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Vi är mycket glada att kunna ge ut ett nytt nummer av Nya Peru. Våra medlemmar och
sympatisörer känner till, och har aktivt sett till, att året 2002 hittills varit ett händelserikt år
för VfSNP:s arbete till stöd för Folkkriget. Detta arbete är naturligtvis en konsekvens av att
Folkkriget i Peru fortsätter att avancera med uppbyggnaden av maktens erövring i hela landet.
Toledo, “yankeen med indianmössan”, -regimen fortsätter att visa att den endast är en
fortsättning på den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regimen under den förre
yankee- marionetten Fujimori. Aktioner som utförs av Folkets Befrielsearmé, under Perus
Kommunistiska Partis ledning, tar oupphörligen Folkkriget till nya höjder. Den Nya Makten
breder ut sig över landet och bevisar att den är framtiden för hela det hjältemodiga peruanska
folket. Trots de massiva inringnings- och tillintetgörandekampanjerna, som den reaktionära
armén utför med folkets oskattbara blod på sitt samvete, står folket fast med den röda fanan
alltid i topp.
Som vi kan se har utvecklingen av Folkkriget ännu mer drivit fram VfSNP:s arbete därför har
det gjorts olika aktiviteter, föredrag med positiv respons.
Under året har vi även firat 10-årsdagen av Ordförande Gonzalos tal av den 24 september
1992, ett tal som fortsätter stråla lika kraftfullt än idag. Det är ett vapen i striden för Perus
Kommunistiska Parti, det peruanska folket och för alla som stödjer Folkkriget. Det var ett
mäktigt slag mot reaktionen, som trodde att de kunde tysta Folkkriget och dess Anförare
genom att fängsla honom. Talet fortsätter att bekämpa imperialismen, reaktionen och
revisionismen varje gång som dess innehåll tillämpas.

Å andra sidan gör den peruanska reaktionära regimen allt för att försöka tysta ner Folkkrigets
frammarsch genom att lägga locket på massmedia, men de kan inte dölja aktioner som t.ex. den
inför folkmördaren Bush:s besök i Peru. Det var en storartad aktion som gav eko i hela
världen. Det är ytterligare ett bevis på Partiets styrka, att utföra en aktion av den storleken
trots det massiva säkerhetspådrag som folkmördaren Bush var tvungen att gömma sig bakom.
(Läs mer om aktionen i detta nummer).

Vi vill också här avslöja de nya folkmördande planer i stor skala som denna regim följande sin
herre yankeeimperialismens order redan verkställer mot de politiska fångarna och krigsfångarna.
De har bl.a. förflyttat hundratals politiska fångarna och krigsfångarna från olika städer i hela
landet till fängelset Yanamayo, som speciellt har anpassats för detta ändamål. Ett fängelse
som ligger i Anderna, 4100 m över havet i extrem kyla; där fönsterna endast har galler i de små
cellerna. De förbereder ett nytt folkmord på folkets bästa söner och döttrar vars enda brott är
att kämpa för sitt folks befrielse för att de inte ska leva i förtryck och exploatering. Vi har inte
glömt de folkmord som tidigare regimer utfört i fängelserna, de Lysande Skyttegravarna av
Kamp. Där varje partimedlem, kombattant och massa fortsätter kämpa och inte böjer sig inför
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landets utveckling och vill istället försöka vrida klockan tillbaka med
hjälp av planerade och systematiska massakrer på de framstegsvänliga
massorna, dvs. genom systematiskt folkmord. Det peruanska folket sitter
dock inte paralyserade och ser på när deras bröder och systrar slaktas
av det gamla Perus försvarare, tvärtom. Under ledning av Perus
Kommunistiska Parti organiserar landets folkmassor sig i syfte att sopa
bort den gamla ordningen med folkkriget, det peruanska folket vet sin
rätt och kämpar för att hävda den. Denna det peruanska folkets kamp
anser föreningen vara rättvis och ger den sitt helhjärtade stöd.

Den regim som styr den gamla peruanska staten representerar
inte de breda folklagren, tvärtom representerar den endast en mycket
liten minoritet av de peruanska medborgarna. Den kraft som står bakom
den peruanska regimen är Förenta Staterna och det är de som håller
den sönderfallande gamla peruanska staten under armarna och dikterar
dess politik. Det peruanska folket kämpar mot denna utländska
dominans av landet och lyfter istället fram sin egen stat, som
representerar folkmajoriteten intressen, folkrepubliken Peru.

Föreningen anser att det peruanska folket, precis som alla övriga
folk, har en okränkbar rätt att vara herrar i sitt eget hus och själva
bestämma sitt öde, föreningen vill därför verka för att sprida informa-
tion kring och stödja det peruanska folkets kamp för Folkrepubliken
Peru.

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru manar alla som vill
verka för att utveckla och stärka vänskapsbanden mellan de svenska
och peruanska folken att ansluta sig till och stödja vår verksamhet.
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fienden. Det är just därför som reaktionen och yankeeimperialismen spyr ut sitt raseri över de
obeväpnade massorna.  För alla de nederlag reaktionen lider och lidit på slagfältet. Vi kan inte
tillåta detta ske, vi måste avslöja detta öppet inför världen. Det handlar om livet på
revolutionärer som oegennyttigt och med vilja av stål kämpar i den kamp som också är vår
kamp. För vi vill också utplåna allt förtryck och all exploatering i världen. Därför säger vi att
den peruanska revolutionen är en del av och tjänar världsrevolutionen. Det är vårt ansvar som
revolutionärer, framstegsvänner och alla de som vill se slut på detta parasiterande system,
som endast ger oss misär och förtryck. Det är vårt ansvar att resa den proletära internationalismen
och försvara livet på de peruanska politiska fångarna och krigsfångarna. Anförare för denna
kamp är Ordförande Gonzalo, hans liv är idag i större fara än någonsin. Det cyniska spel som
reaktionen nu håller på med rörande “nya rättegångar” för de kamrater som dömts i de
skenrättegångar som hölls under 90-talet (vilket inte ens är giltiga enligt den gamla statens
grundlag). De är inget annat än ett spel för gallerierna vars verkliga syfte är att sprida nya
lögnhistorier och bereda vägen för att de ska kunna mörda Ordförande Gonzalo. Därför är det
än viktigare idag att försvara Ordförande Gonzalos liv, vilket endast kan göra med olika typer
av aktioner, aldrig med armarna i kors. Därför manar vi alla som kämpar för folkets rättigheter
att ta kontakt med oss och att ta aktiv del i försvaret av Ordförande Gonzalos liv.

