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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka källor de två tidningarna Dagens Nyheter och New 

York Times använt sig av i bevakningen av Kambodja. Två dramatiska händelser är i fokus. 

Den första händelsen inträffade den 17 april då gerillarörelsen, Röda Khmererna, tågade in i 

Kambodjas huvudstad Phnom Penh och tog över makten. Kontakten med omvärlden bröts inom 

loppet av några timmar. Förvirringen kring vad som verkligen skett blev påtaglig i medierna. Ingen 

visste säkert vad som hänt. Den andra händelsen jag valt att studera är Vietnams invasion av Kambodja 

den 7 januari 1979 och störtandet av den då styrande kommunistregimen med Pol Pot som diktatorisk 

premiärminister. Inte heller under denna händelse fanns information att tillgå. Åren mellan dessa två 

händelser var Kambodja så gott som stängt för västerländska journalister och de få västerländska 

diplomater som blev inbjudna att besöka Kambodja, vittnade om en lyckad revolution och förnekade att 

det pågick folkmord under Pol Pots styre. Vilka källor använde sig den svenska tidningen Dagens 

Nyheter och den amerikanska tidningen New York Times av då de rapporterade om ett land där kontakten 

med västvärlden brutits? Undersökningen, en kvalitativ innehållsanalys av text och bild, har utförts 

samma datum som dessa händelser inträffat samt fem dagar efter. Studiens resultat visar att tidningarna 

valde alternativa källor till sitt publicerade material såsom rykten, spekulationer och analyser och att 

varken Dagens Nyheter eller New York Times valde att intervjua de tusentals kambodjanska flyktingar 

som flytt över gränsen till Thailand, där då båda tidningarna hade korrespondenter på plats. Under 1970-

talet fanns en utbredd oro för att det kalla kriget skulle bryta ut och konflikterna Kambodja påverkade 

denna maktbalans, då stormakterna på ett eller annat sätt hade intressen att försvara. Denna studie visar 

även att denna oro främst visade sig vara påtaglig i New York Times till skillnad från Dagens Nyheter, där 

den svenska biståndspolitiken var i fokus. Biståndspolitiken i Sverige var kanske också en anledning till 

att svenska diplomater och andra auktoritativa talesmän inte förmedlade en sanningsenlig bild av 

Kambodja. Vietnamkriget pågick i april 1975 och får mycket utrymme i båda tidningar, men av olika 

skäl. I USA för dess inblandning i Vietnamkriget och i Sverige för den starka vietnamvänliga och USA 

fientliga opinionen. Med mitt val av teori som främst består av Judith Butlers bok Krigets ramar. När blir 

livet sörjbart? (2009) söker jag visa att det journalistiska material som publicerades i Dagens Nyheter och 

New York Times om Kambodja under denna studies undersökningsperiod inte gjordes i syfte att öka 

läsarens närhet till nyheten, utan snarare att materialet ökade avståndet genom att tidningarna publicerade 

material som läsarna inte kunde känna närhet till, det vill säga identifiera sig med. 

Nyckelord: Biståndspolitik, Dagens Nyheter, Kambodja, Kampuchea, Källor, New York Times, Röda 

Khmererna.    
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1. Introduktion     

På 1970-talet fanns Indokina med på var och varannan förstasida i varje större nyhetstidning över hela 

världen. Anledningen till att denna del av Sydostasien ständigt hamnade på de flesta löpsedlar var ofta 

konflikter och misär. Kriget i Vietnam, oroligheter i Laos och det en gång så fredliga landet Kambodja som 

inte bara utsattes för tonvis av amerikanska bomber utan även för ett av vår tids största folkmord för att till 

slut bli invaderat av grannlandet Vietnam. Då Kambodja var så gott som stängt för västerländska 

journalister måste det ha varit svårt att få tillgång till information om vad som verkligen hände i landet. Än 

tydligare blev detta problem då de få västerländska diplomater och journalister som faktiskt blev inbjudna 

av de då styrande i Kambodja, rapporterade om ett land i utveckling. I studien studeras två specifika 

händelser. Den första händelsen inträffade den 17 april 1975 då gerillarörelsen, Röda Khmererna, tågade in 

i Kambodjas huvudstad Phnom Penh och tog över makten. Den andra händelsen jag valt att studera är 

Vietnams invasion av Kambodja den 7 januari 1979 och störtandet av den då styrande kommunistregimen 

med Pol Pot som diktatorisk premiärminister. Även denna händelse innebar ett maktskifte i Kambodjas 

regering och för varje maktskifte i Indokina påverkades maktbalansen mellan stormakterna, vilket i sin tur 

ledde till ökad oro för att ännu ett världskrig skulle bryta ut. 

1.1 Syfte  

Anledningen till att jag valt undersöka nyhetsrapporteringen från Kambodja är för att jag anser att det fanns ett 

globalt nyhetsintresse då hotet om det kalla kriget hängde som ett tungt orosmoln över hela världen vid denna 

tidpunkt. De två stormakterna USA och Sovjetunionen hade intressen i både Vietnam och Kambodja. Även 

Kina fanns med som allierad till Kambodjas kommunist regim. Under 1970-talets början leddes Kambodja av 

premiärministern tillika generalen Lon Nol, vars regering främst stöddes av USA, men även av Sovjetunionen. 

Den kommunistiska gerillarörelsen Röda Khmererna och deras politiska parti med Pol Pot i ledningen stöttades 

i sin tur av Kina och Vietnam hade Sovjet som bundsförvant. Krigen i Indokina påverkade således 

världspolitiken. Jag finner även att det kan vara av stort intresse att undersöka var dagstidningarna fick sina 

nyheter ifrån, då Röda Khmererna stängde alla kommunikationsvägar med omvärlden.  

Mitt syfte är således att undersöka hur de två dagstidningarna Dagens Nyheter och New York Times 

rapporterar om två specifika händelser i Kambodja under 1970-talet. Anledningen till att jag valt dessa två 

tidningar är för att de tillhör mainstream-pressen samt är politiskt oberoende och därmed kan anses vara 

relativt objektiva i dess nyhetsrapportering. Ett annat syfte med denna studie är även att analysera käll-läget 

i Kambodja under denna period då information var nästintill omöjlig att tillgå.  Denna informationsbrist 

uppstod på grund av att den kommunistiska Pol Pot-regimen stängt alla dörrar till omvärlden, så när som på 

den egentillverkade propaganda som regimen valde att dela med sig av till resten av världen. Hur hanterade 
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de båda dags-tidningarna situationen då kontakten med ett land i kris bröts? Jag ämnar undersöka om 

Dagens Nyheter och New York Times försökte finna andra källor till information, när kontakten med 

utrikeskorrespondenterna i Phnom Penh upphörde att fungera, eller om de båda tidningarna accepterade 

situationen och slutade att rapportera om Kambodja för att det inte fanns säkra informationskällor att tillgå?  

 

1.2 Frågeställningar 

Studiens frågor rör källorna: 

Vilka var källorna till de nyheter som rapporterades från Kambodja åren 1975 samt 1979?  

Vem eller vilka fick komma till tals i de publicerade texterna i Dagens Nyheter respektive New York 

Times?  

Gemensamma drag respektive skillnader i rapporteringarna i de båda tidningarna? 

 

2. Bakgrund 

Kambodja 1975: I samband med att Röda Khmererna tågar in i Phnom Penh den 17 april och tog makten, 

försattes de västerlänningar som fanns kvar i arrest på den franska ambassaden. Alla kontakter med 

omvärlden bröts inom loppet av några timmar. Dagstidningarnas förvirring var stor. Bristen på trovärdiga 

källor ledde till att de nyheter som publicerades i dagstidningarna till stor del baserades på rykten och 

spekulationer kring vad som hänt. De få som tog sig tid att intervjua och framför allt att lyssna på 

flyktingarnas berättelser insåg att det fanns en röd tråd som löpte genom alla dessa berättelser. Denna röda 

tråd visade sig senare att vara sanningen. En av de som tog sig tid var den katolske prästen Francois 

Ponchoud, som var fransk medborgare och som 1975 arbetade som missionär i Kambodja.1 Han talade det 

kambodjanska språket, khmer, flytande och var med på den sista konvojen med västerlänningar som efter 

tre veckors arrest på den franska ambassaden, skickades över till Thailand. Tillbaka i Frankrike arbetade 

han med flyktingar som lyckats fly från Kambodja. I Bosse Lindqvists radiodokumentär Tystnaden i 

Phnom Penh (1999)2, berättar Ponchoud att han, efter den kambodjanska revolutionen 1975, slutade att 

läsa nyhetstidningar för att han upplevde att de inte kunde förmedla en sanningsenlig bild av vad som 

hände i Kambodja. Han började intervjua kambodjanska flyktingar och insåg att dessa vittnesmål stämde 

överens, alla hade de en liknande historia att berätta. Ponchoud sammanställde intervjuerna och tio 

månader efter att Phnom Penh blivit invaderat av Röda Khmererna publicerades en artikelserie i den 

franska nyhetstidningen Le Monde. Artikelserien var skriven av Ponchoud och byggde på de kambodjanska 

                                                        
1 Lindqvist, Bosse. Tystnaden i Phnom Penh (1999) Sveriges Radio P1. 
2 Ibid. 
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flyktingarnas vittnesmål. Även efter denna publikation tvekade omvärlden.3 Både Bosse Lindqvist i 

Tystnaden över Phnom Penh (1999) och Peter Fröberg Idling i sin bok Pol Pots leende (2006) menar att det 

i stort sett bara fanns två informationskällor. Den ena var Röda Khmerernas egen radio och den andra var 

de människor som flydde över gränsen till Thailand. Propaganda eller vittnesberättelser. Flyktingarnas 

berättelser togs inte på något större allvar, utan ansågs vara fabricerade. Tidningen Det Bästa skrev en 

artikel från ett flyktingläger i Thailand som uppfattades som slarvig och sensationsartad av många.4 Denna 

artikel användes som argument för att ifrågasätta sanningshalten i flyktingarnas berättelser och så gjorde 

även den svenske ambassadören i Bangkok, Jean-Christophe Öberg. Under en intervju i TV berättade han 

om ett besök i ett flyktingläger i Thailand, där han menade att flyktingarnas berättelser var fabricerade 

utifrån artikeln i Det Bästa, just för att flyktingarnas vittnesmål och artiklarna i Det Bästa var identiska. 

Öberg menade att han hellre hade velat höra vad som hänt flyktingarna från Kambodja ”enligt deras egen 

uppfattning” och inte utifrån vad de läst i Det Bästa.5 Även den svenska biståndsministern tillika 

biträdande utrikesministern Gertrud Sigurdsen avfärdade alla dessa rykten om tvång och dödande i 

Kambodja som ”onyanserade skräckskildringar”.6 Den före detta talmannen i riksdagen, Birgitta Dahl, gick 

också ut offentligt och försvarade den kambodjanska revolutionen: 
Alla vet vi ju att mycket, ja kanske det mesta av det som nu sägs och skrivs om Kambodja är lögn och spekulation. Det 

var helt nödvändigt att evakuera Phnom Penh. Det var nödvändigt att snabbt få igång livsmedelsproduktionen och det 

skulle komma att kräva stora offer av befolkningen. Men det är ju inte det som är vårt problem. Problemet är att vi 

faktiskt inte har kunskaper, direkta vittnesbörd för att kunna avvisa alla lögner som sprids av Kambodjas fiender.7  
Detta uttalande gjordes cirka ett och ett halvt år efter att Phnom Penh utrymts av Röda Khmererna och de valt 

att stänga dörren till yttervärlden. Då dessa personer med auktoritativ samhällsställning vittnade om en lyckad 

revolution, var det då så konstigt att världen inte förstod att det begicks folkmord i Kambodja? De första 

svenskarna att besöka Kambodja efter att Röda Khmererna stängt dörren för kommunikationer med omvärlden 

1975, gjordes 1976 av Kaj Björk som då var Sveriges ambassadör i Kina, och Jan Lundvik från svenska 

utrikesdepartementet. De rapporterade om en lyckad revolution efter att ha kommit tillbaka till Sverige igen och 

menade att de inte trodde på uppgifterna att det begicks folkmord i Kambodja. Jan Lundvik medgav, i en senare 

intervju med Bosse Lindqvist, att det hade att göra med den starka Vietnam vänliga och USA fientliga 

opinionen i Sverige vid den tidpunkten. 
Vi hade väl alla i gruppen lite grann samma behov på hemmafronten, att det kanske inte fanns preliminärt något intresse 

av att resan skulle resultera i avslöjanden.[…]Man lärde sig helt enkelt att inte ge sig in i spekulationer. Det här var 

                                                        
3 Fröberg Idling, Peter Pol Pots leende (2006) Bokförlaget Atlas, Stockholm, s.251. 
4 Lindqvist, Bosse Tystnaden i Phnom Penh (1999) Sveriges Radio P1. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. Birgitta Dahls uttalande citeras från en debatt i Sveriges Radio, hösten 1976. Ljudbandet finns inte sparat, enligt Bosse Lindqvist. 
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factfinding, och även om man bara kunde hitta de fakta som regimen la framför en, så fick man ju då nöja sig med det, 

och överlåta de djupare analyserna till andra.8 

Huvudsyftet med deras resa var att erbjuda svenskt bistånd om fem miljoner amerikanska dollar till 

Kambodja.9 Kambodja avböjde det svenska biståndet till en början, vilket vid senare eftertanke passade 

svenska utrikesdepartementet utmärkt av den anledningen att det var valår i Sverige och den ”svenska 

regeringen hade inte råd med någon negativ Indokina-debatt”.10 Enligt Jan Lundvik, som då arbetade för 

utrikesdepartementet, ville Gertrud Sigurdsen ändå inte ha de röda khmererna i valrörelsen på grund av att 

man i regeringen var rädd att biståndsfrågan lätt kunde bli ”infekterad”, det vill säga att regeringen 

biståndspolitik skulle utsättas för borgerlig kritik.11 De få diplomater och journalister som blev inbjudna att 

besöka Kambodja bör alltså ha gjort det under förutsättning att de vid sin hemkomst endast rapporterade 

om det Kambodja som Pol Pot-regimen valt att visa dem. Detta dilemma som jag kallar ”inbäddad 

rapportering” kommer jag att återkomma till i teoridelen. Bosse Lindqvists radiodokumentärer från 

Sveriges Radio P1: En studie i borgerlighet - om svenska maoister, som sändes i tre delar år 1997: Östern 

är röd, Elitpartiet och Rebellerna, har bidragit till en för mig ökad insikt och förståelse för den svenska 

vänstervågen på 1960 och 1970-talet.12 Även dokumentärserien Sverige och Röda Khmererna som sändes i 

två delar år 1999: Tystnaden i Phnom Penh och I revolutionens hjärta, har bidragit till att redogöra för hur 

de få västerlänningar som fick komma in i Kambodja under denna tidpunkt uppfattade samt rapporterade 

om deras besök till omvärlden.13 Ingen annan demokrati i världen besökte Kambodja lika många gånger 

som svenskarna gjorde under Pol Pot-regimen, enligt Bosse Lindqvist.14  

Boken Kampuchea mellan två krig (1979), skildrar Vänskapsföreningen Sverige-Kampucheas resa till 

Kambodja 1978.15 På denna resa medverkade Jan Myrdal, Marita Wikander, Hedda Ekerwald samt Gunnar 

Bergström och det är dessa fyra personer som skrivit denna bok. Tre av dessa fyra personer figurerar även i 

Bosse Lindqvists radiodokumentär Tystnaden i Phnom Penh (1999). I denna bok lovordas revolutionen och 

ger flera goda belägg för mitt val av teori. Historikern Kim Salomon menar i sin bok Rebeller i takt med 

tiden (1996) att det fanns en krigströtthet i USA med tanke på det utdragna Vietnamkriget som gjorde att 

medierna anpassade sig efter den.16 Denna trötthet bör då kanske legat till grund för att den amerikanska 

opinionens reaktioner inte blev stakare än de blev då Röda Khmererna tog makten i Kambodja 1975. 

