUNK hadde erklært en politikk for «forening av hele 

folket uansett sosial posisjon og politisk eller religiøs overbevisning og uten hensyn til 

fortiden». Kun «de sju forrædere» - de sju mest fremtredende medlemmer av kuppstyret» skulle 

bli holdt ansvarlig for sine handlinger.96 Deretter ble det konstatert at «Med denne endelige 

seier kan nå gjenoppbyggingen av landet innledes for alvor. Store deler av Kambodsja ligger i 

ruiner, særlig etter USAs omfattende bombardementer fra den tiden da USA trodde det var 

mulig å bevare styret i Phnom Penh». Deretter skrev Orientering om hvordan «Det 

kambodsjanske folk, sju millioner enkle mennesker, hadde satt en sluttstrek både for utenlandsk 

dominans i landet og den klikken av forrædere som hadde fungert som imperialismens 

marionetter». Bak denne frigjøringen «lå det store ofre, -frigjøringssoldater som hadde gitt sine 

liv, gamle, kvinner og barn som var myrdet» kunne Orientering konstatere videre. 

Som en oppsummering skrev Orientering deretter at «Folkene i Indokina selv har nå avvist 

USA’s «vietnamisering» av krigen i dette området», og selv om Lon Nol og de andre 

marionettene forsøkte å holde stand var dette dømt til å mislykkes. Prisen hadde imidlertid vært 

høy og ifølge Orientering måtte «10% av befolkningen […] bøte med livet for USA og millioner 

måtte forlate sine hjem».97 Avslutningsvis kunne Orientering slå fast at «De eneste som fortsatt 
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kan stikke kjepper i hjulene er de amerikanske imperialistene i Washington, Pentagon og CIA», 

og derfor har verdensopinionen et «stort ansvar for Kambodsja, som for resten av Indokina». 

22. mai 1975 trykket Orientering en artikkel skrevet av Sara Lindman med overskriften «Hvem 

skal dømmes – Indokinas nye regjeringer eller USA?».98 I artikkelen kritiserte hun hvordan 

USAs rolle i Indokina ble fremstilt. Etter å ha kritisert USAs «forbrytersk[e] ledelse» ble det 

helt avslutningsvis satt inn en «PS:». Lindman kommenterte i denne at «I det siste har vi fått 

meldinger om harde tak i Pnom Penh», antakeligvis med sikte de første omfattende 

beskyldningene mot det nye regimet. Hun svarte med å beskrive Kambodsja som et «lite 

paradis», frem til «USA gikk inn for å brenne opp landet etter Kissingers råd». Deretter skrev 

hun at «etter fem år med denne ild viser det seg at de overlevende i ruinene ikke lenger er engler. 

Kissinger er bestyrtet! Og hele den frie verden med ham». Lindman avsluttet med å spørre 

«Fins det da ingen bunn på den rike verdens skamløshet?». 

«Rabiate angrep på det nye Kampuchea» 

17. september 1976 trykket Ny Tid en helsides sak skrevet av Bjørn Gjelsvik med overskriften 

«Kan så mange lyve så ensidig og konsekvent?».99 Dette var Ny Tids første omtale av landet 

siden lanseringen over et år tidligere. Gjelsvik presenterte formålet med artikkelen sin da han 

innledningsvis skrev: «Jeg skal i denne artikkelen prøve å vise at utsagnene til flyktningene i 

virkeligheten ofte står i motstrid til hverandre». Videre gjorde han det klart at en gjennomgang 

av disse utsagnene «leder frem til konklusjonen at ikke bare utsagnene, men også vestlige 

journalister driver en hetskampanje som ikke er bygd på fakta, men på spekulasjoner og 

oppdiktninger». Bakgrunnen for løgnene  og «rabiate angrep på det nye Kampuchea» var ifølge 

Gjelsvik «å kunne «bevise» at USA støttet et regime med røtter i folket (altså at USAs 

terrorbombing kan forsvares) og at motparten ikke hadde noe særlig støtte i folket». For å bevise 

hvor folkets støtte faktisk lå pekte Gjelsvik deretter på at «selv hæravdelinger overga seg uten 

motstand til de fåtallige grupper av frigjøringsstyrker som først rykket inn i byen».  

Gjelsvik argumenterte videre mot påstandene om bruk av tvang og vold i forbindelse med 

evakueringen fra byene da han skrev «Det virker jo helt tullete at et styre som så klart har fått 

folkets støtte og sympati helt frem til dette tidspunkt, plutselig skulle gå inn for en linje som 
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selvsagt hadde snudd hele befolkningen mot dem».100 Dette gjorde han han kunne konkludere 

med at «heldigvis er det fritt oppspinn». Han underbygget dette med å vise til 

øyenvitneskildringer fra en Le Monde korrespondent Patrice De Beer og et fransk ektepar som 

var i landet under maktovertakelsen og ikke hadde sett noe av det som var blitt rapportert. 

Videre gikk han ut mot Ponchaud og forsøkte å diskreditere han ved å påpeke at han var medlem 

av en organisasjon «nært knyttet til gamle franske koloni-interesser». Ponchauds påstander om 

at det nye regimet var ansvarlig for så mye som 800 000 døde. Gjelsvik gjentok at ettersom 

evakueringen ikke var en «hungermarsj» ville ikke evakueringen ha ført til så store dødstall. 

Ponchauds andre poeng for å underbygge tallene sine var en tolkning av en uttalelse fra en 

«ledende militær» i Kambodsja som ble sitert på å ha sagt at «Når vi skal reise det nye 

Kampuchea er det nok med bare en million mennesker». Dette betød ifølge Gjelsvik at «de kan 

klare alle oppgaver uansett hvor få de er. Ikke at de holder på å likvidere resten». Gjelsvik 

påpekte det store spriket mellom dødstallestimatene og kommenterte at «Disse forskjellige 

tallene skulle vel klart vise at de er funnet på».  

Avslutningsvis kommenterte Gjelsvik «alle vitneutsagnene om «massakre» ikke er 

holdbare».101 Han svarte på dette med å vise til at en Time-artikkel og Ponchauds artikkel 

«bygger på uttalelser fra flyktninger». Ettersom flyktningeberetninger ikke er til å stole på 

konkluderte han deretter med å si at «Jeg mener at det er godt nok påvist at begrunnelsene for 

å hevde at det har foregått «massakre» ikke er holdbare». Den eneste mulige konklusjonen om 

beskyldningene mot Kambodsja er derfor at «det her har foregått en av de virkelig store 

løgnkampanjene i moderne tid». Formålet med denne løgnkampanjen var «å få folk til å 

glemme de forbrytelsene som USAs regjering har gjort seg skyldig i ovenfor et lite og nøytralt 

land» hevdet Gjelsvik videre. I tillegg hadde Kambodsja «som et lite land har beseiret USA og 

bygger opp sitt eget land, med egne krefter». Dette gjorde at Kambodsja var «et «farlig» 

eksempel for land i den tredje verden». 

Mellom januar og mars i 1977 trykket Ny Tid en serie debattinnlegg hvor Egil Ulateig først 

henvendte seg til Berge Furre og kritiserte uttalelser han hadde gjort om Kambodsja. En 

gjennomgang av debatten mellom disse to gir en interessant pekepinn på meningsspekteret 

blant Ny Tids lesere. Egil Ulateig var frem til høsten 1978 journalist hos Ny Tid, mens Berge 

Furre var partiformann i Sosialistisk Venstreparti.  
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I det første debattinnlegget skrevet av Ulateig under overskriften «Berge Furre og Kambodsja», 

kommenterte Ulateig på Furres uttalelser til Aftenposten i desember 1976.102 Ulateig ble 

opprørt av at Furres uttalelser ikke virket i pakt med «den politiske linjen SV står for», og at 

Furre i tillegg avslørte en «nærmest sjokkerende holdning til den anti-imperialistiske kampen». 

Denne kampen ble ikke «vunnet av folk som ikke er villige til å bruke harde midler mot fienden, 

som selv ikke setter noen grense for brutalitet og vold» hevdet Ulateig videre. Derfor var det 

urovekkende at Furre som SVs partileder ikke var villig til å godta henrettelser som en legitim 

handling etter frigjøringen. Ulateig skrev videre at han ikke var i «minste tvil om at den nye 

regjeringen i Kambodsja fører en hard politikk», men at han ikke dermed fattet særlig lit til 

rapportene om «blodbad og massakre som nå flommer over i den vestlige verdens 

massemedia». Han fant det imidlertid «helt sannsynlig at folk er blitt henrettet, at de har fått 

ordre om å flytte ut av hovedstaden og at de må jobbe hardt for lite».  

Til slutt konkluderte Ulateig at «Det er ikke den minste grunn til å reagere skarpt om det nå er 

henrettet 100 eller 1000 mennesker i Kambodsja.103 De ble henrettet fordi det var nødvendig». 

Sosialister som ikke aksepterer dette premisset var i Ulateigs øyne slett ikke en sosialist og 

«hvert fall ikke en revolusjonær en». Deretter rettet han pekefingeren mot Furre og konstaterte 

at «det forstår jeg da også mer og mer at de som leder SV ikke er». 

Berge Furre svarte på og oppsummerte Ulateigs innlegg ved å si at «Egil Ulateig […] tykkjer 

at eg er ein skral revolusjonær sidan eg har skrive om Kambodsja at «dersom så mykje som ein 

brøkdel av det som blir meldt (om avrettingar og massakrar) er sant, er det all grunn til å reagera 

skarpt». Deretter siterte Furre Ulateigs påstand om at  «Det er ikke den minste grunn til å reagere 

skarpt om det nå er henrettet 100 eller 1000 mennesker i Kambodsja».104 

Om tallene Ulateig hadde lagt frem kommenterte Furre at «No tenkte nok eg i monaleg større 

tal enn Ulateig. Meldingar i internasjonal presse – som er lite truverdige – går ut på at minst ein 

million er drepne etter maktskiftet, og ein brøkdel er vanlegvis meir enn ein promille, som 

Ulateig strekkjer seg til».105 Furre reagerte videre på Ulateigs «reservasjonalause forsvar for 

masseavrettingar etter revolusjonen» ettersom det «er helst tyrannar på ytste høgrekanten som 
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har tala og handla så lett med menneskeliv etter «revolusjonen» - alltid med den same 

grunngjeving som Ulateig: Det er bedre at en dør enn at hele folket går til grunne». 

Furre rettet deretter fokus på Vietnam som etter revolusjonen hadde fokusert på forsoning og 

«satsar på å unngå ei rettsoppgjerd med dei som sveik sitt land».106 Dette så Furre på som et 

eksempel til etterfølgelse og som et bevis på at en revolusjon ikke må etterfølges av 

massehenrettelser. Videre oppsummerte Furre på mange måter sitt standpunkt ved å 

understreke at «Eg veit ikkje mykje om det som har skjedd i Kambodsja etter det vart fred. 

Flyktningerapportane fortel om ufatteleg masseterror. Men flyktningerapportar er ofte tvilsame 

kjelder». Furres holdning til regimet var derfor, i motsetning til Gjelsvik året før og Ulateig nå, 

at «Sidan grensene er stengde for informasjon som kan kontrollerast betre, torer eg ikkje sjå 

bort i frå at noko av det flyktninga fortel kan vere sant».  

Furre slo videre fast at «Sosialistar har før i vårt hundreår brent seg på å fornekta overgrep i 

sosialismens namn i andre land. Vi bør ha lært og vera kritiske, inntil vi veit».107 Dessuten, 

skrev Furre, at «når fienden er knust, politisk, moralsk og militært, som i Kambodsja, er det 

ikkje noko spesielt revolusjonært med masseavrettingar. Det er eit altfor velkjent trekk ved 

fascismens sigrar i vårt hundreår». 

Ulateig svarte Furre med et nytt innlegg under overskriften «Brøk eller promille?».108 Han gikk 

sitt svar hardt da han skrev «I sitt svar til meg […] gjør Berge Furre menneskeliv til matematikk 

for å unngå hovedspørsmålet mitt: Hvorfor tar han så definitivt avstand fra bruken av vold under 

revolusjonen i det så lenge brutalt undertrykte landet?». Videre presiserte Ulateig at «Jeg syns 

det er en svært alvorlig sak om så bare ett hundre mennesker er drept i Kambodia, dersom det 

ikke har skjedd for revolusjonens sak».  

Deretter beskrev han Furre som en fange av imperialismen, og beskrev svaret fra Furre som 

«forvirret og en smule naivt».109 Ulateig beskyldte Furre deretter for å uttrykke «den sedvanlige 

beklagelsen over mangel på viten om hva som foregår inne i Kambodia». Ut fra dette 

konkluderte han at Furre forholdt seg til vestlig massemedia som ikke fikk innpass i Kambodsja. 

Det Furre da burde gjøre var ifølge Ulateig å se til «den andre siden» ettersom de «gir et helt 

annerledes bilde». Et bilde som stod i motsetning til vestlig massemedia som «nå satser i fete 
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typer for å gjøre et partis og et folks heroiske kamp for å skape et nytt samfunn til et hitlersk 

massemord». Furres antakelse om at revolusjonen er vunnet når «makten over de politiske 

institusjoner er sikret» er dessuten feilaktig slo Ulateig deretter fast.  

Avslutningsvis konkluderte Ulateig med å si at «Det er overhode ikke tale om å forsvare 

massedrap». 110 Poenget er at man som sosialist må akseptere harde midler og Ulateig hevdet 

deretter at «de som tar avstand fra revolusjonens harde, nødvendige midler og forsøker å kaste 

det blår i øynene på folk at den kan vinnes ved stortingsvalg og omskolering» gikk i 

«reaksjonens tjeneste». 

Det siste innlegget i utvekslingen mellom Ulateig og Furre ble skrevet av Berge Furre og kom 

på trykk 10. mars 1977 under overskriften «Om Ulateiger før og no».111 Furre åpnet med å 

berette om hvordan det gikk en «farsott  av rettsaker, avrettingar, fengslingar, utrenskningar 

over dei fleste land i Europa som hadde fått kommuniststyre etter krigen». Dette gjorde han i 

oppbyggingen av et poeng om at «om ein har levd litt med i, eller kjenner litt til sosialismens 

historie i vårt hundreår, veit ein at det kan bli gjort groteske feil etter ein revolusjon. Det kan 

skje overgrep i revolusjonens namn som det ikkje finst forsvar for». Lærdommen fra dette var 

ifølge Furre at sosialister burde «møta kritikk av revolusjonære regime med svar som byggjer 

på nokolunde sikker kunnskap – ikkje på grenselaus kritikklaus velvilje». I tillegg må det 

revolusjonære regimet det er snakk om burde gi tilgang til slik kunnskap, ellers «må haldninga 

bli avventande». Avslutningsvis så ikke Furre noen grunn til å gå nærmere inn på Ulateigs 

innlegg ettersom han ifølge Furre motsa seg selv og «dryss om seg med skjellsord, vrir mine 

meningar tildet[sic] ugjenkjennelge». At han også da  «viser meg til slutt ei bok på eit språk eg 

ikkje kan lesa» ha Furre bare en  avsluttande kommentar «Hurra meg rundt!». 

«Problemet Kampuchea» 

1. mai, like etter Kambodsja-høringen i 1978, skrev Egil Ulateig en oppsummering av 

Kambodsja-høringen under overskriften «Intet nytt om Kambodsja».112 I sitt innlegg kritiserte 

Ulateig høringen ved å slå fast at «I Folkets Hus i Oslo hadde en rekke kjente anti-kommunister 
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fått i stand en internasjonal mønstring for å underskrive dommen som alt er felt om Demokratisk 

Kampuchea. Det var en såkalt «høring» hvor ikke en eneste motforestilling kom til uttrykk».  

Ulateig beskrev videre hva han kalte det «groteske høydepunktet», i form av hilsenen høringen 

mottok fra USAs president Jimmy Carter.113 Den amerikanske presidenten erklærte at 

«Amerika kan ikke løpe fra ansvaret for å gi uttrykk for sin fordømmelse av regjeringen i 

Kambodsja, den verste krenker av menneskerettigheter i verden i dag». Dette hadde fått 

Francois Ponchaud og Charles Meyer, prins Sihanouks tidligere rådgiver, til å reise seg og 

forlate salen i protest. Ulateig satte dette i kontekst med å kommentere at også de to 

franskmennene, til tross for deres angrep på Kambodsja har «bevart alminnelig menneskelig 

skamfølelse». Deretter konkluderte Ulateig med at høringens motiv ikke var å «finne ut om det 

hadde funnet sted overgrep mot menneskerettighetene i et slikt omfang, men slå fast hvordan».  

Videre kommenterte han på høringens ensidighet ved å slå fast at alle fem i høringens 

ekspertpanel «har tidligere tatt klart standpunkt mot det nye styret i Demokratisk 

Kampuchea».114 Flere «fremtredende kjennere av både det gamle og det nye Kambodsja var 

ikke invitert, eller fikk invitasjon så sent at det var umulig å svare ja», og det som var «Felles 

for ekspertene som ikke møtte av disse grunnene, er at de har gått mer eller mindre helhjertet 

inn for politikken til de kommunistiske lederne i Kambodsja» hevdet han videre. Avslutningsvis 

ble deltakerne på høringen kritisert for deres arbeid knyttet til Kambodsja og Ulateig hevdet at 

ekspertene ikke var pålitelige kilder i saken. Det samme gjaldt for flyktningene. Dette ble 

underbygget ved å påpeke at flyktningene ble vage når det var snakk om massakre eller mord 

og dessuten hadde de «ikke sett noen bli drept selv, men alltid hørt det fra andre» argumenterte 

Ulateig.  

18.mai trykket Ny Tid to artikler som kommenterte på Kambodsja og Kambodsja-høringen(e). 

Den første av dem, skrevet av Kjetil Paulsen, var under overskriften «Problemet 

Kampuchea».115 Paulsen tok for seg begge høringene og innledet med å konstatere at «På begge 

høringene deltok flere framstående sør-øst Asia eksperter, som etter hvert kom til å svekke 

arrangørenes intensjoner i retning av å ville fremstille Kampuchea som enten en marxistisk 

himmel eller et marxistisk helvete». Paulsen hevdet deretter at særlig den opprinnelige høringen 

led under dette ved at det «grenseløse hykleriet om at det «utelukkende» er menneskerettigheter 
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man er opptatt av, virker mildest talt uspiselig. Høyre og Haakon Lie hevet ikke sin røst da 

amerikanerne drepte hundretusener gjennom terrorbombing i Kampuchea». Paulsen undret seg 

deretter over hvorfor høyresiden var så «oppsiktsvekkende opptatt av Kampuchea» og 

kommenterte videre at mot-høringen, «relativt banalt», hevdet at borgerskapets frykt for at et 

lite land som kjemper seg løs fra imperialismen var bakgrunnen. 