Innan du tar vidare del av Informationsbulletinen du har i din hand, vill vi uppmana dig att vara
en aktiv läsare. Har du frågor angående innehållet: kontakta oss! Vill du ha information om
kommande aktiviteter: kontakta oss! Du som inser nödvändigheten, rättfärdigheten och vikten
av Folkkriget: sprid informationen du har! Du som känner att du vill göra något för att konkret
stödja Folkkriget: kontakta oss! Det finns alltid något som du kan göra, om du vill vara en del
av det nya och tjäna folket.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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SVENSKA PROGRAMFÖRKLARING

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru är en förening vars
syfte är att verka för att utveckla och stärka vänskapsbanden mellan de
svenska och peruanska folken. Föreningen hyser den orubbliga
uppfattningen att det är synnerligen viktigt att stödja det peruanska
folkets strävan efter självbestämmande och frihet.

Det är därför som föreningen inte anser sig på något sätt kunna
solidarisera sig med det gamla Peru, det Peru som oavsett vilken regim
det har kommer att vara en minoritetens, en förtrykarnas stat. Detta det
gamla Peru är inte på något sätt det samhälle som den absoluta
majoriteten av det peruanska folket önskar sig, tvärtom.

Det peruanska folket önskar ett nytt samhälle, det nya Peru. Det
Nya Peru är i dagsläget inte endast en önskan, det är en verklighet. I
Perus bergs- och djungelområden växer det Nya Peru som en ny stat
som försvarar folkets rättigheter och intressen, denna stat består av
olika typer av folkkommittéer där folket utövar sin egen makt och
beslutar över sina egna öden. Den kraft som leder utveckligen av det
Nya Peru är Perus Kommunistiska Parti, som leder det folkkrig för
nationell befrielse som det peruanska folket utkämpar mot sina
förtryckare.

Det gamla Peru skakas i sina djupaste grundvalar och genomgår
en svår kris, svälten och arbetslösheten breder ut sig alltmer. Det
peruanska folket bekämpar detta genom att kämpa för att bönderna ska
få äga den jord som de brukar, för att de arbetande ska få en rimlig
ersättning för sitt arbete och för att främja den nationella produktionen.
Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru solidariserar sig med och
stödjer denna det peruanska folkets kamp.

Det gamla Peru och dess regim försöker med alla medel stoppa
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December 2001- oktober 2002. Ett urval av de
aktioner som publicerats i den reaktionära
pressen
Den 3 december.
2001. Som en del
av firandet av
O r d f ö r a n d e
G o n z a l o s
f ö d e l s e d a g
genomförde ko-
mbattanterna ur
Folkets Befri-

elsearmé (FBA) ett sabo-
tage, vältande ett hög-
spänningstorn nära
bosättningen ”Juan Velas-
co Alvarado” i distriktet
Ricardo Palma, provinsen
Huarochirí. 1

Den 20 december 2001.
Ett kompani ur FBA gick
in i provinsen Huanta,
belägen ungefär 110 kilo-
meter sydost om staden
Huamanga, i departemen-
tet Ayacucho och, i ett
bakhåll, tillintetgjorde ett

underbefäl ur PNP (Perus ”Nationella”
Polis) och sårade ett annat befäl. Efteråt
drog sig kombattanterna tillbaka till

Trotts att
reaktionen
bygger murar,
minerar och
lägger
taggtrådsmattor
runt
högspänningstornen,
kan FBA alltid
spränga dem
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maximistraffet för terrorism: livstids fängelse” och ”ge absoluta garantier
till domare och åklagare så att de kommer att tillämpa lagen med största
fasthet”(den så kallade ”juridiska makten” blir ett skämt totalt kontrollerat
av den verkställande makten, ytterligare en del i den absoluta
centraliseringen).

Dessutom, Yankee-imperialismen ökar sin intervention; det är inte nog med att
de sedan april 1992 leder direkt det kontrarevolutionära kriget och redan nu har
trupper i Peru (under förevändningen av ”krig mot narkotikan”); nu har de
tredubblat ”Antidrog hjälpen” från US$ 50 miljoner till US$ 150 miljoner per år
precis som de tredubblat ”hjälpen” från ”USAID” från US$ 25 miljoner till US$
65 miljoner per år, vilket visar den verkliga ökningen av Yankeeinterventionen,
därför förutom dessa former har de till sitt förfogande oräkneliga andra former,
huvudsakligen via CIA vars budget hemlighålls och  direkt genom deras väpnade
styrkor.
En ny massiv kontrarevolutionär offensiv, under direkt befäl av Yankee-
imperialismen, är under förberedande; låt den komma! Partiet kommer krossa
deras offensiver och kampanjer, med en stärkt och utvecklad Folkets
Befrielsearmé, en Ny Makt vilken går framåt i sin relativa stabilitet och expanderar,
vilkens massor är ett exempel på hjältemod och förmåga att utstå uppoffringar
för Partiet och Revolutionen, med varje dag mer Folkkrig vilket är mer stålsatt än
tidigare. Imperialismen, revisionismen och reaktionen försöker på nytt att tysta
ner de kraftfulla aktionerna på landsbygden, försöker åberopa militaristiska
kriterier som bara pratar om aktioner, men inget kan tysta hur Partiet bygger upp
maktens erövring i hela landet. Alla deras offensiver, folkmord, lögnhistorier etc.
kan inte rädda dem från massorna och historiens dom, de är dömda att gå under.
Vi är dömda att segra.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS
TÄNKANDE!
LEVE DE ÖPPNA FOLKKOMMITTÉERNA!
BYGG UPP MAKTENS ERÖVRING!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

FOLKRÖRELSEN PERU (MPP)
April 2002
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provinsen La Mar och konfiskerade
förnödenheter och boskap. 2

Den 25 december 2001. I byn Racali i
Chiclayo, tillintetgjorde kombattanter ur
FBA en fiende till folket som efter up-
prepade varningar insisterade i sin väg-
ran att lämna tillbaka pengarna som hon
stulit från folket. 3

Den 27 december 2001. En pluton ur
FBA tog, under tre timmar, i besittning
lägret för det Nationella Systemet för
Underhåll av Landsvägar, i distriktet Ol-
mos, departementet Chiclayo; och kon-
fiskerade dynamit och förnödenheter. 4

Den 11 januari 2002. I distriktet Olmos,
distriktet Chiclayo, tillintetgjorde FBA-
kombattanter en rondero [en medlem av
paramilitära stödstyrkor - övers. anm.],
som var en nära kollaboratör till polisen
och de reaktionära väpnade styrkorna.5

Den 14 januari 2002. Ropande slagord,
förflyttade sig en bataljon ur FBA i dis-
triktet Huachocolpa, Ucuchupampa och
konfiskerade medicin, tre tunga lastbilar
och tre lätta lastbilar. Med konfiskeran-
det av lastbilarna kunde de senare röra
sig vidare till vårdcentralen i byn San
Antonio och de konfiskerade mer medi-
cin, förnödenheter och kommunikation-
sutrustning.6

Den 16 januari 2002. Kombattanter ur
FBA saboterade ett högspänningstorn i
Paramonga, beläget 15 kilometer från
landsvägen som går in i Pativilca- Cajata-
mbo.7