 

                                                        
8 Lindqvist, Bosse Tystnaden i Phnom Penh (1999) Sveriges Radio P1. 
9 Ibid. 
10 Lindqvist, Bosse Tystnaden i Phnom Penh (1999) Sveriges Radio P1. Intervju med Jan Lundvik. 
11 Ibid. 
12 Lindqvist, Bosse, En studie i borgerlighet- om svenska maoister (1997) samt Sverige och Röda Khmererna (1999) Sveriges Radio P1. 
13 Ibid. 
14 Lindqvist, Bosse, Tystnaden i Phnom Penh (1999) Sveriges Radio P1. 
15 Bergström, Gunnar m.fl. Kampuchea mellan två krig (1979) Ordfront, Stockholm. 
16 Salomon, Kim, Rebeller i takt med tiden (1996) Tiden Athena (Rabén Prisma) Stockholm, s.311. 
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3. Tidigare forskning 

Judith Butler har i sin bok Krigets ramar. När blir livet sörjbart? (2009) ,17 med hjälp av bland annat 

bildanalys, forskat kring hur distinktionen mellan olika kategorier av människor blivit ett vapen i den 

samtida krigföringen.18 Butler analyserar även ur ett idéhistoriskt perspektiv kring varför människan 

uppfattar andra människor på ett visst sätt, vilket jag anser har varit av stor betydelse i denna studie för att 

öka förståelsen till hur medierna framställer de kambodjanska medborgarna. Edward W. Said har i boken 

Orientalism (1978),19 forskat kring hur västerländska normer skapat idén om orienten som lett till 

uppfattandet av vi och de. Kjell Östbergs bok 1968- När allting var i rörelse (2002)20 har varit intressant 

för denna studie i syfte att ge en bra inblick i bakgrunden till Sveriges vänsterrörelser under 1960- och 

1970- talet. Detsamma gäller Kim Salomons bok Rebeller i takt med tiden (1996).21 Ben Kiernans The Pol 

Pot Regime (2002)22 och Peter Fröberg Idlings Pol Pots leende (2006)23 har hjälpt mig att förstå hur Röda 

Khmererna lyckades ta makten i Kambodja 1975 samt gett mig en historisk kontext kring vad som hände i 

landet innan och under Pol Pots regim. Jag har valt dessa två verk för att båda författarna rest runt i 

Kambodja och intervjuat kambodjaner samt för att de förstår och talar det kambodjanska språket, khmer. 

Jag menar att om författarna kan undvika att använda sig av tolkar kanske de kan ge en mer sanningsenlig 

berättelse än om informationen ska gå genom ytterligare en mun. Vidare har Ben Kiernan bedrivit 

forskning kring Kambodjas nutidshistoria sedan 1978. Han sympatiserade till en början med Pol Pots 

regim, men efter att ha intervjuat kambodjanska flyktingar 1978, och därmed hört om vad som hänt i 

Kambodja efter den så kallade befrielsen, så uppenbarade sig verkligheten för honom och gjorde att han 

tog avstånd från den regimen.24 Peter Fröberg Idling har även figurerat i en för mig mycket intressant 

debatt i Aftonbladet år 2006, där han och flera andra debattörer bland annat kritiserar Jan Myrdals 

oförmåga att erkänna att resan han gjorde till Kambodja 1978 tillsammans med de tre andra svenskarna 

från Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea, var en resa i förnekelse.25 Det har gjorts mycket forskning 

kring rapporteringen från Vietnamkriget av både text och bild, men om Kambodja har jag bara hittat 

uppsatser som inte alls berör mitt ämne. Jag har däremot hittat en uppsats som är en kvalitativ bildanalys 

och den heter Bilden av Tet-offensiven - En analys av bildmaterialet från tidningarna Life, Se, Expressen 

och Aftonbladets bilder från Tet-offensiven under Vietnamkriget i februari månad 1968, och är skriven av 
                                                        
17 Butler, Judith, Krigets ramar, När är livet sörjbart? (2009) Tankekraft Förlag, Stockholm. 
18 Ibid. 
19 Said, Edward W. Orientalism (1978), Ordfront, Stockholm.   
20 Östberg, Kjell, 1968- När allting var i rörelse (2002) Prisma i samarbete med Södertörns högskola, Stockholm. 
21 Salomon, Kim, Rebeller i takt med tiden (1996) Tiden Athena (Rabén Prisma) Stockholm. 
22 Kiernan, Ben. The Pol Pot Regime (2002) Yale University Press, New Haven och London. 
23 Fröberg Idling, Peter. Pol Pots leende (2006) Bokförlaget Atlas, Stockholm. 
24 http://www.marxistarkiv.se/indokina/kambodja/vad_gick_fel.pdf (hämtad 2012-05-02). 
25 Myrdal, Jan, ”Jag såg inget massmord”, Aftonbladet (2006-03-28) samt Fröberg Idling, Peter, ”Myrdal, du har ingenting lärt på 25 år”, 
Aftonbladet (2006-03-30). 
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Magnus Karlsson för Högskolan Halmstad (2008).26 Jag har skrivit en B-uppsats i Idéhistoria på Södertörns 

högskola (vt-2011) som heter Kambodja enligt Kampuchea, en analys av tidskriften Kampuchea under 

åren 1977, 1978 och 1995.27 I den uppsatsen gjorde jag en enklare text- och bildanalys av hur tidskriften 

Kampuchea beskrev situationen för folket i Kambodja under åren 1977 och 1978, för att sedan jämföra 

med hur den framställdes i samma tidskrift i 1995- års upplaga. 

 

4. Teori 

4.1 Orientalism 

Hur vi uppfattar andra människor kan förklaras med den orientalism som Edward W. Said diskuterar i 

boken Orientalism (1978).28 Said menar att européerna skapat begreppet orienten genom en uppdelning 

mellan västerlandet och orienten eller vi och de. Västerlandet har med sin självutnämnda överlägsenhet 

skapat normer för de akademiska diskurser som ligger till grund för vad som ska uppfattas som orientaliskt 

samt vad som ska uppfattas som västerländskt, vilket gör att avståndet mellan vi och de ökar genom att vi-

känslan förstärks. Peter Fröberg Idling nämner också hur denna omedvetna uppdelning av vi och de, 

skyddat honom själv från att komma för nära den fruktansvärda verklighet som rådde i Kambodja under 

1975-1979. Denna för Fröberg Idling känslosamma stund upplever han vid ett besök av det ökända 

fängelset Tuol Sleng, eller s-21 som det då hette. Till detta fängelse, som innan den så kallade befrielsen 

1975 varit en skola, skickades tusentals av Röda Khmerernas fångar för förhör, innan de torterades till 

döds. På väggen där alla de avrättades bilder hänger fanns en bild av en liten pojke. Fröberg Idling 

beskriver hur denna bild känslomässigt påverkade honom: 
Ett fotografi blir kvar i minnet. Jag kan frammana det när som helst. Det är en bild av en liten pojke. Han är knappast mer 

än fem år gammal. En folkets lille fiende. Pojken är mycket lik min lillebror som barn. Den berövar mig mitt sista 

omedvetna försvar. Den omedvetna uppdelningen av vi och de. Jag sätter mig på trappan till en av byggnaderna och 

gråter.29 

4.2 Judith Butler 

Om man som människa inte uppfattar eller för den delen erkänner de personer som omnämns i medierna 

som levande människor, utan känner ett slags mänskligt avstånd, en likgiltighet till dessa människor, är det 

då lättare att avskärma sig från verkligheten? Vad är anledningen till att medierna ibland tycks öka 

avståndet mellan människa och mediet, då mediernas nyhetsvärdering i de flesta fall söker nyheter som 

                                                        
26 Karlsson, Magnus, Bilden av Tet-offensiven – En analys av bildmaterialet från tidningarna Life, Se, Expressen och Aftonbladets bilder från Tet-
offensiven under Vietnamkriget i februari månad 1968 (2008) Högskolan Halmstad, Sektionen för lärarutbildning. 
27 Falk, Kristina, Kambodja enligt Kampuchea, en analys av tidskriften Kampuchea under åren 1977, 1978 och 1995 (2011) B-uppsats i Idéhistoria, 
Södertörns Högskola. 
28 Said, Edward W. Orientalism (1978) Ordfront, Stockholm.  
29 Fröberg Idling, Peter. Pol Pots leende (2006) Bokförlaget Atlas, Stockholm., s.209f. 
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minskar avståndet mellan mottagaren och mediet? Under Vietnamkriget startades stora folkrörelser upp i 

både USA och Sverige. Kanske var det så att politikerna ville undvika en upprepning av denna folkrörelse 

under krigen i Kambodja 1975 då biståndsfrågan ”lätt kunde bli infekterad” och den svenska regeringen 

inte ville ha någon borglig kritik av deras biståndspolitik innan riksdagsvalet valet 1976? Enligt den 

amerikanska professorn i retorik, Judith Butler som har skrivit boken Krigets Ramar-När är livet sörjbart? 

( 2009), bygger erkännandet av levande subjekt på vår epistemologiska förmåga dvs. frågor om kunskap 

och grunderna för vårt vetande samt hur vi kan veta något.30 Alltså skapas människans förmåga att begripa 

inom de normer som kvalificerar ett liv för att vi ska kunna antingen erkänna eller uppfatta livet som 

sådant. Normerna för vad som kvalificerar subjektet till ett erkännande som ett liv ändras med historien i 

tid och rum. Erkännandet går ut på att vi begriper att subjektet är värdigt ett liv, men att normerna som gör 

liv värdiga att skydda och sörja är föränderliga. Butler menar att dessa normativa ordningar är beroende av 

olika maktfunktioner. Butler understryker att erkännandet alls inte är en egenskap som endast vissa 

människor besitter, utan är ett resultat av normernas skapelse.31 Med andra ord så menar Butler att 

människor först med hjälp av normgivande betingelser måste begripa att en annan människa är värd att 

uppfattas som en levande varelse för att sedan kunna ge denne ett erkännande. Erkännandet betyder att en 

människa erkänner att den andra människan också är av kött och blod, liksom denne själv. Jag menar att 

denna teori kan hjälpa till att förklara hur mottagarna, vilka i detta fall består av läsare, kan distansera sig 

till den information som sändarna, vilka i denna studie består av Dagens Nyheter och New York Times, 

försöker förmedla. Detta kan även ha betydelse för hur de båda tidningarna förmedlar bilden av Kambodja 

och kambodjanerna. Om tidningarna producerar material från Kambodja som bidrar till att läsarna inte 

känner närhet till varken texterna eller de människor som texterna handlar om kan det kanske finnas en 

orsak bakom detta val av producerat material. I denna undersökning skulle bristen på tillgång till nyheter 

och bilder från Kambodja troligen vara en avgörande faktor kring valet av text och bild i det publicerade 

materialet. Nyhetstidningarna hade antagligen inte så stor valfrihet, då omfattningen av publicerbart 

material var ytterst begränsat. Begränsningen som i de flesta fall bestod av tillgång till information direkt 

från Kambodja, men det betydde inte att de flyktingar som lyckats fly över gränsen till Thailand inte hade 

information att dela med sig av till omvärlden. Butler diskuterar problemet med begränsad tillgång till 

information och hur den kan påverka den allmänna responsen på fruktansvärda händelser såsom krig. 
Det är kanske viktigt att komma ihåg att ansvarighet kräver responsivitet, och att responsivitet inte enbart är ett subjektivt 

tillstånd, utan ett sätt att ge respons på det som vi har framför oss med de resurser som finns tillgängliga för oss. Vi är 

redan sociala varelser, som reagerar inom ramen för komplicerade sociala tolkningar både när vi känner fasa och när vi 

inte gör det alls. Vår affekt är aldrig enbart vår egen: affekt är från början, överförd från någon annanstans. Den gör oss 

                                                        
30 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (2005) 
Studentlitteratur, Lund, s.20. 
31 Butler, Judith, Krigets ramar, När är livet sörjbart? (2009) Tankekraft Förlag, Stockholm, s.17. 
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benägna att uppleva världen på ett visst sätt, att släppa in vissa dimensioner av världen och att motstå andra. Men om en 

respons alltid är en respons på ett upplevt tillstånd i världen, vad är det som tillåter somliga aspekter av världen att bli 

möjliga att uppleva och inte andra? 32 

Vidare tar Butler även upp ett centralt dilemma som uppdagades i samband med Irakkriget. Butler 

formulerade förvisso detta problem i en annan kontext, men som jag menar även kan användas i denna 

studie. Istället för att kalla detta fenomen ”inbäddade reportrar” som Butler kallar det, kallar jag fenomenet 

”inbäddad rapportering” eftersom att det i detta fall främst var diplomater som rapporterade från deras 

resor till Kambodja, och inte journalister. 33 

5. Metod 

5.1 Källbeskrivning 

Jag söker att göra en jämförande studie i form av en kvalitativ innehållsanalys av tidningstexter i den 

amerikanska nyhetstidningen New York Times(NYT) samt den svenska nyhetstidningen Dagens 

Nyheter(DN). I studien har totalt 155 texter och 81 bilder studerats. De texter jag valt ut till min 

undersökning är de texter som jag anser ha ett samband med befrielsen av Kambodjas huvudstad Phnom 

Penh i april 1975, då Röda Khmererna tog makten, samt de texter som handlar om Vietnams invasion av 

Phnom Penh i januari 1979, då Röda Khmererna förlorade makten. Följaktligen kommer jag även att göra 

en analys där jag granskar hur helsidan ser ut där dessa specifika texter publicerats samt om det finns bilder 

som har publicerats med texterna. Jag har granskat dessa två tidningar samma datum som dessa händelser 

sker samt fem dagar efter. På grund av tidsskillnader händer det under vissa datum att de båda medierna 

inte hunnit erhålla dessa nyheter samma dag som händelserna inträffat. Slutsatsen jag drar av detta är att 

nyheterna inte hann anlända till tidningarna innan de gick i tryck. Eftersom att tidsskillnaden mellan New 

York och Kambodja är elva timmar och den mellan Sverige och Kambodja endast är fem timmar kan det 

bidra till att NYT hinner få med det som rapporteras från Kambodja i samma dags tidning, eller tvärtom. 

