TEMA: VIETNAM KRIGEN

Tema: 40 år eft
Den 30. April 1975 kunne tropper fra Den nationale front
for befrielsen af Sydvietnam (FNL) hejse deres flag over
præsidentpaladset i Saigon, og det sydvietnamesiske styre kapitulerede. Dermed er det i år 40 år siden Vietnamkrigen sluttede. Samtidig er det også 50-året for krigens
officielle start, da de første regulære tropper fra den amerikanske hær sattes i land ved Danang den 8. marts 1965.

Vietnam Ajour vil med forskellige vinkler og
emner markere 40-året for krigens afslutning
som et gennemgående tema i dette års fire
numre af bladet.
I dette nummer ser vi tilbage med udgangspunkt i en ny amerikansk dokumentarfilm om
de sidste 24 timer under evakueringen fra
Saigon.

w

”De sidste dage i Vietnam” hedder en ny amerikansk dokumentarfilm om Saigons fald i 1975
Af Inger V. Johansen

)LOPHQHUDI5RU\.HQQHG\5REHUW.HQQHG\VGDWWHURJK¡
VWHGHVWRUURVSnGHQDPHULNDQVNH6XQGDQFHILOPIHVWLYDOVLGVWH
nU IRU VLQ LQGOHYHOVH RJ RULJLQDOH NOLS RJ HU QX LQGVWLOOHW WLO HQ
2VFDU
5RU\.HQQHG\EOHYI¡GWWUHPnQHGHUHIWHUPRUGHWSnVLQIDU
5REHUW .HQQHG\ GHU G¡GH HIWHU HW DWWHQWDW XQGHU VLQ SU VL
GHQWYDOJV NDPSDJQH L  5REHUW .HQQHG\ YDU SU VLGHQW
-RKQ).HQQHG\V\QJUHEURURJMXVWLWVPLQLVWHULGHQQHVUHJH
ULQJ5REHUW.HQQHG\YDULQG GWPRGVWDQGHUDINULJHQL9LHW
QDP RJ HW DI KDQV KRYHGEXGVNDEHU L YDOJNDPSHQ YDU DW YLOOH
DIVOXWWHNULJHQRJWU NNHGHDPHULNDQVNHWURSSHUKMHP
5RU\ .HQQHG\ KDU WLGOLJHUH SURGXFHUHW HOOHU LQVWUXHUHW DG
VNLOOLJHGRNXPHQWDUILOP+RYHGVDJHOLJWRPVRFLDOHVS¡UJVPnO
$,'6PHQRJVnRP$EX*KUDLEI QJVOHWL,UDNKYRUGHQDPH
ULNDQVNHK URJ&,$YDUDQVYDUOLJIRUWRUWXUDIRJPRUGSnLUD
NLVNHIDQJHU
,QVSLUDWLRQHQWLOILOPHQRPGHVLGVWHGDJHL9LHWQDPILNKXQL
SHULRGHQGD86$YDUYHGDWWU NNHVLJXGDI,UDNRJ$IJKDQL
VWDQ+XQKnEHUDWPDQYLOLQGVHDWPDQRJVnLGDJNDQO UHDI
HUIDULQJHUQHIUD9LHWQDPRJKHQYLVHUWLOGLVNXVVLRQHQRPKYDG
PDQVWLOOHURSPHG,6,6L0HOOHP¡VWHQRJI¡OJHUQHDIHWG\EHUH
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PLOLW UWHQJDJHPHQW+YDGHUH[LWVWUDWHJLHQ"VS¡UJHUKXQ
De sidste 24 timer
)LOPHQV IRNXV HU GH VLGVWH  WLPHU XQGHU GHQ DPHULNDQVNH
HYDNXHULQJDIWXVLQGHUDIDPHULNDQVNRJV\GYLHWQDPHVLVNPLOLW UW
SHUVRQHOVDPPHQPHGHWOLOOHDQWDOFLYLOHIUD6DLJRQGHQRJ
DSULOSULP UWGHQJUXSSHDIYLHWQDPHVHUHGHUKDYGH
VDPDUEHMGHWW WPHG86$
6DLJRQVIDOGYDUNXOPLQDWLRQHQSnHQVWRUVWLOHWRJRYHUUDVNHQ
GH KXUWLJ PLOLW U RIIHQVLY KYRU GHQ V\GYLHWQDPHVLVNH K U EOHY
O¡EHWRYHUHQGH$WGHWNXQQHJnVnVW UNWYDUOLJHRYHUUDVNHQGH
IRUDOOHNULJHQVSDUWHU
)LOPHQ VNLOGUHU IRUO¡EHW DI EHJLYHQKHGHUQH XQGHU HYDNXHULQ
JHQQ UPHVWPLQXWIRUPLQXWRJJLYHUHWVW UNWLQGWU\NDIVS Q
GLQJHUQHRJKDVWY UNHW
'HWWHOHGVDJHVDILQWHUYLHZVPHGQRJOHDIGHKRYHGSHUVRQHU
GHUVWDGLJHULOLYH)HNV6WXDUW+HUULQJWRQGDY UHQGHNDSWDMQL
GHQDPHULNDQVNHK UGHURUJDQLVHUHGHGHQKHPPHOLJHHYDNXH
ULQJDIHWEHW\GHOLJWDQWDOVROGDWHUIUDGHQV\GYLHWQDPHVLVNHK U
'HWO\NNHGHVRJVn5LFKDUG$UPLWDJHHQWLGOLJHUHHPEHGVPDQGL
)RUVYDUVPLQLVWHULHWVDPPHQPHGHQV\GYLHWQDPHVLVNIOnGHNDS
WDMQ.LHP'RDWXGVNLEHRPNULQJV\GYLHWQDPHVLVNHIO\JW
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efter krigen