Den 14 februari 2002. Som en gerillaak-

tion placerade FBA en bomb i den reak-
tionära arméns kvarter i Tarapacá, depar-
tementet Tacna. Skapande en väldigt
kraftfull explosion på ett 300 meter brett
område.8

Den 23 februari 2002. I distriktet Ayna,
departementet Ayacucho, 345 kilometer
sydost om Lima, genomförde ett kompani
ur FBA en aktion av väpnad agitation och
propaganda hållande ett möte med bybor-
na, förklarande för dem den ekonomiska
situationen i landet att det är kris och hur
det ger mer fattigdom och förtryck. En
konfiskering av förnödenheter gjordes
också.9

Den 15 mars 2002. Som en del av ak-
tionen av selektivt tillintetgörande av rep-
resentanter från den gamla ordningen,
blev San Miguel de Enes borgmästare
varnad att han skulle sluta med hans kon-
trarevolutionära arbete som en lakej till
reaktionen, om inte, så skulle han bli till-
intetgjord, och han sprang ut ur staden,
precis som tre andra lokala borgmästare.10

Den 21 mars 2002. Med anledning av
Bush´s besök i Peru genomförde kombat-
tanterna i FBA en framgångsrik aktion
slående mot Yankee- imperialismen plac-
erande två bilbomber nära Förenta Stater-
nas ambassad i själva Limas centrum där
nio individer ur reaktionen föll. Denna
aktion har överväldigat hela landet, åter-
ljudit runt om i världen och visat
folkkrigets oövervinnelighet. Olika måln-
ingar med slagord har också gjorts mot
Bush´s besök i Lima och runt om i lan-
det.11

Den 24 mars 2002. På själva dagen för
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2 MIG 29 jaktplan och en polishelikopter; 2 fregatter utanför kusten; hela
armén  och flygvapnet i beredskap, och; Yankees med 500 egna Secret
Service agenter liksom ett hemligt antal agenter på motorcyklar och i bilar
med videokameror, och ett högteknologiskt AWAC spaningsflyg. Detta
visar hur Partiet och Specialtruppstyrkan från FBA kan röra sig utan problem
i den starkaste fästningen reaktionen har, i högborgen av vit terror, den
gamla statens huvudstad. Partiet och FBA kan endast göra detta med
massornas stöd, därför de rör sig som fisken i vatten bland dem. Därför kan
vi se, om vi tittar på helheten av aktionerna som Partiet har genomfört
nyligen, inklusive till exempel den massiva kampanjen av målningar med
slagorden ”Yankee Go Home!” och stödet för det Afghanska folket som
skakat staden, hur Partiet går framåt i förberedelserna för upproret i städerna.

Men även om städerna är ett nödvändigt komplement, är landsbygden det
huvudsakliga, och det är där vi kan se hur den nya makten lyser inför världen; hur
den röda fanan vajar öppet och trotsigt i de Öppna Folkkommittéerna, som är
delar av Revolutionära Stödbaser. Över allt lyser den Huvudsakliga
Regionalkommittén som ett lysande exempel; tidigare försökte imperialismen,
revisionismen och reaktionen föra fram att ”PCP var slagna i Ayacucho” men så
har aldrig varit fallet och nu är de tvungna att äta sina svarta spyor varje dag.

I sin desperation när man möter Folkkrigets framgångar försöker reaktionen att
återta förlorade positioner och för det har man beslutat om ett antal åtgärder,
bland dem ”en nyligen framlagt lagförslag för effektivare koordination av
terroristfall” med många olika delar, men deras viktigaste åtgärd är förflyttningen
av mer militär trupp för att bekämpa Folkkriget. Med detta ändamål har de redan
bestämt om etableringen av fem militära baser i den 2:a militära regionen och det
har blivit omnämnt att två eller fler kommer upprättas i Alto Hullaga och att de
kommer etablera nya ”Antidrog” PNP(Perus Nationella Polis)bas i Pichay; de
har redan skickat manskap från polisen till Alto Hullaga, Ayacucho och de centrala
djungelområdena för att mångdubbla antalet patruller med stöd av DIRCOTE
där, i de nämnda zonerna har de även installerat ”freds och
utvecklinskommisionärer” och de förstärker  ”självförsvarskommittéerna”
(rondas) med stöd av armen och polisen, dessutom har de gått ut med att de skall
ge impuls till  så kallade ”stadsrondas”. Toledo själv uttalade, framför sin herre
Bush, nationell och internationell media att den gamla staten skall tredubbla sin
”antiterrorist”budget. Förutom allt detta kommer de introducera ett nytt system
för att belöna tjallare, vittnens identitet skall hållas hemliga o.s.v. och de kommer
”påkalla den juridiska makten och åklagarmyndigheten att tillämpa
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Bush´s besök i Peru sprängde kombattan-
ter ur FBA sex till bomber i områdena
San Juan de Lurigancho och El Augusti-
no i huvudstaden Lima, rakt framför
näsan på de fascistiska väpnade styrkor-
na. Bomben exploderade timmar före
Bush´s ankomst.12

Den 24 mars 2002. I staden Trujillo
gjorde kombat-
tanter ur FBA
aktioner i norra
stads centrum
och det ex-
ploderades 13
dynamitgubbar
dagen då Bush
besökte Peru.13

Den 28 mars
2002. Ett ko-
mpani ur FBA
förflyttade sig
in i byn Tayaca-
ja och genom-
förde väpnad
agitation och
propaganda .
Byn är belägen
880 kilometer
syd om staden
Huancavelica. Efteråt konfiskerade de
förnödenheter, kommunikationsutrust-
ning, kläder och medicin.14

Den 31 mars 2002. Ungefär 560 kilome-
ter in i motorvägen Marginal i Aucayacu,
tillintetgjorde kombattanter ur FBA två
tjallare som arbetade tillsammans med
den peruanska reaktionen och de reak-
tionära väpnade styrkorna.15

Den 2 april 2002. Ett kompani ur FBA
gick in i samhället Quillana, i distriktet
Chavinillo, beläget 8 timmar från Hua-
nuco, och tillintetgjorde en kollaboratör
till de reaktionära väpnade styrkorna.16

Den 10 april 2002. Bombning av stadens
Justitsiepalats, i centrum av staden Cus-
co. Framgångsrik aktion genomförd av

FBA´s kombat-
tanter.17

Den 12 april
2002. I depar-
tementet San
Martin attack-
erade kombat-
tanter ur FBA
en polispatrull
som hade ansv-
aret för
knarkhandeln i
staden. Sex
grisar sattes ur
spel.18

Den 14 april
2002.  Spräng-
laddningar ut-
placerade av
FBA mot den

reaktionära armén exploderade i byn
Llaymucha i departementet Ancash.19

Den 17 april 2002. I departementet Ju-
nin genomförde kombattanterna ur FBA
en väpnad agitation och propaganda- ak-
tion, hållande möten med byborna, i syn-
nerhet ungdomarna; lärande dem Parti-
ets politik, på detta sätt mobiliserades de
ideologiskt och politiskt så att de också
ska kämpa för sina rättigheter som stu-

Billbomberna utanför yankee-ambasaden i Lima.
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Alltså, med en revolutionär situation i växande utveckling; i ett panorama
där revolution är den huvudsakliga tendensen i världen och en ny stor våg
av proletär världsrevolution har börjat utvecklas, är de objektiva
förutsättningarna för Folkkrigets seger utmärkta.