5.2 Kvalitativ innehållsanalys 

Jag ämnar använda kvalitativ innehållsanalys som metod. Valet av denna metod grundar jag på materialet 

jag använt mig av i denna studie, vilket består av flertalet texter och bilder i nyhetstidningarna DN och NYT 

samt för att innehållet i texterna inte spelar någon avgörande roll för denna studies resultat. Det är även av 

den anledningen som jag valt bort den diskursanalytiska metoden. Jag ämnar använda mig av Göran 

Bergströms och Kristina Boréus (red.) bok Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys (2005). Jag kommer att undersöka antalet texter, vilken genre de tillhör, eventuella 

                                                        
32 Butler, Judith, Krigets ramar, När är livet sörjbart?(2009) Tankekraft Förlag, Stockholm, s.55.  
33 Butler, Judith, Krigets ramar, När är livet sörjbart? (2009) Tankekraft Förlag, Stockholm, s 68. 
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bilder och dess källor, vem det är som skriver texterna samt vilka källor som uppges. Eftersom att det är 

källorna till nyheterna jag söker, har jag valt att inte analysera texterna ingående, utan koncentrerat mig på 

att undersöka var informationen kommer ifrån samt vem som får komma till tals i de två olika 

nyhetstidningarna. Jag har valt att studera vissa texter mer ingående och detaljerat, medan andra texter 

endast erhåller en kortare presentation. Valet grundar jag på nyhetens relevans för denna studie. Med 

relevans menar jag om texten berör händelserna som jag valt att undersöka samt om källor i texten 

framkommer eller inte, om skribenten presenteras samt om texterna innehåller information som styrker min 

tes om att det fanns källor att tillgå, men att de båda tidningarna valde att inte använda sig av dem. Jag har 

valt att sammanställa samtliga källor från båda dagstidningarnas alla dagar som undersökningen utgör. 

Redovisningen av dessa källor görs i en bilaga i form av tabell för att tydliggöra vilka källorna är och var 

de rapporterar ifrån. 

6. Resultat I 1975 

Den 17 april 1975 tågar den kommunistiska gerillarörelsen Röda Khmererna in i Phnom Penh och besegrar 

den USA- stödda Lon Nol regimen som styrt landet under det fem år långa inbördeskriget. Till en början 

hyllas den så kallade befrielsen, men bara efter några timmar bryts kontakten med omvärlden. Tystnaden i 

Kambodja förvirrar omvärlden, ingen vet riktigt säkert vad som hänt. 

6.1 DN:s nyhetsrapportering om Kambodja under perioden 17‐22 april 1975. 

17 april 

På förstasidan citeras prins Norodom Sihanouk då han meddelar från sin exil i Peking att han tycker att den 

kambodjanska regeringens generaler bör hängas.34 Nyheten om Phnom Penhs så kallade befrielse har ännu 

inte hunnit komma fram DN:s nyhetsredaktion. Däremot rapporterar DN:s egen korrespondent som är på 

plats i Kambodja, Sven-Erik Sjöberg, att raketer faller över Phnom Penh samt att stadens gator ligger öde. 

Han skriver också att folk är oroliga för att strider snart kommer att utbryta på gatorna Phnom Penh.35 Det 

finns ett pratminus i denna text och det är en sexårig kambodjansk pojke.36 Kurt Mälarstedt, DN:s 

korrespondent i Washington rapporterar om hur USA:s regering uppfattar situationen Kambodja.37 

Mälarstedts andra artikel handlar mest om prins Sihanouk och där nämns även AP samt den jugoslaviska 

nyhetsbyrån Tanjug som källor.38 Prins Sihanouk förekommer för övrigt i flera artiklar där han får mycket 

plats för egna uttalanden i form av pratminus och citat. I en artikel som är skriven av DN:s korrespondent i 

Peking, Göran Leijonhufvud, uppges att prins Sihanouk träffat den svenske ambassadören i Kina, Kaj 

                                                        
34 Mälarstedt, Kurt, ”Sihanouk avvisar bud om vapenvila”, DN, 17 april 1975. 
35 Sjöberg, Sven-Erik, ”Raketer regnar över tomma gator”, DN, 17 april 1975. 
36 Ibid. 
37 Mälarstedt, Kurt, ”Sihanouk avvisar bud om vapenvila”, DN, 17 april 1975. 
38 Mälarstedt, Kurt, ”Sihanouk vägrar vapenvila”, DN, 17 april 1975. 
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Björk, som på uppdrag av Sveriges regering är i Peking för att erkänna prins Sihanouks regering som den 

numera enda lagliga regeringen i Kambodja.39 I en annan artikel rapporterar DN:s korrespondent i 

Bangkok, Bengt Albons.40 Albons skriver om Phnom Penh på ett mycket detaljerat sätt vad det gäller 

stadens lidande civilbefolkning, arméernas stridsstrategier där även gerillaarméns artilleri omnämns med en 

exakt kaliber i millimeter. Albons uppger AFP:s korrespondent Claude Juvenal i Phnom Penh som källa. 

Det finns även tre bilder till dessa texter. En bild på en leende prins Sihanouk, en på militärer som skjuter 

med ett större vapen samt en karta över Phnom Penh. Inga källor uppges. 

18 april 

Nyheten om Röda Khmerernas intåg i Phnom Penh har nu nått DN:s nyhetsredaktion, och tar nästan upp 

halva förstasidan med text och en två år gammal bild på de nya kambodjanska ledarna tillsammans med 

prins Sihanouk och hans fru. Ingen källa uppges till bilden. Prins Sihanouk är i Peking och därifrån 

rapporterar DN:s utsände Göran Leijonhufvud. 41 En helsida i tidningen tillägnas Phnom Penhs befrielse. 

DN:s Korrespondent i Phnom Penh, Sven-Erik Sjöberg, beskriver Röda Khmerernas segertåg.42 Han 

skriver med inlevelse och känsla. Han är helt enkelt med där det händer och det märks väl i texten. De 

källor han nämner är en korrespondent från NYT, Sydney Schanberg, några korta utrop från soldater samt 

en före detta juntamedlem från den besegrade regimen som inte namnges, men vars uppgivenhet citeras. En 

annan artikel är ett översatt meddelande från den kambodjanska radion som består av ”segrarnas egen 

sammanfattning”. Den är skriven av Bengt Albons, DN:s utsände i Bangkok.43 Vidare finns det en 

faktaruta med de senaste 25 årens händelser och årtal som DN anser viktiga för Kambodja.44 Ett flygfoto 

över Phnom Penh samt en karta över Indokina är de bilder som hör till texterna. Inga källor uppges. På 

nästa sida fortsätter Kambodja att dominera utlandsnyheterna tillsammans med Vietnam. En artikel har 

DN:s egen korrespondent i Washington, Kurt Mälarstedt, skrivit och den fokuserar på hur händelsen i 

Kambodja tagits emot i USA.45 Källor som nämns är NYT och UPI. Under denna artikel kan man lite kort 

läsa om hur nyheten tagits emot i omvärlden. Där uppges AP, AFP, UPI samt Tass som källor. I en annan 

notis presenteras de nya Kambodjanska ledarna med text och bild. Inga källor uppges. En annan notis 

handlar om forna ledare som flytt Kambodja. Bilden visar ”juntaledaren” Long Boret och källa till texten är 

den japanska nyhetsbyrån Kyodo. På ledarsidan finns en text som är signerad OS. 46 Han skriver att det nu 

med den nya regimen, finns hopp om framtiden för kambodjanerna.47 Där finns även en bild som är tagen 

av Sven-Erik Sjöberg. Den föreställer en kambodjan, antagligen militär, som ger mat till en skara barn som 

                                                        
39 Leijonhufvud, Göran, ”Sihanouk vill bli resande ambassadör”, DN, 17 april 1975. 
40 Albons, Bengt, ”Blodiga gatustrider väntas i Phnom Penh”, DN, 17 april 1975. 
41 Leijonhufvud, Göran, ”Sihanouk i Peking: Jag blir som kungen av Sverige”, DN, 18 april 1975. 
42 Sjöberg, Sven-Erik, ”Först kom mc-soldat med fana”, DN, 18 april 1975. 
43 Albons, Bengt, ”Segerrus i radion efter befrielsen”, DN, 18 april 1975. 
44 Osignerad, ”25 år av omvälvningar innan friheten nåddes”, DN, 18 april 1975. 
45 Mälarstedt, Kurt, ”Ford känner ’medlidande’”, DN, 18 april 1975. 
46Santesson, Olof, var utrikesredaktör på DN i april 1975. 
47Santesson, Olof, ”Överlevandet/När vapnen tystnar”, DN, 18 april 1975. 
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står med utsträckta armar. Slutligen på en annan sida finns det även en notis om en ”sympati- och 

hyllningsdemonstration” som utförts av cirka 1500 deltagare i centrala Stockholm kvällen innan. Inga 

källor nämns.  

19 april 

På förstasidan finns en större bild från Kambodja. Den föreställer en stor folksamling där de flesta ler och 

viftar med vita flaggor. Bildtexten berättar att det är de Röda khmererna som kommit till en by. Ingen 

källa uppges. Artikeln på framsidan handlar om att läget i Phnom Penh är förvirrat och att stadsborna flytt 

i rädsla för att amerikanska bombplan ska attackera staden.48 Denna artikel fortsätter på en av 

utlandssidorna där även tre andra texter om Kambodja finns. Artikeln avslutas med flertalet gratulationer 

och hyllningar till Röda Khmererna från omvärlden. Källor som uppges är AP, UPI, AFP, TT, TT-Reuter 

och Kyodo. Nedanför denna artikel finns en lite mindre artikel som är skriven av DN:s utsände i Peking, 

Göran Leijonhuvud.49 Han uppger det kinesiska partiorganet Folkets Dagblad som enda källa och det 

märks väl. Hela artikeln är en hyllning till Kina och dess politik. Nästa text är skriven av Bengt Albons 

som är DN:s utsände i Bangkok.50 Texten är en vädjan till ”länder som Sverige, som erkänt Sihanouks 

regering” att bistå med hjälpsändningar till det kambodjanska folket. Inga källor nämns. Slutligen finns 

det en text där Sven Öste siar om hur medierna kommer att hantera de uppgifter som antagligen kommer 

att cirkulera kring den nya regimens sätt att ta hand om ”förrädare”.51 Inga källor uppges. 

20 april 

På förstasidan finns endast en tillsynes oansenlig spalt som handlar om Phnom Penh. Rapporten som 

denna text bygger på är från den franska nyhetstidningen Le Monde, vilken i sin tur hänvisar till 

kambodjansk radio.52 Bilderna är mycket iögonfallande på denna sida. Det finns två bilder som föreställer 

en yngre man som har en snara kring sin hals och bakbundna händer. Tre andra yngre män står och tittar 

på medan en fjärde man slår eller puttar på den bundne mannen. Bildtexten förkunnar att bilden 

föreställer en misstänkt FNL-anhängare som tillfångatagits av Saigonregimens soldater. Som källa till 

bilden uppges UPI. Den första av två artiklar som handlar om Kambodja finns till höger om de två starka 

bilderna, vilket tillsammans med rubriken ger intryck av att bilderna likväl skulle kunnat tillhört denna 

artikel. I texten som är skriven av DN:s utsände i Paris, Börje Dahlqvist, framkommer det att artikeln 

bygger på en unik rapport från franska Le Monde, att inga andra journalister lyckats rapportera från 

Phnom Penh. Journalisten, Patrice De Beer, berättar att stämningen i Phnom Penh ändrats efter regimens 

beslut om tvångsevakuering.53 Vidare uppges att den kambodjanska förenade frontens, det vill säga Röda 

                                                        
48 Osignerat, ”Gerillan grep dödsdömda”, DN, 19 april 1975. 
49 Leijonhufvud, Göran, ”Chou En-lai fick Kina att satsa på rätt sida”, DN, 19 april 1975. 
50 Albons, Bengt, ”Nu behöver Kambodja hjälp utifrån”, DN, 19 april 1975. 
51 Öste, Sven, ”Våldet slår tillbaka mot förövarna”, DN, 19 april 1975. 
52 Osignerat, ”Phnom Penh: Gerillan beordrade utrymning”, DN, 20 april 1975. 
53 Dahlqvist, Börje, ”Gerillaorder att utrymma Phnom Penh”, DN, 20 april 1975. 
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Khmerernas, radio efter två dagars tystnad har återupptagit sina sändningar.54 Källor som avlyssnat dessa 

radiosändningar är Reuter och AP. En annan intressant källa är Röda Khmerernas egen nyhetsbyrå, AKI. 

