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I I 30 långa år var det krig i Vietnam. 

Vietnam blev en fransk koloni 
i slutet av 1800-talet. 
Landet förlorade sin frihet, 
men 1945 gjorde vietnameserna uppror. 

Nio år senare slutade detta befrielsekrig 
med Frankrikes nederlag. 
Ändå delades Vietnam. 
Det blev två stater: Nord- och Sydvietnam. 
Efter fransmännen 
kom amerikansk militär till Sydvietnam. 
Det blev fler och fler soldater med åren. 
Striderna var hårda, 
och otaliga vietnameser dödades och 
skadades eller förlorade sina hem. 

USA förde krig både i söder och i norr. Över 
Nordvietnam regnade bomberna.
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Efter två krig 
är det nu fred i Nordvietnam. 

Vi går ut och ser på Hanoi. 
Spårvagnarna är gamla och skraltiga. 
De flesta hus är hårt slitna, 
och folk verkar att bo trångt. 

Ändå är Hanoi en vacker huvudstad: 
det växer träd längs gatorna, 
och mitt i stan finns det tre sjöar. 

Folk ser på oss, nyfiket, vänligt. 
Ibland kommer små barn fram 
och rör vid vår hud. 
De skrattar och är glada. 
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Barnen hade skickats ut på landet. Där 

lärde de sig läsa, skriva och räkna. 

Mycket var nytt för dem där. 

I stället för att åka bak på spårvagnar 

fick de lära sig att rida på bufflar. 

När bomberna föll över Hanoi, 

arbetade de vuxna 

i fabrikerna och på kontoren 

eller försvarade staden mot de fientliga planen. 

Fred - det betyder bland annat 

att föräldrar och barn kan vara tillsammans. 
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Nästan överallt på landet växer det bambu. 

Av det bygger man hus och gör papper. 

Små barn kallas iblan för "bambuskott". 

Det är plantor som man aårdar sig om. 

Också männen hjälper till · 

med att sköta barnen. 

Man lyfter upp barnen 

och är stolt över dem. 

Barn skall inte skrika; 

de skall tröstas och hållas om. 

Barnen är det allra viktigaste, 

för de är framtiden. 
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Om landet skall få en ljus framtid,

måste alla barn 

få undervisning och utbildning.

Det är gott om barn i Nordvietnam,

och många skolor förstördes under kriget.

Därför sitter barnen tätt tillsammans.

Det är inte ovanligt

med klasser på 50-60 elever.
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En del börjar väldigt tidigt på morgonen. 

En del kommer hem från skolan, 

när det nästan är kväll. 

Om alla barn gick i skolan samtidigt, 

skulle klassrum och bänkar inte räcka till. 

En halv dag varje vecka 

arbetar bµ.rnen utanför skolan. 

De hjälper till med återuppbyggnaden. 

De hjälper till att bygga upp bombade hus. 

Men de planterar också träd 

och håller rent på gatorna. 
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På bion visas det en film om kriget. 

Den handlar om juldagarna 1972, 

då amerikanska jättebombplan 

anföll Nordvietnam. 

Många av de största planen, B-52:or, 

sköts ned över Hanoi. 

I januari 1973 blev det fred, 

men i Sydvietnam fortsatte kriget. 

Där slutade striderna den 30 april 1975. 

Då erövrades Saigon, huvudstaden i söder, 

av FNL, befrielsefronten. 

Så blev det äntligen fred. 
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Ho n heter N g uyen Thi Minh, är 23 år 

och arbeta r på e n textilfabr ik i Nam Din h.

I juli 1972 sköt hon ned en Phantom F-4 B,

ett amerikanskt attackbo mbpla n.

" J ag v ar inte ens am om det", säge r  ho n.

Nguye n Thi Minh ledde en grup p
på åtta arbetskamrater. 

De hade tre luftvärnskanoner. 

Med dem för s varade kvinn orn a

sin fabri k  och sin stad.
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Här kommer det en kärra med bomull 

till Nam Dinhs Förenade Textilfabrik, 

där Nguyen Thi Minh arbetar. 

Bomull som spinns till fina trådar. 

Trådar som sedan vävs till tyg. 

Tyg som man kan sy kläder av. 

Det är inte någon modern fabrik. 

Tidigare ägdes den av fransmännen. 

1954 lämnade de fabriken och landet, 

och vietnameserna tog över. 

Tolv år senare kom de amerikanska planen. 

Textilfabriken skadades svårt. 