Paulsen skisserte deretter opp utviklingen i og drøftingen om Kambodsja etter frigjøringen, og 

delte det opp i tre hovedpunkter. Første punkt var evakueringen av byene og han kommenterte 

at «Man kan neppe forestille seg Phnom Penhs 3 millioner innbyggere frivillig og totalt 

disiplinert evakuere byen på så kort tid».116 Hans konklusjon var derfor at det ikke kan ha skjedd 

«uten brutale metoder». Det andre hovedpunktet var at «Det meste av den urbane og 

industrialiserte sivilisasjon er utryddet» og det tredje punktet var at «Den stadige 

flyktningstrømmen fra Kampuchea til Thailand og ikke minst Vietnam har etter hvert langt 

overskredet en naturlig flukt av tidligere Lon Nol-tilhengere, offiserer, forretningsfolk og andre 

representanter for den gamle overklassen». Han kommenterte deretter på antallet flyktninger 

ved å slå fast at «noe flykter de utvilsomt fra», men nøyet seg med å beskrive det som «brutal 

disiplinutøvelse». Paulsen slo fast at det ville være «for godt til å være sant at ikke de 

ytterliggående radikale strukturendringene i det kampucheanske samfunnet ikke skulle medføre 

disiplinproblemer».  

På samme side skrev også Ulateig om Kambodsja, under overskriften «En farbar vei».117 I saken 

presenterte Ulateig utviklingen i Kambodsja som en spennende utvikling spesielt som eksempel 

for land i den tredje verden. Han hadde nemlig selv vært vitne til hvordan en rekke land hadde 

forsøk tå «tilvriste[sic] seg sin egen skjebne og få lov til å løse problemene på sin egen måte». 

Konklusjonen på disse tidligere landenes forsøk var at «de mislykkes alle sammen». Feilen 

disse mislykkede forsøkene hadde begått var å ikke bryte «konsekvent nok med imperialismen, 

som jo har røtter i både øst og vest». Det som gjorde tilfellet Kambodsja annerledes var at de 

gjorde nettopp dette. Derfor slår Ulateig fast «er det som skjer der i dag, etter mine kunnskaper 

og meninger, løfterikt, både for folket i dette fattige landet og for alle fattige, undertrykte 

mennesker i den tredje verden». 

Han fortsatte med å konstatere at selv om «Lederne selv er klar over at et klasseløst samfunn 

ikke blir skapt over natta […] kan man slå fast at Kampuchea er ett eneste kollektiv, eller rettere 
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sagt en hærskare små og store kollektiv».118 Videre avfeide Ulateig at det var folkets kultur som 

ble ødelagt, men den franske og amerikanske kulturen, undertrykkernes kultur. Dette ble gjort 

i sammenheng med å knytte seg til «den gamle khmerkulturen, før den ble ødelagt av […] 

inntrengerne».  

7. juni kom det en oppfølging av Paulsens artikkel fra mai, signert Yngve Gauslå, under 

overskriften «Problemet Kampuchea».119 Innledningsvis refererte Gauslå til Paulsen med å 

skrive at hans artikkel «er den første i Ny Tid som setter spørsmålstegn ved utviklingen i 

Kampuchea siden 1975». Deretter gikk han ut mot artikler av den typen Ulateig forfattet (i 

samme utgave som Paulsens artikkel) med å slå fast at den fulgte et kjent mønster ved at «De 

som tar avstand fra det nye styret i Kampuchea mistenkeliggjøres med merkelapper som «kjente 

antikommunister» og henvisninger til CIA’s bakvaskelseskampanjer mot sosialistiske land». 

Om man ikke var kritisk til USAs bombing av Kambodsja før frigjøringen har man blant 

forsvarerne av Kambodsja konsekvent feil, på bakgrunn av at man var en hykler. Gauslå 

kommenterte på dette ved å si at «Dermed havner Ulateig og mange med ham i det samme 

hykleriet: de nekter å vurdere muligheten for at det foregår folkemord i Kampuchea i dag under 

henvisning til hvordan forholdene var før».  

Det som imidlertid var den store fallgruven for forsvarerne av det nye regimet var ifølge Gauslå 

«den fullstendige mangel på dokumentasjon. […] man har intet å henvise til, annet enn at det 

drives en systematisk borgerlig/imperialistisk/CIA-inspirert bakvaskelse mot landet».120 

Deretter slo Gauslå fast at «Både Ulateig og andre kan varte opp med løsrevne sitater fra 

navngitte personer som visstnok vet bedre eller med vage henvisninger til at det finnes noen 

som kan gi et annet bilde av Kampuchea. Men dokumentasjonen uteblir». Videre undret Gauslå 

seg over hvordan beretningene fra flyktningene ble vurdert og hvordan de «veies på gullvekt», 

noe man ikke gjorde med flyktningeberetninger fra «Chile, Vietnam, Algerie, Sør Afrika og 

andre land hvor det føres eller har vært ført kamp mot imperialismen. Vi har aldri veiet deres 

ord på gullvekt. Hvorfor behandle flyktningene fra Kampuchea annerledes?». Selv hevdet han 

at han ikke hadde «noen illusjoner om at frigjøringen – det være seg i Kampuchea eller andre 

steder – skulle etterfølges av noe slags liberalt demokrati» og tok høyde for at det krevdes hard 
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disiplin. I Kambodsja hevdet Gauslå imidlertid at «I stedet for den lenge etterlengtede 

frigjøringen, later det bare til at folket i Kampuchea har fått nye bødler».  

Så kom Gauslå frem til poenget sitt, nemlig at «Det jeg vil frem til er at rapportene om at det 

kanskje foregår et folkemord i Kampuchea ikke uten videre kan avfeies og at lovprisningene av 

det nye styret (slik de er forekommet i Ny Tid) mangler både logisk og dokumentarisk 

grunnlag».121 Deretter avsluttet han med å skrive at han «håper at de som forsvarer det nye 

styret i Kampuchea vil ta dette som en utfordring til å legge frem den dokumentasjonen de 

måtte sitte inne med om forholdene i Kampuchea». Skulle de gjøre det håpet han at «de 

eventuelt kan tilbakevise mine anklager og overbevise om at dette [styret] virkelig fortjener vår 

støtte». 

«Pol Pots styre raste sammen som et korthus» 

10. januar 1979 viet Ny Tid forsiden til overskriften «Pol Pots styre raste sammen som et 

korthus».122 Under overskriften oppsummerte Ny Tid situasjonen i Kambodsja med å 

konstatere at «Den Vietnam-støttede opprørsstyrken som har inntatt det meste av Kampuchea, 

vil oppheve en rekke av det gamle regimets tvangstiltak og satser på gjennomføring av 

skolegang, avisutgivelser, penger og bysivilisasjon». De slo deretter fast at «Fronten ledes av 

tidligere ministre og høytstående embetsmenn under Pol Pot. Hans regime har gradvis gått i 

oppløsning de siste to åra». Til slutt fortalte Ny Tid at «Prins Sihanouk har trådt frem igjen og 

forsvarer det falne regimet i FN». 

I den tilhørende saken, skrevet av Steinar Hansson under overskriften «Opprøret felte Pol Pot-

regimet», gikk Hansson dypere inn på utviklingen i landet og innledet med å erklære at 

«Frigjøringsfronten har støtte i Kampuchea».123 Videre skrev Hansson om hvordan Røde 

Khmer-regimet «falt sammen som et korthus», før FNs Sikkerhetsråd rakk å respondere på 

Khieu Samphans appell om å ta avstand til «Vietnams ønske om å utrydde den kampucheanske 

nasjonen». Deretter konkluderte han at tiden var ute «for det kommunistiske regimet som den 

vestlige verden tidligere utropte til vår tids største barbari». Videre gikk Hansson inn for å «søke 

hovedkilden til forståelsen av den siste ukas begivenheter». Den fant han i to ulike forhold 

hvorav den første var «Pol Pot-regimets innenrikspolitikk som har skapt et grunnlag for en ny 
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frigjøringsbevegelse i landet, mens den andre var «landets grensestridigheter fra 1975 med 

Vietnam». Hansson konstaterte at «detser[sic] ikke ut til å være noen tvil om at Kampuchea er 

den som satte i gang de første grenseprovokasjonene etter landenes frigjøring i 1975». 

Deretter oppsummerte artikkelen situasjonen i landet under Røde Khmer-regimet ved å skrive 

at «Omveltningen i 1975 førte til opprettelsen av et regime verden sjelden har sett maken til. 

Byene ble tømt for mennesker. Bøker, aviser, penger og utdannelse nesten avskaffet. Alle måtte 

arbeide i det kollektiviserte landbruket».124 Hansson felte deretter en dom over regimet da han 

skrev at «Uansett om prinsippene kan ha hatt et sosialistisk anstrøk, må iverksettelsen av denne 

prosessen ha kostet dyrt. Rapportene om at over 1 million mennesker er drept, kan vi neppe vite 

noe om».  

Artikkelen forsøkte videre å forklare hvem den nye «Enhetsfronten for nasjonens frelse» som 

er ledet av «Heng Sarmin[sic]» ellers bestod av, og konstaterte at gruppen hadde utgangspunkt 

i den  «store skaren misfornøyde flyktninger og utrenskede kommunistledere» som har flyktet 

til Vietnam.125 Hansson ville ikke avvise at frigjøringsfronten var en «vietnamesisk 

marionetteorganisasjon» med tanke på ledernes bakgrunn, men så på det som «høyst sannsynlig 

at deres støtte i Kampuchea, også innen det regjerende kommunistparti, er langt større enn 

kinesiske og vestlige nyhetsmeldinger gir inntrykk av». Om frontens militære styrke slo 

Hansson fast at «Fronten er støttet av Vietnam og det er sannsynlig at regulære hæravdelinger 

har vært en viktig kraft i selve angrepet på hovedstaden».  

Videre i saken ble den underlige situasjonen med prins Norodom Sihanouk  som forsvarer av 

Røde Khmer-regimets sak i FN,  samtidig som han hadde erklært at han «var uenig i Pol Pots 

regime» lagt frem.126 Mot slutten av artikkelen kommenterte Hansson at «Framtida vil vise om 

khmer-folket nå har blitt kvitt sine siste slavedrivere eller om de nok en gang føler seg påtrengt 

et uvelkommet lederskap». Avslutningsvis skrev Hansson at «Det tradisjonelle og historiske 

motsetningsforholdet – for ikke å si hatet – mellom khmer-befolkningen og vietnameserne er 

så stort at det er lite sannsynlig Vietnam ville våge å satse på en støtte til frigjøringsfronten hvis 

den ikke hadde oppslutning i Kampuchea». Dette underbygget han videre med å konstatere at 

«En forhatt marionette-regjering under vietnamesisk kontroll i Phnom Penh ville være en større 
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belastning for Vietnam enn Pol pots regime. Den ville neppe heller ha noen mulighet til å 

overleve». 

Under overskriften «USA og Kina får støtte til isfront mot Vietnam», kommenterte Hansson 

17. januar på hvordan debatten i FN om situasjonen i Kambodsja hadde vært, før han spekulerte 

rundt regimets fall.127. Hansson skrev hvordan Vietnam offisielt benektet at de var dirkete 

involvert i invasjonen «men legger ikke skjul på sin støtte til opprørsbevegelsen KNUFNS» og 

Hansson konkluderte at «Et sikkert bilde av situasjonen er vanskelig å danne seg, men enkelte 

brikker ser etter hvert ut til å falle på plass». Videre skrev Hansson hvordan «den 

kampucheanske regjeringen i lang tid før Pol Pots flukt fra hovedstaden, hadde planene klare 

for en evakuering av styrkene fra byene opp i fjellene og skogene». Han erkjente videre at det 

var mulig at det fortsatt foregikk kamper i landet, men slo fast at «de fleste regner Pol Pot som 

forsvarsløs». I forhold til FN slo Hansson fast at «Det er […] utviklingen inne i Kampuchea 

som vil avgjøre fremtida når bruduljene i FN har lagt seg, etter at Sovjet har nedlagt sitt veto 

mot en fordømmelse av Vietnam». Avslutningsvis skrev Hansson at «framtida i Kampuchea er 

i første rekke avhengig av om det nye styret har den støtten de regner med å ha – og om 

vietnameserne lar Khmer-folket styre seg selv når det aggressive Pol Pot-regimet er fjernet». 

I samme utgave trykket Ny Tid en leder med tittelen «Rene Hender» som kommenterte på 

prinsipielle standpunkter enkelte påberopte seg etter Vietnam invasjon av Kambodsja.128 

Lederen innledet med å konstatere at «Aldri har så mange fått så rene hender så plutselig. Etter 

Phnom Penhs fall, har en hel skare av verdens stater og politiske krefter toet sine hender og 

bedyret sin prinsipielle avsky for invasjoner og grensekrenkelser». Deretter undret de seg over 

om når USA, Morgenbladet, Kina og Dagbladet hadde fått dette prinsipielle standpunktet som 

de nå påberopte seg. De listet deretter opp eksempler på hvordan samtlige var skyldige i å ikke 

følge sine selverklærte prinsipper.  

Klassekampen og Aftenposten fikk også gjennomgå, ikke fordi de påberopte seg prinsipiell 

motstand, men fordi, som Ny Tid hevdet, var deres standpunkt knyttet til hvilken side av saken 

USA og Kina stod på. Denne prinsipielle avstanden til invasjonen og alles «nyvaskede hender» 

tjente til lite slo Ny Tid fast.129 Uansett standpunkt kom man nemlig ikke unna at Pol Pots styrte 

et terrorregime, og USA hadde sluppet bomber over hele Indokina kommenterte  Ny Tid videre. 
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De fulgte opp med å sarkastisk kommentere «fordøm heller at et av vedens mest brutale regimer 

er styrtet. Se bort fra at en ny frigjøringsbevegelse kan ha støtte i Kampuchea».130 Lederen ble 

avsluttet ved å slå fast at «I den nye alliansens tjeneste skal tiden mellom koloniveldets 

blomstringsperiode og 7. januar 1979 glemmes. 40 års krig blir uvesentlig når nye 

alliansepartnere skal trykke hverandres skinnende rene hender». 

Under overskriften «Skal vi fordømme Vietnam?» kommenterte Berge Furre på situasjonen 

den 24. januar.131 Han påpekte innledningsvis at mye rundt konflikten og utviklingen i landet 

var uavklart og at «Den endelege bedømming av hendingane må utstå», før han fortsatte med å 

poengtere visse elementer en kunne vite med sikkerhet. Det første Furre hevdet at man kunne 

vite at «Revolusjonen i Kampuchea utvikla seg til eit blodig mareritt, eit barbari av tvang og 

undertrykking i sosialismens namn», maktkamper, grensekrig og flyktningestrøm som 

konsekvens av alt dette. Deretter slo han fast at «Det ligg nærare å sjå støtten til opprøret som 

eit forsøk på å koma ut av ein umogleg og uhaldbar situasjon som Kampuchea hadde skapt og 

som Vietnam ikkje såg anna utveg av».  

Videre understreket han at han på prinsipielt grunnlag avviste innblanding i andre lands interne 

anliggende, spesielt militært, men at man kunne «forstå bakgrunnen for Vietnams handlemåte 

og sjå at det var ein situasjon der dei ikkje såg annan utveg».132 Han poengterte imidlertid raskt 

at det å «forstå inneber ikkje at vi kan støtta alle sidar ved Vietnams handlemåte bl.a. fordi vi 

ikkje kjenner alle sider ved den». Han konstaterte at  han «vil ikkje gå med i ein kampanje for 

å isolera Vietnam». Dette begrunnet  han videre med å si at «Vi har stått solidarisk med Vietnam 

i kampen mot USA-imperialismen […] [og] Vi bryt ikkje gammalt vennskap på signal frå ein 

stormakthovudstad». Furre avsluttet med å slå fast at «Avgjerdande for vårt syn vil måtte bli 

korleis framtida blir for Kampuchea», og at «Om styret som no ha kome til makta i Phnom 

Penh skal ha vår støtte, må det ha folket i Kampuchea bak seg». 

Furre la til en «PS» hvor han forsvarte Ny Tids dekning av Kambodsja.133 Han slo fast at «Ny 

Tids handsaming av konflikten har vore både informativ og balansert, og det tener redaksjonen 

til ære». Han slo så tilbake mot Klassekampen som hadde kritisert Ny Tid ved å si at «Når 

Klassekampen kallar det «et skammens dokument» må det vera fordi redaksjonen ikkje veit 

kva skam er». Til slutt skrev han et siste stikk til Klassekampen ved å si at deres tolkning av 
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Ny Tids dekning «vitnar […] om så store lesevanskar at redaksjonsmedlemmene burde ha utsikt 

til å vinna fram med eit lukrativt erstatningskrav mot den grunnskule som ikkje har lært dei å 

lesa». 

I samme utgave var det et kort leserinnlegg som kritiserte Ny Tids dekning av invasjonen 

skrevet av Ivar Smith-Nilsen. Ny Tids overskrift om at regimet falt sammen som et korthus og 

den implisitte betydningen om at regimet dermed ikke hadde støtte i folket fikk Nilsen til å 

reagere. Han svarte at «Kanskje Pol Pot ikkje var så populær, kanskje skuldingane mot regimet 

hans held vatten. Vi veit ikkje».134 Han fortsatte med å konstatere at alle burde forstå hvordan 

Vietnams hærstyrker ville kunne «knekke eitkvart styre i Kampuchea» og at «Vi kan ikkje støtte 

eit land utan vilkår, vi må ikkje bli så forelska at vi godtar alt dei gjer». Nilsen slo fast at «Ein 

kan då ikkje i sosialismens namn berre påpeke urett og undertrykking i eit naboland, og dermed 

tru at ein har rett til å invadere dette landet!». Avslutningsvis konkluderte han med å si at 

«Hansson må skjerpe seg og prøve å nyansere sitt syn på kva som skjedde under maktskiftet i 

Kampuchea og kritisere Vietnams framgangsmåte. Det vil eg og mange andre SV’arar helse 

med glede». 

I same utgave var det en annen som også ytret seg og fikk svar i debatten rundt Kambodsja. 

Øystein Grønning skrev et innlegg under overskriften «Invasjon eller frigjøring» som 

kommenterte på uttalelser fra Stein Ørnhøi i Arbeiderbladet tidligere i januar.135 Det Grønning 

reagerte på var hvordan Ørnhøi hevdet at «Alt tyder på at det dreier seg om et indre, 

kampucheansk oppgjør. Riktignok støttet av Vietnam». Grønning stilte seg undrende til 

hvordan Ørnhøi kan snakke om «opprør» og ikke invasjon. Han slo så fast at «Opprørsrørsler 

sigrar ikkje etter eit par veker. Det er umogleg. […] Slikt kan berre hende når eit «opprør» får 

støtte av tanks, fly, artilleri og soldatar, i stor målestokk, frå eit anna land. Og når tanks, fly og 

soldatar kjem inn i Kampuchea, kallar vi det invasjon». Han underbygget påstandene sine med 

å påpeke at presse over hele verden, med noen få partiske unntak fortalte om en vietnamesisk 

invasjon. Deretter stilte han spørsmålet om hvilken rett Vietnam hadde til å invadere Kambodsja 

før han avsluttet med å konstatere «Støtta til Kampucheas krig mot USA-imperialismen var stor 

og brei. No er Kampuchea atter invadert av ei framand makt, og har fått  ei «regjering» like 

«lovleg» som Lon Nol var for 4 år sidan». Til slutt henvendte han seg til Ørnhøi og skrev «Anti-
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imperialister ventar med stor interesse på kva SV’s stortingsmann frå Oslo, Stein Ørnhøi, seier 

til dette». 