Vidare meddelar AFP att de avlyssnat radiosändningar från en station som kallar sig ”den framtida 

nationens röst” som ska ha börjat sända larmrapporter från Kambodja, och att de internationella 

nyhetsbyråerna gemensamt beslutat att dessa larm-eller sensationsrapporter bör avfärdas som falska.55 

Slutligen finns en artikel som är skriven av Göran Leijonhufvud, korrespondent i Peking. Han skriver om 

prins Sihanouk och den nya ledaren Khieu Samphan som är på besök i Kina.56 Bilden till denna artikel 

visar den kinesiske ledaren Zhou Enlai, Samphan samt Sihanouk. Prins Sihanouk står bortvänd från de 

andra två herrarna. 

21 april 

Denna dag finns det inga artiklar om Kambodja på DN:s förstasida. Däremot finns det en artikel om 

grannlandet Vietnam. På utlandssidorna finns det en mindre artikel om kambodjanska gerillasoldaters 

intågande i staden Poipet, vilken ligger på gränsen mellan Thailand och Kambodja. Händelsen beskrivs 

som en glädjens dag med vita fanor och jubel.57 Vidare förkunnar artikeln att förbindelserna med Phnom 

Penh varit brutna i fyra dagar och att det betyder att det därmed inte finns några säkra uppgifter därifrån; 

men att det franska konsulatet fortfarande fungerar och att det lär finnas en del västerländska journalister 

där. De källor som nämns är AP, Le Monde, AFP samt kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina. Bilden till denna 

artikel visar protesterande kambodjanska gerillasoldater, enligt bildtexten. Ingen källa till bilden uppges. 

Det finns även en notis från TT-Reuter som meddelar att den forna generalen tillika presidenten Lon Nol 

överväger att bosätta sig på Hawaii, dit han flytt den tionde april i samband med Röda Khmerernas 

framryckning.58  

22 april 

Det är fortfarande Vietnam som får störst utrymme i DN:s utrikessidor. Men det finns en karta över 

Sydostasien där det finns mindre faktarutor utplacerade vid de olika länderna. Vid Kambodja meddelas att 

kontakten med omvärlden fortfarande är bruten.59 Det finns en mindre artikel som meddelar att 20 000 

flyktingar ska ha anlänt till Thailand från Kambodja och att Röda Khmer-soldater hotat att anfalla gränsen 

om Thailand inte skickar tillbaka de pansrade fordon som flyktingarna använt sig av då de flydde till 

Kambodja.60 Thailands försvarsminister uppges ha svarat på Röda Khmerernas hot med ett löfte om att 

skicka tillbaka alla flyktingar samt alla vapen.61 Vidare rapporteras det om att läget är kritiskt på den 

                                                        
54 Dahlqvist, Börje, ”Gerillaorder att utrymma Phnom Penh”, DN, 20 april 1975. 
55 Ibid. 
56 Leijonhufvud, Göran, ”Dödförklarad segrare”, DN, 20 april 1975. 
57 Osignerat, ”Ett möte vid västgränsen”, DN, 21 april 1975. 
58 Osignerat, ”Ett möte vid västgränsen”, DN, 21 april 1975. 
59 DN, 22 april 1975. 
60 Osignerat, ”Flykting sänds hem”, DN, 22 april 1975. 
61 Ibid. 
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franska ambassaden i Phnom Penh, och att det finns cirka tusen personer inom ambassadens område 

vilket har lett till hygieniska problem samt att det börjar bli brist på mediciner, mat och dricksvatten.62 

AFP och Reuters uppges som källor. Avslutningsvis finns det en notis som meddelar att den nya regimen 

i Kambodja kan räkna med stöd från Sovjetunionen63 TT uppges som källa.  

Sammanfattning 

I denna undersökningsdel analyserades 27 texter och 12 bilder. Det publicerades flest antal texter och 

bilder den 18 april. De fyra första datumen fanns det text på förstasidan som rörde Kambodja. Endast till 

två bilder angavs bildkälla. Det finns inga texter som är daterade samma dag som DN når läsaren. Den 

första dagen är de flesta artiklar skrivna av DN:s egna utrikeskorrespondenter, varav en av dem, Sven-

Erik Sjöberg, rapporterar från Phnom Penh. Den andra dagen har kontakten brutits med den svenske 

utrikeskorrespondenten och man hänvisar till ett fåtal utländska korrespondenter som lyckats sända 

information till tidningsredaktionerna som de arbetar för. De i sin tur hänvisar ofta till ospecificerade 

rapporter och uppgifter. Endast ett fåtal utländska nyhetsbyråer nämns till en början, men de ökar i antal 

vartefter dagarna går. Bildernas källor uppges inte alls förutom till två bilder. Citat och pratminus 

förekommer mycket sällan. De få kambodjaner som kommer till tals är Prins Norodom Sihanouk, en 6‐

årig pojke, en juntamedlem från den besegrade armén samt gerilla‐ och den besegrade arméns 

soldater. Ett flertal auktoritativa talesmän såsom sakkunniga, tjänstemän, militärer och diplomater 

från olika länder och regeringar återfinns som källa.  

6.2 NYT nyhetsrapportering om Kambodja under perioden 17‐ 22 april 1975. 

17 april 

På förstasidan finns tre artiklar varav två som handlar om Röda Khmerernas intåg i Phnom Penh. Nyheten 

om Röda Khmerernas så kallade befrielse av Phnom Penh nått NYT redaktion i tid för att nyheten ska 

hinna tryckas samma dag som händelsen skett. En av dessa artiklar har UPI som källa och meddelar att 

Röda Khmererna intagit Phnom Penh och att den besegrade regimen gett upp.64 Den andra artikeln är 

skriven samma dag som tidningen trycks av NYT utsände i Phnom Penh, Sydney H. Schanberg.65 Han 

skriver informativt om läget i Phnom Penh, samtidigt som han beskriver samt namnger skadade 

människor på sjukhuset i huvudstaden. Med denna text i åtanke kan man dra slutsatsen att Schanberg talar 

språket eller har en inhemsk tolk eller medarbetare med sig där han går.66 Den tredje texten som även den 

är skriven av Schanberg, är en mer personlig rapportering direkt från Phnom Penh.67 Schanbergs texter är 

                                                        
62 Osignerat, ”Flykting sänds hem”, DN, 22 april 1975. 
63 Osignerat, ”Kambodja lovas stöd av Sovjet”, DN, 22 april 1975. 
64 United Press International, ”Report is on radio”, NYT, 17 april 1975. 
65 Schanberg, Sydney H. ”Truce Was Sought”, NYT, 17 april 1975. 
66 Ibid. 
67 Schanberg, Sydney H. ”Reporter’s Notebook: Cambodia”, NYT, 17 april 1975. 
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fulla av beskrivande detaljer av de iakttagelser han gör då han är på plats där allt händer. Det finns citat 

och pratminus av både kambodjaner och västerlänningar i Phnom Penh i hans texter. Det finns en större 

bild av militärer som fyrar av ett större vapen som AP är källa till. Samma bild publicerades även i DN 

samma dag, men utan källa. Det finns två helsidor som handlar om Kambodja eller kambodjaner. Den 

första helsidan består av åtta texter, där fyra texter inte berör invasionen av Phnom Penh. Tre texter 

handlar om kambodjanska flyktingar och problemen med var de nu ska ta vägen, en annan är en hyllning 

till korrespondenten Sydney H. Schanberg från USA:s senat. Där finns även en lägesrapport från Hotel Le 

Phnom, som tycks vara en upprepning av tidigare texter. En annan artikel består av ett förslag om 

eldupphör samt ett överlämnande av makten som skickats till prins Sihanouk, via Röda Korset, från den 

nu störtade regimen i Phnom Penh där AFP uppges som källa.68 Här finns även fortsättningar till 

Schanbergs två artiklar från förstasidan. Det finns en bild på den förre premiärministern Long Boret från 

AP samt två kartor som är gjorda av NYT samt en bild av en soldat från Pressens Bild/Photoreporters. 

Nästa helsida består av två artiklar samt flera bilder. Den ena artikeln är skriven av Wolfgang Saxon som 

söker förklara hur Kambodja förändrats från det stillsamma bondesamhälle det en gång var, till det 

kaotiska land Kambodja nu blivit.69 Bilderna till denna artikel består av bilder på prins Norodom 

Sihanouk och Lon Nol från 1953, Lon Nol från 1970 samt en bild av ett konstverk i sten. AP och Denis 

Cameron anges som källor till två av bilderna. Nästa artikel är skriven av Joseph B. Treaster som föreslår 

att Röda Khmerernas nyckelpersoner består av en grupp om fyra män, varav en är Saloth Sar, alias Pol 

Pot. 70  Enligt Treaster beskriver USA:s president Ford och hans administration Röda Khmererna som 

grymma fanatiker som antagligen kommer att massakrera sina motståndare om de kommer till makten.71 

En talesman från USA: regering samt prins Sihanouk citeras. Det finns två bilder i denna artikel. Båda är 

tagna 1973 och föreställer några av den nya regimens nyckelpersoner. Källan som uppges är China 

Pictorial. Vidare på vad som kan tolkas som en sida för ledare och insändare finns det en uppmaning till 

prins Sihanouk att han, som ledargestalt för Kambodja, borde ta emot förslaget om eldupphör från den 

besegrade regimen, för att det kambodjanska folket redan lidit nog.72  

18 april  

På förstasidan den finns det två artiklar i NYT. Den ena, meddelar att det femåriga kriget är slut.73 

Artikeln kommer från AP och fortsätter på utrikessidorna. Militära källor i Bangkok och 

radiomeddelanden från det kambodjanska kommunistpartiet samt Phnom Penh radion uppges som 

källor.74 Det finns en karta över Phnom Penh till denna artikel på utrikessidan som NYT är källa till. Det 

                                                        
68 Osignerat, ”Text of Phnom Penh´s Cease-Fire Offer”, NYT, 17 april 1975. 
69 Saxon, Wolfgang, ”Cambodian War Turned Lush, Tranquil Nation Into Land of Hunger”, NYT, 17 april 1975. 
70 Treaster, Joseph B. ”Communist-Led Rebel Force Combines Diverse Groups”, NYT, 17 april 1975. 
71 Ibid. 
72 Osignerat, ”White Flag”, NYT, 17 april 1975. 
73 Osignerat, ”Former Aides Invited to Join Meetings on Restoring Order”, NYT, 18 april 1975. 
74 Ibid. 
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finns en liten notis under den större artikeln som även den uppger att det finns över två tusen personer på 

detta hotell och att det är Röda Korset som meddelar detta. Det finns ytterligare en liten notis om Hotel 

Le Phnom på en annan sida. Ingen källa nämns.75 Den andra artikeln på förstasidan är skriven av NYT 

utsände i Paris, Flora Lewis. Hon rapporterar från en presskonferens i Paris som hållits av två 

representanter från Kambodja och för den nya regimen, Chau Seng och Ok Sakun. 76 Endast Chau Seng 

kommenteras och citeras. Le Mondes korrespondent, Patrice de Beer, uppges som källa och citeras.77 

Bilden till denna artikel är AP källa till och den föreställer Chau Seng. En notis handlar om prins 

Sihanouk och hans glädje över Röda Khmerernas seger. 78 Källa som uppges är AFP. Det finns även ett 

porträtt av vad de kallar den nye kambodjanske ledaren, Khieu Samphan.79 Han presenteras med text och 

bild. Med på bilden finns även prins Sihanouk som tittar rakt in i kameran, ler och håller armen i ett 

stadigt tag kring Samphans axlar. Khieu Samphan ler och tittar bort.80 Inga källor uppges. Det finns två 

notiser som handlar om att kontakten med Phnom Penh är bruten sedan gårdagen. Den ena notisen uppger 

att det är osäkert vad som hänt med de journalister som antas vara kvar i Phnom Penh.81 Källor som 

nämns är AP, AFP, Röda Korset samt en talesman från det kambodjanska kommunistpartiet. Den andra 

notisen består av meddelanden som antas vara de sista som skickats från Phnom Penh.82 Journalisten som 

skrivit dessa meddelanden är kambodjanen Mean Leang, som arbetar för nyhetsbyrån AP. Alla 

meddelanden citeras. 

19 april 

Artikeln på förstasidan meddelar att de segrade kommunisterna tvångsevakuerat Phnom Penh.83 AFP, en 

anonym fransk diplomatkälla i Bangkok, kambodjansk radio, jugoslaviska nyhetsbyrån Tanyug, franska 

utrikesministern, Jean Sauvagnargues, sovjetiska nyhetsbyrån Tass samt Röda Korset uppges som 

källor.84 Det finns tre bilder till denna artikel. En på prins Sihanouk och hans fru Monique, och en bild på 

soldater från Röda Khmererna som samlat ihop en hög med vapen samt en bild på civila kambodjaner 

som klättrat upp på ett buss tak och viftar med en vit flagga.Bildtexten meddelar att bilden är tagen i 

staden Poipet, nära den thailändska gränsen. AFP/Pictorial Parade är källor till dessa bilder. Vidare finns 

två notiser som meddelar att flera länder i Sydostasien erkänner den nya regimen i Kambodja. Den ena 

notisen uppger ingen källa medan den andra notisen nämner Reuters och japanska nyhetsbyrån Kyodo.85 

Även Kina gratulerar den nya regimen och prins Sihanouk till dess seger i en artikel som kommer från 

                                                        
75 Osignerat, ”Old Patrician Le Phnom Gets New Plebeian Role”, NYT, 18 april 1975. 
76 Lewis, Flora, ”Cambodian Reds, in Paris, Pledge Neutrality Policy”, NYT, 18 april 1975. 
77 Lewis, Flora, ”Cambodian Reds, in Paris, Pledge Neutrality Policy”, NYT, 18 april 1975. 
78 Osignerat, ”Sihanouk Voices Joy”, NYT, 18 april 1975. 
79 Peterson, Iver, ”A Cambodian Leader”, NYT, 18 april 1975. 
80 Peterson, Iver, ”A Cambodian Leader”, NYT, 18 april 1975. 
81 Osignerat, ”U.S. News Ends As Communication Lines Are Cut”, NYT, 18 april 1975. 
82 Osignerat, ”Some of Last Messages From Encircled Capital”, NYT, 18 april 1975. 
83 Osignerat, ”Reds Said to Tell Civilians In Phnom Penh to Leave”, NYT, 19 april 1975. 
84 Osignerat, ”Reds Said to Tell Civilians In Phnom Penh to Leave”, NYT, 19 april 1975. 
85 Osignerat, ”Five Asian Nations Recognize Cambodia”, NYT, 19 april 1975. 



