
FOLKMORD KOMMER ALDRIG GLÖMMAS!
LEVE FOLKKRIGET I PERU!

Så var det dags för den svenska överheten att dra igång sitt nobelfirande, klä upp sig, drömma om sin gyllene tid och skåla med 

konungen. De kommer säkert att ha jättemysigt, men vi i Vänskapsföreningen Sverige – det Nya Peru kan aldrig försona oss med 

folkmord och dess försvarare. I år vinner den peruanske imperialistdrängen Mario Vargas Llosa priset i litteratur och framställs i 

sammanhanget som en "granskare av makten" och "framstegsvän", officiellt heter det att han fick priset för hans: "kartläggning av 

maktens strukturer och knivskarpa bilder av individens motstånd, revolt och nederlag". Detta är inget annat än ett hån mot sanningen 

och folket. Förutom att han är en reaktionär i allmänhet är denna herre direkt insnyltad i försvaret av folkmord och döljandet av den 

peruanska arméns inblandning i detta, vilket underlättar för reaktionen och imperialismen att fortsätta slakten av de fattiga massorna 

och av kritiska intellektuella. Nu får väl den svenska reaktionen prisa vem som helst, det är inget pris för folket, vilket norgeskämtet 

med folkmördaren Obamas vinst gjorde ännu mer klart, men vi vill i detta flygblad visa vilken usling de hyllar denna gång.

Huruvida Vargas Llosa har pennans skicklighet är för oss ovidkommande, och märk väl att det är inte heller därför han får 

nobelpriset utan det väsentliga är hans genomborgerliga världsåskådning. Vargas Llosa började sin politiska karriär som revisionist 

men övergav det mer och mer för att istället bli liberal och ett skamlösts språkrör åt imperialismen. Hans vurmande för 

"nyliberalismen" är allmänt känd och han hyllas av diverse reaktionärer i  och utanför Peru.  

Vargas Llosa och de dödade i Uchuraccay!

Vi kan se klart som vatten att denna smutsiga hunds händer är dränkta i blod.  År 1983, närmare bestämt den 26 januari,  genomförde 

paramilitära förband, på order av general Clemente Noel Moral, en massaker på sex undersökande journalister, samt  en tolk och en 

bybo i byn Uchuraccay. Till saken hör att den peruanska reaktionen systematiskt genomför massakrer på landsbygdens fattiga, de 

politiska fångarna och andra, men när fattiga dödas är det inte intressant för media eller den s.k. rättvisan.  Journalisterna var i detta 

fall dock på väg för att granska sådana massakrar, varvid de själva föll offer för den nattsvarta reaktionens mördarförband. De 

hoppades att det journalisterna tänkt skriva om försvann med dem i graven, men folket kommer aldrig glömma eller förlåta. De 

försvunna journalisterna saknades dock och hela massakern uppdagades och den blodbesudlade regimen satte igång en prosess av 

"undersökning" och var tvugna att erkänna att det var väl lite osmidigt att mörda journalister, om än i en avlägsen bergsby. Vad har då 

detta med nobellpristagaren att göra? Jo, han blev utsedd av reaktionen att leda undersökningskommitionen. Varför? Jo,  därför att 

de vet att i denna smutsiga imperialistdräng fanns garanten för att dölja de höga herrarnas skuld, och herr Vargas Llosa serverade och 

genomförde ett gediget arbete för att rentvå den peruanska militären för ansvaret i slakten. Vargas Llosa såg till att viktiga bevis 

försvann eller glömdes bort och all skuld lades på byborna, på Folkets gerillaarmé (idag Folkets befrielsearmé, FBA) och Perus 

Kommunistiska Parti (PCP).

I Peru utkämpas sedan 1980 ett folkkrig lett av Perus Kommunistiska Parti där man gör slut på det elände som tynger de peruanska 

massorna. De befriar områden och upprättar ny makt, fördelar jorden från godsägarna till de fattiga bönderna,  enligt parollen  

”jorden åt den som brukar den!”.  Folket konfiskerar den imperialistiska egendomen och Folkets befrielsearmé mobliserar och 

politiserar och väpnar massorna och äntligen kan folket bestämmer över sina egna liv. De fattiga skapar sina egna institutioner, en ny 

makt, folkets makt; alla deltager i folkförsamlingen och direkt demokrati tillämpas; skolor och kliniker skapas. Kamraterna 

bekämpar reaktionen och imperialismen och håller alltid fanan högt. Detta kallar reaktionärerna, bland dessa Vargas Llosa, för 

"terrorism". Vi anser att detta folkkrig är ett exempel på en väg framåt för de förtryckta massorna. Därför förkastar och fördömer vi 

denna reaktionär och allt smuts han står för. Vi vet att ingenting kan hindra folkets revolutionära flodvåg och vi kan nästintill 

dagligen läsa i peruansk press om hårtslående aktioner av FBA. Det är ingen slump att Vargas Llosa mer eller mindre flytt landet och 

fått spanskt medborgarskap. 

LEVE FOLKRIGET I PERU!

DET PERUANSKA FOLKET KOMMER ALLTID ATT MINNAS DE SOM MÖRDATS AV REAKTIONEN!
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