Den byggdes upp och bombades igen. 

Nu har den byggts upp för andra gången. 
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I spinneriet rullas tråden upp på spolar.

Maskinerna är tillverkade i England.

Man måste passa dem noga.

En del arbeterskor

sköter två stora spinnmaskiner samtidigt.
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När det blir lunchrast, slås maskinerna av. 

Då blir det tyst i spinneriet, 

och bomullsdammet lägger sig. 

De flesta äter i matsalen. 

En del stannar vid maskinerna. 

Det är skönt att sitta tillsammans 

och prata om små och stora saker. 
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Här vävs trådarna till tyg. 

Vävstolarnas buller är öronbedövande. 

När flyglarmet gick under kriget, 

kunde arbetarna inte höra sirenerna -

så starkt var bullret. 

I stället varnade man med ljussignaler. 

När det blinkade rött i lampor och lysrör, 

då var det tid 

att skynda ned i skyddsrummen. 
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10.000 människor arbetar på fabriken. 

De allra flesta är kvinnor. 

Så var det också förr. 

De franska fabriksägarna 

anställde helst kvinnor och barn, 

för de hade svårare att kräva högre löner. 

I dag är kvinnorna i Vietnam starkare. 

Många kvinnor har gjort ett viktigt arbete 

för att landet skulle bli fritt. 
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1 dag bygger också kvinnorna upp landet. 

De är med i byggsvängen till och med.

Att bygga hus är ett hårt arbete,

men nu är kvinnan inte längre slav.
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Han heter Hoang N goc Xet, är 5 2 år
och arbetar på en verkstad i Ho n  Gai.

Han är andre man på företaget.

Hon Gai är en stad vid ha ve t,
nere vid Tonkinbukte n.

I bergen ovanför
finns det mycket stenkol. 
Hon Gais Mekaniska Verkstad 
tillverkar maskiner och ann an utru stnin g
till ko l

g
r uv o rna. 

Egentligen är Hoang N goc Xet
från södra Vietnam. 
Han var reparatör och blev ingenjör,
och nu är han företagsledare.

Han är en chef i blåstä ll.
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1.000 människor arbetar här. 

En tredjedel av dem är kvinnor. 

De har månadslön, inte ackord. 

Bäst betalda är de arbetare 

som har jobbat längst i verkstaden. 
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Vid svarven måste man vara uppmärksam. 
Med.en svarv skär man i stål och formar fina 
delar till maskiner, verktyg och instrument.
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Det här är en handformare; 

han finputsar en gjutform. 

Formarna görs av sand 

uppblandad med sot. 

Därför är ett gjuteri 

sällan någon prydlig arbetsplats.
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Efter gjutningen 

måste järnstycket "rensas". 

Det slipas eller mejslas 

med ett tryckluftsverktyg. 

Det är ett tungt och riskfullt arbete; 

lungorna kan skadas av dammet. 
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Nordvietnam är ett jordbrukarland. Det 

finns inte särskilt mycket industri,

och många av fabrikerna

bombades sönder under kriget.

Men industrin är livsviktig.

Om jorden skall kunna ge större skördar 

och människorna skall få det bättre,

måste bönderna få maskiner

till hjälp i sitt arbete.

Därför är gjutare och svarvare

betydelsefulla för landet.
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Också i industrin fattas det mask in er. 
Men med samlade ansträngningar
kan man övervinna svårigheter.

Ma n  ka n  u tför a  storve rk.

Här säger folk inte:
"Ensam är stark."
Man säger i st ället: 

"T ills amm ans är vi sta rka."

3 8  3
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Över verkstadsporten står det: 
"Evig tacksamhet 
till den store presidenten Ho Chi Minh!" 

Ho Chi Minh var nationens ledare 
under kampen för självständighet. 
I dag finns hans bild överallt i Vietnam, 
och man upprepar ofta hans ord: 
"Ingenting är dyrbarare 
än oberoende och frihet." 

Först besegrades Frankrike, 
och därefter besegrades USA. 
I två långa och svåra krig 
försvarade vietnameserna sitt oberoende. 

Nordvietnam vill vara fritt 
både politiskt och ekonomiskt. 
Ett gammalt ordspråk säger: 
"Det är bättre 
att vara huvudet på en kyckling 
än svansen på en elefant." 
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I Nordvietnam är de flesta bönder 
med i s.k. jordbrukskooperativ. 

De består av en eller två byar. 

Man äger jord, djur och redskap gemensamt 

och delar på skörd och förtjänst. 