Maktens erövring byggs upp över hela Peru!

Lögnhistorien om ”pacificeringen” är fullständigt krossad. Överallt  bekräftar
fakta Folkkrigets framsteg. Ett lysande exempel är den magnifika aktionen som
utfördes av en specialtruppstyrka ur Folkets Befrielsearmé (FBA), allomfattande
ledd av Partiet, förra månaden mot Yankee-imperialismens ambassad i Lima och
de kompletterande aktionerna som utfördes under folkmördaren Bush besök i
staden.

Som en del i den psykologiska krigföringen, vilken är en viktig och fullständig
del i Yankee-imperialismens strategi av ”lågintensitetskrig”, i vilken fabricerande
av lögner  o.s.v. är en del för att manipulera folket och demoralisera ”de subversiva
styrkorna”, har reaktionen försökt måla upp aktionen mot ambassaden som riktad
mot köpcentret ”El Polo”. Partiets aktion var inte riktad mot något köpcentra,
inte ens talesmän för Yankee-imperialismen, eller deras lakejer i propagandaorgan
som tv-kanalen CNN, har hävdat detta, det har varit klart från början att den
krossande attacken var riktad mot Yankee-imperialismens ambassad. Hur absurda
uttalandena är har visats av flertaliga fakta: bilen var placerad ett fåtal meter från
huvudingången till ambassaden, videon som reaktionen själv hävdar visar när
bomben placerades var filmad av ambassadens kameror, och än mer, varför skulle
annars agenter från FBI och ATF direkt leda operationer med syftet att arrestera
de som utförde aktionen? Dessutom, detta är viktigt att understryka; Yankee-
ambassaden i Lima är ett legitimt militärt mål i enlighet med de internationella
lagarna om krigföring, eftersom den fungerar som en underrättelsecentral och
stab för de reaktionära styrkorna i deras kontrarevolutionära krig, och i enlighet
med detta är den gamla staten ansvarig för eventuella civila förluster eftersom
den har placerat ett militärt mål bland civil bebyggelse. Därför är försöken att
måla upp Partiets aktion som ”blodtörstig” och kallande den ”terroristisk” inget
annat än del av deras psykologiska krigföring.

Aktionen var en del av Partiets kampanj mot imperialismen, huvudsakligen
Yankee, och under folkmördaren Bush besök i Lima utfördes flertaliga aktioner,
detta trots att regimen placerat ut 22000 poliser, 2000 marinsoldater, ett hemligt
antal agenter ur CIN och DIRCOTE (”Antiterrorist direktionen”); luftspaning av
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denter.20

Den 18 april 2002.  FBA’s kombattanter
genomförde ett framgångsrikt sabotage
mot ett högspänningstorn i staden Trujil-
lo. Detta lämnade hela staden mörklagd
under en period av 50 minuter.21

Den 24 april 2002. Kombattanter ur FBA
genomförde ett sabotage mot ett högspän-
ningstorn som ger elektricitet till Justitsi-
eministeriets lokaler och Högsta Doms-
tolen i huvudstaden Lima; lokalerna i frå-
ga var utan ljus i en timme.22

Den 24 april 2002. En bataljon ur FBA
höll ett möte med ungdomen i staden
Huarcatán för att mobilisera dem ideolo-
giskt och politiskt. Staden är belägen
mellan Ayacucho och Huancavelica och
senare konfiskerades förnödenheter och
småboskap.23

Den 1 maj 2002. FBA tillintetgjorde en
kollaboratör till de reaktionära väpnade
styrkorna i distriktet Olmos, slagord var
också målade till stöd för folkkriget i
zonerna Racalí, Palo Blanco och Chapa-
la.24, 25, 26, 27

Den 1 maj 2002.  I staden Huanchaco
departementet La Libertad gjorde FBA
ett sabotage mot ett högspänningstorn.
Och det konfiskerades pengar från myn-
digheterna. 28

Den 3 maj 2002. Som en av formerna för
FBA att skaffa vapen, konfiskerades va-
penmateriel från en borgmästare i distrik-
tet José Crespo Castillo.29

Den 13 maj 2002. Kombattanterna ur

FBA detonerade en bomb vid Högsta
Domstolen i staden El Tambo i Huan-
cayo, departementet Junin. 30

Den 13 maj 2002. Vid en koordinerad
aktion genomförd med bönderna i depar-
tementet  Pasco blockerades huvudvägen
och FBA gjorde sabotage mot ett hög-
spänningstorn och det orsakade att ett
gruvföretag i området inte fick elektric-
itet 31

Den 18 maj 2002. Det skedde samman-
stötningar mellan FBA och de reaktion-
ära väpnade styrkorna under en omring-
nings och tillintetgörelsefälttåg som reak-
tionen utförde mot stödbaserna i djungeln
i Panoga , departementet San Martin. 32

Den 18 maj 2002. FBA genomförde ak-
tioner i distrikten San Martin del Valle
och i Churubamba departementet Hua-
nuco. Kombattanterna hissade upp röda
fanor med hammaren och skäran, det
skrevs slagord på vägarna,  det delades
ut flygblad där myndigheterna hotades
och det gjordes massarbete med be-
folkningen. 33

Den 20 maj 2002.  FBA genomförde
aktioner i Olmos Lambayeque och Hua-
rmaca i Piura där det gjordes målningar
och fyra kollaboratörer till den gamla
staten varnades. 34, 35

Den 28 maj 2002. En sammanstötning
med de reaktionära styrkorna i sina he-
likoptrar i provinsen Huanta i departe-
mentet Ayacucho, där två reaktionära sol-
dater skadades allvarligt. Aktionen
genomfördes av kombattanter ur FBA.36

Den 30 maj 2002.  Det kommer rapport-
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monopolen, vilket massorna motsätter sig, kampen som förs gatuförsäljarna
är en del av detta. Utbildningssystemet är i kris, lärarna är fullständigt
underbetalda, det är vanligt för en  lärare att tjäna mer pengar på sitt extrajobb
än från sitt eget yrke och eftersom produktionen i landet är så fullständigt
efterbliven, saknar många av de utexaminerade möjlighet att få ett jobb.
Toledoregimens cyniska jonglerande med siffror och pratet om ”prioritering
av utbildning” betyder ingenting mer än demagogi, för det första har de ej
ökat budgeten för utbildningsministeriet, utan bara fördelat utgifterna för
olika ministerier på ett annat sätt, för det andra har de inte kommit med
något konkret nytt förutom att be imperialismen att bekosta några projekt
för att visa upp. Detta ger några exempel på varför massorna, ”de där nere”,
inte kan leva under detta system och hur deras situation blir allt värre för
varje dag, och därför ser vi hur det första kriteriet för en revolutionär situation
i växande utveckling existerar.

