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Folkmordet i Kambodja
Bakgrund
Kambodja var högkultur under tidig medeltid.
Blev Fransk koloni på 1800-talet. Del av Franska Indokina.
Japan under andra världskriget. Ger K självständighet 1941. De facto självständigt 1954.
Kungadöme under prins Sihanouk
Dras in i vietnamkriget.
1970 statskupp av Lon Nol. Blir allierat med USA.
USA bombar Ho Chi Minh-leden. Det gör USA impopulärt. Det minskar också de vietnamesiska inslagen i gerillan. Söker
delvis kinesisk, delvis egen väg. Vietnameser rensas ut.
Gerillan heter de röda khmererna
Gerillan leds av den franskutbildade Pol Pot.

Folkmordets bakgrund
• 1975 intar gerillan Pnomh Penh.
• Landet ska snabbt omvandlas till självförsörjande bondestat där medborgarnas identitet ska helt förknippas med det nya
samhället
• Landet byter namn till Kampuchea
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Folkmordet 1975-79
Omedelbart efter makttillträdet börjar de röda khmererna att omvandla samhället i sin egen riktning
K ska bli ett självförsörjande jordbrukssamhälle. Städerna töms på sin befolkning. Stadsbor dör i högre utsträckning.
Motståndare till kommunismen ska dö. - Bättre att tio vänner dör än att en fiende överlever. All administrativ personal m.m
dödas omedelbart
Religionen ett hinder- munkar och kloster utraderas. Cham tvingas konsekvent äta fläskkött
Samhället ska atomiseras dvs inte känna lojalitet med andra (t.ex släkt eller hemort).
Inga fängelser men massor av omskolningsläger.
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Svält är ett konsekvent terrormedel. Typ 34 människor ska dela på en skål ris.

Utlandets roll
Kambodja isoleras från omvärlden. Därför svårt att upptäcka folkmordet. Myrdals resa. Birgitta Dahl.
Vietnam är fientligt mot Khmer Rouge
Kina stödjer de röda khmererna- samma landsbygdsbas som hos maoismen
USA stödjer Vietnams fiender - därför erkänns staten.
1979 invaderas Kambodja av Vietnam. Marionett tillsätts (Heng Samrin). Khmererna drar sig tillbaka in i djungeln.
På 90-talet skakas De röda khmererna av inre stridigheter. En del förövare lämnas ut och ställs inför rätta bl.a Pol Pot.

Folkmord eller inte?
•Folkmordet i K hade primärt politiska orsaker. Politicide? Det fanns folkgrupper som drabbas hårdare. Räcker det?
•Avsikt? En stor del av folkmordet skedde på lägre nivåer och pga svält. Fanns avsikten?
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