
Bilaga 1 
Bakgrunden till Vietnamkriget går långt tillbaka i tiden1. Men år 1954 segrade Vietnam över 

Frankrike och ockupanterna drog sig ur landet. Det bildades då två sidor i Vietnam varav den 

nordliga sidan var kommunistisk och den sydliga var främjad av USA. Civilbefolkningen 

ansåg att regimen i syd var korrupt och det skapade missnöje i den delen av nationen, och pga. 

detta skapades Sydvietnams nationella befrielsefront, FNL som startade ett gerillakrig mot 

makthavarna. Detta var år 1960, och året efter sände John F Kennedy de första ”rådgivarna” 

(som Andersson, 1996, yttrar det) till Vietnam. Det resulterade i att det skapades en slags 

kontinuitet där soldater under hela 1960-talet oavbrutet skickades till Vietnam. Massmedia 

rapporterade om att det t.ex. pågick terrorbombningar samt övergrepp mot Vietnams 

befolkning och när 1960-talet nådde sitt slut, fanns det mer än en halv miljon soldater i landet. 

Kriget i Vietnam skapade en opposition mot nationella förhållanden och det resulterade i att 

det fanns en ”befogenhet” att göra uppror. Detta påverkade inte bara svenska ungdomar, utan 

det var en generell opinion i hela Västeuropa. (Andersson, 1996) 

 
De använde sig utav en slags övertalning, som handlade om att försöka ”väcka” människor för 

att de skulle ta del av etablissemanget och därefter bilda en opinion. Ser man till våldet, var 

det snarare problematiskt än strategiskt för en social-politisk rörelse som FNL. Enligt 

Salomon, (1996) skapade våldet negativa reaktioner och följden blev att de i vissa fall 

skrämde bort sina egna anhängare. Men samtidigt var det effektfullt, eftersom de fick 

uppmärksamheten som de strävade efter och med hjälp av massmedia fick de sin chans att 

påvisa det de protesterade mot. Verksamheten inom FNL bestod bl.a. av en administration 

som till stor del finansierades av medlemsavgifter och propagandaarbete i form 

av ”Vietnambulletinen”. FNL hade flera lokala smågrupper runt om i Sverige och pga. detta 

bildades DFFG (De Förenade FNL-grupperna) som verkade som en slags modersorganisation. 

Det var genom denna organisation som man fattade beslut och höll s.k. rikskonferenser. De 

små lokala grupperna utgjorde basen för DFFG, men innan dess måste de godkännas av 

DFFG:s stadgar för att kunna bli FNL-representanter. (Salomon, 1996) 

 

                                                
1 Till år 1858 för att vara exakt. Den primära konflikten handlade om att Frankrikes & Japans ockupationer av 
Indokina under olika tidsperioder, vilket gjorde att Vietnam motsatte sig. Frankrike besegrade till slut Japan, som 
efter det drog sig ur konflikten. (Andersson, 1996) 