I den härskande klassen, byråkratkapitalisterna och godsägarna, tornar problemen
upp sig mer för varje dag. Motsättningarna skärps och de kan inte finna en lösning.
Gruppen som tidigare var tätast knuten till Fujimori och Montesinos orsakar
problem för den nya regimen, och så även fascisten folkmördaren Alan Garcia;
det enda som enar dem är kampen mot Folkkriget men även i detta har de
motsättningar om hur man skall best bekämpa det. ”Lösningen” som Toledo
presenterat, ”yankeen med indianmössa”, är en för varje dag större imperialistisk
utsugning av landet och folket; han har rest runt som en månglande dörrknackare
och sålt Peru till högstbjudande, tiggande imperialisterna att suga ut landet mer.
Han har inga egna lösningar till den gamla statens problem , vi kan se detta i hur
Yankee-imperialismen nu har ordnat så att deras torped Jeffrey Sachs, förre detta
”rådgivare” till den fascistiska Fujimoriregimen, skall vara den som personligen
ser till att Yankee-imperialismens direktiv utförs till punkt och prickar. Den
reaktionära Toledoregimen visar sig som den mest öppna pro-imperialistiska
regimen i Perus historia, den har inga nya lösningar, den har redan genomgått en
större regeringskris med flera sparkade ministrar som resultat, och det är en
historisk omöjlighet att blåsa nytt liv i byråkratkapitalismen, så det är omöjligt
för dem att lösa sina problem, ännu mer när de möter et marxistiskt-leninistiskt-
maoistiskt, gonzalos tänkande Folkkrig, vilket krossar alla deras
kontrarevolutionära planer, deras problem blir större för varje dag; så det är
omöjligt för den härskande klassen, ”de där uppe”, att fortsätta styra som tidigare,
så är även det andra kriteriet uppfyllt för existensen av en revolutionär situation i
växande utveckling.



9

er om att PCP gjorde stora massmobilis-
eringar i flera universitet i olika städer;
San Marcos i Lima , i Ucayali, Huanuco,
Ayacucho, Juliaca och i Cerro de Pasco.
37, 38, 39, 40, 41, 42

Den 15 juni 2002. FBA gjorde målnin-
gar i Santa Maria del Valle, Taruca, Taul-
ligan, Casha och på andra områden i de-
partementet Huanuco. Vid området
Monzon har enligt uppgifter i den reak-
tionära pressen minst 10  ungdomar mel-
lan 12 och 25 år inkorporerat sig till FBA.
43, 44, 45, 46

Den 19 juni 2002. En seger uppnåddes
mot inringnings och tillintetgörelsefält-
tåget i området Oreja de Perro, Ayacu-
cho, Apurimac och i Cusco. Enligt mass-
media flydde de väpnade styrkornas trup-
per som höns från FBA’s attacker. De
reaktionära väpnade styrkorna blev tvun-
gna att evakuera i
helikoptrar och de
stora antal
skadade skickades
till olika militära
sjukhus i hem-
lighet. Det visades
inga rapporter om
antal sårade och
döda. 47, 48, 49

Den 5 juli 2002.
FBA tillintetg-
jorde sju ronderos
ca 12 km ifrån Au-
cayacu  i departe-
mentet Huanuco.
50

Den 6 juli 2002.

FBA går in i staden Cabanilla departe-
mentet Puno och hissade en röd fana med
hammaren och skäran och ropade slagord
för Folkkriget. Det genomfördes också en
sabotageaktion mot elnätet. 51

Den 23 juli 2002. I departementet Piura
genomförde FBA en massiv kampanj
under hela månaden, och gjorde flera
målningar i distrikterna Huarmaca och
Huancabamba. 52, 53

Den 27 juli 2002. FBA gjorde olika
bojkottaktioner mot flera reaktionära
politiska lokaler av den gamla staten  i
departementet Piura och det lämnades
flygblad med hammaren och skäran. De
reaktionära representanterna av den gam-
la staten varnades att inte ställa upp i val
och massorna uppmanades att bojkotta
valen. 54

Kombattanter ur FBA. I bakgrunden en röd fana i en Öppen
Folkkommité.
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I Peru finns en revolutionär situation i växande utveckling!

När den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL)
spred sina revisionistiska luntor, påstod de att ”byråkratkapitalismen är
levnadsduglig” för att förneka existensen av en revolutionär situation i landet.
Den krossande verkligheten var en annan, byråkratkapitalismen sjönk djupare
och djupare i sin allmänna kris. För det peruanska folket betydde detta mer lidande
och hunger, samtidigt såldes landet ut i en omfattning aldrig skådad tidigare. Idag
är situationen för folket ännu värre.

I en nyligen publicerad undersökning gjord av Nationella Institutet för Statistik
och Information (INEI), ett av den gamla statens organ, lever mer än 21 miljoner
peruaner, det är ungefär 85% av befolkningen, under den officiella
fattigdomsgränsen, 14 600 000 lever i fattigdom och 6 513 000 lever i extrem
fattigdom (se ”Nationella undersökningen av Hem Rörande Levnadsförhållanden
och Fattigdom” utdrag publicerat i La Republica den 12 april). Enligt samma
undersökning har antalet peruaner som lever i fattigdom ökat med 7,1% sedan
1997 och sedan år 2000 har den extrema fattigdomen ökat med 4,5%. Situationen
är värst för bondebefolkningen: 51,3% av landsbygdsbefolkningen lever i extrem
fattigdom. Alla detta är  officiella siffror från den gamla peruanska staten som är
berömd för att manipulera siffror som det passar dem (vilket till exempel var
fallet med tillväxtsiffrorna under 1990-talet), detta betyder att man måste utgå
ifrån att dessa är grova underskattningar.