Stein Ørnhøi svarte på tiltale i same utgave under overskriften «Folkeviljen avgjør».136 Han slo  

først tilbake med å kritisere Grønnings skråsikkerhet, og hvordan han hadde sitert han 

ufullstendig. Grønning hadde nemlig utelatt Ørnhøis forbehold om at man ikke vet og at 

situasjonen foreløpig var uoversiktlig. Deretter kontret han med å konstatere at det viktigste 

spørsmålet i saken var «Hva mener det kampucheanske folket?». Han slo fast at han i 

motsetning til Grønning ikke vil la seg ensidig informere av verken vestlig eller kinesiske 

nyhetsbyråer, men at man visste noe om situasjonen. En av tingene man kunne vite var at «Pol 

Pots «firerbanderegime» har brutt sammen. Regimet hadde svak dekning i det kampucheanske 

folket […] Vi vet også at Pol Pot-regimet gjennom lengre tid hadde provosert Vietnam militært 

for å avlede oppmerksomheten fra indre uro». Ørnhøis hovedpoeng kom frem da han skrev 

«Ingen er prinsipiell motstander av enhver invasjon når det kommer til stykke». Han 

underbygget dette med å slå fast at noen kommer som frigjørere, mens andre kommer som 

okkupanter. Det viktigste var folkeviljen, og han skrev at «Vi må aldri akseptere innmarsj av 

fremmede styrker i strid med den uttrykte folkeviljen. Hva som er folkeviljen i Kampuchea i 

dag, vet vi ikke nok om – dessverre». 

Oppsummering av Orientering/Ny Tids fremstillinger 

Røde Khmers maktovertakelse var det Orientering som dekket. De omtalte maktovertakelsen 

som en frigjøring og erklærte Kambodsja for å være et fritt land, etter år med krig og utenlandsk 

dominans. Orientering pekte raskt ut USA som den store stygge ulven i regionen, gjennom sine 

bombardementer og krigføring. I tillegg til å plassere skyld på USA, konstaterte Orientering 

også at Kambodsja hadde betalt en stor pris for friheten. Orientering slo også fast at det eneste 

som kunne stikke kjepper i hjulene for Røde Khmer-regimet var imperialistene i Washington, 

Pentagon og CIA. Dekningen var med andre ord fokusert på sympati med landet som hadde 

lidd under amerikansk krigføring.  

I mai da de første beskyldningene hadde begynt å hagle mot regimet var svaret fra Orientering 

og Sara Lindman at USA var overgriperen, og USAs krigføring hadde lagt landet i ruiner. At 
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man så skulle kritisere dem for å ikke være engler etter fem år med bombing var uhørt. «Fins 

det da ingen bunn på den rike verdens skamløshet?» undret Lindman seg.  

Etter denne artikkelen var det ikke noe mer å trekke frem før avisen ble relansert som Ny Tid i 

august 1975. Ny Tid skrev heller ikke noe om Ny Tid før i 1976.  

Da var til gjengjeld tonen hardere og i artikkelen signert Bjørn Gjelsvik ble beskyldningene om 

overgrep, massakrer og terror gjennomgått, og til slutt avvist. Gjelsvik kritiserte kildene, 

kritikerne og hevdet at alt var bygd på spekulasjoner og oppdiktninger. Beskyldningene ble 

også satt i en større sammenheng ved å vise til at det hele var en løgnkampanje uten hold i 

virkeligheten. Konklusjonen Ny Tid og Gjelsvik trakk i september 1976 var at «det her har 

foregått en av de virkelig store løgnkampanjene i moderne tid».  

Først i 1977 demonstrerte Ny Tid tendenser mot å fungere som debattarena i forhold til 

Kambodsja. Debatten mellom SVs partiformann, Berge Furre, og Ny Tids daværende 

journalist, Egil Ulateig, er interessant i form av at de representerte ulike ytterpunkter i avisens 

lesergruppe.  

Ulateig forsvarte Røde Khmer-regimet ivrig, og forsvarte særlig tanken om voldsbruk og 

henrettelser, så fremt det var i revolusjonens navn. Furre på den andre siden motsatte seg dette, 

og poengterte gang på gang at man burde ha lært å være kritisk «inntil vi veit». Under denne 

debatten om hvorvidt regimet i Kambodsja har begått overgrep mot egen befolkning snek en 

debatt om sosialistisk revolusjon seg inn. Ulateig som så på revolusjonen som et mål som 

helliggjør middelet, mens Furre understreket viktigheten i å aldri blindt akseptere vold og 

henrettelser i revolusjonens navn. Det har man brent seg på tidligere.  

I 1978 dekket Ulateig Kambodsja-høringen i Ny Tid, og han gikk hardt ut i å kritisere den 

gjennom to ulike artikler. Poenget om at høringen var ubalansert og at den hadde som hensikt 

å komme frem til hvordan folkemord var begått, ikke om det var begått i det hele tatt var det 

Ulateig kritiserte mest.  

Det mest interessante for denne oppgaven er hvordan Ulateig i dette tilfellet ikke fikk sine 

meninger stående ubesvart. Først i form av en kollega i Ny Tid, Kjetil Paulsen, som skrev en 

artikkel som understreket hvordan høringen(e) hadde forsøkt å fremstille Kambodsja som enten 

et marxistisk helvete eller en marxistisk himmel, begge uten overbevisning. Paulsens artikkel 
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var den første artikkelen som stilte spørsmålstegn til regimet i Kambodsja, og den ble 

utgangspunkt for et nytt innlegg i debatten signert Yngve Gauslå.  

Gauslå gikk i sitt innlegg hardt ut mot Ulateig og andre som uten forbehold støttet Røde Khmers 

regime. Han kritiserte deres konsekvente avvisning av kritikken mot regimet ettersom de ikke 

hadde dokumentasjon til å avvise dem med. Logikken i at det ikke foregikk folkemord ved å 

vise til amerikanske overgrep var ikke akseptabel for Gauslå. Han slo fast at det ikke fantes 

dokumentasjon som kunne avvise at det foregikk et folkemord i Kambodsja og oppfordret Pol 

Pots støttespillere til å legge frem dette og vise at regimet fortjente støtte.  

Denne debatten viser tegn til åpenhet for i tematikken rundt Kambodsja, og etter dette fortsatte 

Ny Tids fremstilling av Røde Khmer-regimet å endre seg. For i 1979 når Røde Khmer-regimet 

har falt sammen er tonen i Ny Tid snudd helt om fra den forsiktige støtten i orientering i 1975, 

og ikke minst Ny Tids konstatering av at hetsen var en løgnkampanje i 1976.  

Når Vietnams invasjon hadde styrtet Røde Khmer trykket Ny Tid overskriften «Pol Pots styre 

raste sammen som et korthus» og med Steinar Hansson i front gikk Ny Tid hardt ut og 

konstaterte at regimets politikk må ha kostet dyrt. Videre slo Ny Tid fast at frigjøringsfronten, 

støttet av Vietnam, mest sannsynlig hadde støtte i folket i Kambodsja.  

Utenom at tonen angående Røde Khmers regime var endret viet Ny Tid mest plass til å vurdere 

om den nye frigjøringsfronten hadde støtte i folket eller ikke. Ny Tid slo også fast at om 

Vietnam lot Khmerene styre selv ville det være det beste nå når Pol Pots styre var borte. Furre 

boltret seg blant annet i spørsmålet om man burde fordømme Vietnam, og han konkluderte med 

at det skulle man ikke. Handlingene til Vietnam var forståelige, om ikke forsvarlige og han slo 

fast at det var fremtiden i Kambodsja som nå var avgjørende. Dette tyder på et ønske om å ikke 

ta avstand fra Vietnam på bakgrunn av deres invasjon, og i valget mellom Røde Khmer og 

Vietnam så valgte Ny Tid Vietnams parti. 
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Kapittel 6: Arbeiderbladet 

«Det vakreste kapittel i Kambodsjas historie» 

18. april konstaterte Arbeiderbladet under overskriften «Phnompenh rolig by – Sihanouk vil 

tilbake» at «Røde Khmer-styrkene kontrollerte […] Kambodsjas hovedstad»».137 Deretter 

fortalte avisen om hendelsesforløpet i maktovertakelsen og at «Meldinger fra Phnompenh 

forteller at tusener av sivile og regjeringssoldater som hadde kastet sine uniformer, i går 

strømmet ut på gatene for å hilse opprørsstyrkene velkommen». Videre hevdet avisen at «Det 

var en utbredt lettelse i byen over at rakettbombardementet nå endelig var over», og alt i alt så 

var det «en tilsynelatende fredelig slutt på en krig som har vart nøyaktig fem år og en måned». 

Arbeiderbladet siterte så prins Sihanouks beskrivelse «Røde Khmers seier som det vakreste 

kapittel i Kambodsjas historie», og slo fast at han skulle være statssjef i Kambodsja «etter Røde 

Khmers ønskes». 

I samme utgave, under overskriften «Fyrst Sihanouk gallionsfigur i Røde Khmers nye 

Kambodsja» skrev Per Edgar Kokkvold at «Phnompenhs fall og maktskiftet i Kambodsja har 

foreløpig avstedkommet flere spørsmål enn svar».138 Han undret  seg om hvordan utviklingen 

i landet ville bli og hvilken retning regimet ville bevege seg i, men slo fast at «Spørsmålet om 

fyrst Sihanouks fremtidige rolle er ifølge de fleste Kambodsja-observatører det letteste å svare 

på». Man antok ifølge Arbeiderbladet at Sihanouk ville bli involvert i det nye regimet på et eller 

annet vis og at hans rolle ville være å «samle det kambodsjanske folk om de reelle makthaverne 

i Phnompenh, og være en reisende goodwill-ambassadør for dem». Deretter gikk Kokkvold 

nærmere inn på hva man visste om resten av lederne i Røde Khmer og plasserte dem inn i ulike 

politiske fløyer. Til slutt siterte han Sihanouk for å forsøke å svare på hvordan regimet ville bli 

og skulle man stole på sitatet fra prinsen «skulle [det] ikke være nødvendig å ha det så strengt 

som i Kina». 

Under overskriften «Kambodsja får fred» trykket Arbeiderbladet en leder i samme utgave som 

oppsummerte situasjonen i Kambodsja, og kommenterte på hvordan det endte slik det gjorde.139 

Lederen slo fast at «Endelig ble det i går slutt på fem års blodig krig i Kambodsja da de siste 
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rester av Lon Nols kuppregime av 1970 overga hovedstaden Phnompenh til de seierrike «Røde 

Khmer»-styrkene». Deretter anklaget de USA for å ha forlenget lidelsene til befolkningen i 

hovedstaden lengre enn nødvendig, men berømmet også flertallet i kongressen for å ha stoppet 

pengestøtten til Lon Nol-regimet. Dette hadde skjedde fordi at «De mange amerikanere som 

hele tida ha fordømt sitt lands direkte og indirekte deltakelse i krigen i Kambodsja, hadde 

endelig fått flertallet i Kongressen med seg». Deretter skrev Arbeiderbladet at man mest 

sannsynlig ville få utviklingen presentert som et tap for det kambodsjanske folket og deres 

frihetskamp, men at «det er noe helt annet som har skjedd». Arbeiderbladet slo fast at «Det 

kambodsjanske folk har ikke mistet noe frihet gjennom Lon Nol-regimets undergang. I den grad 

folket har engasjert seg i borgerkrigen, har det overveiende gjort det på den seirende «nasjonale 

enhetsfrontens», FUNKs, side».  

Arbeiderbladet kommenterte videre at USAs innblanding hadde ført til «forferdelige lidelser» 

og at «av en befolkning på sju millioner er hundretusener blitt drept og mange flere såret og 

nesten halve befolkningen er av krigen gjort til flyktninger i eget land».140 For å underbygge 

denne påstanden berettet lederen om Nixons hemmelige bombing og hvordan dette hadde 

eskalert etter kuppet i 1970 for å støtte Lon Nol. Avslutningsvis konkluderte lederen med å si 

at «I dag synes det som opinionen i USA er i ferd med å erkjenne sitt lands tunge medansvar 

for kambodsjanernes lidelser i fem års krig. Når nå freden er kommet til Kambodsja, er tida 

inne for USA å påta seg medansvar for å lindre disse lidelsene». 

Allerede 19.april trykket Arbeiderbladet en nyhetsnotis med overskriften «Motstridende 

meldinger om evakuert Pnompenh».141 I denne notisen opplyste Arbeiderbladet om meldinger 

om evakuering av byene og panikk i Phnom Penh. De understreket imidlertid at dette var 

ubekreftede meldinger. 

9. mai trykket Arbeiderbladet en større sak under overskriften «Dramatiske skildringer fra 

Pnompenh[:] millionbyen tømt for folk».142 I saken kunne Arbeiderbladet fortelle at «Flere 

millioner kambodsjanere har måttet forlate Pnompenh og andre kambodsjanske byer, angivelig 

for å arbeide på rismarkene og på den måten hindre en større matvarekrise». Kildene for saken 

var utenlandske flyktninger som først nå var «kommet velberget ut av landet». Flyktningene 

hadde «opprivende historier å forteller, om mangel på mat og vann, dårlige sanitære forhold og 
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rystende scener da familier ble skilt fra hverandre». Artikkelen gjengav deretter noen av disse 

historiene, som for eksempel at «Til og med sykehuspasienter, blant dem mange av krigens 

ofre, ble tvunget til å forlate Pnompenh da Røde Khmer ga ordre til evakuering like etter 

maktovertakelsen». Arbeiderbladet slo imidlertid fast at flyktningene ikke hadde «opplysninger 

som direkte støtter amerikanske etterretningsrapporter om at Røde Khmer-styrkene har 

gjennomført massehenrettelser etter maktovertakelsen, ettersom de selv hadde vært isolert i 

ambassaden hele tiden». Saken konkluderte så med å fortelle at «De nye makthaverne i 

Kambodsja har erklært at landet ikke ønsker hjelp utenfra. I en radiosending fra Pnompenh het 

det: - Vi har ikke bruk for hjelp fra utlendinger. Vi vil være våre egne herrer».  

Dagen etter fulgte Arbeiderbladet opp med en nyhetsnotis som slo fast at «Rapportene om 

massakre i Kambodia høyst usikre».143 Bakgrunnen var en lege som har benektet å ha fortalt 

historier han var blitt sitert på angående «massakre og andre grusomheter».  

«Kampuchea – hvem har rett?» 

Mellom mars om juli 1977 var det en debatt i Arbeiderbladet, mellom Gidske Anderson og 

Anne Marie Levy på en side og Kåre Eidem på den andre. Denne debatten demonstrerte 

Arbeiderbladets potensial som debattarena. 

Startskuddet for debatten var en artikkel skrevet av Gidske Anderson under overskriften 

«Folkemord i Kambodsja».144 Artikkelen var en slags bokomtale av Francois Ponchauds bok 

Kambodsja – år null, og Anderson skrev utdrag og oppsummerte elementer fra boken. 

Innledningsvis ble Ponchaud presentert, og det ble presisert at han hadde bodd en lengre tid i 

Kambodsja. Anderson kommenterte at «Han var altså en av dem som opplevet maktskiftet i 

Kambodsja. Som noen kanskje ennå[sic] husker fikk man akkurat da et kort og uhyggelig glimt 

av noe nesten ufattelig: hovedstaden i Kambodsja, Phnom Penh, ble i løpet av noen timer tømt 

for sin millionbefolkning». Anderson slo så fast at «Siden har Kambodsja vært lukket. Totalt 

lukket […] Det eneste man har fått høre er rykter om ufattelige og forferdelige tilstander». Hun 

gikk videre og la frem det man visste og understreket at også dette kun var spekulasjoner 

«bygget på tekster som ble spredd og på folks vitnemål».  
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Anderson konstaterte at flyktningene som hadde fortalt om forferdelige tilstander hadde blitt 

møtt med liten tiltro og kommenterte at det ofte ble svart at «Revolusjon er ingen barnelek».145 

Deretter slo hun fast at boken var en «meget veldokumentert og saklig bok. Ordet saklig blir 

nesten uutholdelig i denne sammenheng. For pater Ponchaud legger frem beviser på at et helt 

folk bevisst og planmessig blir myrdet, i revolusjonens, sosialismens og marxismens navn». 

Angående disse beskyldningene slo så hun videre fast at «Det er ikke lenger noen som helst 

tvil».  

Avslutningsvis siterte Anderson to poenger fra Ponchaud, basert på uttalelser fra Røde Khmer-

regimet. Det første av disse handlet om at kambodsjanerne kritiserte vietnamesernes 

omskoleringspolitikk, og foretrakk å tømme ut kurven med frukt som de sa og deretter «bare 

velge de fruktene som vi virkelig har bruk for».146 Det andre sitatet handlet om at «av de seks 

millioner kambodsjanere trenger man bare halvannen million av de helt unge blant dem for å 

kunne bygge et renset samfunn». Anderson svarte på dette med å kommentere «Det finnes ord 

for slikt også. Folkemord». 

Kåre Eidem reagerte på denne artikkelen og fikk sitt svar til Anderson på trykk 31. mars 1977. 

Under overskriften «Kampuchea – hvem har rett?» forsøkte han å motbevise Anderson.147 Først 

stilte han spørsmål rundt Ponchauds troverdighet ved å påpeke at han var medlem av en 

organisasjon «knyttet til gamle franske koloniinteresser». I tillegg hadde han også brukt en 

gruppe i Thailand som ifølge Eidem var støttende ovenfor Lon Nol som kilde. Deretter 

kommenterte Eidem på hva han mente var Andersons viktigste påstand om «at et helt folk 

bevisst og planmessig blir myrdet» ved å påpeke at kildegrunnlaget for denne påstanden var 

dårlig. Eidem hevdet deretter at flyktningeintervjuene Ponchaud baserte seg på ble foretatt på 

en «spesiell måte». I følge Eidem foregikk disse intervjuene ved at «en av Ponchauds menn 

utspør flyktningene mens et titalls andre flyktninger hører på. Disse har sjølsagt en tendens til 

å ta opp i seg det de hører og fortelle det videre. Dessuten, kommenterte Eidem, «er det jo gamle 

Lon Nol folk som sitter i ledelsen av leirene».  

Sitatene Anderson hadde brukt var ifølge Eidem også feiltolket. Det første sitatet «om å tømme 

ut kurven med alle fruktene henspeiler[sic] tydeligvis på evakueringa av byene hvor kriminelle 

og andre uhelige[sic] elementer ble fjernet fra sine operasjonsområder og dermed pasifisert».148 
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Eidem siterte så Khieu Samphans forsikringer om at «den store nasjonale enhet skal råde og at 

en skulle glemme fortida til den enkelte» videre underbygge dette.  