  19 

den engelska nyhetstidningen The Times.86 Källor som uppges är den kinesiska nyhetsbyrån Hsinhua 

samt det kinesiska kommunistpartiets nyhetstidning Jenmin Jih Pao.87 Prins Sihanouk samt kinesiska 

ledare citeras. Sovjet skickar också gratulationer till prins Sihanouk och Röda Khmererna.88 Artikeln är 

skriven av NYT utsände i Moskva, Christopher S. Wren och handlar egentligen om Vietnam. Källa 

uppges vara ”ett meddelande från Kreml”.89 I en annan artikel som är skriven av journalisten Kathleen 

Teltsch, meddelar UNICEF att det inte sänts några hjälpsändningar till Phnom Penh under de senaste 

dagarna, men att organisationen förbereder ett möte med den nya regimen.90  

20 april 

Denna dag finns det en bild på förstasidan i NYT som även detta datum publicerats i DN. Bilden 

föreställer en Nord-vietnamesisk man som blivit tillfångatagen av Syd-vietnamesiska soldater och har en 

snara kring sin hals. UPI uppges som källa i båda tidningarna. Artikeln på förstasidan handlar om den 

mediala tystnad som sänkt sig över Kambodja.91 I artikeln ifrågasätts sanningshalten i de rapporter som 

kommit från och om Kambodja under de senaste dagarna. Källorna beskrivs vid ett flertal tillfällen som 

obekräftade rapporter och rykten.92 NYT ifrågasätter även den franska tidningen Le Mondes korrespondent 

Patrice de Beer och hans rapporters trovärdighet samt citerar denne journalist vid upprepade tillfällen. 

Patrice de Beer ska uppgett att den besegrade regimens ledare ska ha blivit väl omhändertagna då de 

fördes bort av Röda Khmererna och att stämningen hade känts avslappnad. De bortförda ledarna ska ha 

skrattat och småpratat med gerillans soldater.93 Källor som uppges är Reuters, kommunisternas radio i 

Kambodja, AP, AFP, rapporter från thailändsk militär samt andra säkra källor, Röda Korset, Le Monde 

samt kinesiska Hsinhua. Det finns två bilder till denna artikel. Den ena föreställer en folksamling som 

bevakas av en soldat i gränsstaden Poipet. AFP/Pictorial Parade uppges som källa. På den andra bilden 

finns den före detta premiärministern, In Tam. Bildtexten meddelar att han är på väg till Thailand samt att 

kommunisterna ämnar avrätta honom. Bilden kommer från UPI. På samma sida finns även en notis som 

meddelar att inga utländska journalister ska ha blivit dödade eller skadade, enligt franska ambassaden i 

Phnom Penh.94 I en annan artikel uppges det att det ska ha funnits tillförlitliga rapporter om kannibalism i 

Kambodja.95 Det ska förekommit i slutet av det femåriga kriget och utförts av den dåvarande regeringens 

soldater. Här finns även en kort presentation av de nya ledarna i Röda Khmerernas regering, Khieu 

Samphan och Ieng Sary. Vidare bygger hela artikeln på den osäkerhet som råder vad det gäller 
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nyhetsrapporteringen från Kambodja.96 Det finns en bild på denna sida, som även publicerades dagen 

innan i NYT. Då uppgavs AFP/Pictorial Parade som källa. Nu uppges AP som källa till samma bild.97 

Slutligen finns det en essä som journalisten Martin Arnold skrivit.98 Arnold skriver om det amerikanska 

folkets reaktioner på krigen i Indokina. Han menar att det gjorts en undersökning via enkät och den bland 

annat visat att det amerikanska folket är trötta på krigandet samt att de tycker att den amerikanska 

regeringen lagt alltför mycket pengar på dessa krig.99 Det finns en bild till denna essä som är tecknad av 

Victor Juhasz.  

21 april 

I NYT denna dag finns det endast en bild och bildtext på förstasidan av vad som uppges vara 

kambodjanska kommunistsoldater.100 Källa till bilden är UPI och bildtexten meddelar att den är tagen i 

gränsstaden Poipet. På en utrikessida finns det fem texter. Den större artikeln är texten som hör till 

förstasidans bild. Den handlar om att det inte rapporteras några nyheter från Kambodja. Källor som 

nämns är AFP, AP, Reuters, Phnom Penhradion, thailändska underrättelsetjänsten samt en icke 

namngiven fransk korrespondent i Phnom Penh.101 Det franska utrikesdepartementet bekräftar i en notis 

att det finns 26 västerländska journalister på den franska ambassaden i Phnom Penh.102 En annan notis 

meddelar att USA:s forne president, Richard M. Nixon ska ha lovat den störtade Lon Nols regering fullt 

stöd för vad som behövdes för att upprätthålla dess makt. Källa uppges vara Time magazine.103 Den forne 

presidenten Lon Nol rapporteras i en notis ha köpt ett hus på Honolulu och att han har ett kambodjanskt 

följe på 20 personer med sig till Hawaii. AP uppges som källa.104 Påven Paulus VI meddelar från Rom i 

den sista notisen på denna sida, att han känner oro för folket i Kambodja.105 I en essä skriver Anthony 

Lewis kritiskt om hur USA:s inblandning i Indokina lett till korruption, svält och krig för dessa länders 

befolkning.106 Vidare menar han att konsekvensen av denna inblandning lett till att omvärlden nu misstror 

det amerikanska ledarskapet och att USA:s regering bör erkänna sina misstag och ta lärdom av dessa. 

Slutligen finns det en insändare som även den menar att Kambodja hade varit ett fritt och oberoende land 

idag om inte USA involverat sig i Kambodjas politiska sfär under falska premisser. Insändaren är skriven 

av en amerikansk militär.107 Om han varit stationerad i Kambodja, framkommer inte i texten.  
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22 april 

Denna dag finns det inga nyheter som berör Kambodja på förstasidan i NYT. Men på utrikessidorna finns 

en artikel som uppger att Röda Khmererna återupptagit radiosändningar från Phnom Penh och via den nya 

informationsministern meddelat att det fortfarande förekommer strider i Kambodja. I artikeln 

framkommer det att all information som kommer från Kambodja inte kommer från primära källor och inte 

heller har kunnat bli bekräftade.108 Enligt en rapport från det thailändska utrikesdepartementet, ska Röda 

Khmererna ha hotat att attackera Thailand om de inte returnerar de militära fordon som kambodjanska 

flyktingar ska ha använt sig av då de flytt till Thailand. Det uppges även att cirka 20 000 kambodjanska 

flyktingar befinner sig i Thailand. Enligt den thailändska utrikesministern, kommer man att uppfylla Röda 

Khmerernas krav.109 Enligt samma artikel kommer dessa militärfordon ursprungligen från USA:s militära 

biståndsprogram. Vidare meddelas att en talesman för den franska regeringen varit i kontakt med 

representanter för Röda Khmererna i Peking i syfte att få dem att leverera mat, mediciner och vatten till 

de cirka tusen personer som befinner sig på den franska ambassadens område i Phnom Penh.110 Enligt 

AFP ska en kambodjansk flykting flytt från Phnom Penh till gränsstaden Poipet med sina två barn. 

Mannen ska ha meddelat att det var lugnt i huvudstaden samt att Röda Khmererna evakuerat staden i syfte 

att skicka ut folket på landsbygden för att påbörja arbetet med risodlingen. En annan obekräftad nyhet 

som uppges cirkulera i Bangkok är att den forne ledaren In Tam ska ha flytt till Thailand och nu 

förbereder en motståndsrörelse bland kambodjanska flyktingar i Bangkok. De källor som nämns i denna 

text är AP, AFP, UPI, Le Monde, kambodjanska flyktingars utsago samt auktoritära källor i Bangkok och 

Paris, Röda Korset, Reuters samt diverse thailändska nyhetsbyråer. Avslutningsvis finns det en essä, 

skriven av William V. Shannon.111 Han kritiserar president Ford och hans administration, och menar att 

de skött inblandningen i både Vietnam och Kambodja felaktigt och menar att lösningen till dessa 

utrikespolitiska problem endast kan lösas genom ett samarbete mellan den styrande makten i USA och 

dess opposition. Shannon poängterar hur viktigt det är för USA och även för resten av världen att 

definiera USA:s roll i världspolitiken.112 

Sammanfattning 

I denna undersökningsdel analyserades 42 texter och 22 bilder. Den 17 april publicerades flest texter och 

bilder. De första fyra datumen fanns texter som rörde Kambodja på förstasidan. Till de flesta bilder 

angavs bildkälla. De flesta artiklar är skrivna av tidningens egna medarbetare, men till stor del osignerade 

förutom utrikeskorrespondenternas texter där namn uppges. Under den första dagen är endast ett fåtal 

nyhetsbyråer som nämns vad det gäller källor till texterna, vartefter dagarna går så tar spekulationer, 
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analyser och rykten mer plats och direkta källor saknas. Källor anges till de flesta bilder. NYT har en egen 

utrikeskorrespondent, Sydney H. Schanberg, på plats i Phnom Penh, men endast under den första dagen. 

De flesta nyheter som rör Kambodja härstammar främst från källor i Thailand. Franska AFP, via den 

franska ambassaden i Phnom Penh, är den enda nyhetsbyrån som verkar ha kontakt med Kambodja. 

Förvirringen och osäkerheten på vad som egentligen händer i Kambodja blir allt större i medierna. 

Inkonsekvens i nyhetsrapporter och obekräftade rykten gör att ingen vet säkert vad som hänt sedan Röda 

Khmererna tog makten i Kambodja. Spekulationer, rykten och analyser får allt mer plats i NYT. 

Nyheterna om Kambodja handlar mest om att det inte finns några nyheter och att det oroar omvärlden. 

Vid upprepade tillfällen nämns det i olika texter att NYT inte kan bekräfta att nyheterna är rätt och riktiga.  

7. Resultat II 1979. 

Den 7 januari 1979 invaderade Vietnam den kambodjanska huvudstaden Phnom Penh och avsatte den 

Pol Pot ledda regimen. Stormakterna Kina och Sovjetunionen stod på varsin sida i denna konflikt. USA 

beslutade sig för att inta en neutral politik för att inte denna konflikt skulle leda till ett nytt världskrig, 

medan Sverige fördömde den vietnamesiska invasionen och menade att den enda lagliga regimen var 

den regim som genom slavarbete, tortyr och folkmord styrt landet sedan 1975. 

7.1 DN:s nyhetsrapportering om Kampuchea under perioden 7‐12 januari 1979. 

7 januari 

DN kallar nu Kambodja för Kampuchea. Gerillarörelsen Vietnamvänliga kampucheanska förenade 

fronten för nationell räddning (Knufns) har ännu inte lyckats störta den styrande regimen i Phnom Penh. 

Förvirringen kring vem som ligger bakom denna invasion är stor. På förstasidan finns en sammanställning 

av de två artiklar om Vietnams invasion av Kampuchea som finns på en av utrikessidorna.113 Den övre 

artikeln handlar om att Phnom Penh omringats av vietnameser och rebelliska kampucheaner.114 På 

utrikessidan där artikeln fortsätter, finns även en karta över Kampuchea och Vietnam. Ingen källa anges 

till kartan. I artikeln tillbakavisar Vietnam alla rykten om att de ska ha invaderat Kampuchea, och menar 

att det är den Vietnamvänliga kampucheanska förenade fronten för nationell räddning (Knufns), som står 

för angreppet.115 Källor som uppges är AFP, AP, Reuter, västkällor i Bangkok, Phnom Penh-radion, 

diplomatiska källor samt vietnamesiska kommunistpartiets dagstidning Nhan Dan. Vidare på denna sida 

finns den andra artikeln som berör prins Norodom Sihanouks resa till USA, där han ska besöka FN:s 

säkerhetsråd angående krisen i Indokina.116 DN skriver att prins Sihanouk avsattes som statschef 1972 

under en statskupp. Rätt årtal ska vara 1970. Källor som uppges är Reuter, AFP samt den officiella 
                                                        
113 Osignerat, ”Prins Sihanouk till Peking/ Phnom Penh ringas in”, DN, 7 januari 1979. 
114 Osignerat, ”Vägarna skärs av runt Phnom Penh”, DN, 7 januari 1979. 
115 Ibid. 
116 Osignerat, ”Sihanouk till FN”, DN, 7 januari 1979. 
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kinesiska nyhetsbyrån. Det finns en bild på prins Sihanouk där ingen källa anges. På nästa sida finns en 

artikel som är skriven av Claes Bratt, som är DN:s ”specielle medarbetare” i Bangkok.117 Bratt menar att 

de internationella påtryckningarna skapar politiska spänningar i de länder som tvingas ta emot stora 

flyktingströmmar och att bördan blivit för stor för dessa länder.118 Inga källor nämns. 
8 januari 

Nu har nyheten om Vietnams invasion av Phnom Penh kommit i tryck i DN. På förstasidan uppges att 

Phnom Penh invaderats.119 I artikeln framkommer det att Kinas regering fördömer denna invasion, allt 

medan både Vietnam och Sovjet förnekar vietnamesisk inblandning. De hävdar att det är en strid mellan 

Pol Pot-regimen och den kampucheanska befrielserörelsen.120 Det finns tre bilder till denna text på 

förstasidan, de består av en bild på en leende Pol Pot, en karta över Sydostasien samt en bild av Kinas 

vice premiärminister, Deng Xiaoping, som sammanbitet tar sig ett bloss av en cigarett. Inga källor 

uppges. Även denna förstasidas artikel består av en sammanslagning av tre artiklar som fortsätter på 

sidorna för utrikesnyheter och de källor som nämns är Hanoiradion samt underrättelsekällor i 

Washington. I den första artikeln på utrikessidorna ges en beskrivning av Phnom Penhs fall.121 Den 

störtade regimens ledare uppges nu ha lämnat huvudstaden och begett sig till Kina. Heng Samrin uppges 

som befrielserörelsens ledare122 Väl värt att uppmärksamma är att källan Hanoiradion hänvisar sina 

uppgifter till befrielsefrontens nyhetsbyrå som i sin tur blivit avlyssnad i Bangkok av UPI. Andra källor i 

denna text är Reuters, rebellernas nyhetsbulletin, militära källor i Bangkok, Phnom Penhs radio samt den 

underjordiska radiostationen i Kampuchea. Det finns en bild som föreställer en vietnamesisk kvinnlig 

soldat som bevakar en grupp med tillfångatagna kvinnliga miliser från Kampuchea. Ingen källa uppges. 