Vad statistiken visar är det numeriska uttrycket av den allmänna krisen i vilken
peruanerna lever, alla motsättningar skärps: den nationella industrin, och med
den, den  nationella bourgeoisien, blir krossade av vad som åläggs dem av
imperialisterna och ATPA (ett system av tullättnader för den andinska regionen i
deras handel med Förenta Staterna), vilket Toledoregimen hävdar skall rädda den
nationella industrin, kommer bara göra rum för ännu större imperialistisk dominans
av landet och kommer bara en handfull utländska och inhemska blodsugare till
gagn. Arbetarklassen blir våldsamt utsugna, de flesta måste ha mer än ett jobb för
att överleva och ändå är inte inkomsten tillräcklig, mot detta gör arbetarklassen
motstånd, vilket uttrycks i strejker och omfattande konfrontationer med den gamla
statens repressiva organ.  Utsugningen genom arrende och ocker blir värre och
värre, bondemassorna kan knappt hålla sig vid liv, jordbrukets armod och dess
efterblivenhet, med de av den semifeodala situationen satta villkoren, är det som
får den extrema fattigdomen att konstant öka för bondemassorna. De oberoende
producenterna och handlarna krossas till fördel för det byråkratkapitalistiska



10

Den 28 juli 2002. FBA genomförde i de-
partementet Piura under nationaldagen
målningar i olika skolor, det hissades upp
röda fanor och det gjordes flera bojkot-
taktioner. 55

Den 28 juli 2002. I Satipo tillfångatog
FBA ett tjugotal soldater ur de reaktion-
ära väpnade styrkorna utan ens avlossa
ett enda skott. Kamraterna tog ifrån dem
deras vapen och hade ett möte med dem,
sedan frisläpptes de. En sådan aktion tjä-
nar till att undergräva de reaktionära väp-
nade styrkorna och vinna stöd från en stor
del av deras soldater, vilka ursprungligen
är bönder. 56

Den 28 juli 2002. Vid en aktion tog FBA
över en stad i departementet Puno med
ca 25 000 invånare och gjorde en sabo-
tageaktion mot ett högspänningstorn. 57

Den 30 juli 2002. FBA genomförde geril-
laaktioner i Cabana departementet An-
cash. 58

Den 2 augusti 2002. I distriktet Vischon-
go provinsen Vilcashuaman, departemen-
tet Ayacucho befinner sig ronderos i panik
efter de framsteg som Folkkriget uppnår.
FBA genomförde flertaliga banderol-
luppsättningar i Ocros, Cruz Pata och
nära Nunuhuayco. 59

Den 4 augusti 2002. FBA gjorde en till-
intetgörelse aktion mot två representan-
ter av den gamla staten, medlemmar av
Toledo-gruppen i Canchabamba departe-
mentet Huanuco och själva borgmästaren
erkände att han hade fått flera varningar
av PCP att inte ställa upp i valet. Detta
visar hur den Nya Makten bredder ut sig

i centrala områden i Peru. 60

Den 5 augusti 2002. I departementet
Loreto gjorde FBA flera väpnade agita-
tion och propaganda- aktioner i koordi-
nation  med arbetarnas demonstrationer
i området. Arbetarna från  Toledos pro-
jektprogram gjorde målningar med ham-
maren och skäran och skrev slagord med
sina dagskrav i olika lokaler som den re-
gionala Administrationens kontor i Lore-
to, Kommunal utvecklingskontoret och
andra kontor från den gamla statens my-
ndigheter. 61

Den 8 augusti 2002. En aktion av väp-
nad agitation och propaganda genom-
fördes av FBA, där det målades slagord
som, Leve Ordförande Gonzalo, Leve
Perus Kommunistiska Parti och Leve
Folkkriget, på väggarna på det Kommu-
nala Administrationsrådet mitt i staden i
departementet Loreto trots att efter de
konstanta aktionerna som genomförs i
området anlitade 56 vakter för att beva-
ka byggnaden dygnet runt .62

Den 9 augusti 2002. Sammanstötningar
mellan kombattanter ur FBA och de reak-
tionära styrkorna ägde rum i Apurimac i
departementet Apurimac . En soldat ur
de reaktionära styrkorna dog vid anfall-
et. 63

Den 28 augusti 2002. FBA går in i byarna
Atacocha och San Pedro de Cachi i Ay-
acucho och hade ett möte med invånarna
som kallades till att inkorporera sig i
Folkkriget och det konfiskerades
förnödenheter och mediciner. 64

Den 2 september 2002. Det skedde sam-
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ANDRA INLÄGGET AV MPP PÅ DEN GEMENSAMMA AKTIVITETEN
MED TKP(ML), 20 APRIL, 2002:

Proletärer i alla länder, förena er!

Ingenting kan stoppa den kraftfulla utvecklingen av Uppbyggandet av
Maktens Erövring i hela landet!

”Vissa ledare, kadrer eller militanter kanske saknas eller till och med
försvunnit, men även med den enorma smärtan och bestörtningen som detta
orsakar oss, är det Partiets plikt och skyldighet att fortsätta dess obevekliga
strid, även om bara en fraktion eller i sista ögonblicket endast en Kommunist
kvarstår, måste de fullgöra sin roll, kämpande för att höja, om nödvändigt,
allting igen och bättre, till och med mer så med en oövervinnelig och
allsmäktig ideologi, ett proletariat och massor som skapar allting, kommer
revolutionen av nödvändighet att avancera och segra.”

Mot den Landsutförsäljande och Folkmördande Diktaturen, Framhärda i
Folkkriget!

PCP CC (mars 1995)

I december 1992 sa Gordon McCormick, på den tiden en framstående analytiker
på Yankee-imperialismens Försvarsdepartementet: ”Den Lysande Stigen är som
ett lokomotiv på räls… allt de behöver göra för att vinna är att fortsätta göra vad
de har gjort fram tills nu”. Detta uttalande, även om det är gjort av en representant
för Yankee-imperialismen, innehåller en djupgående sanning: avgörande är att
hålla fast vid revolutionens kurs, att Folkkriget fortsätter på den av vår Anförare
Ordförande Gonzalo fastslagna vägen. Det som garanterar revolutionens kurs är
den hjältemodiga kombattanten, Perus Kommunistiska Parti vägledda marxismen-
leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande.
Under de nästan 22 år av Folkkrig som förflutit har Partiet visat oräkneliga gånger
att det kan navigera de mest turbulenta vatten; speciellt Partiet och dess
Centralkommitté iden komplexa och svåra situationen av kröken som uppkom
med gripandet av Ordförande Gonzalo har visat genom att mästerligt tillämpat
gonzalos tänkande som är att lösa alla de nya problem som uppkommer under
Folkkrigets  ohejdbara marsch, återbekräftande den maxist-leninist-maoistiska
principen att befälet aldrig dör. Partiet har en erkänd och bevisad ledning härdad
i Ordförande Gonzalos avbild och liknelse, med politiken som befäl, orubbligt
enade kring Partiets EnhetsBas, fast i att när en gång fanan hissats kan den aldrig
halas; nyckeln varande ledningen, är segern garanterad.
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manstötningar mellan kombattanter av
FBA och den nationella polisära styrkor-
na i Chilchir, provinsen Huamachuco
departementet La Libertad. 65

Den 11 september 2002. Med anlednin-
gen av 10 årsdagen av Ordförande
Gonzalos Tal satte kombattanterna ur
FBA upp fyra stora fanor med hamnaren
och skäran i distriktet Concepcion,
provinsen Vilcashuaman i departement-
et Ayacucho. Dessutom spreds flygblad
med Leve Ordförande Gonzalo, Leve
Perus Kommunistiska Parti.66