For å avvise det andre sitatet siterte Eidem den svenske diplomaten Jan Lundvik som skulle ha 

uttalt at «Når kampucheanerne sier at de kan klare seg med en million innbyggere, betyr det at 

de kan klare en hvilken som helst oppgave hvor få de enn er, ikke at de holder på å likvidere 

resten».149 Eidem fortsatte med å slå fast at «At Ponchaud på basis av flertydige sitater og 

flyktningeintervjuer etter uholdbare metoder seriøst kan beregne seg frem via 

«oppblåsningsmetoden»[sic] til at ca. 800 000 har strøket med i Kampuchea, virker lite 

pålitelig», selv om også Eidem erkjente at landet nok etter frigjøringen hadde «stor dødelighet». 

Avslutningsvis konkluderte Eidem kort at «På bakgrunn av dette mener jeg at jeg har grunnlag 

for å tilbakevise Ponchauds påstander om folkemord». 

Gidske Anderson svarte Eidem under overskriften «Hvem har rett» 26.april.150 Hun startet med 

å skrive «Som svar på overstående tittel [hvem har rett], og til Kåre Eidem (innlegg 31.mars) 

vil jeg bare si: Jeg skulle ønske det ikke var meg». Deretter forklarte hun at «som journalist har 

jeg lært med å søke sannhetsvitne hos folk jeg kan stole på» og i denne saken var franskmannen 

Jean Lacouture sannhetsvitnet hun stolte på. Etter en presentasjon av hvem Lacouture var 

avsluttet Anderson artikkelen med å gjengi hva Lacouture hadde skrevet om Ponchauds bok. I 

dette utdraget ble det blant annet slått fast at Ponchauds bok «er en bok som ikke kan leses uten 

skam av folk, som i likhet med enkelte av oss, som har forsvart Det Røde Khmereres sak og 

håper på deres seier».  

Kåre Eidem svarte tilbake 13. juni under overskriften «Kampuchea – hvem har rett?», og kunne 

etter å ha lest Ponchauds bok slå fast at sitatet om frukten i kurven ikke stammet fra Røde 

Khmer-regimet, men fra en Thailandsk avis.151 Deretter kommenterte han videre at Ponchaud 

«ikke personlig kan bekrefte de massakrerpåstander[sic] som han selv serverer» som bevis på 

at Ponchaud ikke er troverdig. For å motbevise påstandene om at regimet dreper egen 

befolkning siterte han deretter Demokratisk Kampucheas utenriksminister som hadde sagt 

«Hvorfor skulle vi ha drept alle disse menneskene? Vi trenger enorm mye arbeidskraft for å 

gjenoppbygge landet». Avslutningsvis kritiserte Eidem deretter hvordan Ponchauds bok slo fast 

at folket i Kambodsja var fornøyde under kolonitiden, før han til slutt konkluderte med å si 
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«Denne gammelkolonialisten (trass at han er født i 39) er det som blir brukt som pålitelig kilde. 

Jeg håper Gidske Anderson i hverfall[sic] kan ta avstand fra slike utsagn».  

Deretter var det Anne Marie Levy som engasjerte seg i debatten under overskriften «Hva er 

sannhet – for øyeblikket Kambodsja?».152 Hun kommenterte innledningsvis at «Kåre Eidem vil 

bare tro det beste om dagens Kambodsja» og at han «ikke vil tro på annet enn revolusjonær 

lykke, og påstår at Lacouture og Gidske Anderson lyver. Han tror imidlertid at landets 

utenriksminister taler den rene sannhet». Deretter erkjente hun at «Ikke vet jeg hvem som 

lyver». Til tross for at hun hadde reist mye i landet, kjente landets historie og hadde skrevet om 

landet slo hun fast at «jeg vet ingenting om Kambodsja i dag, og Kåre Eidems sikkerhet 

imponerer og forundrer meg».  

Videre trakk hun så en parallell til Norge, og en imaginært scenario med undertrykking av 

samene. Et scenario hvor journalister ikke får dra å undersøke forholdene selv, men blir 

forsikret fra utenriksministeren om at alt var i orden. Deretter påpekte hun hvor vanskelig det 

ville vært å akseptere dette. Hun viet videre plass til å spekulere i hvor Sihanouk var, om han 

var død, eller hvorfor han var borte fra søkelyset. Til slutt forsvarte hun Ponchauds tese om at 

det franske kolonistyret var positivt for landet, begrunnet dette og konkluderte med å si at «for 

en gangs skyld kan man kanskje si at en kolonialmakt reddet et lite lands nasjonale identitet».153  

Siste ord i debatten var det Kåre Eidem som fikk 5. juli under overskriften «Kampuchea – hvem 

har rett?».154 Han åpnet med å erkjenne at Levys standpunkt om å være i tvil var «en ærlig sak». 

Deretter forklarte han at han som medlem av Vennskapssambandet Norge – Kampuchea «har 

satt med godt inn i hva som har skjedd i Kampuchea». Sambandet leste ifølge Eidem 

«systematisk alt vi kommer over av stoff om landet, enten det er hets eller ikke», før de vurderte 

dem mot hverandre for å finne ut hva som var «holdbart». Angående sitatet fra 

utenriksministeren beklaget han først at en setning hvor utenriksministeren erkjente at tre til 

fem tusen mennesker kan ha blitt drept falt ut i forrige innlegg før konstaterte at «disse tallene 

virker sannsynlige». Han viste så til samme intervju med utenriksministeren i Kambodsja for å 

informere om hvor Sihanouk er og beskrev deretter en annen vinkling av Kambodsjas historie 

hvor den franske kolonimakten ikke ble fremstilt i samme positive lys som i Levys fremstilling.  
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Til slutt hevet han blikket og konstaterte at «dette er nå et tilbakelagt stadium og situasjonen er 

totalt forandret».155 Han skrev deretter at «det nye Kampuchea er et land hvor arbeiderne og 

bøndene og andre arbeidende lag har makta. De stoler konsekvent på egne krefter og bygger et 

nytt Kampuchea hvor det ikke fins utbytting. I den 3. verden er Kampuchea et foregangsland».  

«Det nattsvarte til det rosenrøde» 

21. april, dagen «Kambodsja-høringen» startet trykket Arbeiderbladet en artikkel av Erik Loe, 

hvor bakgrunnen og programmet for høringen ble lagt frem under overskriften «Høring i Oslo 

for å granske redselsanklager mot Kambodsja».156 Loe skrev at:  

Bakgrunnen for høringene er at det nye kambodsjanske regimet er blitt utsatt for beskyldninger 

om på de mest gruoppvekkende måter å ha mishandlet, torturert eller drept hundretusener, eller 

over en million, eller bortimot to millioner, mennesker, og ha opprettet et redselsvelde som selv 

i det tjuende århundre har få paralleller.157  

Det at det nye regimet hadde avskåret seg fra omverdenen «mer effektivt enn kanskje noen 

andre makthavere. Derfor hadde utenverdenen så å si vært avskåret fra alle førstehånds 

informasjonskilder og henvist til beretninger fra flyktninger» forklarte Loe videre.158 At disse 

beretningene deretter skal ha blitt henvist til nærmest uten kritikk eller med overdreven kritikk 

gjorde at fremstillingene av regimet spriket mellom «det nattsvarte til det rosenrøde». Ut fra 

invitasjonen som var sendt ut hadde høringen kun et formål, nemlig å «fremskaffe fakta og 

dokumentasjon både om forholdene generelt og om den politiske, sosiale, kulturelle, religiøse 

og økonomiske utvikling i Kambodsja i perioden fra 17. april 1975 og fram til i dag». Artikkelen 

avsluttet med å gå inn på hvordan regimet i Kambodsja ble omtalt som et kommunistisk regime, 

men Loe er tydelig på å presisere at «Systemet i Kambodsja har så lite til felles med den 

tradisjonelle marxistiske oppskriften som følges av de tradisjonelle kommunistpartier at det er 

totalt misvisende å bruke denne enkle merkelappen «kommunistisk» […] på Kambodsja».   

22. april trykket Arbeiderbladet to saker om hva som hadde kommet frem på høringens første 

dag. Den første saken, under overskriften «Knapt har noe folk lidd så mye», fortalte om hvordan 

Anthony Paul, medredaktør i Readers Digest og medforfatter i «Kambodsja – mordet på et 
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uskyldig folk», betegnet «undertrykkelsen i Kambodsja […] som et regulært folkemord».159 

Paul avviste også påstandene om at matvaresituasjonen i Kambodsja var god ettersom de 

eksporterte ris og han konstaterte at «Det er etter mitt skjønn ingen tvil om hvor den eksporterte 

risen kommer fra – nemlig fra risbollene til det kambodsjanske folket».  

Etter å ha referert til hva Paul hadde sagt la saken frem en flyktningeberetning fra en 43 år 

gammel tidligere løytnant, som hadde kommet frem under høringen. Han beskrev hvordan folk 

som ikke adlød og evakuerte byene ble drept og han kunne fortelle at hans kone og barn ble 

massakrert under «en dramatisk flukt til Thailand».160  

Den andre saken om høringen var under overskriften «Målet å avdekke fakta».161 Saken 

konkluderte med å si at «å dømme etter de første timene med «vitneforklaringer» og 

utspørringer av vitnene vil høringen i praksis leve opp til sitt erklærte formål: ikke å sitte til 

doms, men å prøve å finne ut hva som har skjedd og skjer i Kambodsja». Dette ble så 

underbygget ved å påpeke at panelet gikk «vitnenes og ekspertenes uttalelser nøye etter i 

sømmene for å kunne vurdere påliteligheten av deres kilder og skille beretninger som er 

førstehånds fra dem som har passert gjennom flere ledd». 

Mandag 24. april, etter Kambodsja-høringen var over, trykket Arbeiderbladet en ny sak skrevet 

av Loe under overskriften «Kambodsja-høringen holdt hva den lovet».162 Artikkelen 

konkluderte med at høringen «ble gjennomført helt i samsvar med det mål den hadde stilt seg». 

Videre kommenterte Loa at «Der andre revolusjoner som har kalt seg kommunistiske (f.eks. i 

Kina og Vietnam), har satset på «gjenoppdragelse[sic]» av de fleste utpekte fiender, synes 

«Røde Khmer» å ha bestemt seg for fysisk utryddelse i stort omfang». Loe slo deretter fast at 

«det har i Kambodsja foregått en eneste dyptgripende og brutal omveltning som har drevet 

hundretusener i døden». Dette var en konsekvens av «uutholdelige fysiske påkjenninger, hardt 

tvangsarbeid, mangel på mat og medisinsk hjelp, og det mest uhyggelige: summariske 

henrettelser i et stort antall» hevdet Loe videre. 

Loe berømmet at «Feilkildene i det informasjonsmaterialet man har til rådighet» ble tatt opp 

flere ganger under høringen og selv om man måtte være påpasselig med feilinformasjonen var 

hovedtrekkene om det nye regimets overgrep «ikke til å rokke».163 Rett og slett så var det ifølge 
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Loe «grunn til å være opprørt over hvordan det kambodsjanske folk, som på forhånd var blitt 

påført så store lidelser av Lon Nol-regimet og av USAs krigsmaskin, er blitt behandlet av de 

revolusjonære makthaverne». 

«Farvel til Røde Khmer» 

Arbeiderbladets første omtale av invasjonen i 1979 var i en liten nyhetsnotis 2. januar hvor 

invasjonsstyrkene ble omtalt som «kambodsjanske opprørere».164  

Dagen etter trykket Arbeiderbladet en lengre sak under overskriften, «Kamphandlingene øker 

i Kambodsja», hvor de kunne fortelle at Kambodsjas president Khieu Samphan «anmodet 

tirsdag alle vennligsinnede land om å gi den kambodsjanske regjering en politisk og materiell 

støtte i kampen mot Vietnam».165 Kambodsja beskyldte Vietnam for å «ha satt i gang en storstilt 

invasjon i Kambodsja med sikte på å velte det kommunistiske regimet i landet». I samme 

anklage ble også Sovjet og medlemslandene i Warszawapakten pekt på som støttespillere til 

den vietnamesiske invasjonen. Arbeiderbladet kunne imidlertid informere om at Vietnam 

hevdet at det ikke var noen vietnamesiske soldater involvert i kampene i Kambodsja og at 

«soldatene som kjemper mot regjeringen i Phnom Penh er kambodsjanske opprørssoldater».  

Dagen etter, under overskriften «Phnom Penh risikerer avskjæring», ble invasjonsstyrkene av 

Arbeiderbladet omtalt som geriljasoldater og kambodsjanske opprørssoldater «støttet av 

Vietnam».166  

Under overskriften «Kina anklager Vietnam for full krig» ble invasjonsstyrkene igjen beskrevet 

som «opprørsstyrker».167 Samtidig erkjente saken at man «tvilte på at den militære framgang 

alene skyldtes opprørsstyrkene, og de mente det meste av krigføringen ble besørget av 

vietnamesiske soldater». 

Mandag 8. januar trykket Arbeiderbladet overskriften «Phnom Penh tatt av frigjøringsfronten»,  

og slo de kunne dermed slå fast at opprørsstyrkene, nå kalt frigjøringsfronten, hadde tatt kontroll 

over hovedstaden.168 Meldingene om byens fall hadde ifølge Arbeiderbladet begynt å komme 

samtidig med at «Kina på ny retter harde angrep mot Vietnam for å gjennomføre massive 
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angrepshandlinger mot Kampuchea med støtte i Sovjetunionen». Anklagene fra Kina ble fra 

vietnamesisk hold avvist og kontret med forklaringen om at «Det er den kampucheanske 

nasjonale frigjøringsfront som fører kamper mot regjeringen og den får støtte fra Vietnam».169 

Sovjet på sin side viste til at «massene i Kampucheas 19 provinser har sluttet seg til 

frigjøringsfronten» som bevis på at «det folkefiendtlige regimet i landet uunngåelig vil falle».  

Dagen etter at Arbeiderbladet slo fast Phnom Penhs fall, trykket de en leder med overskriften 

«Farvel til Røde Khmer».170 I den slo Arbeiderbladet fast at «Røde Khmer-regimet i 

Kampuchea er knust», og lederne hadde gått i dekning. Deretter konstaterte avisen med å slå 

fast at «Det ville være toppen av hykleri å late som om verden bør gråte av den grunn». 

Arbeiderbladet kommenterte at «Hvis bare brøkdelen av redselshistoriene fra de «Røde 

Khmerers» Kampuchea er sannferdige – og det er de – så er ikke dette tiden for sorg på 

Kampucheas vegne» for å underbygge denne påstanden.  

Deretter la avisen frem ulike betegnelser Kambodsja hadde blitt stemplet med, som «et helvete 

på jord», og «en eneste stor arbeidsleir», før de konstaterte at «ingen bør forundres over at det 

i dette samfunnet fantes grunnlag for en opprørs- eller frigjøringsbevegelse».171 Beviset på dette 

hevdet de videre var at «Uten misnøyen i folket ville neppe regimet i Phnom Penh ha måttet gi 

opp etter bare noen dagers kamphandlinger» før de understreket at «bildet er likevel ikke så 

enkelt». Arbeiderbladet erkjente at «Selvsagt har fyrst Sihanouk rett når han på en 

pressekonferanse i Peking polemisk spør hvordan «den kampucheanske enhetsfronten for 

nasjonal frigjøring» kan ha skaffet seg tilstrekkelig med våpen, tungt artilleri en måned etter at 

enhetsfronten ble opprettet». Kort oppsummert presiserte Arbeiderbladet at «Invasjonen i 

Kampuchea er naturligvis en vietnamesisk invasjon der den kampucheanske opprørsbevegelsen 

bare spiller en supplerende militær rolle».  

Deretter gikk lederen inn på en problematisering av utviklingen videre, og hvordan avgjørelsene 

i umiddelbar fremtid etter Røde Khmers fall ville bli viktige for landets fremtid. De slo også 

fast at «Hvis vietnameserne i tillegg til å fjerne en brysom regjering i Phnom Penh, også ønsker 

å etablere sin egen marionettregjering i den kampucheanske hovedstaden, så ser det virkelig 

mørkt ut for Indokina».172 Videre konstaterte de at utviklingen hadde bevist at Kina ikke var 

villige til å gripe inn for å redde Røde Khmer-regimet, eller som Arbeiderbladet spekulerer i, at 
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de øynet et nytt styre ledet av Sihanouk. Bakgrunnen for denne påstanden bygget noe på at 

Sihanouk snakket som en «ambassadør som har sagt farvel til sine oppdragsgivere» som 

Arbeiderbladet poengterte. Dette bygget på Sihanouks uttalelse om at «jeg liker ikke Pol Pot 

fordi han har trampet på det kampucheanske folks rettigheter. Men hans regjering står i spissen 

for motstandskampen og vår kamp for uavhengighet, og derfor har jeg sagt meg villig til å drive 

diplomatisk virksomhet på vegne av Kampuchea». 

Under overskriften «Sluttstrek for et hensynsløst og blodig politisk eksperiment» trykket 

Arbeiderbladet dagen etter en artikkel skrevet av Erik Sagflaat.173 Han åpnet med å konkludere 

med at «I Kampuchea er det nå satt sluttstrek for et av de blodigste politiske eksperimenter som 

noen gang har vært gjennomført». Dette underbygget han videre med å vise til rapportene om 

systematiske henrettelser, likvidasjoner, og harde arbeidsforhold. Ettersom flyktningene som 

har fortalt om dette var kommet fra «vidt forskjellige deler av Kampuchea» var dette ifølge 

Sagflaat «Noe som gjør det overveidende sannsynlig at det dreier seg om en sentraldirigert og 

samordnet politikk». Han viste til Ponchauds bok og kildearbeid, og beskrev hvordan 

hverdagen under Røde Khmer-regimet var.  

En uke senere trykket Arbeiderbladet et svar på denne artikkelen skrevet av Erik Stavnem under 

tittelen «Vietnam og Kampuchea».174 Han viste til Sagflaats artikkel før han skrev «I disse 

dager da Kampucheas selvstendighet blir knust av vietnamesiske tanks og fly, er det bare 

Vietnam og Sovjet som tjener på slike artikler». Han avfeide beskyldningene mot Kambodsja 

ved å si at bakgrunnen for disse beskyldningene er boken «Mordet på et uskyldig folk» og at 

denne boken er «uetterrettelig». Han pekte deretter på at kambodsjanere, også Sihanouk, 

kjempet mot vietnamesisk invasjon, samt at kambodsjanere fryktet å bli underkuet av Vietnam. 

«Og da å bringe massakreløgnene i en slik situasjon, er enten en vil eller ikke en støtte til den 

vietnamesiske invasjonen» avsluttet han.  