QLQJHIUD6DLJRQ
USA-ambassadøren afviste, at Saigon kunne falde
0HVW DIVO¡UHQGH L ILOPHQ HU VNLOGULQJHQ DI GHQ QX
DIG¡GH*UDKDP0DUWLQ86$·VDPEDVVDG¡UL6\GYLHW
QDPIUDVRPLQGWLOGHWVLGVWHQ JWHGHDWLQGVH
DW6DLJRQNXQQHIDOGH,QGWLOGHQWLPHQ JWHGHKDQ
DWIRUEHUHGHVLNNHUWUDQVSRUWXGDIE\HQIRUGHPGHU
KDYGHVDPDUEHMGHWPHGDPHULNDQHUQH+HUILN6WXDUW
+HUULQJWRQVKHPPHOLJHHYDNXHULQJVWRUEHW\GQLQJ
)LOPHQV VYDJKHG HU PDQJOHQ Sn LQWHUYLHZV PHG
V\GYLHWQDPHVHUHVNULYHVGHULRPWDOHQDIILOPHQVDPW
DWGHQKHOWXQGODGHUDWV WWHEHJLYHQKHGHUQHLQGLHQ
EUHGHUHKLVWRULVNVDPPHQK QJ
1 VWHQDOOHLQWHUYLHZVLGRNXPHQWDUILOPHQHUPHG
VnNDOGWH µVN\OGEHW\QJHGH WLGOLJHUH DPHULNDQVNH PLOL
W UHHPEHGVP QGµ)LOPHQVVNLOGUHUVnOHGHVNULJHQV
DIVOXWQLQJHQDOHQHIUDHQDPHULNDQVNV\QVYLQNHO
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TEMA: VIETNAM KRIGEN
- FORTSAT