Men varje familj har sitt eget hus, 

·en egen liten trädgård

och en hushållsgris eller två.
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Om jorden delades upp, 

och alla bönder hade var sitt risfält, 

skulle jordbitarna bli för små. 

Inte heller kan en ensam bonde 

bygga fördämningar och bevattna fälten. 

Det är praktiskt att arbeta tillsammans. 

Så gjorde man förr här i byarna. 

Och så gör man i dag 

i det socialistiska Nordvietnam. 
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Det skördas inte bara ris i Khuyen Luong.

I stora dammar odlar man fisk.

En del av fångsten säljer kooperativet,

men det mesta går åt i byn.

Fisk innehåller äggviteämnen

som är nödvändiga för människokroppen.
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I de flesta �yar finns det grisar,

massor av svarta och skära grisar.

Däremot ser man knappast några kor här.

Mjölk dricker vietnameserna sällan.

De dricker kokt vatten eller te.
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Man äter mycket enkelt -

mest blir det ris och grönsaker, 

lite fläsk och någon gång ett ägg. 

Men ingen i Khuyen Luong eller i Hanoi 

eller någon annanstans i landet 

behöver vara utan mat. 

Förr var det ofta hungersnöd. 

1945 svalt två miljoner människor ihjäl 

i den här delen av Vietnam. 
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En plöj are, hans hustru och barn 

under Ho Chi Minhs porträtt. 

De kallar honom för "Onkel Ho", 

och det verkar nästan 

som om han hörde till familjen. 

Sängarna är hårda. De har myggnät 

som fälls ned på 'kvällen. 

För fönstren har man luckor. 

Fönsterglas behövs det inte 

i det här varma klimatet. 
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Farmodern är 84 år. 

I de gamlas ansikten syns det 

att de haft ett svårt liv. 
De har arbetat hårt. 

De har upplevt sjukdom och fattigdom. 

De har upplevt förtryck, hunger och krig. 
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Barnen är förhoppningarna, framtidstron.

Det är de som skall bygga

fredens nya samhälle

i Vietnam. 
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Om Vietnams historia 

1976 kommer USA att fylla 200 år. Sverige 

blev ett rike långt tidigare, omkring år 

1000. Vietnam är ännu äldre som stat. Det 

är också ett land med en gammal kultur. 

Det första vietnamesiska universitetet kom 

till 399 år före universitetet i Uppsala, som 

grundades 1477. 

Under många hundra år fick Vietnams 

folk kämpa hårt för sin självständighet. 

Landet höll på att slukas av Kina, den mäk

tiga grannen i norr. Långa tider var Viet

nam besatt av främmande armeer. Men 

vietnameserna reste sig och drev bort fien

derna. 

Genom sammanhållning, motståndsvilja 

och list kunde de besegra en motståndare 

som hade många fler soldater, vapen, häs

tar och krigsskepp. 

I modern tid kom erövrarna från vår 

världsdel. I hundra år var Vietnam en del 

av en koloni: Franska Indokina. (Till den 

hörde också Laos och Kambodja.) Frans

männen utplundrade landet och förtryckte 

befolkningen, men vietnameserna lät sig 

inte kuvas. På åttio år gjorde de fem

hundra uppror och upprorsförsök. 

Efter det andra världskriget var Frank

rike försvagat. Den 2 september 1945 

kunde Ho Chi Minh, ledaren för frihets

rörelsen Viet Minh, förklara Vietnam själv

ständigt. Hanoi blev huvudstad i den nya 

staten, Demokratiska Republiken Vietnam. 

Men i den södra delen av landet hade 

fransmännen ekonomiska intressen, som de 

inte ville ,ge upp. Motsättningarna ledde till 

ett krig mellan den franska kolonialarmen 

och Viet Minh. Det varade till maj 1954 

och slutade med en total seger för befrielse

rörelsen. 

Trots detta delades Vietnam vid freds

slutet i en nordlig och en sydlig stat. I söder 

började ett inbördeskrig mellan FNL, Syd

vietnams Nationella Befrielsefront, och re

geringen i Saigon som stöddes med vapen 

och pengar av USA. FNL fick hjälp från 

Nordvietnam och från Sovjet och Kina. 

För att krossa motståndet skickade USA 

allt fler soldater och flygplan till Syd

vietnam. Mot det protesterade många ame

rikanare, framför allt de unga. 

1965 ökade kriget i våldsamhet. Ameri

kanska plan började nu också att bomba i 
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