Like under kommentaren trykket Arbeiderbladet et tilsvar signert redaksjonen hvor de skrev: 

Når Stavnem avfeier kritikken mot Pol Pots regime ved å si at den bygger på en uetterrettelig 

«Det Beste-bok» må det i beste fall skyldes uvitenhet. Det foreligger en lang, lang rekke 

beretninger om henrettelser og undertrykkelser i Kampuchea. Alt for mange til at det kan være 
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snakk om oppkonstruert propaganda. At det likevel er all grunn til å ta avstand fra Vietnams 

invasjon i Kampuchea, er en annen sak.175 

Oppsummering av Arbeiderbladets fremstillinger 

Arbeiderbladets dekning av Kambodsja maktovertakelsen var preget av den tilsynelatende 

fredelige slutten på fem års krigføring, og Arbeiderbladet siterte Sihanouk som betegnet Røde 

Khmers maktovertakelse som det vakreste kapittelet i Kambodsjas historie. De rettet blikket 

mot USA som hadde forlenget lidelsene til det kambodsjanske folket i hovedstaden, men så 

positivt på at kongressen stoppet finansieringen av den militære støtten til Lon Nol. Det ble i 

forlengelse av dette spekulert i om det amerikanske folket nå erkjente ansvaret for lidelsene i 

landet.  

Arbeiderbladet slo også fast at det kambodsjanske folket gjennom denne maktovertakelsen 

endelig hadde blitt frie, ikke at de hadde mistet noen form for frihet, slik de mistenkte 

vinklingen ville komme til å bli.  

I kjølvannet gjengav Arbeiderbladet rapporter om panikk i Phnom Penh og utover i mai om 

hvordan regimet hadde gått brutalt frem i evakueringen av byene. De understreket imidlertid at 

usikkerheten rundt disse rapportene. De slo også fast at ingen av de utenlandske flyktningene 

kunne bekrefte massehenrettelsene etter maktovertakelsen slik det var blitt rapportert om. 

Generelt virket fokuset for Arbeiderbladet i dekningen av Kambodsja å være på å rapportere 

hva som ble sagt og presentere nyhetene.  

I 1977 demonstrerte Arbeiderbladet seg også som debattarena og en utveksling mellom Gidske 

Anderson og Kåre Eidem er interessant. Anderson, journalist i Arbeiderbladet, ser på Ponchaud 

og Lacouture som pålitelige kilder, mens Eidem, medlem av Vennskapssambandet Norge – 

Kampuchea, avviser begge disse som upålitelige. Særlig Ponchaud er skyldig i dårlig 

intervjuteknikk med flyktningene og hadde visstnok bånd til gamle koloniinteresser. Eidem 

kontret også massakrepåstandene med å sitere Khieu Samphan. Dette blir kritisert av Levy som 

engasjerte seg i debatten ved å stusse over Eidems sikkerhet over tingenes tilstand i Kambodsja. 

Han forklarte at denne sikkerheten stammet fra at han som medlem i Vennskapssambandet 
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Norge – Kampuchea hadde mye kunnskap på området. Kildekritikken var tilsynelatende det 

som avgjorde standpunkt. 

I forbindelse med Kambodsja-høringen i 1978 er det klart at Arbeiderbladet som hadde vært 

positivt innstilt til Røde Khmer-regimet like etter maktovertakelsen i 1975 hadde endret 

standpunkt. Landet ble beskrevet som avskåret og avisen poengterte hvor lite man kunne vite 

med sikkerhet, men gjengav likevel uttalelser fra høringen som konstaterte at det som foregikk 

i Kambodsja var et regelrett folkemord. Arbeiderbladet viste seg også å være positivt innstilt til 

høringens ekspertpanel, ettersom de hadde gått «vitnenes og ekspertenes uttalelser nøye etter 

sømmene for å kunne vurdere påliteligheten av deres kilder». Arbeiderbladets konklusjon av 

høringen var at den hadde oppnådd målet den hadde satt seg fore, nemlig å avdekke hva 

situasjonen i landet var. 

Dekningen av den vietnamesiske invasjonen understreket hvordan Arbeiderbladet så på Røde 

Khmer-regimet. Invasjonsstyrkene ble omtalt som opprørssoldater og frigjøringssoldater, selv 

om avisen slo fast at de åpenbart var støttet av Vietnam. De var heller ikke i tvil om at 

invasjonen mest sannsynlig hadde folkelig støtte ettersom de hadde lyktes så raskt med å styrte 

regimet. Arbeiderbladets konklusjon om at det ville være «toppen av hykleri å late som om 

verden burde gråte» av at Røde Khmer ble styrtet oppsummerer på mange måter 

Arbeiderbladets holdning til regimet. Bakgrunnen for denne innstillingen kom klart frem i 

formuleringen: «Hvis bare brøkdelen av redselshistoriene fra «De Røde Khmereres» 

Kampuchea er sannferdig – og det er de – så er ikke dette tiden for sorg på Kampucheas vegne».  
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Kapittel 7: Dagbladet 

«Triumfens øyeblikk i Phnom Penh» 

17. april trykket Dagbladet overskriften «Phnom Penh falt» på forsiden og konstaterte at krigen 

var slutt «0100 i natt».176 I den tilhørende artikkelen under overskriften «Phnom Penh’s 

nederlag» hadde Dagbladet deretter en gjennomgang av hendelsesforløpet fra dagene i forkant 

og informerte om hvordan Røde Khmers fremrykking hadde vært, og hvordan befolkningen i 

byen ventet på at geriljastyrkene skulle befri dem.  

Sven A. Ellefsen oppsummerte i en annen artikkel med overskriften «Mot blodig slutt på fem 

års krig» Kambodsjas historie fra selvstendighet i 1953, fremt til hva som ville skje med Røde 

Khmer ved makten. Samme artikkel konstaterte også at merkelappen «kommunistisk» passet 

svært dårlig til å beskrive det nye styret i Kambodsja.177  

18. april, dagen etter Dagbladet hadde slått fast at Røde Khmer hadde seiret, trykket Dagbladet 

en leder med overskriften «Cambodias fall».178 Artikkelen omtalte krigen i Kambodsja som en 

sidevirkning av Vietnamkrigen. Dette ble underbygget ved å påpeke hvordan FNL, Vietnams 

frigjøringshær, opprettet baser på kambodsjansk territorium, uten at prins Sihanouk tok affære. 

Dette skal igjen utløst USAs omfattende bombekampanje. Videre, etter Sihanouks fall, ble 

angrepene mot kommunistene fra Vietnam hardere da USA samarbeidet med Lon Nol. 

Dagbladet omtalte dette som en rekke alvorlige feilgrep fra amerikansk side. Dagbladet hevdet 

nemlig at effekten av denne politikken var at sivilbefolkningen ble rammet, radikalisert og 

sluttet seg til geriljaen. Dagbladet slo deretter fast at «utviklingen i Cambodia viser med all 

tydelighet hvilke store illusjoner, og hvilke omfattende feilvurderinger som har ligget til grunn 

for USAs politikk i Indokina».  

Under overskriften «Triumfens øyeblikk i Phnom Penh» fortalte Sven-Erik Sjøbrend deretter i 

samme utgave om maktovertakelsen.179 Han beskrev det avgjørende angrepet på byen som 

perfekt organisert, og kunne fortelle om jubelscener da kapitulasjonen til regjeringsstyrkene er 

et faktum.  
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På samme side som Sjøbrends artikkel trykket Dagbladet en sak om prins Sihanouk. Sihanouk 

beskrev selv at han i det nye regimet ville være som en «konge uten makt».180 Saken 

understreket videre skillet mellom den kommunistiske geriljaen Røde Khmer, og Sihanouk 

selv, til tross for deres allianse i borgerkrigen. Sihanouk ble imidlertid sitert på å omtale Røde 

Khmer som «de største patriotene, de kommer til å gjøre Cambodia uavhengig, de er sterke, de 

ofrer seg. De er ukorrupte og kommer til å skaffe sosial rettferdighet».  

19. april trykket så Dagbladet en artikkel skrevet av Bjørn Øyvind Engh med tittelen «Hva er 

Røde Khmer?».181 Engh slo fast at Khieu Samphan var leder og at bevegelsens tilnavn «Røde 

Khmer» var feilaktig. Frigjøringsbevegelsen bestod egentlig av FUNK og GRUNK, 

henholdsvis «Cambodias kongelige nasjonale enhetsfront», og «Cambodias kongelige 

nasjonale enhetsregjering». Prins Sihanouk blir også sitert i denne artikkelen for å beskrive 

geriljaen: «De er røde patrioter – først patrioter, dernest røde.».  

9. mai under overskriften «Phnom Penhs sykehus tømmes: Pasienter dør i sola» kunne Sven-

Erik Sjøberg informere om at det etter maktovertakelsen 17. april i Phnom Penh var gitt ordre 

om «at alle sivile måtte forlate byen».182 Denne ordren hadde deretter «skånselsløs blitt satt ut 

i livet av nervøse soldater» hevdet Sjøberg videre. Akkurat som byen generelt hadde også 

sykehusene blitt tømt, og Sjøberg skrev videre at «mange av de [pasientene] mer [sic] blitt 

forlatt for å dø i solen – tusenvis skal ha lidd en slik skjebne, hevdet et øyenvitne». Sjøberg tok 

høyde for at det var mye usikkerhet om rapportene, men skrev at «på mange punkter faller 

opplysningene sammen helt tydelig: Lynevakueringen av sykehusene uten hensyn til 

pasientenes tilstand, tilfeller av raske henrettelser og standrett og utbrudd av koleraepidemier 

på hovedveiene». Artikkelen presenterte deretter flere alvorlige beskrivelser som at «En pasient 

som lå med avhugget ben og fikk væsketilførsel, ble revet vekk fra operasjonsbordet». Sjøberg 

poengterte deretter at problemet med disse mer beskrivende påstandene var at det var basert på 

annenhåndskilder, og at artikkelforfatteren selv ikke kan bekrefte alt han forteller om i 

artikkelen.  

10. mai trykket Dagbladet en ny artikkel, også denne skrevet av Sjøberg, under tittelen 

«Befolkningen skal bli bønder».183 I artikkelen forsøkte Sjøberg å utdype tydeligere rundt hva 

som hadde skjedd og hvorfor. Sjøberg startet deretter med å vise til hva Røde Khmer selv hadde 

                                                 
180 Ibid. 
181 Dagbladet 19.04.1975 
182 Dagbladet 09.05.1975 
183 Dagbladet 10.05.1975 



71 
 

uttalt, nemlig at «Det er landsbygda som er Cambodias framtid, derfor flytter vi folk fra byene 

til landsbygda». Sjøberg presenterte så to mulige forklaringer på evakueringen, som i tillegg til 

planen om å satse på jordbruket, kan ha spilt en rolle. Den første var at «folk frykter 

amerikanske bomber», og den andre var at «Røde Khmer var redd for at andre grupper skulle 

frarøve dem makten i landet». Derfor måtte byene evakueres for å lettere få kontroll over folket 

hevdet Sjøberg videre.  

Deretter er det relativt stille rundt Kambodsja i Dagbladet, naturlig nok med tanke på at landet 

stengte seg fra omverdenen. Allikevel er en artikkel fra 20 mai vært å nevne. Under overskriften 

«Ny fremtid for Indokina» kommenterte Sven A. Ellefsen på hvordan utviklingen i Kambodsja, 

Vietnam og Laos kunne vise til en ny retning i regionen.184  

«Hvem lyver om Kambodsja?» 

9. februar 1976 trykket Dagbladet en artikkel med overskriften «Folket underkastes jernhard 

disiplin».185 Artikkelen som baserte seg på flyktningeberetninger gjengav hvordan flyktningene 

beskrev forholdene i landet med å hevde at «landdistriktene er blitt omdannet til kjempemessige 

arbeidsleire[sic]» hvor folk arbeidet «fra soloppgang til solnedgang og mange ganger langt 

utover natten, voktet av soldater». Befolkningen ble ifølge flyktningene «truet med døden om 

de ikke adlød det nye regimet». Deretter konstaterte artikkelen at fokuset for det nye regimet 

var på «selvberging», noe som ble forsøkt oppnådd «med harde midler». 

Artikkelen reflekterte deretter rundt disse beretningene ved å si at man «bør stille seg skeptisk 

til historier om grusomheter, særlig når de kommer fra flyktninger» da disse naturlig nok vil ha 

en «tendens til å fullstendig svartmale de forholdene de har flyktet fra». Det er imidlertid ikke 

så lett å bare avfeie disse rapportene i dette tilfellet ettersom det er «for mange som har fortalt 

de samme historiene med sammenfallende detaljer til at man kan betvile» konstaterte 

Dagbladet.186 Deretter slo Dagbladet fast at «Bortsett fra det flyktningene har å fortelle, er 

Cambodia så å si hermetisk lukket, og det er omtrent like vanskelig for en utenforstående å 

tolke hva som foregår der, som det er for en blind å danne seg et bilde av en elefant etter å ha 

fått føle på halen». 
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Denne artikkelen falt ikke i god jord hos Bjørn Gjelsvik, formann i Vennskapssambandet 

Norge-Kambodsja. Han svarte med en replikk 3. mars under overskriften «Hva skjer i 

Kambodsja?» og Dagbladet viste seg dermed som en arena for debatt.187 I denne gikk han hardt 

ut mot Dagbladet og hvordan de i artikkelen «Folket underkastes jernhard disiplin» gjengav 

flyktningeberetningene, uten å legge mer vekt på fallgruvene rundt dette. Tydelig ikke imponert 

over Dagbladets kildegrunnlag tolket han det det som at Dagbladet med å trykke den artikkelen 

var i ferd med å velge side.  

Videre kommenterte han på at Dagbladet ikke hadde tatt inn over seg bakgrunnen for 

situasjonen i landet, og hvordan USA motarbeidet regimet. Dessuten kunne han fortelle at 

folkeforflytningen var et tiltak for å mobilisere folket til å løse matvareproblemet. Han 

konstaterte at han var skuffet over at arbeidet for å forbedre situasjonen i landet ble beskrevet 

med krasse vendinger som «jernhard disiplin» og «tvangsflytting».188 Hans siste store 

innvending var at de ikke hadde omtalt den nye grunnloven i Kambodsja og at de heller ikke 

hadde vist interesse for å snakke med en utsending fra Kambodsja som nylig var i Oslo. 

Redaksjonen i Dagbladet la ved sitt svar til replikken like etter. I svaret ble det blant annet 

konstatert at:  

Reportasjen sambandet angriper var ingen hetspropaganda, men ganske enkelt en nøktern 

gjenfortelling av hva flyktninger forteller. At Vennskapssambandet ikke godtar flyktningenes 

fremstilling kan ikke endre på dette. Dette sambandet er jo part i saken og er forpliktet til å 

gjengi alt slik myndighetene i Cambodia ønsker.189  

12. april 1976 trykket Dagbladet en notis basert på nyhetsmagasinet Time som hadde lagt frem 

estimater på antall døde siden den kambodsjanske maktovertakelsen. Det ble anslått at en halv 

million mennesker kunne ha måttet bøte med livet i løpet av året under Røde Khmer. Time 

baserte sine estimater på opplysninger fra over 20 000 mennesker. Estimatet som tilsvarte en 

tiendedel av landets befolkning inkluderte direkte drepte, og døde som følger av sykdom eller 

hungersnød etter at Røde Khmer kom til makten. I tillegg til estimatene kunne Dagbladet 

fortelle om at flyktningen hadde fortalt at utrenskningene var blitt utvidet til å gjelde «alle 

innbyggere i Cambodia med utdannelse».190 
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26. april trykket Dagbladet en leder som kommenterte på situasjonen i Kambodsja under 

overskriften «Hva skjer i Kambodsja?».191 Dagbladet kommenterte at man skal være kritiske 

til flyktningeberetninger, men når rapportene var i så stort omfang, og fra så ulike deler av 

landet tydet dette på at det måtte være hold i dem. Videre kommenterte Dagbladet at den 

viktigste innvendingen mot flyktningerapportene, ikke burde være om hvorvidt de lyver, men 

at de ikke ble satt i kontekst. Deretter la Dagbladet frem hva de mente var konteksten for hva 

som hadde skjedd. Blant annet var fokuset på rishøsten, og ikke minst at byene var overfylte 

etter borgerkrig. Deretter hevdet Dagbladet at regimet «Ved sin – trolig svært brutale – 

tvangsforflytting greide de nye lederne å unngå sult og kaos som ganske sikkert ville blitt 

resultatet hvis regjeringen hadde vært mindre bestemt». De minte også på regimets frykt for 

«mot-revolusjon» som en drivende faktor. Til slutt understreket Dagbladet at «Dette er ikke noe 

forsvar for masse-henrettelser. Men utviklingen viser altså at dette er de metodene landets nye 

ledere mener de må bruke for å nå sitt erklærte mål: En uavhengig, økonomisk selvberget stat».  

10. november trykket Dagbladet en kronikk signert Tor Halstvedt, medlem av 

Vennskapssambandet Norge – Kampuchea,  under overskriften «Kambodsja – hvem lyver?».192 

Innledningsvis skriver han at «De som bare leser NÅ, Morgenbladet og Aftenposten får 

inntrykk av at det daglig skjer grusomheter som tortur og massakrer» i Kambodsja. Det 

kambodsjanske folket selv hevdet at var et «virkelig demokratisk land, hvor folket har alle 

demokratiske rettigheter» fortsatte Halstvedt. Disse to motstridende svarene betyr at noen lyver 

og Halstvedt forsøker med kronikken sin å finne ut hvem.  

For å gjøre dette la han først frem hvordan USA siden Kambodsjas frigjøring i 1953 hadde 

forsøkt å undergrave landets uavhengighet. Dette hadde toppet seg da de bidro til å kuppe 

Sihanouk i 1970 ettersom «De ville utvide krigen som raste i Vietnam og Laos til hele Indokina» 

hevdet han videre.193 Ved borgerkrigens slutt forsøkte USA ifølge Halstvedt nok en gang å 

undergrave landet da den amerikanske utenriksministeren Kissinger i forbindelse med 

evakueringen av byene hevdet at det foregikk grusomheter i Kambodsja. Deretter forsøkte 

Halstvedt å motbevise disse påstandene. Han kommenterte at det i byene var epidemier og 

matmangel, mens det var nok mat på landsbygda. Dermed var det eneste logiske trekket å 

evakuere byene og sende folket dit maten var.  
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Påstandene om massakrer henviste han til Patrice De Beer, som selv var i Kambodsja under 

maktovertakelsen, som hevdet at «Man har fortalt om tusenvis av lik, men ingen har sett dem 

med egne øyne. En del fortalte om massakrer, men det viste seg snart at det dreide seg om 

drepte soldater foran en fabrikk».194 Videre viste Halstvedt til en fabrikkert billedserie publisert 

i magasinet NÅ som et bevis på hvordan den «imperialistiske propagandamaskinen fabrikkerer 

nyhetene […]Man lager flaske fotografier».  