Debatten om Rory Kennedys ”Last Days in Viet
Nam” og Vietnam-krigen
Af Inger V. Johansen
Rory Kennedys dokumentarfilm om USA’s
sidste dage i Vietnam har fået bl.a. en række tidligere journalister baseret i Sydvietnam under
krigen til at rejse kritiske spørgsmål.
Rory Kennedys dokumentarfilm har affødt
en ny debat om krigen og dens afslutning blandt
tidligere krigskorrespondenter, Vietnamveteraner og fredsaktivister.
Brev til Rory Kennedy
En alvorlig kritik af filmen er blevet rejst i
et fælles brev stilet til Rory Kennedy af 34 tidligere krigskorrespondenter, samt af Frank Snepp,
CIA’s daværende chefanalytiker ved den amerikanske ambassade i Saigon. De kritiserer især to
forhold.
Det ene forhold er at filmen kan være med til
at give et alt for positivt indtryk af det sydvietnamesiske styre.
I filmen gøres Nordvietnam eneansvarlig for
brud på fredsaftalerne, der blev indgået i Paris i
januar 1973. Journalisterne ser dette som noget,
der kan tjene til at dække over de amerikanske
myndigheders og deres sydvietnamesiske allieredes fejl. Hverken Nordvietnam eller Sydvietnam overholdt fredsaftalen, skriver de.
Frank Snepp, kritiserer filmen for at ignorere, at det sydvietnamesiske styre under Nguyen
Van Thieu misrøgtede sit ansvar for situationen,
og henviser til Thieus flugt over hals og hoved
til Taiwan, ni dage inden Saigons fald.
USA’s medansvar
Det andet forhold er filmens fokus på Ford-
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regeringens anmodning den 10. april 1975 til
kongressen om 722 mio. dollars i ekstraordinær
støtte til Saigon-styret. Dette fremstilles i filmen
som ”en virkelig chance for at redde Sydvietnam
fra nederlag”. Noget der var helt usandsynligt
på dette tidspunkt - 20 dage inden Saigons fald.
Anmodningen om den ekstra støtte lignede
mere en symbolsk gestus uden praktisk betydning, mener de tidligere journalister.
Henry Kissinger, USA’s nationale sikkerhedsrådgiver fra 1969 - 1975 og udenrigsminister
1973 - 77, får lov til uimodsagt at fremføre dette
argument, der i virkeligheden dækker over hans
eget ansvar for forløbet i de senere år af krigen.
Hertil kommer, skrives der i brevet, at kongressens afslag på anmodningen i filmen illustreres med et klip fra en anti-krigsdemonstration, der umuligt kunne have foregået i 1975,
hvor anti-krigsbevægelsen var forsvundet fra
gaderne. Snarere var der i 1975 en så udbredt
krigstræthed i USA, at den havde nået den amerikanske kongres.
Men både klippet med anti-krigsdemonstranterne og kongressens afvisning af at bevilge hjælpepakken kan give et falsk indtryk af
medskyld i Sydvietnams sammenbrud.
Kritikerne håber på, at disse fejl stadig kan
rettes, sådan at filmen kommer til at give et så
korrekt og uforfalsket billede af krigens afslutning som muligt.

kendte aviser, pressebureauer og TV-selskaber
som bl.a. New York Times, Associated Press,
Newsweek, Voice of America, CBS, Time, BBC,
Far Eastern Economic Review. Mange af dem
har også skrevet bøger om krigen i Vietnam og
Cambodja mv.
De roser dog filmen for på bevægende vis at
skildre de menneskelige historier fra evakueringen - noget som journalisterne og Snepp også
selv oplevede - og for at der omsider er blevet
lavet en film om emnet.
Problemerne med den historiske skildring,
mener de hænger sammen med, at filmens intentioner reelt ikke er at forklare den politiske
historie, men derimod at fortælle om de bevægende menneskelige historier, der fandt sted i de
sidste dage inden Saigons fald.
Men dette, siger de, er ikke kun en akademisk diskussion. Nu - 40 år efter krigens afslutning - kan det forme offentlighedens opfattelse
af krigens afslutning på en måde, som ikke er
sket før.
Filmen risikerer dermed at give offentligheden et falsk billede af virkeligheden. Det er det
ikke kun den historiske sandhed, der lider skade, men også offentlighedens forståelse af vigtige politiske debatter om nutidige forhold, der
relaterer sig til de historiske erfaringer.
Brevet er offentliggjort på http://vietnamfulldisclosure.org den 25. Januar 2015.

Menneskelige historier
De 34 tidligere korrespondenter bag brevet
er en bred skare, der i sin tid arbejdede for store
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