Denna sidas andra artikel handlar om att Kinas nu spända relation till Vietnam. Även här uppges att 

Vietnam med stöd av Sovjet förnekar att de ska ha krigande trupper i Kampuchea.123 Vidare uppges att 

Kina rustar för krig nära den vietnamesiska gränsen, vilket bör ses som en varning till den vietnamesiska 

regeringen och att Kina menar att den vietnamesiska invasionen i Kampuchea bara är ett mindre verktyg i 

Sovjetunionens större planer på att expandera sin makt i Fjärran östern.124 Det kampucheanska folket 

nämns inte alls, även om det nu är ett välkänt faktum att det nyligen blivit utsatt för ett av tidernas största 

folkmord. Källor till denna text är Reuter, kinesiska partiorganet Folkets Dagblad, radion i Hanoi samt 

AP. Den tredje artikeln känns lite som en upprepning av tidigare artiklar, då den bland annat beskriver 

bakgrunden till invasionen samt tar upp hur Kina och Sovjet ställer sig till denna konflikt.125 De flesta 

                                                        
117 Bratt, Claes, ”Flykten en folkomflyttning”, DN, 7 januari 1979. 
118 Ibid. 
119 Osignerat, ”Phnom Penh erövrades utan motstånd”, DN, 8 januari 1979. 
120 Ibid. 
121 Osignerat, ”Phnom Penh taget ’Pol Pot störtad’”, DN, 8 januari 1979. 
122 Ibid. 
123 Osignerat, ”Peking varnar Hanoi”, DN, 8 januari 1979. 
124 Ibid. 
125 Albons, Bengt, ”Men kriget inte slut”, DN, 8 januari 1979. 



  24 

uppgifter finns att läsa i övriga artiklar, så när som på en uppgift. Bengt Albons som skrivit denna text, 

menar att de nya ledarna är okända utåt, även om Heng Samrin i andra artiklar redan blivit utpekad som 

ledare för befrielserörelsen. Den enda källan som nämns i denna text är ”amerikanska källor”. Den sista 

artikeln är även den skriven av Bengt Albons.126 Den handlar om prins Sihanouk och lite om hans 

bakgrund. Prins Sihanouk citeras och är den enda källan till denna text. Prins Sihanouk figurerar även på 

bilden som hör till. Bilden är tagen i Peking 1973, och ingen källa uppges. På ledarsidan skriver Olof 

Santesson att han inte tror att Pol Pots regim gett upp kampen bara för att de förlorat Phnom Penh. 127 

Inga källor nämns förutom ”många vittnesmål”. 

9 januari 

Som många gånger tidigare i DN, får prins Sihanouk mycket uppmärksamhet på förstasidan. Här uppges 

även att rebellrörelsen agerar med stöd från Vietnam.128 Detta även om Vietnam enligt gårdagens tidning 

förnekar inblandning i invasionen av Kampuchea. På en annan sida i tidningen finns det fem texter som 

berör invasionen i Kampuchea. Överst på denna sida finns en bild av en grupp leende ungdomar. Männen 

som ser ut att vara soldater ler och håller armen kring varandras axlar. Kvinnorna, som är civilt klädda, 

ser också glada ut och håller i fanor. Bildtexten meddelar att det är civila och kambodjanska (inte 

kampucheanska) rebeller som poserar utanför Phnom Penh och att denna bild är från den officiella 

vietnamesiska fotobyrån. Under denna bild finns en artikel som meddelar att striderna ännu inte är över i 

Kampuchea.129 Två diplomater citeras då de meddelar att läget i Kampuchea verkar vara under kontroll. 

Källor som uppges är TT-Reuter, AP, västerländska experter, thailändska underrättelsekällor, Thailands 

premiärminister Kriangsak Chamamand samt UPI. Under denna text finns en notis som är skriven av 

Bengt Albons och den handlar om de nya, okända ledarna.130 Albons menar att även prins Sihanouk 

påstår att dessa ledare är okända. Trots all mystik kring dessa nya ledare, presenterar Albons 

befrielsefrontens nybildade folkkommittés ordförande Heng Samrin samt dess vice ordförande, Chea Sim, 

och ger en kort beskrivning av deras bakgrund.131 Enligt Albons kommer dessa uppgifter från 

befrielsefrontens radio. Prins Sihanouk nämns också som källa. Det finns ytterligare en notis som är 

skriven av DN:s korrespondent, Harald Hamrin.132 Han meddelar att USA:s president, Jimmy Carter, 

vägrar att kommentera Vietnams invasion av Kampuchea.133 Hamrin hänvisar till ”amerikansk press” som 

källa. På samma sida finns en längre artikel som är ett referat från den sex timmar långa presskonferens 

som prins Sihanouk hållit i Peking.134 Texten är skriven av franska tidningen Le Mondes korrespondent 

                                                        
126 Albons, Bengt, ’”Jag är en tiger’”, DN, 8 januari 1979. 
127 Santesson, Olof, ”Ödesdygn i Kampuchea”, DN, 8 januari 1979. 
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132 Hamrin, Harald, ”Carter håller tyst”, DN, 9 januari 1979. 
133 Ibid. 
134 Jacob, Alain, ”Sihanouk: Inget inbördeskrig”, DN, 9 januari 1979. 
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Alain Jacob och översatt av Peter Bratt. Inga andra källor uppges. Det finns även en informationsruta där 

DN meddelar att de, med svensk ensamrätt, kommer att publicera artiklar ur den franska tidningen Le 

Monde för att den tidningen har ett ”omfattande nät av utrikeskorrespondenter” och för att den anses vara 

”en av världens ledande tidningar”.135 Göran Leijonhufvud har skrivit denna sidas sista notis.136 Den 

handlar om Kinas reaktion på konflikten i Kampuchea. Den kinesiske ledaren Deng Xiaoping citeras från 

tidigare uttalanden. Andra källor som uppges är Reuter och den kinesiska tidningen Folkets Dagblad. På 

DN:s förstasida denna dag får även författaren, förgrundsfiguren i Vietnamrörelsen och Kampuchea 

resenären, Jan Myrdal, komma till tals.137 Myrdal menar att Sverige bör stoppa biståndet till Vietnam. På 

en sida som går under genren ”politik” tillägnas en större yta till, vad DN kallar reportage. Uppslaget 

består av sex kortare intervjuer som gjorts med förgrundsfigurer från den svenska Vietnamrörelsen.138 De 

sex svenskar som intervjuas är Jan Myrdal, Sköld Peter Matthis, styrelseledamot i Vietnam-Laos-

förbundet, Birgitta Dahl, riksdagsman och före detta ordförande i Svenska kommittén för Vietnam, Hans 

Göran Franck, som endast presenteras som ”advokat”, förre statsministern Olof Palme samt författaren 

Sara Lidman. Journalisterna som skrivit texten, Ingvar Andersson och Mats Holmberg, undrar hur dessa 

sex personer ställer sig till att Vietnam invaderat Kampuchea samt hur de ser på händelserna i 

Indokina.139 Källor till denna text är de personer som intervjuades. Det finns även bild på fem av de sex 

personerna, men ingen källa. En mindre notis under denna text som meddelar att den svenska regeringen 

tar avstånd från ”den främmande militära inblandningen i Kampuchea”.140 Moderatledaren Gösta 

Bohman tillägger även att Sverige bör ompröva biståndet till Vietnam.141 Annan källa som uppges är 

utrikesminister Hans Blix. Slutligen finns det en ledare som är skriven av Olof Santesson.142 Han 

diskuterar kring situationen i Indokina, inte bara ur ett inhemskt perspektiv, utan även globalt. Santesson 

fördömer inte bara Vietnams invasion av Kampuchea, utan uppmärksammar även att det kan leda till 

politiska motsättningar i Sverige, då biståndsfrågan börjar bli infekterad.143 Källor i denna ledare som 

nämns är Le Monde samt prins Sihanouk. Det finns även en bild till denna text som uppges komma från 

Hanoi och visar ”Den nya gerillan på marsch i Kampuchea”. 

10 januari 

Detta datum finns inga nyheter om Kampuchea på DN:s förstasida, men på en utrikessida finns fyra texter 

som handlar om Kampuchea. Den första uppger att Vietnam blev första land att erkänna den nya regimen 
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i Kampuchea.144 Vidare meddelas att Kinas ledare Deng Xiaoping gärna vill att USA förstärker sin flotta i 

Stilla havet för att han oroar sig över att det sovjetiska inflytandet i området ska öka.145 Källor som 

uppges är TT-Reuter, militära källor, västdiplomater i Bangkok, prins Sihanouk, laotiska nyhetsbyrån 

KPL samt AFP. Det finns två bilder till denna text. En karta över Kampuchea samt en bild på prins 

Sihanouk och hans fru Monique. Inga bildkällor uppges. Den andra texten på denna sida är en notis som 

förkunnar att den sovjetiske kommunistparti- och statschefen Leonid Brezjnev och hela det sovjetiska 

folket stöder den nya regimen i Kampuchea.146 Det finns även ett citat av Brezjnev. Källor som nämns är 

TT, AP, Tass, AP, kinesiska nyhetsbyrån Hsinhua samt sovjetiska tidningen Pravda. Det finns en 

tillhörande bild på Brezjnev, men utan bildkälla. I den tredje artikeln, som är skriven av DN:s ”specielle 

medarbetare” Bo Gunnarsson, meddelas att FN:s generalförsamling kommer att kräva att Vietnam drar 

tillbaka sina trupper från Kampuchea.147 Källor som nämns i denna text är en talesman på japanska 

utrikesministeriet och Fukudadoktrinen. 148Den fjärde artikeln är skriven av Bengt Albons, där han 

förtydligar för läsarna varför Kampuchea ibland kallas för Kambodja och reder även ut ett fåtal andra 

begrepp som kan tänkas förvirra läsarna.149 På kultursidorna ger författaren Peter Weiss medierna kritik i 

en debattartikel där han menar att medierna inte låter Vietnam komma till tals i denna, som han menar, 

påstådda invasion av Kampuchea.150 Inga källor anges i texten. 

11 januari 

Detta datum har intresset för Kampuchea minskat. På första sidan finns en artikel som berör invasionen i 

Kampuchea, men nyheten handlar egentligen om FN och den konflikt mellan Sovjet och Kina som 

närmar sig allt mer.151 Det finns även en bild, där bildtexten meddelar att ”Kampucheanska revolutionära 

styrkor tar kungliga palatset i Phnom Penh” och kommer från den vietnamesiska nyhetsbyrån VNA. 

Vidare finns det två mindre artiklar samt en notis på utrikesnyheternas ena sida. Den första texten 

meddelar att två av ledare från den störtade regimen, president Khieu Samphan och utrikesminister Ieng 

Sary, befinner sig vid den thailändska gränsen. Pol Pots öde uppges fortfarande vara okänt, men att det 

cirkulerar spekulationer kring hans person.152 Det framkommer även att den nya regimen i Phnom Penh 

ska ha varnat Kina för att lägga sig i konflikten i Kampuchea.153 AFP, välunderrättade västerländska 

källor och thailändska underrättelsekällor uppges som källor. Bilden ovanför denna text visar 

kampucheaner som med hjälp av oxar och vagnar är på väg att flytta tillbaka till sina byar. Bilden 
                                                        
144 Osignerat, ”Fortsatta strider i väster, Flygattacker trumfkort”, DN, 10 januari 1979. 
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kommer från Kampuchea, förmedlat från Hanoi och en östtysk nyhetsbyrå, ADN. Notisen på denna sida 

uppger att Rumänien fortfarande ger Pol Pot sitt stöd, trots att de andra socialistiska länderna, med Sovjet 

i spetsen, meddelat att de stöder den nya regimen.154 Till denna notis är det TT, AFP och rumänska 

tidningen Scinteia som är källor. Den sista texten är skriven av DN:s korrespondent i USA, Harald 

Hamrin.155 I artikeln meddelas att läget är spänt mellan Kina och Sovjet kring frågan om hur FN:s 

säkerhetsråd ska hantera situationen i Kampuchea. Kina och prins Sihanouk kräver att ett rådsmöte i FN 

arrangeras och Sovjet samt Tjeckoslovakien försöker avstyra ett sådant möte. Prins Sihanouk meddelar att 

Pol Pot och flera andra ledare från den störtade regimen befinner sig i djungeln.156 Prins Sihanouk och 

bedömare i FN uppges som källa. Det finns även en bild till denna text som föreställer en artikulerande 

och allvarlig prins Sihanouk. Ingen källa anges. 

12 januari 

I denna upplaga av DN finns återigen nyheter om Kampuchea på förstasidan. Texten handlar om de forna 

ledarna i den störtade Pol Pot-regimen samt om de oroligheter som eskalerat mellan de två stormakterna 

Kina och Sovjet i samband med mötet i FN:s säkerhetsråd.157 Det finns en bild på den före detta vice 

premiärministern Ieng Sary till denna text. Ingen källa anges. Artikeln fortsätter på en annan sida och där 

finns tre texter som handlar om Kampuchea. Den första lite större artikeln handlar om de störtade 

ledarnas flykt från Kampuchea och hur stridssituationen i Kampuchea nu ser ut, samt meddelar om andra 

länders reaktioner till striderna i Kampuchea.158 Källor som nämns är AP, välunderrättade väst- och 

thailändska källor, Phnom Penhs nyhetsbyrå, radiostationen Vietnams röst, AFP, Jugoslaviens 

utrikesdepartement samt den nya regeringen i Phnom Penh. Det finns två bilder till denna text. Den ena är 

en karta över Indokina och den andra föreställer flera militärer som står på var sida av en liggande stång. 