Deretter forsøkte Halstvedt å diskreditere Francois Ponchaud, forfatteren av boken «Kambodsja 

- år null».195 Ponchaud hadde i 1976 skrevet to artikler for Le Monde hvor han hevdet at 800 000 

mennesker var blitt drept etter Røde Khmers maktovertakelse. Halstvedt påpekte at Ponchaud 

var misjonær og «veteran fra den franske Indokina-tiden». Kildene hans beskrev Halstvedt 

videre som «mennesker som varmt støttet Lon Nol». Med bakgrunn i dette konstaterte Halstvedt 

at «Det er ingen pålitelige kilder som selv har sett massakrer eller tortur i Kambodsja».  

2. desember fikk Halstvedt svar i form av en kronikk signert Alf W. Bakken under overskriften 

«Hvem lyver om Kambodsja».196 Bakken har en litt annen forståelse av situasjonen da han 

skrev at «de fleste norske dagsaviser, uavhengig av politisk oppfatning, [har] gjengitt en serie 

sammenfallende meldinger og beretninger om kommunistenes blodige overgrep mot 

befolkningen i Kambodsja». Ifølge Bakken fortelles det om tvangsforflytting, tvangsarbeid, 

epidemier, massakrer og «Det er anslått at om lag 600.000 – 800.000 mennesker er blitt drept 

eller har omkommet».  

Med bakgrunn i dette så Bakken på det som «oppsiktsvekkende» at Halstvedt i sin kronikk 

forsøkte «å så tvil om og tilbakevise omtrent alt det som de anerkjente internasjonale 

telegrambyråer og andre kilder har berettet fra Kambodsja siden maktovertagelsen».197 Han 

pekte på hvordan Halstvedt hevdet at «ingen har sett de meget omtalte massakrer i Kambodsja, 

at bare noen få tusen kambodsjanere har flyktet, at flyktningenes redselshistorier er kjøpt og 

betalt av CIA, og at mange flyktninger fornøyd har vendt tilbake». Deretter gikk Bakken til 

verks med sitt svar som først tok for seg Halstvedts «tilsynelatende troverdige referanser». 

Derfra gikk Bakken inn på samtlige av Halstvedts referanser og viste hvordan de ikke holdt 

mål.  
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Først pekte han på et sitat som ikke eksisterte i den formen Halstvedt hadde brukt det. Senatoren 

som ble henvist til eksisterte ikke. Deretter konstaterte Bakken at «selv om de oppgitte 

referansene var korrekte, er de totalt uinteressante så lenge den påstand de skal underbygge – 

ingen massakrer i Kambodsja – påviselig er gal».198 Bakken la ingenting imellom da han videre 

skrev «Det er heldigvis sjelden man opplever et så klart tilfelle av en sitatteknikk som grenser 

til bevisst forfalskning». Som svar på Halstvedts påstander om at evakueringen av byene var 

nødvendig viste Bakken til et sitat av Fernand Sheller, sjef for FNs utviklingsprosjekt i 

Kambodsja, som hadde uttalt at: «Hva Røde Khmer gjør, er rett og slett folkemord. De vil drepe 

flere mennesker på denne måten enn om det hadde vært kamper i byen. Det er ikke mat utenfor. 

Den neste rishøsten er ikke før i desember. Uansett, uten hjelp utenfra kan de bare dyrke nok 

til å fø 30% av befolkningen». 

Avslutningsvis konkluderte Bakken med å slå fast at «T.H.’s kronikk bar den interessante 

overskrift «Kambodsja – hvem lyver?». Hvis ikke forfatteren er i stand til å dokumentere sine 

oppsiktvekkende [sic] påstander langt bedre enn han har gjort hittil, vil lesere av Dagbladet ikke 

være  i tvil om svaret på hans spørsmål».199 

«Bak lukkede dører» 

19. april, to år etter Røde Khmers maktovertakelse, trykket Dagbladet en leder med overskriften 

«Det blodige Cambodia».200 Den konstaterte at «Cambodia er i dag et lukket land, og ingen kan 

med sikkerhet si hva som skjer bak de hermetisk stengte grensene». Til tross for dette hevdet 

Dagbladet at man kunne vite noe.  

Man kunne vite at det første Røde Khmer gjorde da de kom til makten var å rense byene for 

folk med ordren «Byene skal tømmes, et nytt system skal bygges opp med landdistriktene som 

det nye senter».201 Dette skjedde under tvang og Dagbladet slo fast at «ingen kan tro at disse 

millionene frivillig ga seg ut på vandring. De ble drevet ut av Røde Khmer-troppene». 

Konsekvensene for dette var at «Under marsjen fra byene og ut til landsbygda døde tusener på 

tusener. De omkom av sult og utmattelse». I følge Dagbladet begynte Røde Khmer samtidig «å 

henrette tidligere tropper fra den slagne regjeringshæren. Hvor mange som ble drept under disse 
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henrettelsene vet man ikke sikkert, men tallet er åpenbart ganske høyt». Ikke bare tidligere 

soldater henrettet, også sivile ble ifølge Dagbladet drept fordi «det[sic] lokale «fangevoktere» 

var misfornøyd med deres arbeidsinnsats». Om situasjonen i Kambodsja slo Dagbladet fast at 

«det er alt for mange beretninger fra flyktninger til at man kan feie disse beretningene bort som 

ondsinnet «imperialistpropaganda». Før de avslutningsvis kommenterte at «Det som skjer i 

Cambodia er trolig at en gruppe revolusjonære med bakgrunn i vestlig politisk ideologi plutselig 

fikk seg overlatt et land der de skulle sette sine ideer ut i livet. Ideen var viktigere enn 

menneskeliv […] Det hele ender i tyranni. Et nytt tyranni overtar etter det gamle».  

«Slaktehus eller sosialt laboratorium?» 

21. april, samme dag som Kambodsja-høringen i Oslo startet, trykket Dagbladet en leder under 

overskriften «Kambodsja-høring». I den konstaterte Dagbladet at «Siden Røde Khmer overtok 

makta i Kambodsja etter fem års borgerkrig, har vestlig presse […] via alle tilgjengelige kilder 

forsøkt å danne seg et bilde av hva som skjer i landet». Dette hadde åpenbart vært vanskelig 

ettersom landet i tre år hadde vært «så godt som hermetisk lukket».202 Derfor oppfordret 

Dagbladet alle deltakere på høringen til å sørge for at «de informasjonene som blir lagt frem er 

mest mulig gjennomsjekket og pålitelige. Overdrivelser og feil-informasjon som lett lar seg 

tilbakevise, vil bare svekke saken».  

I forhold til flyktningeberetningenes troverdighet kommenterte Dagbladet at «Selv om enhver 

flyktning i utgangspunktet er forutinntatt ovenfor makthaverne, har så mange av dem uavhengig 

av hverandre fortalt omtrent identiske historier om bestialske straffe- og utryddelsesmetoder at 

de må anses for å ha grobunn i virkeligheten».203 I tillegg påpekte lederen at man ikke burde 

glemme tiden før Røde Khmer, med terrorbombing i regi av USA  i diskusjonen. En annen 

fallgruve Dagbladet mente man måtte holde seg unna var å henge seg opp i spekulasjonene om 

«hvorvidt det er 100 000 eller en million mennesker som er blitt drept under Røde Khmers 

diktatur».  

I samme utgave trykket Dagbladet en artikkel signert Fredrik Wandrup under overskriften 

«Francois Ponchaud foran høringen i Oslo: - Kambodsja blir styrt hardere enn noensinne».204 

Gjennom et intervju med Francois Ponchaud ble det spekulert i hvordan situasjonen i 
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Kambodsja var blitt. Dagbladet omtalte Ponchaud som «en av verdens fremste eksperter på 

Kambodsja spørsmålet». Ettersom han var tre uker i landet etter maktovertakelsen spurte 

Wandrup om hva han hadde sett av eventuell vold etter maktovertakelsen, hva han tenkte rundt 

dødstallene og nødvendigheten av evakueringen. Han fortalte at han ikke hadde sett noen 

tilfeller av brutalitet under evakueringen personlig. Dessuten støttet han opp om tanken bak 

evakueringen ettersom Phnom Penh var overfylt av flyktninger og en by med stort klasseskille 

som en følge av det. Det han imidlertid reagerte på var at «evakueringen var svært dårlig 

forberedt og at den ble gjennomført uten forbehold».  

På spørsmålet om styret i Kambodsja har vært så brutalt som det har blitt fremstilt i massemedia 

konstaterte han «At mange mennesker er blitt utryddet, er hevet over tvil […] I alt tror jeg minst 

100 000 mennesker er blitt drept de siste tre årene – kanskje to eller tre ganger så mange. I 

tillegg har mellom en og to millioner mennesker dødd på grunn av sult, sykdom og 

overanstrengelse».205 På spørsmål om hvordan han hadde kommet frem til disse tallene erkjente 

han at det ikke var lett å gjøre «sikre beregninger», men at hans anslag var basert på intervjuer 

med flyktninger og at man ut fra tendensene i disse kunne «gjøre visse overslag, men ingenting 

er sikkert». 

Ponchaud pekte også på en mulig forklaring på forholdene i Kambodsja. Han konstaterte at 

«Det er en politisk mening bak omveltningene» og at «Brutaliteten grunner […] ikke på 

udisiplinerte forhold blant de lokale lederne i landet». Han var overbevist om at det var en 

politikk bak hva som hendte, og hevdet at «Nå tar man barna for seg fra de er ganske små med 

sikte på å bygge en ny verden og et nytt folk fra grunnen av».206  

Til slutt på spørsmålet om hvorvidt eksperimentet vil lykkes svarte han: 

Jeg tror ikke det – ganske enkelt fordi det er imot den menneskelige natur. Kambodsja blir i dag 

regjert av rendyrkede ideologer. De er ikke sadister som lager blodbad for blodbadets skyld, 

men de tar ikke menneskelige hensyn i sin politikk. Derfor vil de mislykkes. Man kan ikke skape 

noe samfunn uten å ta de menneskelige aspektene med i betraktningen.207 

22. april trykket Dagbladet en ny sak av Wandrup, denne gangen basert på et intervjuet med en 

annen «fransk Kambodsja-ekspert» ved navn Jean Lacouture.208 Under overskriften «Røde 
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Khmer-styret bør styrtes innenfra» konkluderte Lacouture med at «Den eneste muligheten til å 

fjerne de sittende makthaverne i Kambodsja er ved en militær maktovertakelse». Han 

understreket imidlertid at «Hvis et maktskifte skal kunne tjene det kambodsjanske folket, må 

det […] komme innenfra», og at det «ville være synd om for eksempel Vietnam skulle invadere 

Phnom Penh og sette inn en marionett-regjering».  

Han fortalte videre at han hadde støttet Røde Khmer og deres revolusjon, helt til han hadde møtt 

flere og flere flyktninger som fortalte om urett og de nye makthavernes brutalitet. Deretter ble 

Lacouture sitert på å si at «Revolusjon er selvsagt ikke noe te-selskap, som Mao skal ha sagt, 

men i Kambodsja har Røde Khmer arrangert et morderselskap: Etter min oppfatning dreper de 

langt flere mennesker enn det en nødvendig samfunnsomveltning krever».209  

Wandrup oppsummerte deretter noen momenter fra den første dagen av Kambodsja-høringen. 

Blant annet gjengav artikkelen påstanden fra en journalist ved navn Anthony Paul som hevdet 

at «utryddelsene i landet fremdeles pågår for fullt».210 Dette skal imidlertid ha blitt avvist en 

kambodsjansk flyktning som «var uhyre forsiktig med å antyde tall eller facts han ikke selv 

hadde bevitnet». Samme flyktning sa videre at «Jeg har ikke selv sett henrettelser, bare hauger 

med lik […] Hvis Røde Khmer sier noe, så gjør de det også. Har de en teori, fører de den ut i 

livet uten å nøle».  

24. april, etter Kambodsja-høringen var ferdig, trykket Dagbladet en sak under overskriften 

«Politisk jernvilje styrer Kambodsja: «Terroren bevisst politisk taktikk».211 I artikkelen skrevet 

av Wandrup ble det slått fast at vitneberetningene tegnet det samme bildet og «Alt i alt gav 

vitnene inntrykk av et politisk system der man overhodet ikke har noe rettsapparat: Folk blir 

hentet av soldater og skutt uten videre».  

Wandrup oppsummerte deretter situasjonen i landet og slo fast at «Kommunismen til lederne i 

Phnom Penh bygger på jernhard disiplin og frykt i befolkningen».212 I tillegg var det ikke tvil 

om at «den øyeblikkelige evakueringen av byene i landet i det allerede krigsherjede landet 

[påførte] det allerede krigsherjede kambodsjanske folket store lidelser». Flyktninger kunne 

dessuten fortelle om «hvordan sult og utmagring, sykdom og manglende helsestell og hygiene 

herjet i kollektivene», og om «Gamle som brøt sammen, foreldreløse barn ingen ville ta seg av, 
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familier som ble splittet og gravide kvinner som fødte i veikanten, med det resultat at både de 

selv og barnet døde».  

Wandrup konkluderte som Ponchaud hadde gjort noen dager tidligere da han skrev at «Alt tyder 

på at det ligger en bevisst politisk taktikk bak den kompromissløse samfunnsomveltningen i 

Kambodsja».213 Bakgrunnen for denne samfunnsomveltningen er «drømmen om et tusenårsrike 

[…] der alle mennesker er avhengige av å bo i kollektiv og der kommunistpartiet har all makt», 

mens «Både evakueringen og den knallharde justisen er et utslag av Røde Khmers stadige frykt 

for opposisjon». 

Avslutningsvis kunne Wandrup fortelle om hvordan et brev fra den amerikanske presidenten 

Jimmy Carter ble lest opp under høringen og skapt sterke reaksjoner. Carter hadde i sin hilsning 

skrevet at Kambodsja var «den verste forulemper av menneskerettighetene i dag», noe som 

førte til at Charles Meyer og Francois Ponchaud begge forlot salen i protest.214 Bakgrunnen for 

dette var at «Begge var dypt rystet over at en slik erklæring kom fra USA som ved sin aggressive 

krigføring drepte og jaget på flukt hundretusenvis av mennesker og som sønderbombet 

jordbruket i Kambodsja». Begge hadde i ettertid uttalt at «de fant det hårreisende og høyst 

upassende at en slik erklæring ble sendt ut nettopp fra Det hvite hus». Dette hadde også ledet 

til en kommentar fra den amerikanske journalisten Richard Nations som satt i spørrepanelet på 

høringen at «Hadde det ikke vært for en Henry Kissinger som satte i gang den amerikanske 

invasjonen av Kambodsja, hadde det ikke sittet noen Pol Pot ved makten i Phnom Penh i dag».  

Nations uttrykte ifølge Wandrup sin støtte til arrangementet og vurderte det som «et verdifullt 

tiltak» ettersom det «setter i gang en debatt og gir informasjon som tas opp og diskuteres i 

massemedia». Det eneste Nations hadde å utsette på høringen var at «det ikke var et bredt nok 

spekter av oppfatninger blant ekspertene».215  

Til slutt kommenterte Wandrup på «mothøringen», arrangert av Vennskapssambandet Norge – 

Kampuchea, der den offisielle høringen ble utsatt for sterk kritikk fra en talsmann for Phnom 

Penh-regimet ved å si: 

Dette var bare en kampanje for å bakvaske Kampuchea […] For oss, et progressivt folk i den 

tredje verden fylt av fred og rettferdighet, er imidlertid denne kampanjen å betrakte som et godt 
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tegn. For hvis imperialistene og de reaksjonære hadde hyllet oss, ville det i sannhet være et 

dårlig tegn.216  

Lørdag 13. mai trykket Dagbladet et debattinnlegg skrevet av Egil Ulateig under overskriften 

«Dagbladet og Kambodsja».217 Ulateig gikk hardt ut mot Dagbladet, og særlig Fredrik 

Wandrups dekning av Kambodsja. Ulateig beskyldte Wandrup for å «ved en rekke anledninger 

røpet at han arbeider uten å bruke vanlig kritisk metode som journalist når det gjelder dette 

emnet». Deretter kommenterte Ulateig på Wandrups beskrivelse av at mothøringen var 

arrangert av Vennskapssambandet Norge – Kampuchea.  Faktisk var mothøringen arrangert, 

ikke av Vennskapssambandet, men «en del personer som er opptatt av hva som skjer i landet». 

Deretter avviste Ulateig Wandrups beskyldninger om å ha «ensidig innpodet sine tilhørere om 

at Kambodsja er et idealsamfunn» ved å konstatere at «Både jeg og andre sa under møtene at 

det er visse ting man kan sette spørsmålstegn ved i det nye Kambodsja». Han slo deretter fast 

at «en del mennesker ble henrettet, særlig de første dagene etter frigjøringen av Phnom Penh» 

før han konstaterte at «Jeg for min del har ingenting imot at Kambodsja blir gransket ut fra 

hensyn til menneskerettighetene». 

Så kom Ulateig til kjernen i sin kritikk av Wandrup og høringen. Det var at «den internasjonale 

høringen ikke hadde til hensikt å foreta en balansert vurdering av utviklingen i landet, men var 

nok et ledd i bakvaskelseskampanjen av Kambodsja, som helt åpenbart oppstod i USA og hvor 

CIA selvfølgelig har spilt en rolle».218 Ulateig hevdet videre at Wandrups beskyldninger om at 

de (mothøringen) så på «flyktninghistoriene som totalt verdiløse» var feilaktige. Deretter slo 

han fast at de som deltok på mothøringen «oppfatter flyktningene som en av flere kilder, og en 

kilde som man skal ta alvorlig. Men det er en kilde med en masse fallgroper og den 

internasjonale høringen falt i dem alle». 

16. mai svarte Wandrup på Ulateigs innlegg under overskriften «Egil Ulateig og 

Kampuchea».219 Wandrup startet med å omtale Ulateig som et medlem av «en gruppe 

journalister og akademikere som forsvarer politikken til dagens makthaver i Kambodsja». 

Ifølge Wandrup forsøkte denne gruppen «sammen med parti-bundne marxist-leninister […] å 

forklare verden at det meste av det flyktninger forteller om grusomheter og overgrep fra Phnom 
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Penh-regimets side er overdrivelser, direkte løgn eller ledd i en bakvaskelseskampanje i CIA-

regi». 

Om beskyldningene fra Ulateig om mangel på «vanlig kritisk metode» svarte Wandrup med å 

stemple Ulateig som en «journalistisk akrobat». Videre forklarte Wandrup at han «flere ganger 

[har] gjengitt offisielle kilder fra Phnom Penh», og samtidig «funnet det riktig å sitere 

beretninger fra Kambodsja-flyktninger».220 Deretter forklarte han hvordan han hadde skrevet at 

«det er grunn til å ta flyktning-historiene alvorlig, særlig fordi så mange uavhengige av 

hverandre forteller om de samme tendensene». Dette underbygget han opp ved å kommentere 

at den type kildekritisk kriterium «som regel [blir] godkjent når det gjelder viten om for 

eksempel Etiopia, Chile, Sør-Afrika eller Uganda. Når man bruker samme metode på 

Kambodsja, får man imidlertid korreks fra Egil Ulateig og blir grundig utskjelt av hans marxist-

leninistiske venner i «Klassekampen».  