Den 15 september 2002. FBA kon-
fiskerade en stor mängd sprängmedel,
142 lådor dynamit, 50 säckar krut och 12
lådor stubintråd i Chongoyape i departe-
mentet Chiclayo. 67

Den 15 september 2002. 20 kombattan-
ter ur FBA går in i byn Ponunpuari vid
floden Ene.  De gjorde massarbete och
pratade om den roll yankeeimperialismen
spelar och den antiimperialistiska ka-
mpen i världen. Dessutom konfiskerades
det förnödenheter. 68

Den 17 september 2002. FBA krossade
totalt den reaktionära väpnades styrkors
omringning och tillintetgörande kampanj
kallad ”Tormenta 2002” där en kommen-
dant dog vid aktionen. 69

Den 29 september 2002. Det genom-
fördes en sabotage aktion mot företaget
Technit (ett stort gasverk) i provinsen
Huamanga i departementet Ayacucho.
Vid aktionen spreds det flygblad och ett
brev där Partiet varnar företaget för de
hot man utsatt arbetarna där för, om inte

upphör att förtrycka arbetarna kommer det
utföras fler aktioner riktade mot dem. 70

Den 30 september 2002. Bara 600 km
från huvudstaden genomfördes geril-
lastrider mot de reaktionära väpnade
styrkorna. Denna aktion genomfördes av
FBA. 71

Den 1 oktober 2002. FBA gjorde ett an-
grepp mot militärbasen Boca Tsomabe-
ni. 72

Den 5 oktober 2002. Kombattanterna ur
FBA genomförde en aktion av väpnad
agitation och propaganda där det målades
slagord som Leve för Ordförande Gonza-
lo och för Perus Kommunistiska Parti i
byn Chumpi i departementet Ayacucho.73

Den 6 oktober 2002. Konstanta samman-
stötningar mellan FBA och den reaktion-
ära armén, där en soldat dog och 8
skadades. Detta ägde rum vid floden Ene,
i dalen Apurimac.74

Den 10 oktober 2002. FBA genomförde
ett bakhåll i distriktet Canchabamba i
departementet Huanuco. Just då partiet
Peru Posible höll ett kommunalt möte.75

Den 24 oktober 2002. I Tingo Maria i
departementet Huanuco hissade kombat-
tanter ur FBA en stor röd fana med ham-
naren och skäran. 76

Den 24 oktober 2002. Ett tjugotal ko-
mbattanter ur FBA går in i byn Alto Ana-
pati distriktet San Martin de Pangoa och
gör väpnad agitation och propaganda och
håller ett stort möte med befolkningen på
Stortorget. 77

58

Låt oss fortsätta utveckla kampanjen för att försvara Ordförande
Gonzalos liv!

Var och en som stöder den Peruanska revolutionen och den proletära
världsrevolutionen försvarande principen att det är rätt att göra uppror
måste höja sin röst och anta ansvaret för att Försvara Ordförande Gonzalo.
Den Internationella Nödkommittén för att försvara hans liv måste reaktiveras
fullständigt och nytt arbete måste öppnas på alla platser där det ännu inte
existerar. Endast genom kamp har Ordförande Gonzalos liv blivit försvarat
tills idag, huvudsakligen genom kampen utkämpad av PCP med Folkkrig
som dess huvudsakliga kampform och också genom kampen utkämpad av
det internationella proletariatet och världens folk. Endast med oavbruten
oförsonlig kamp mot imperialism, reaktion och revisionism kan vi fortsätta
försvara hans liv; vi återförsäkrar oss här idag ännu en gång i vårt högtidliga
löfte att försvara Ordförande Gonzalos liv vilket priset än må vara. Vi manar
alla att göra detsamma.

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

STÖD DE POLITISKA FÅNGARNAS OCH KRIGSFÅNGARNAS KAMP!

VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO PRESENTERAS LIVE I
DIREKTSÄNDNING OFFENTLIGT INFÖR NATIONELL OCH
INTERNATIONELL MEDIA OCH KAN GÖRA ETT UTTALANDE!

FOLKRÖRELSEN PERU (MPP)
april 2002.
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Den 28 oktober 2002. FBA genomför
flera bojkottaktioner i Puno och flera
kandidater varnades att inte ställa upp
annars skulle de tillintetgöras. 78

Den 29 oktober till 2 november 2002.
Stora konfrontationer mellan FBA och de
reaktionära väpnade styrkorna skakade
Satipo. Efter omringnings och tillintet-
görelsens kampanj Tormenta II där reak-
tionen använde element ur den Nationel-
la Polisens speciella operationsledning
för att genomföra folkmord mot stöd-
baserna i djungelområdena, tillämpande
att utrota allt och bränna allt och alla. De
polisära styrkorna förstörde 55 byggnad-
er i två folkkommittéer och fler detaljer
om hur det gick till tystades ner av den
reaktionära massmedian. De använde
helikoptrar och tungt artilleri till folk-
morden. De områden där gerillaktioner-
na ägde rum var San Martin de Pangoa,
provinsen Satipo, Junin och Partiet sva-
rade genom att tillämpa gerillataktiken att
gå runt dem och hitta den svaga punkten
för att slå ner dem och en stor del av mil-
itanterna, kombattanterna och massorna
retirerade från området och det lämnades
en kontingent för att hålla de tillbaka. 79

Den 1- 12 november 2002. FBA genom-
för en kampanj av målningar till stöd till
Folkkriget och till försvar av de politiska
fångarna och krigsfångarna i huvudsta-
den Lima i följande distrikt  Comas,
Punte Piedra, Villa el Salvador y San Juan
de Lurigancho. 80

Den 2 november 2002. FBA gjorde flera
gerillaaktioner i staden Satipo. 81

Den 6 november 2002. På valkontoret i
Pampas, huvudstaden i provinsen Taya-
caja i departementet Huancavalica, ut-
löste FBA  en bomb som en del av bojkot-
ten mot de regionala valen. Sprängladd-
ningen orsakade skador i dörren och fön-
sterrutorna i lokalen. Därefter utfördes
det väggmålningar. 82

Den 7 november 2002. Ett kompani ur
FBA,  60 kombattanter varav hälften var
kvinnor intar byn Tambo Pacocha i
provinsen Huanta i departementet Ayacu-
cho och kallade massorna till bojkott av
valen. Det genomfördes ett möte på Stor-
torget och det delades ut flygblad, man
varnade också den gamla statens repre-
sentanter att inte ställa upp i valet.
Liknande aktion gjordes i Pampamaco-
cha. Efter de händelserna erkände
självaste inrikesminister att FBA hade
gjort flera bojkottaktioner i departement-
en; Junin, Ayacucho och Huancavelica
under de första veckorna av november.
83, 84, 85

Den 12 november 2002.  I staden Trujil-
lo genomförde FBA bombningar som en
del av valbojkotten när kandidaterna höll
ett appellmöte på Stortorget. 86