Det finns även en civilt klädd man med vit skjorta och slips, som i bildtexten uppges hålla i ett brev som 

ska vara från den störtade regimens vice premiärminister, Ieng Sary med en begäran att få fly via 

thailändskt territorium. Ingen bildkälla uppges. Vidare finns det en artikel som informerar om den nya 

regimens två ledare Heng Samrin och Pen So Van.159 Informationen om dessa män uppges av AFP vara 

citerat från den nya regimens egen nyhetsbyrå, SPK. I texten uppges även Vietnams nyhetsbyrå som 

källa. Det finns även bilder på de två ledarna, men inga källor uppges. Den sista mindre artikeln handlar 

om mötet i FN:s säkerhetsråd och huruvida prins Sihanouk ska få föra Pol Pots talan. 160 På sidorna som 

går under genren ”Nöjen, television och radioprogram” kommenteras gårdagens nyinsatta program från 

Aktuelltredaktionen. Det var en debatt mellan Vietnamvännen Olof Palme och den franska journalisten 
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och Sydostasien-specialisten Jean Lacouture, vars artiklar i den franska tidningen Le Nouvel Observateur 

skapat hetsiga debatter på svenska tidningars kultursidor.161 Bratt menar att debatten i programmet 

uteblev, men att Lacouture efter sändning hade sagt att han själv trodde att vietnameserna skulle bli kvar i 

Kambodja och inta rollen som kolonialherrar.162  

Sammanfattning  

I denna undersökningsdel analyserades 38 texter och 26 bilder. Den 9 januari publicerades flest texter och 

bilder. Samtliga datum utom den 10 januari fanns texter som rörde Kampuchea på förstasidan. Det finns 

inga utrikeskorrespondenter på plats som kan rapportera från Phnom Penh, vilket leder till många nyheter 

som bygger på spekulationer och analyser. DN använder sig mer sällan av egna utrikeskorrespondenter 

som rapporterat från andra till Kampuchea närliggande länder, jämfört med hur ofta de använde sig av 

dem i april 1975. Källorna till de olika texterna visas ofta genom att det står en nyhetsbyrås förkortning 

ovanför ingressen, för att sedan inte nämna källan i texten. Detta kan göra att läsaren får svårt att avgöra 

vem källan egentligen är. Källorna kan även i många fall uppfattas som vaga, då skribenterna ofta 

använder sig av källor som ”västdiplomater”, ”välunderrättade” samt ”bedömare”. Det publiceras ett fåtal 

bilder från Kampuchea, men de flesta bilder saknar, liksom i undersökningen under perioden 1975, 

källhänvisningar.  

7.2 NYT nyhetsrapportering om Kambodja under perioden 7‐12 januari 1979. 

7 januari 

Till skillnad från DN, kallas Kambodja inte för Kampuchea. På förstasidan finns en artikel där NYT 

korrespondent, Fox Butterfield rapporterar från Peking att prins Norodom Sihanouk och hans fru 

Monique mellanlandat i Kina på väg till USA och FN:s säkerhetsrådmöte i New York.163 Texten fortsätter 

på en annan sida i tidningen där prins Sihanouks förehavanden i Peking framläggs mer detaljerat samt att 

läsaren uppdateras med prinsens nuvarande status på den politiska arenan. Det finns inget i denna artikel 

som indikerar att det skulle pågå strider i Phnom Penh. Där finns även bild på prins Sihanouk. Källa är 

AP. I artikeln nämns den kinesiska nyhetsbyrån Hsinhua och den kinesiske ledaren Deng Yingchao. 
Under denna artikel finns en notis där det meddelas att USA blivit förvånad över att den kambodjanska 

regeringen skickat prins Sihanouk till FN:s säkerhetsrådmöte. Inga källor uppges.164 På en annan sida 

finns en artikel som handlar om nyhetsrapporteringen från och om Indokina och att de som bevakar 

utvecklingen i Indokina främst består av diplomater och thailändsk militär samt att den sker från 

Bangkok.165 Inga källor uppges. På ytterligare en annan sida finns en liten notis där USA uppmanar 
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Vietnam att ta bort sina trupper från Kambodja.166 UPI samt Robert B. Oakley, talesman för USA:s 

regering uppges som källor. Vidare denna dag finns en artikel som är skriven av NYT korrespondent i 

Bangkok, Henry Kamm.167  Han beskriver situationen i Kambodja utifrån västerländska diplomaters 

analyser och spekulationer. I denna artikel framkommer även att ledarna för den kambodjanska 

rebellrörelsen, So Phim och Heng Samrin, även kommer att bli ledare i den nya regeringen. Annars består 

denna text mest av spekulativa krigsstrategier som analytiker kommit fram till. Ingen identifierbar källa 

uppges, men flera västdiplomater citeras.  

8 januari 

På förstasidan tillägnas halva uppslaget Vietnams invasion av Phnom Penh med tre artiklar samt två 

kartor över Kambodja och Indokina. Kartornas ursprung hänvisas till NYT. Den första artikeln är skriven 

av Drew Middleton.168 Artikeln bygger främst på militära analyser och spekulationer gjorda av vad som 

beskrivs som amerikanska och franska områdesexperter. Inga mer specificerade källor nämns. Nästa 

artikel är skriven av NYT korrespondent i Peking, Fox Butterfield.169 Den handlar om prins Sihanouk och 

hans förehavanden de senaste tre åren i Kambodja då han befunnit sig i husarrest i Phnom Penh. Vidare 

meddelas att prins Sihanouk är på väg till New York för att delta på FN:s säkerhetsrådsmöte. Källa till 

denna artikel är Reuters samt prins Sihanouk som citeras. Det finns en bild från UPI på prins Sihanouk. 

På samma sida finns även en artikel som är skriven av korrespondenten i Moskva, Craig R. Whitney.170 

Där framkommer det att Sovjet Unionen kommenterat invasionen, eller befrielsen som de kallar 

händelsen i Phnom Penh, med en otrolig snabbhet, vilket kan tolkas som att de visste om att Phnom Penh 

skulle falla, innan det blev officiellt. Källa som uppges är den sovjetiska nyhetsbyrån Tass. Den tredje 

artikeln är skriven av korrespondenten i Bangkok, Henry Kamm.171 Där uppges att Phnom Penh 

invaderats, eller som i vissa delar av texten, befriats. Källa som nämns är rebellernas radiosändningar och 

dess ledare, Heng Samrin, citeras. Den statliga radion som varit den officiella radion för Röda 

Khmererna, uppges vara tyst, vilket tolkas av analytiker som att de nu anses vara besegrade av 

rebellerna.172 Till denna artikel finns tre bilder; två där AP uppges som källa. Den ena bilden föreställer 

Pol Pot och den andra bilden är ett flygplansfoto över Phnom Penh. Den tredje bilden publicerades även i 

DN denna dag, där en kvinnlig vietnamesisk soldat bevakar kvinnliga kambodjanska soldater som blivit 

tillfångatagna. Den vietnamesiska nyhetsbyrån och UPI uppges som källa.173 Joseph B. Treaster 

rapporterar från FN:s högkvarter i New York om hur Kina fördömer alliansen mellan Sovjet och Vietnam 
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samt invasionen av Kambodja.174 Diplomater och medlemmar i FN:s säkerhetsråd uppges som källor.175 I 

en annan artikel skriven av Bernard Gwertzman, uppmanar USA Vietnam att genast dra sina trupper ur 

Kambodja samt ber både Sovjet och Kina att ” till varje pris” undvika att lägga sig i den konflikt som 

pågår i Kambodja.176 Källorna som uppges är John F. Cannon, talesman för regeringen i USA, vilken 

även citeras, samt andra icke namngivna politiker, analytiker och diplomater.177 Slutligen finns en essä 

skriven av Robert D. McFadden.178 Essän består av en analys av läget i Kambodja i nutid och en historisk 

tillbakablick som klargör för läsaren hur Kambodja hamnat i den konflikt som nu råder i landet. 

McFadden tar upp flera av de vittnesberättelser, såsom som slavarbete, tortyr, avrättningar, svält och 

sjukdomar som kambodjanska flyktingar meddelat om då de lyckats fly Pol Pots regim.179 Inga specifika 

källor uppges till denna text. 

9 januari 

Detta datum finns det två artiklar som handlar om invasionen av Phnom Penh på förstasidan i NYT. Den 

första är skriven av Fox Butterfield som rapporterar från Peking och en sex timmar lång presskonferens 

som hållits av prins Sihanouk, där han vädjat till USA och FN om hjälp med att få bort de vietnamesiska 

trupperna som befinner sig i Kambodja.180 En bild från UPI på prins Sihanouk finns till denna text. 

Artikeln fortsätter på en annan sida där det uppges att prins Sihanouk under sin tre år långa husarrest via 

amerikansk radio hört talas om att det pågått folkmord i Kambodja, men att han inte sett dem och hoppas 

att rapporterna inte stämmer.181 Det finns en bild på vad som uppges vara ledaren av rebellrörelsen, Chea 

Sim, som skakar hand med människor i ”befriade” delar av Kambodja. Källa är den vietnamesiska 

nyhetsbyrån via AP. Nästa artikel på förstasidan är skriven av Henry Kamm som rapporterar från 

Bangkok.182 Även denna artikel fortsätter på en sida inne i tidningen som för övrigt är fylld av artiklar 

rörande invasionen av Kambodja. Kamms artikel handlar främst om den nya regimens nyckelpersoner 

och de presenteras med namn och titel. Källor som nämns är den thailändska premiärministern Kringsak 

Chamanand samt thailändska och västerländska officiella källor. Det finns en karta över Indokina som 

uppges vara gjord av NYT/ John Leinung. Vidare på denna sida finns en artikel som är skriven av David 

Binder.183 I början av denna artikel meddelas att officiella talesmän menar att bristen på bekräftad 

information rörande Vietnams invasion av Kambodja har lett till att USA:s regering främst förlitar sig på 

pressmeddelanden i försök att hålla sig uppdaterade med vad som händer i Kambodja.184 Vidare 
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presenterar Binder den nya regimens ledare samt informerar om deras tidigare förehavanden. Källa 

uppges vara rebellernas radiosändningar. Nästa artikel är ännu en presentation av prins Norodom 

Sihanouks liv och leverne, och är skriven av Malcolm W. Browne.185 Prins Sihanouk citeras, inga andra 

källor uppges. Det finns även en bild från 1973 på prins Sihanouk med två av Röda Khmerernas ledare 

samt en okänd guide. China Pictorial uppges som källa. De två sista texterna på denna sida består av 

mindre notiser där den ena meddelar att den statliga nyhetstidningen i Sovjet, Izvestia, menar att Vietnam 

inte är inblandad i offensiven mot Phnom Penh, utan att det är kambodjanska rebeller som störtat Pol Pot 

och hans regim.186 Även den sovjetiska tidningen Pravda nämns som källa. Den andra notisen meddelar 

att USA uppmanar Vietnam att snarast lämna Kambodja.187 Den officiella talesmannen Hodding Carter 

3d uppges som källa och citeras. Det finns ytterligare en artikel som handlar om det kommande mötet i 

FN:s säkerhetsråd, där diplomater menar att den debatt som förväntas uppstå under FN:s möte i samband 

konflikten i Kambodja, troligen kommer att vara avgörande för världspolitiken, även om det inte leder till 

militär inblandning från någon av stormakterna eller FN.188 Inga andra källor uppges. Vidare finns en kort 

essä, där skribenten diskuterar och kritiserar Vietnams invasion av Kambodja och menar att den så 

kallade kambodjanska befrielserörelsen egentligen är den vietnamesiska armén men att den antagit ett 

annat namn som förklädnad och att denna aktion bör fördömas av alla nationer, stora som små.189 Inga 

källor nämns. Den sista texten är även den en essä skriven av författaren och politikern Peter Kovler.190 I 

denna text diskuterar Kovler USA:s roll i denna konflikt.  Han menar att trots USA: tidigare inblandning i 

krigen i Indokina, inte kan ställas till ansvar för utvecklingen som nu skett, men att USA genom att föra 

en politiskt medlande roll, kanske skulle kunna avstyra denna konflikt.191 Källa som uppges är USA:s 

utrikesdepartement och dess talesmän. 

10 januari 

Även denna dag finns en bild av prins Sihanouk på förstasidan. Bildtexten meddelar att prins Sihanouk 

anlänt till New York. Källa är UPI. Artikeln som börjar under bilden är skriven av korrespondenten 

Henry Kamm som rapporterar från Bangkok.192 Artikeln fortsätter på en annan sida där det uppges att 

striderna fortsatt i Kambodja. I övrigt handlar artikeln främst om relationerna mellan länderna i 

Sydostasien ur ett historiskt perspektiv. Vidare framkommer det att både den officiella vietnamesiska 

radion samt de kambodjanska rebellernas radio knappt meddelar om militära nyheter. Denna artikel 

avslutas med spekulationer från analytiker och diplomater på plats i Bangkok.193 Det finns bilder från AP 
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som föreställer de två nya ledarna Heng Samrin och Chea Sim. Samma bilder publiceras den 12 januari i 

DN utan bildkälla. Där finns även en karta över Kambodja från NYT. I tidningen finns en artikel som hör 

till bilden av prins Sihanouk på förstasidan, som är skriven av Wolfgang Saxon.194 Där meddelas att prins 

Sihanouk kommit till New York i syfte att föra Röda Khmerernas talan på FN:s säkerhetsrådsmöte. Prins 

Sihanouk citeras i texten. Det finns även en osignerad notis som meddelar att mötet i FN:s säkerhetsråd 

troligen kommer inträffa samma dag som denna tidning utkom och att källan är AP. Vidare uppger en 

artikel som är skriven av Bernard Gwertzman, att USA inte kommer att inta en aktiv roll under FN:s 

säkerhetsrådsmöte samt att de inte håller Sovjet ansvariga till att ligga bakom den vietnamesiska 

invaderingen av Kambodja.195 Källor som Gwertzman nämner samt citerar är flera namngivna talesmän 

från USA:s utrikesdepartement. Under denna text finns en notis som meddelar att Sovjet varit mycket 

snabba att erkänna den nya regimen i Kambodja och att de sovjetiska ledarna ska ha fördömt den störtade 

regimen Kambodja samt kritiserat Kinas politik.196 Det framkommer även att det är väl känt att Pol Pots 

regim begått folkmord.197 Källor som nämns är den sovjetiska tidningen Izvestia och nyhetsbyrån Tass. 