Videre gikk Wandrup systematisk til verks og kommenterte på flere artikler signert av Ulateig, 

og anklaget han for «Skjødesløs omgang med fakta». Blant annet kritiserte Wandrup Ulateigs 

forsvar av tvangsevakueringen av byene like etter maktovertakelsen i 1975. Ulateig hadde 

omtalt det som «en velordnet marsj, planlagt i flere måneder, satt i scene for å redde liv og 

unngå kaos etter krigens ødeleggelser».221 Med det i bakhodet kommenterte Wandrup at «Man 

skal være ganske naiv for å tro at en øyeblikkelig evakueringa av minst to og en halv million 

uforberedte mennesker kan føre til noe annet enn lidelser, kaos og død».  

Til slutt oppsummerte Wandrup mothøringen ved å kommentere at den stort sett gikk ut på å 

«gjendrive og avvise alt som ble sagt på høringen i Folkets Hus av de som stiller seg kritisk til 

regimet i Kambodsja» eller som Wandrup deretter beskriver det: « Forklare at all informasjon 

som ikke gir et «riktig» bilde av Demokratisk Kampuchea er feilopplysninger».222 

18. september trykket Dagbladet en leder under overskriften «Øynene som ser».223 Lederen 

kommenterte på en reportasje fra Sverige skrevet av et medlem av vennskapsforeningen Sverige 

- Kampuchea basert på deres nylige besøk i Kambodsja.  
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I reportasjen hadde det blitt slått fast at «man ikke arbeider under tvang, at soldater ikke er å se, 

at man faktisk er undergitt mindre tvang enn det «man kan ha på en normal svensk fabrikk».224  

Dette fikk Dagbladet til å kommenterte at «Gruppen var invitert av myndighetene i Kampuchea 

som stilte tolk og reiseledere til disposisjon. Og så kommer man altså hjem og forteller at alt 

man har hørt fra Kampuchea ene og alene er skrekkhistorier».225 Dagbladet trakk historiske 

paralleller og sammenlignet det med at mange hadde reist til Kina «og kom hjem med de mest 

rosen-røde skildringer av hva de hadde sett», mens det senere viste seg at «man [hadde] det 

forferdelig i disse årene mens «firerbanden» herjet som verst». Til slutt kommenterte Dagbladet 

på hvordan man burde forholde seg til disse ulike fremstillingene og skrev avslutningsvis: «Hva 

skal man tro? I hvert fall skal man minne seg selv om at det var folk som reiste i Tyskland i 

trettiåra og kom tilbake for å fortelle at konsentrasjonsleire[sic] ikke eksisterte. Man hadde ikke 

sett noen». 

«En ren invasjon» 

4. januar 1979 trykket Dagbladet den første artikkelen fra en artikkelserie forfattet av den 

amerikanske journalisten Richard Dudman, som i desember 1978 besøkte Kambodsja sammen 

med Elisabeth Becker og Malcolm Caldwell. Et besøk som endte med attentatet mot Malcolm 

Caldwell den 23. desember.  

Den første artikkelen fra Dudman bar overskriften «Farlig å begi seg ut på egenhånd», og tok 

for seg hvordan fasaden kambodsjanske myndigheter satte opp, ikke virket like troverdig som 

først antatt.226 Dudman hevdet at «Det lot seg ikke skjule at Kampuchea er i krig med Vietnam, 

selv om kampucheanerne kunne bevise for sine gjester at vietnameserne ikke hadde gjort de 

landvinninger de påstår». Det som understreket det etter hvert falmende inntrykket av kontroll 

og sikkerhet var at «Kampucheanske tjenestemenn ignorerte eller tilbakeviste våre 

anmodninger som å få besøke andre steder ved grensen», og i tillegg kommenterte Dudman at 

«Vi ble stadig advart mot å begi oss ut på egen hånd, selv i Phnom Penh som ligger nesten 

utdødd. De sa alltid at det var farlig». 
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Dagen etter trykket Dagbladet en leder med overskriften «En ren invasjon».227 I lederen 

kommenterte Dagbladet på Vietnams involvering i Kambodsja. Uten å støtte opp om Pol Pot 

og hans regime tok Dagbladet avstand fra Vietnams invasjon av Kambodsja ved å konstatere at 

«Her dreier det seg ikke om noen genuin folkeoppstand. Her er det ikke spørsmål om et 

undertrykt folk som spontant reiser seg mot sine undertrykkere. Her dreier det seg om en 

invasjon utenfra – fra Vietnam og deres medspillere i Kampuchea». Dette gjorde at Dagbladet 

konstaterte at man ikke kunne støtte invasjonen, til tross for at «Pol Pot og hans folk har 

gjennomført en utryddelsespolitikk – enten ved direkte henrettelsesmetoder eller ved utsulting 

og tvungen folkeforflytting – som har gjort et sterkt inntrykk på en verden som ellers er blitt 

temmelig blasert av vold og overgrep».  

Selv uten alle overdrivelser kunne det ikke «være den ringeste tvil om at regimet i Phnom Penh 

er et skrekkvelde» konkluderte Dagbladet.228 Videre slo Dagbladet fast at det ikke var snakk 

om at Vietnam og deres allierte kambodsjanere «er kommet for å innføre mer menneskeverdige 

og demokratiske tilstander. Vietnam har intet demokrati å eksportere». Ifølge Dagbladet handlet 

invasjonen om «ren maktpolitikk» hvor «Vietnam ønsker å etablere seg som den dominerende 

makt i Sørøst-Asia». 

6. januar trykket Dagbladet nok en artikkel i Dudmans artikkelserie, denne med overskriften 

«Så ikke de dystre bildene».229 Dette var den første artikkelen i serien som tegnet et bilde av 

hverdagen for folket i Kambodsja under Røde Khmer. Dudman beskrev Kambodsja som en 

«kjempemessig arbeidsleir», som også var «midt inne i et av de store boligbyggeprosjektene i 

verden». Videre skrev han «hva jeg fant under de to ukenes rundreise i det nye Kampuchea – 

under streng oppsikt fra de styrende, men med god anledning til iaktakelser – var et uniformert 

liv i hardt arbeid ute på markene for de fleste kampucheanere». Til gjengjeld fikk de tilbake «i 

form av bedre boliger, regelmessig tildeling av klær og sikkerhet for å få tilstrekkelig mat». 

Deretter slo Dudman fast at «Jeg så ikke noe til de dystre bilder som var utmalt av de tusener 

av flyktninger som ikke holdt ut under nyordningen», og han hadde heller ikke sett noen «tegn 

på at regjeringskadre gav ordre eller at væpnete vakter passet på at de holdt arbeidstida».  

8. januar trykket Dagbladet en artikkel med overskriften «Hele Kampuchea er falt».230 

Artikkelen kunne slå fast at Phnom Penh, og snart hele landet var erobret. Dagbladet gjengav 
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meldinger fra opprørsfronten om at den «12.30 lokal tid i går tok kontrollen over Phnom Penh 

og styrtet statsminister Pol Pots 45 måneder gamle regime». Kinesiske kilder skulle videre ha 

bekreftet disse meldingene, og «Ifølge New York Times har regimets ledere flyktet til byen 

Battambang som ligger nordvest i Kampuchea». Prins Sihanouk hadde vendt tilbake til 

rampelyset, og Dagbladet siterte han på at «De forente nasjoner og alle land som verdsetter 

fred, uavhengighet, frihet og rettferdighet må fordømme deres [Vietnams] aggresjon mot 

Kampuchea, og støtte det ærlige demokratiske Kampuchea som ikke har noe annet ønske enn 

å få leve i uavhengighet og fred». 

I samme utgave, under overskriften «Full forvirring i FN», trykket Dagbladet en sak skrevet av 

Sven A. Ellefsen om hvordan maktskiftet i Kambodsja skapte forvirring i FN.231 Ellefsen 

kommenterte på Røde Khmers valg av Sihanouk som delegasjonsleder ved å hevde at det «viser 

mer enn noe annet hvor desperat situasjonen var for Pol Pot-regimet […] I løpet av de 45 

månedene etter at det revolusjonære regimet overtok og gjennomførte den mest dramatiske 

omveltningen verden har sett, har Sihanouk bokstavelig talt sittet i husarrest». Videre skrev 

Ellefsen at situasjonen for Norge og andre vestlige land i FN var vanskelig ettersom man 

«støtter det amerikanske synet om at det dreier seg om en intervensjon av en ytre makt som har 

krav på fordømmelse». Kombinert med dette standpunktet var det imidlertid ingen vestlige land 

som ønsket  å «markere seg som forsvarere av Pol Pot-regimet, og derfor råder det enighet blant 

vesgruppen[sic] om å ligge lavt å overlate terrenget til kinesere og sovjet-russere». 

9. januar, trykket Dagbladet en leder under overskriften «Farlig prinsipp» som kommenterte på 

situasjonen i Kambodsja.232 Dagbladet konstaterte at «Vi ser ingen grunn til å felle tårer over 

Pol pots regime, som nå sitter tilbake uten hovedstad og vel uten noen territorial basis i det hele 

tatt». Dette var imidlertid ikke poenget. Spørsmålet, slo Dagbladet fast, «er ikke om man liker 

det falne regimet eller ikke. Det saken gjelder er om man ved åpen utenlandsk intervensjon skal 

kunne gjennomtvinge avgjørende politiske og sosiale forandringer i et land». Det var dette som 

hadde skjedd, og det var dette som var spørsmålet man måtte forholde seg til hevdet Dagbladet. 

Dagbladet slo videre fast at «uansett den rolle Pol Pot-geriljaen har spilt, så er det den 

vietnamesiske militærmakt som har tvunget fram avgjørelsen», og spør så «hva blir det neste?». 

For Dagbladet kokte det ned til at «Det er jo adskillige regimer man kan mislike rundt i verden. 

                                                 
231 Ibid.  
232 Dagbladet 09.01.1979 
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Men så lenge det ikke dreier seg om en genuin frigjøringsfront, blir det ikke noe annet enn 

omveltninger fremtvunget utenfra med våpenmakt». 

Oppsummering av Dagbladets fremstillinger 

 

I Dagbladets dekning av Røde Khmers maktovertakelse i 1975 ble det omtalt som en triumf og 

avisen omtalte jubelscener da seieren var et faktum. Det ble raskt rettet en pekefinger mot USA 

og Dagbladet konstaterte at utviklingen i Kambodsja tydeliggjorde hvilke omfattende 

feilvurderinger USAs politikk hadde bygget på. Oppmerksomheten ble så rettet mot Sihanouk, 

hans rolle og mest av alt spekulasjoner i hvordan situasjonen i landet nå ville bli.  

I mai trykker Dagbladet beskrivende skildringer av overgrepene som angivelig skal ha funnet 

sted. Dagbladet viste ikke tegn på sensurering på noe vis av rapportene, og først etter 

gjengivelse av flyktningeberetningene poengterte Dagbladet at disse rapportene var basert på 

annenhåndskilder og kunne derfor ikke bekreftes. Dagbladet poengterte også, til tross for 

usikkerheten rundt troverdigheten på kildene falt rapportene sammen på de fleste områder.  

Dagbladet forsøker også tidlig å forstå hvorfor utviklingen var som den var og presenterte ulike 

forklaringer på evakueringen av byene med å peke på matmangel, satsningen på jordbruket og 

frykten for å ikke konsolidere makten uten en radikal omveltning. 

Allerede i 1976 presenterte Dagbladet hvordan folket i Kambodsja ble underkastet «jernhard 

disiplin» noe som tyder på at de ikke selv så noen grunn til å tvile på rapportene. Denne 

fremstillingen vekket imidlertid reaksjoner og gjorde at Dagbladet allerede i 1976 viste seg som 

en debattarena i debatten angående Kambodsja.  

Bjørn Gjelsvik, formann i Vennskapssambandet Norge – Kampuchea, fikk trykket en replikk 

hvor han kritiserte Dagbladets fremstillinger av Kambodsja. Han poengterte hvordan USA 

undergravde det nye regimet i Kambodsja, og kunne i tillegg opplyse om at folkeforflyttingen 

var for å løse matvareproblemet i landet.  

I sitt svar til formannen som de la trykket like ved hans innlegg slo de fast at de slett ikke hadde 

drevet hets, men gjenfortalt flyktningeberetninger. At Gjelsvik ikke aksepterer den 

fremstillingen får de ikke gjort noe med kommenterte Dagbladet. Dessuten konstaterte de til 
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slutt at han som medlem i sambandet er forpliktet til å gjengi alt slik Kambodsjas myndigheter 

ønsker.  

Dagbladet trykket videre rapporter fra Times, hvor dødstall ble estimert til en halv million og 

kommenterte på retningen regimet virket å gå i. I april 1976 kommenterte de på de harde 

virkemidlene lederne i Kambodsja brukte for å nå sine mål og spekulerte i bakgrunnen for dette. 

Mot slutten av 1976 var Dagbladet igjen en debattarena, og igjen var det en representant fra 

Vennskapssambandet Norge – Kampuchea involvert.  

Tor Halstvedt skrev en kronikk hvor han forsøkte å opplyse om hvordan situasjonen i 

Kambodsja var, særlig for dem som bare leste aviser på den ene siden av meningsspekteret. 

Han poengterte USAs involvering i landet og hvordan de hadde forsøkt og fortsatt forsøkte å 

undergrave Kambodsjas nye regjering. Han slo fast hvordan påstandene om massakrer var løgn, 

hvordan ingen selv hadde sett noe og konstaterte at Francois Ponchaud var upålitelig som kilde. 

Han kontret deretter med å vise til ulike kilder som underbygget hans argumenter.  

Halstvedts innlegg fikk ikke stå ubesvart og Alf W. Bakken tok for seg alle hans påstander og 

argumenterte mot dem, diskrediterte hans kildebruk i saken. Han slo avslutningsvis fast at det 

var Halstvedt som var svaret i spørsmålet om hvem som løy om Kambodsja.  

Dagbladet holdt fast på sin tolkning av hva som skjedde i Kambodsja helt frem til 1979 og 

Vietnams invasjon. Dagbladet slo gang på gang fast at man ikke kunne vite for mye med 

sikkerhet, men konstaterte også at basert på at opplysningene kom fra såpass ulike kilder, måtte 

det være noe i dem. Derfor kunne man vite noen trekk. Dagbladet hevdet at man kunne vite 

hvordan renset byene for å bygge et nytt samfunn, at dette skjedde under tvang og at antallet 

døde som en konsekvens av dette, naturlig nok måtte være ganske høyt. I Dagbladets øyne var 

det som hadde skjedd at et nytt tyranni hadde overtatt etter det gamle.  

Under dekningen av Kambodsja-høringen kommer dette standpunktet til syne ved hvordan de 

presenterte situasjonen og ved at de viet en gode del plass til å kommentere på situasjonen. 

Dagbladet trykket også fremstillinger av regimet hvor det ble presentert som folkemord og 

konstaterte etter høringen at terroren var bevisst politisk taktikk fra Røde Khmers side. 

Dagbladet viste seg i kjølvannet av høringen igjen som en debattarena, denne gang ved at Egil 

Ulateig fikk trykket kritikk av Dagbladets dekning av Kambodsja. Fredrik Wandrup, journalist 
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i Dagbladet svarte og tilbakeviste Ulateigs påstander og kritiserte både Ulateig og Røde Khmer-

regimets tilhengere for å være overdrevet kritiske mot flyktningene.  

Når Vietnam invaderer Kambodsja, er det aldri tvil fra Dagbladets side om hvorvidt det var 

invasjon eller opprør. Dagbladet konstaterte umiddelbart at det var en invasjon og at det burde 

fordømmes, ellers ville det potensielt åpne dører i fremtiden.  

Dagbladet var også tydelige på å understreke at fordømmelse av invasjonen ikke gikk imot 

fordømmelse av Pol Pots regime, og Dagbladet viker ikke på sitt eksisterende synspunkt om 

Røde Khmer.  

Samtidig med invasjonen og dekningen av dette, trykket Dagbladet også en artikkelserie, basert 

på vestlige journalisters besøk i landet, i desember 1978. Richard Dudman, forfatter av 

artiklene, i den ene artikkelen fast at han ikke hadde sett noe til de dystre bildene som var blitt 

presentert i vestlig media.  

At dette ble trykket parallelt med Dagbladets egen dekning av utviklingen i landet, med 

fordømmelse av Røde Khmer og Vietnam, tyder på at Dagbladet var opptatte av å være en 

debattarena.  
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Kapittel 8: Sammenligning og drøfting 

I denne gjennomgangen av de utvalgte avisene kommer det tydelig frem visse likhetstrekk, og 

mest av alt noen tydelige forskjeller. Det er verdt å merke seg at i den umiddelbare dekningen 

av maktovertakelsen i 1975, tenderte alle avisene mot å være positivt innstilt. Klassekampen 

gav sin fulle støtte og proklamerte at «deres seier er vår seier», Orientering omtalte 

«frigjøringen», Arbeiderbladet poengterte at landet endelig fikk fred og Dagbladet slo fast at 

befolkningen nå var «befridd». At avisene i så stor grad var samstemte på dette punktet er en 

naturlig konsekvens av det norske offentlighetens utvikling fra 1960-tallet nevnt i kapittel 2 (se 

side 9-11). Den sterkeste innflytelsen i denne sammenheng var også Vietnamkrigen, dens 

innvirkning på samfunnet.  

Mest av alt innebar denne offentligheten at man var mer negativt innstilt til USAs innblanding 

i andre land, og da særlig Indokina. At avisene fokuserte på at Kambodsja hadde kommet seg 

bort fra USAs klør, og så stod selvstendig utenfor koloniale innflytelser gjenspeiler dette. Som 

en mulig forklaring for denne positive fremstillingen må det også kommenteres at tre av de 

undersøkte avisene identifiserte seg med en grad av sosialisme. At imperialismen da gikk på et 

nederlag og et undertrykt land tilrev seg frihet var dermed en positiv utvikling, sett med 

sosialistiske øyne.  

Det var i den umiddelbare dekningen avisene stod nærmest hverandre i fremstillingen av det 

Røde Khmer-regimet. Fra mai 1975 og fremover skilte de fire avisene seg for en periode i to 

grupperinger. Enkelt sagt var det Arbeiderbladet og Dagbladet på en side og Klassekampen og 

Ny Tid på den andre.  

Arbeiderbladet var den første avisen som trykket noe vedrørende evakueringen av byene og om 

«kaos». Det ble imidlertid understreket at det var usikre rapporter, og det ble ikke gjort noe 

større ut av det, før utlendingene som hadde oppholdt seg i Kambodsja da Røde Khmer tok 

makten ble fraktet ut av landet i begynnelsen av mai. Samtlige aviser gjengav 

flyktningberetningene om hvordan bybefolkningen var jaget ut av byene, og at det var paniske 

scener like etter maktovertakelsen. Det var også i mai de første rapportene om sykehuspasienter 

som lå døende i sola dukket opp. Særlig Dagbladet og Arbeiderbladet gjengav beskrivende 

skildringer om evakueringa av byene, byer tømt for folk og beskrivelsene av sykehuspasienter 
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som ikke var blitt tatt hensyn til. Arbeiderbladet fortalte at det handlet om at landet skulle unngå 

matvarekrise, mens Dagbladet forklarte det med at befolkningen skulle bli bønder.  

Orientering hadde en minimal dekning av rapportene, men rettet pekefingeren mot USA og 

amerikanernes bombing av landet i forkant av maktovertakelsen som forklaring på eventuelle 

problemer i Kambodsja.  

I Klassekampen ble alle meldingene om panikk og døende sykehuspasienter avfeid som svart 

hets fra USA. Ettersom USA hadde tapt krigen, var meldingene i Klassekampens øyne kun et 

forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra deres egne ugjerninger i regionen, og undergrave 

det nye regimet i Kambodsja. Det var også i forbindelse med disse første store beskyldningene 

i mai at Klassekampen for første gang brukte argumentasjonen som skulle bli gjentatt i det 

uendelige i årene videre: ingen hadde sett noe selv. Dessuten hevdet de at alle påstandene som 

var blitt undersøkt hadde ført til avkreftelse av beskyldningene. Videre siterte Klassekampen 

som eneste av de undersøkte avisene, offisielle uttalelser fra det nye regimet som slo fast at 

evakueringen av byene både var nødvendig, og også nøye planlagt.  

Allerede i mai 1975 kan man altså ane konturene av hvordan fremstillingen av regimet skulle 

bli i årene fremover. Klassekampen avviste alle beskyldninger, både ved å peke på beretningene 

som upålitelige i form av at de var gjenfortellinger og ikke øyevitneskildringer og la sin lit til 

de offisielle uttalelsene fra det nye regimet selv. Orientering gjorde ikke noe særlig ut av 

meldingene annet enn å rette både pekefinger og langfinger i retning USA. Dagbladet og 

Arbeiderbladet gjenfortalte meldingene de hadde mottatt i beskrivende skildringer, men uten å 

nødvendigvis ta noe eget standpunkt over hvorvidt rapportene var sanne eller ikke. Begge 

avisene rapporterte om overgrep, men poengterte at meldingene var ubekreftede og i forlengelse 

usikre. 

Disse tendensene holdt seg det første året, men i 1976 virket Dagbladet å ha tatt standpunkt om 

at Røde Khmer-regimet begikk overgrep mot befolkningen, og de gjengav regelmessig 

beskrivelser av livet i Kambodsja som var preget av jernhard disiplin. 

Klassekampen endret ikke standpunkt om regimet, og avviste alle beskyldninger konsekvent. 

Arbeiderbladet tok ikke noe utpreget standpunkt før i 1977 da Gidske Anderson skrev en omtale 

av Ponchauds bok «Kambodsja – år null». Fra dette punktet er det tydelig at Arbeiderbladet, i 

likhet med Dagbladet, har tatt stilling til rapportene og lener seg i retning av å stole på dem. 
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Ny Tid, som først skrev om Kambodsja over et år etter nylanseringen, trykket da til gjengjeld 

en artikkel skrevet Bjørn Gjelsvik som gav inntrykk av at avisen hadde inntatt samme 

standpunkt som Klassekampen. I artikkelen avviste Gjelsvik alt av beskyldninger noe som står 

i en sterk kontrast til fremstillingen avisen skulle presentere, kun tre år senere. Egil Ulateig var 

ansatt som journalist i avisen og var hele perioden denne oppgaven har sett på en aktiv 

støttespiller av Røde Khmer-regimet. Dette vil nok ha virket inn på avisens fremstilling. Selv 

hevdet imidlertid Ulateig i et intervju med Øvrelid at Ny Tid aldri var noen stor tilhenger av 

Røde Khmer.233 

Det som er interessant med Ny Tids utvikling i fremstillingen av regimet er hvordan den 

tilsynelatende utviklet seg gjennom debatten som var i avisen i kjølvannet av Kambodsja-

høringen i 1978. Like etter høringen skrev Ulateig to artikler som kritiserte høringen og 

diskrediterte alle kildene som ble henvist til. Samtidig skrev Ulateigs kollega i Ny Tid, Kjetil 

Paulsen, en artikkel hvor han kritiserte både Kambodsja-høringen og den såkalte mothøringen 

for å være for ekstreme i sine forsøk på å vinne gjennom med sine synspunkter. Han forsøkte å 

legge frem et mellomstandpunkt som ikke stolte uten forbehold på noen av de motstridende 

standpunktene.  

Dette virket tilsynelatende å starte en prosess, og den ble etterfulgt av et leserinnlegg som 

berømmet at Ny Tid endelig stilte spørsmål i saken. Yngve Gauslå tok det hele enda et hakk 

videre og snudde debatten på hodet. Fremfor at overgrepene måtte bevises spilte Gauslå ballen 

over til forsvarerne av regimet og etterspurte dokumentasjon som motbeviste beskyldningene. 

Denne utviklingen toppet seg i fremstillingen av Røde Khmer-regimet etter dets fall i 1979. 

Beskrivelsene av vår tids største barbari og et regime som falt sammen som et korthus stod i 

sterk kontrast til dekningen like etter frigjøringen fire år tidligere. Hva som styrte denne 

utviklingen er vanskelige å kommentere på. En mulig forklaring kan være at Ny Tid, gjennom 

å muliggjøre en debatt, åpnet døren for å endre synspunkt.  

                                                 
233 Øvrelid, «Frå sosialistiske broderkyss til konservativ fordøming», 125. 
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Finner man igjen denne utviklingen i de andre avisene? Klassekampen er allerede poengtert 

som en stillestående aktør i sin fremstilling, men Dagbladet gikk enda raskere enn Ny Tid fra å 

være positivt innstilt til å fordømme regimet.  

Dagbladet bar større preg av å være en meningsbærer enn en arena for debatt ettersom de hvert 

fall fra 1976 og fremover avfeide stemmene som ytret seg positivt om situasjonen i Kambodsja. 

Dette blir eksemplifisert i dekningen av Kambodsja-høringen da Egil Ulateig kritiserte 

Dagbladets fremstillinger. Fredrik Wandrup svarte med å poengtere at Ulateig var en del av en 

gruppe parti-bundne marxist-leninister og gå hardt i mot hardt.  

Her kan man imidlertid kommentere at Dagbladet ikke kom med uberettiget kritikk. Tendensen 

i Dagbladets fremstilling av regime gikk i retning av å konsekvent avfeie kritikk. Man må dog 

ikke glemme at en leser av avisen var den som motsa kritikk fra Tor Halstvedt i 1976. I tillegg 

så var Dagbladet også åpne for å trykke innlegg som gikk imot hva de selv mente. Dette gir 

derfor inntrykket av at Dagbladet fungerte godt som en arena for debatt til tross for dens eget 

standpunkt og forsøk på å være en meningsbærer.  

Hvordan var så denne dynamikken i Arbeiderbladet? Arbeiderbladet viste seg som en arena for 

en debatt i 1977. Debatten var mer lik den i Dagbladet enn den i Ny Tid. Arbeiderbladets 

journalist Gidske Anderson la frem situasjonen slik hun så den, basert på kildene hun 

presenterte, og fikk kritikk for det. Et medlem av Vennskapssambandet Norge – Kampuchea 

tok debatten, også her. Det at en tredje person engasjerte seg og la frem et tredje standpunkt er 

interessant i vurderingen av avisen som debattarena. Anderson og i forlengelse Arbeiderbladet 

vek ikke i sin fremstilling av regimet, og fremstod dermed også som en meningsbærer i forhold 

til Kambodsja.  

Det faktum at Arbeiderbladet trykket innlegg som gikk stikk i strid med avisens egne 

synspunkter understreket også hvordan Arbeiderbladet opererte som debattarena. 

Som sagt var det lite nyanser å spore i Klassekampen, til tross for at det var den avisen som viet 

mest oppmerksomhet til spørsmålene rundt Kambodsja.  

Klassekampen er på mange måter den avisen som tydeligst bærer preg av å være en partiavis. I 

Klassekampen var det heller aldri noen form for debatt slik man så i Arbeiderbladet, Dagbladet 

og i Ny Tid. Det nærmeste man kom en slik debatt i Klassekampen, var da det ble trykket et 

innlegg av en anonym leser som kritiserte Klassekampen for å ikke gå langt nok i sin 



93 
 

fordømmelse av SVs partileder Berge Furre. Redaksjonen svarte på dette med å takke for 

korrigering og si seg enig i dette.  

At Klassekampen ikke var noen utpreget arena for debatt er interessant i denne sammenheng 

ettersom det kan sies å ikke bare vise til partiavisformatet, men også å reflektere partiets 

prinsipper om demokratisk sentralisme.234 Tanken om å ha en samlet front utad åpnet med andre 

ord ikke opp for en debatt i partiorganet Klassekampen. Den ble foretatt internt bak lukkede 

dører. 

Omtalen av Kambodsja-høringen fungerer som en stikkprøve i fremstillingene av Røde Khmer-

regimet og i Klassekampen var inntrykket av høringen et helt annet enn det var for de andre 

avisene. I Klassekampen ble høringen omtalt som «reaksjonens hittil største offensiv her i 

landet» og som et ledd i å forberede invasjon av landet. 

Klassekampen var heller ikke alene i å gå ut mot høringen ettersom Ny Tid, i form av Egil 

Ulateig også gikk hardt ut. Han hevdet høringen var ubalansert og hovedkritikken var i form av 

at høringen ifølge Ulateig ikke var opptatt av å avdekke om det var funnet sted et folkemord, 

men snarere hvordan det var foregått.  

Dette står i klar kontrast til hvordan Arbeiderbladet omtalte høringen. Konklusjonen som ble 

lagt frem i Arbeiderbladet var at høringen oppnådde det den ville, nemlig å avdekke situasjonen 

i Kambodsja slik den var. Avisen kommenterte ikke omfattende rundt høringen, men var tydelig 

i at det som foregikk i Kambodsja var forferdelig.  

Dagbladet hadde en omfattende dekning av høringen, men var ikke så utelukkende positive til 

høringens resultater som Arbeiderbladet var. Dagbladet var på tross av dette tydelige på hvor 

de stod, og skrev om overgrep, terror og henrettelser.  

 I dekningen av den vietnamesiske invasjonen og Røde Khmer-regimets fall fra makten er det 

interessant å se hvordan alle aviser, med unntak av Klassekampen nok en gang, har endret 

standpunkt. Dagbladet hadde snudd tidlig og fordømte Røde Khmer-regimet. Arbeiderbladet 

gjorde det samme. Det at også Ny Tid hadde snudd er imidlertid mer interessant. Anført av 

Steinar Hansson var fremstillingen av Pol Pots regime preget av beskrivelser som barbari, mens 

                                                 
234 Partimodell som la åpnet for debatt internt i partiet, men gjorde et poeng ut av å stå samlet bak felles 
standpunkter utad, etter diskusjonen internt hadde ledet til et standpunkt. Ikke lov å bryte med dette eller 
diskutere etter avgjørelsen var fattet. Se. Sjøli, Mao, min Mao, 89 
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invasjonsstyrkene fra Vietnam ble omtalt som frigjøringsstyrker. Ny Tid argumenterte også for 

at styrkene som hadde tatt makten mest sannsynlig hadde støtte i folket, ettersom det hadde 

styrtet Røde Khmers regime såpass raskt. De vegret seg noe for å ta standpunkt om Vietnam 

burde kritiseres eller om det var positivt at Røde Khmer var styrtet, men tonen angående Røde 

Khmer-regimet var snudd.  

Hvorfor snudde Ny Tid tvert om i sin fremstilling av regimet i 1979? Det var lite om noe nytt 

av informasjon som var kommet angående situasjonen i landet. Kambodsja-høringen i 1978 la 

frem hva man visste da, uten at dette hadde noen effekt på Ny Tids dekning av verken høringen 

eller regimet. Jeg viste til en mulig forklaring av dette tidligere i drøftingen i form av hvordan 

debatten i Ny Tid endret tonen. Var dette enste endring? Et annet mulig element denne 

retningsendringen i 1979, kan ha sammenheng med at Ulateig ikke lenger skrev for bladet 

ettersom han sluttet i Ny Tid på høsten i 1978. Interessant nok har Ulateig selv uttalt at han etter 

høringen(e) i 1978 mistet troen på Røde Khmer-regimet. Han hevder selv at hans hyllest av 

regimet i Ny Tid 18.mai var «den siste rosande» artikkelen han skrev om Røde Khmer.235  

Øvrelid hevdet i sin masteroppgave at Østviks hovedfagsoppgave hadde vist at Arbeiderpartiet 

og dermed også Arbeiderbladet var avventende og viet lite oppmerksomhet til Kambodsja.236 

Dette er en forenkling. Faktum var at Arbeiderbladet var relativt tydelige i sin omtale og 

fremstilling av Røde Khmer-regimet. 9.januar, kun to dager etter Røde Khmers fall fra makten 

slo Arbeiderbladet fast at «det ville være toppen av hykleri å late som om verden bør gråte av 

den grunn». Med standpunkt til invasjonene er de noe mer avventende, men fokuserer på at 

Røde Khmer-regimet nå var borte fra makten, og at dette var en god ting i seg selv. 

Arbeiderbladet fokuserte straks på at spørsmålet som nå var viktig var sentrert rundt utviklingen 

under den nyinnsatte regjeringen og hvordan vietnameserne ville forholde seg til nabolandet 

sitt.  

Ettersom Klassekampen var den eneste avisen som ikke aksepterte at Røde Khmer-regimet 

hadde begått folkemord eller i det minste grove overgrep mot sin egen befolkning blir man nødt 

til å spørre spørsmålet, hvorfor ikke? Det er mange, både utenforstående og involverte som har 

                                                 
235 Øvrelid, «Frå sosialistiske broderkyss til konservativ fordøming», 129 
236 Øvrelid, «Frå sosialistiske broderkyss til konservativ fordøming», 24-25 
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stilt seg dette spørsmålet. Hans Petter Sjøli slår i sin bok fast at det «å støtte Pol Pot var en 

naturlig konsekvens av ml-universets sammensetning».237   

Sigurd Allern, redaktør for Klassekampen fra 1969 – 1972 og 1979 til 1995, leder i AKP (m-l) 

1973 – 1975, samt sentralstyremedlem i samme parti fra 1975 til 1992, har selv i ettertid 

reflektert over Klassekampens ensidighet i dekningen av regimet. I boken Kildenes makt 

aksepterte Allern at «de økonomiske og sosiale problemene, volden og forfølgelsene i 

Demokratisk Kampuchea [ble] undervurdert, og til tider bagatellisert».238 Han slo videre fast at 

«Den kritiske distansen vis-à-vis vestlige og vietnamesiske kilder, ble ofte ikke brukt vis-à-vis 

Røde Khmer» og beklaget dette. Han påstår imidlertid også at Klassekampen «forsvarte 

revolusjonen i 1975 og svarte på kampanjene mot Demokratisk Kampuchea med en nødvendig 

og fornuftig kildekritikk av de verste overdrivelsene og propaganda-kampanjene». Satt på 

spissen, betyr dette da at Allern mener at de andre avisene gjennomgått i denne oppgaven ikke 

hadde redaksjoner som evnet å drive kildekritisk arbeid?  

Et siste poeng om Klassekampens dekning var det ofte brukte argumentet om at flyktningene 

ikke selv hadde sett noe. Argumentasjonen om at beretningene var upålitelige ettersom de 

baserte seg på annen, tredje, fjerde og femtehåndskildringer ble gjentatt jevnt og trutt gjennom 

alle årene Røde Khmer-regimet satt med makten.  

I forlengelse av dette var det også en partidelegasjon på besøk i Kambodsja kun måneder før 

Vietnams invasjon i 1978 og de så «ingen likhauger eller massegraver, slik det ble rapportert 

om i medier verden over».239 Kravet om nøytrale eller i det minste pålitelige kilder måtte ha 

sett overgrep eller massegraver med egne øyne var et krav som vanskelig kunne bli imøtegått 

når landet stengte seg fra omverdenen. De få som fikk innpass i landet reiste i regi av regimet 

selv og Pål Steigan, som selv møtte Pol Pot, erkjenner at det er mulig at de var «lettlurte og 

dumme» ved at de kom hjem etter sitt besøk i landet og kunne fortelle at de ikke hadde sett 

noen massegraver eller lignende.240  

 

 

                                                 
237 Sjøli, Mao, min Mao, 155 
238 Allern, Sigurd. Kildens makt: ytringsfrihetens politiske økonomi. Oslo: Pax forlag. 1996. 278 
239 Sjøli, Mao, min Mao, 151 - 152 
240 Steigan, Pål. På Den Himmelske Freds Plass: Om Ml-bevegelsen I Norge. Oslo: Aschehoug, 1985. 179  
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Kapittel 9: Konklusjon 

Hvordan var så fremstillingen av Røde Khmer-regimet på norsk venstreside? Oppgavens 

gjennomgang av de utvalgte avisene gjør at svaret på dette spørsmålet i et ord er: varierende.  

Klassekampen var den avisen som bar sterkest preg av å være en partiavis, og det var også den 

eneste avisen som ikke skiftet standpunkt ovenfor regimet. Fra erklæringen i 1975 om at «deres 

seier er vår seier!» til å rope høyt om hvordan Vietnam invaderte Kambodsja og måtte 

fordømmes så var aldri Røde Khmers status i Klassekampen truet.  

Orientering og Ny Tid holdt lenge på støtten til regimet og endret ikke standpunkt før utover i 

1978. Ny Tid virket å endre standpunkt gradvis, og man kan nærmest spore endringen fra og 

med 18. mai 1978 og frem til 1979. Når Røde Khmer-regimet så falt i januar 1979 markerte Ny 

Tid seg med å slå fast Pol Pots regime var et barbarisk regime.  

Arbeiderbladet var også vennlig innstilt innledningsvis, men endret tilsynelatende syn i løpet 

av 1977. Da Ponchauds bok ble presentert i Arbeiderbladet virket avisen å ha inntatt en ny 

stilling til Røde Khmer-regimet og boken til Ponchaud ble henvist til som bevis på at 

beskyldningene mot regimet stemte.  

Dagbladet var også positive innledningsvis. Dagbladet var imidlertid den avisen som endret 

standpunkt angående regimet først. Allerede i 1976 var fremstillingen av Røde Khmer-regimet 

i Dagbladet preget av rapporter om harde kår, henrettelser og overgrep. 

Med unntak av Klassekampen demonstrerte avisene seg også som debattarenaer og fremstod 

som åpne for debatt om Kambodsja. På spørsmålet om fremstillingen av Røde Khmer-regimet 

generelt var positiv på venstreside er svaret nei. Etter den umiddelbare dekningen som var 

preget av positive vinklinger, endret fremstillingene av regimet seg over til å bli, spørrende, 

skeptisk og til slutt fordømmende.  
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