Den sista texten detta datum består av en essä skriven av den kambodjanska diplomaten Srey Pheach, som 

även var med i styrelsen för den politiska och kulturella organisationen Free Cambodia, och motståndare 

till Röda Khmererna.198 Texten är översatt från khmer till engelska av Prak Rin. Pheach skriver att 

störtandet av Pol Pot-regimen knappast är något att fira eller sörja då alternativet till denna terrorregim 

blivit att förlora makten till imperialisterna i Vietnam. Det kan vara värt att uppmärksamma att detta är 

den första artikel skriven av en kambodjansk skribent under denna studies två undersökningsperioder. 

11 januari 

På förstasidan finns denna dag en bild tagen inne i Phnom Penh. I bildtexten meddelas att bilden är tagen 

söndagen den 7 januari utanför det kungliga palatset samt att det är kambodjanska rebeller som syns på 

bilden. Källan uppges vara UPI. Henry Kamm rapporterar från Bangkok i texten bredvid denna bild.199 

Här meddelas att FN:s säkerhetsråd kommer att ha ett möte samma dag där rådet ska besluta om prins 

Sihanouk skall höras, eller inte. Artikeln fortsätter på en annan sida där det militära läget i Kambodja 

analyseras av icke specificerade källor. Det finns en intressant källa där informationen uppges komma 

från Reuters som i sin tur citerat en thailändsk gräns officer, vilken i sin tur uppges ha talat med en 

representant från den störtade Pol Pot-regimen. Nedanför denna text finns två mindre notiser där den 

första meddelar att diplomatkällor i Peking tror att Pol Pot kan vara kvar i Kambodja för att det inte fanns 

bevis på att han ska ha flytt landet.200 I nästa notis uttrycker den filippinske utrikesministern, Carlos P. 
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Romulo, sin oro för att konflikterna i Vietnam och Kambodja kan utlösa oroligheter i hela Asien.201 Det 

finns ytterligare en artikel samt en bild på förstasidan. Bilden består av två kartor över Indokina som är 

gjorda av NYT. Texten som fortsätter på en annan sida, handlar om att Rumänien fördömer Vietnams 

invasion av Kambodja, vilket går emot de andra europeiska öststaternas samt Sovjetunionens 

ställningstagande.202 Källan är Reuters. Vidare finns en mindre artikel, skriven av David Binder som 

rapporterar från Washington om flera länders officiella reaktioner till Vietnams invasion i Kambodja.203 I 

denna artikel nämns de flesta källor med titel och namn. Det finns ytterligare en artikel som handlar om 

mötet med FN:s säkerhetsråd.204 Det finns även en sida som innehåller fyra essäer, varav två som handlar 

om konflikten i Kambodja. Den första texten är skriven av Anthony Lewis, där han anklagar den förre 

utrikesministern Henry Kissinger och den förre presidenten Richard Nixon för att vara nog så ansvariga 

för Vietnams invasion av Kambodja.205 Lewis menar att om USA fört en annan politik 1970 rörande 

konflikterna i Indokina, skulle det kanske sett annorlunda ut i dagens Indokina och att det rätta sättet för 

Kambodja att bli självständigt igen är att få prins Norodom Sihanouk att komma tillbaka till den politiska 

arenan i Kambodja.206 Den sista essän är skriven av William Safire.207 Denna text bygger på vad Safire 

menar varit allmänna uppfattningar, eller sanningar, angående konflikterna i Indokina under senare år. 

Han menar bland annat att nya bevis visar att USA:s ”hemliga bombningar” över Kambodja under 1970-

talet, egentligen var en överenskommelse mellan USA och prins Sihanouk.208  I texten fortsätter Safir att 

avslöja flera nya ”sanningar”, men hänvisar inte till några källor. 

12 januari 

Detta datum framkommer det att prins Sihanouk under gårdagen fick framträda inför FN:s säkerhetsråd 

och framföra att Vietnam begått aggressionshandlingar mot Kambodja.209 Malcolm W. Browne, som 

skrivit artikeln, menar att även om de flesta medlemmar i rådet stöder prins Sihanouk och den störtade 

regimen i Kambodja, kommer ingen resolution att kunna överleva Sovjets veto.210 I artikeln som fortsätter 

på en annan sida uppges att även representanter från Kina, Vietnam och Kuba som källor. Samtliga 

inblandade citeras i texten. Det finns en bild på förstasidan till denna artikel som föreställer prins 

Sihanouk. Till bilden uppges ingen källa, vilket under denna studie visat sig vara ovanligt vad det gäller 

NYT. Nästa artikel på förstasidan är skriven av Henry Kamm som rapporterar från Hong Kong.211 Artikel 

fortsätter på en annan sida i tidningen, där Kamm meddelar att den forne Pol Pot-regimens vice 
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premiärminister Ieng Sary flytt från Kambodja till Kina via Thailand. När Sary mellanlandar i Hong 

Kong är han som den första ledaren från den störtade regimen att göra ett formellt uttalande.212 Han 

meddelar att Pol Pot finns kvar i Kambodja och att de ämnar fortsätta sitt motstånd till dess att de vinner 

kriget. Ieng Sary ska även ha meddelat att deras trupper rapporterat att de sett ”vita” soldater och att de 

dragit slutsatsen att de antagligen hade sovjetiskt- eller östeuropeiskt ursprung. Vidare menar Kamm att 

Ieng Sary förnekade att prins Sihanouk suttit i husarrest i Phnom Penh under de senaste tre åren, men 

medgav att prinsen inte fått ta emot utländska besökare samt blivit nekad att resa till Kina; han hade sagt 

att ”Kambodja är ett land där man arbetar, inte roar sig”.213 Det finns ytterligare en text på denna sida och 

den är skriven av James P. Sterba som rapporterar från Thailand.214 Artikeln handlar om hur Thailand ska 

hantera den våg av flyktingar som förväntas komma över gränsen från Kambodja, och menar att det kan 

uppstå konflikter mellan de flyktingar som flytt från Pol Pot-regimen och de kambodjanska trupper som 

nu flyr den vietnamesiska invasionen.215 Vidare menar Sterba att thailändarna ämnar hålla flyktingarna på 

separata flyktingläger för att undvika potentiella sammandrabbningar. Källor som nämns är Reuters, 

biståndsarbetare från Röda Korset och andra amerikanska- och brittiska hjälporganisationer samt 

thailändska tjänstemän som arbetar med flyktingfrågor. Det finns även två bilder till dessa texter, den 

första som föreställer kambodjanska flyktingar på väg tillbaka till sin hemby, som även publicerats i DN 

den 11 januari. Bildtexten är den samma i båda tidningar, men i NYT uppges att bilden levererats till 

Tokyo och att vietnamesiska nyhetsbyrån och AP är källor, medan DN meddelade att samma bild 

förmedlats till Hanoi och ADN, som är en östtysk byrå. Den andra bilden är en karta över Indokina.  

Sammanfattning 

I denna undersökningsdel analyserades 48 texter och 21 bilder. Den 8 januari publicerades flest texter och 

bilder. Samtliga datum fanns texter som rörde Kambodja på förstasidan. Till de flesta bilder angavs 

bildkälla. NYT lägger under denna period stort fokus på nyhetsrapporteringen om och från FN:s 

säkerhetsrådsmöte. Anledningen till detta är troligen för att Sovjet stöttar Vietnam och den nya regimen i 

Kambodja och att Kina stöttar den störtade Pol Pot-regimen, således står både maktbalansen i Asien och 

världsfreden på spel. De flesta artiklar är signerade med journalistens namn, vilket inte alls var fallet i 

NYT under undersökningsperioden 1975, samt att de inte använder sig av nyhetsbyråer i samma 

utsträckning. Källorna består främst av officiella källor, myndighetspersoner, diplomater militära källor 

och analytiker. I NYT analys under perioden 1975 citerades prins Norodom Sihanouk flitigt, vilket han 

även görs här. Även auktoritativa talesmän får komma till tals. Nästintill alla bilder presenteras med 

bildkälla, liksom under analysen i NYT 1975. Eftersom att det inte finns några korrespondenter på plats i 
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Kambodja finns det ingen som rapporterar därifrån, men officiella radiosändningar avlyssnas av 

analytiker som till stor del befinner sig i Thailand. Det finns en text som är skriven av en kambodjan, men 

inga andra privatpersoner intervjuas, eller ens märks i texterna.  

8. Resultat III 

Genom att utfört denna studie har det gått att konstatera att varken DN eller NYT valde att använda sig av 

de kambodjanska flyktingarna som källa, utan valde att hellre publicera ”fakta” från analytiker som 

grundade sina analyser på att avlyssna radiosändningar gjorda av den regim som vid tillfället tagit makten i 

Kambodja, dvs. propagandaspridning. Studien har även visat att rykten publicerades flitigt av de båda 

tidningarna och att diverse auktoritativa representanter och talesmän fick komma till tals i flertalet artiklar i 

båda tidningar under båda undersökningsperioder. Det fanns en kambodjan som ideligen intervjuades, 

citerades och refererades till och det var prins Norodom Sihanouk. Till skillnad från NYT så presenteras 

inte bildernas källor i DN. Tidningarnas layout skiljer sig då DN har större bilder, teckenstorlek och 

rubriker än NYT. Ingresser finns sällan i NYT, vilket nästan alltid förekommer i DN:s texter. I analysen 

1975 finns fler osignerade texter i NYT än i DN och 1979 är det tvärtom. På förstasidorna i DN består 

artiklarna ofta av en slags sammanställning av de artiklar om Kambodja som finns inne i tidningarna, 

medan NYT påbörjar sina artiklar på förstasidan och fortsättningen följer sedan på annan sida i tidningen. 

 

 

9. Diskussion 

Om endast auktoritativa talesmän får göra sin röst hörd i medierna, är det då i syfte att undvika att läsarna ska 

kunna identifiera sig med folket, och känna medlidande med dessa? Ett medlidande som skulle, likt 

Vietnamrörelsen, kunnat resultera i ett folkligt engagemang, eller rent av en folkrörelse? Skulle starka 

folkrörelser kunnat påverka stormakternas politik? 

Anledningen till att Röda Khmererna stängde dörren till yttervärlden var antagligen för att de hade något att 

dölja. De få diplomater och journalister som blev inbjudna att besöka Kambodja bör alltså ha gjort det under 

förutsättning att de vid sin hemkomst endast rapporterade om det Kambodja som Pol Pot-regimen valt att visa 

dem, som Butler kallar ”inbäddade reportrar”.216 Samma fenomen som jag valt att kalla ”inbäddad 

rapportering” eftersom att främst var diplomater som rapporterade från Kambodja, och inte journalister. 

Korrespondenter på plats som kunde beskriva hur det kändes att vara där det hände och återge hur folket 

”på gatan” (liksom du och jag) upplevde situationen, bör således lett till en högre igenkänningsfaktor hos 

mottagaren, dvs. läsaren. Om tidningarna valde (liksom DN och NYT valde att göra 1975 och 1979) att 

                                                        
216 Butler, Judith, Krigets ramar, När är livet sörjbart? (2009) Tankekraft Förlag, Stockholm, s 68. 
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intervjua och citera personer såsom talesmän från olika auktoritära- och officiella instanser bör detta ha lett 

till att mottagaren enklare kunde avsäga sig sitt medmänskliga ansvar för att denne inte kände närhet till 

informationen. Det medmänskliga ansvarstagande, eller affektiva respons, som Butler kallar det, är inte 

bara en produkt utformad inom normer vi lever efter, utan formas även av det vi för tillfället upplever.217 

Jag menar att varken DN eller NYT gjorde det möjligt för läsarna att ta del av konflikterna i Kambodja 

under dessa perioder som denna studie gjorts, genom att inte låta civila kambodjaner komma till tals i 

tidningarna. För även om båda tidningarna hävdade att det inte fanns information att tillgå, så fanns det 

tusentals kambodjanska flyktingar bl.a. i grannlandet Thailand och där fanns även korrespondenter från 

både DN och NYT. Båda tidningar hade således möjlighet att låta läsarna ta del av verklighetens Kambodja 

både 1975 och 1979, men de valde att citera prins Sihanouk och andra auktoritativa talesmän och därmed 

förmedla deras bild av vad som skedde i Kambodja under dessa perioder. Jag menar att detta resonemang 

tydliggör min tes att om DN och NYT hade låtit de kambodjanska flyktingarna komma till tals i tidningarna 

genom att intervjua dem så att de fått en möjlighet att berätta för resten av världen om vad som hände i 

Kambodja innan de lyckats fly, kunde det ha lett till ett helt annat politiskt engagemang från resten av 

världen. Varför omvärlden valde att inte öppna denna dörr var kanske på grund av att konflikterna i 

Kambodja hade blivit till en del av stormakternas kalla krig. 

Om detta som skedde under 1970-talet i Kambodja, skulle ha hänt i ett västerländskt land, det vill säga i ett 

land där folk som vi bor och lever, hade det varit annorlunda med nyhetsrapporteringen då? Hade vi i 

västerlandet reagerat annorlunda om vi hade kunnat identifiera oss med de utsatta, den kambodjanska 

befolkningen? Dessa frågeställningar skulle kunna ligga till grund för vidare forskning i ämnet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
217 Butler, Judith, Krigets ramar, När är livet sörjbart? (2009) Tankekraft Förlag, Stockholm, s 55. 
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