Den 15 november 2002. FBA genom-
förde ett bakhåll mot de polisära styrko-
rna vid floden Yanamonte i provinsen La
Mar departementet Ayacucho. En officer
dog och andra blev skadade. 87

Den 15 november 2002. Som en del av
bojkotten, gjorde FBA väpnade agitation
och propaganda med målningar i San
Miguel i Huancabamba. 88

57
UTTALANDE FRÅN FOLKRÖRELSEN PERU

Enligt den gamla statens lagar är ”ursäktande av terrorism” ett brott. Detta
innebär att alla uttryck för åsikter som pekar på rättfärdigheten av, eller på
något sätt visar solidaritet med, det Peruanska folkets kamp under ledning av
PCP, är förbjudna och straffbara. Detta visar klart att allt prat om åsikts- och
yttrandefrihet är ett billigt skämt i Peru. I den gamla staten har bara de
härskande klasserna, byråkratbourgeousien och godsägarna, rätten att yttra
sin åsikt. Den nya lagen som de kallar ”lagen mot vandaler” och med vilken
de försöker ta tillbaka demonstrationsfriheten är en annan utveckling av deras
repressiva kampanj för att försöka trycka ner massornas växande kamp. Detta
betyder att det är väldigt svårt att erhålla information om vad som sker i
fängelserna, särskilt eftersom Toledo konstant försöker dölja sin folkmördande
pro-imperialistiska kärna bakom all sorts ”humanistisk” mundiarré. Ett
exempel på hur de agerar är att det är omöjligt att få en exakt siffra på hur
många de fängslade för ”terrorism” är, i exemplet ovan är 2300 nämnt, vid
andra tillfällen säger de 3000, tidigare 5000 etc. Reglerna de säger sig tillämpa
på de dömda för ”terrorism/förräderi mot fäderneslandet” tillämpas på ett
mycket godtyckligt sätt; eftersom de fångar som tillhör HOL ges fördelar
(bättre mat, tid tillsammans, de blir inte torterade, och så vidare) som belöning
för deras förräderi; för de fångar som sluter led med Ordförande Gonzalo,
Partiet och Folkkriget, som vi nämnt tidigare så är det här den överväldigande
majoriteten, är reaktionens fängelser rena koncentrationsläger: de utsätts för
systematisk tortyr (både fysiskt och psykiskt), får olämplig föda, de blir
samlade i minimala celler med britsar utan lakan och utan tillgång till rinnande
vatten och lämpliga sanitära anrättningar, de ges inte den medicinska
behandling de behöver och så vidare, till råga på allt blir deras släktingar
trakasserade och deras möjligheter att kommunicera med omvärlden blir
mycket begränsade. Men kamraterna fortsätter obevekligt att bekämpa
imperialismen, revisionismen och reaktionen och genom deras kamp
förvandlar de reaktionens svarta fängelsehålor till Lysande Skyttegravar av
kamp, de knäböjer inte inför den folkmördande reaktionens politik utan håller
Ordförande Gonzalos flammande fana högt.

De politiska fångarna och krigsfångarna förblir fasta i Ordförande Gonzalo
som den Store Ledaren för Partiet och Revolutionen; precis som han
representerar och leder Partiet som helhet, leder och representerar han också
dem och deras kamp; följaktligen är ett försvar av Ordförande Gonzalo ett
försvar av alla de politiska fångarna och krigsfångarna, således blir att försvara
dem en del av kampen för att försvara Ordförande Gonzalos liv.
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Den 15 november 2002. Bojkottaktioner
genomfördes av kombattanterna ur FBA
i distrikten San Juan Bautista i Huaman-
ga. 89

Den 16 november 2002. En pluton ur
FBA, sammansatt av 20 kombattanter
gjorde ett bakhåll mot de väpnade styrko-
rna i närheten av floden Janomente, i
provinsen La Mar, Ayacucho. En kapten
tillintetgjordes och fyra underofficerare
skadades. Aktionen genomfördes endast
några dagar innan de regionala valen ägde
rum. 90

Den 17 november 2002. Samma dag som
valet ägde rum genomförde FBA olika
bojkottsaktioner trots att reaktionen vid-
tog åtgärder och antal vallokalerna hade
minskats drastiskt. För att beskydda dem
mobiliserades 94 750 poliser i hela lan-
det och även de väpnade styrkorna ink-
lusive helikoptrar användes för att beva-
ka dem. Först kallade reaktionen till en
väpnad strejk i Partiets namn och den
lögnen fabricerades för att sedan säga att
den var ett misslyckande, därefter sade
en talesman från DINCOTE , ledning mot
terrorismen att det inte skedde någon sab-
otageaktion i landet och att allt var nor-
malt likaså sade de väpnade styrkornas
överbefälhavare. Men trots detta har de
inte kunnat tysta ner aktionerna som FBA
gjorde mot vallokalen i Caco Macay i
Pucallpa, i San Juan Bautista i Ayacucho.
I departementet Puno gjordes aktioner i
San Carlos del Pino . FBA gjorde ett ba-
khåll i Tambo Quimbiri i departementet
Ayacucho och ett annat i Sayapullo i de-
partementet La Libertad, och i departe-
mentet Trujillo blev chefen för de väp-
nade styrkorna och de polisära tvungna

att uttala sig om händelserna och säga
att allt var lugnt. 91, 92, 93, 94, 95.

Den 17 november 2002. På Stortorget i
Chichuay satte kombattanterna ur FBA
sju stora röda fanor med hammaren och
skäran upp. I de norra distrikten San
Miguel de Faique och Huarmarca i
provinsen Huancabamba utfördes väg-
gmålningar i tre skolor som användes som
vallokaler.. På samma sätt utfördes väg-
gmålningar i staden Piura, Huancabam-
ba, på de lokaler som dagen efter skulle
användas som vallokaler. 96

Den 20 november 2002. I Ayacucho,
Apurimac, genomförde 70 kombattanter
ur FBA en sabotageaktion mot en radio-
och telefonantenn, trots den hårda bev-
akningen. 97

Den 23 november 2002. I Trujillo, Otuz-
co, genomförde en kolonn ur FBA väp-
nade agitation och propaganda- aktioner
i staden och höll möte med massorna.
Därefter utfördes målningar i staden.
Slagorden som målades var bl. a “leve
marxismen-leninismen.maoismen,
gonzalos tänkande! Leve folkkriget!”.
Dagen efter vajade den röda fanan vid
sluttningen av bergen Chologday. 98

Den 25 november 2002. I samhället Lim-
inchayo i Ayacucho, vid alto Apurimac
dalen, genomförde 20 kombattanter ur
FBA en väpnad agitation och propagan-
da- aktion under 30 minuter, då de sam-
mankallade massorna och uppmanade
dem att fortsätta kämpa. 99

Den 24 november 2002. En pluton ur FBA
utförde en väpnad agitation och propa-
ganda- aktion i Limonchayo i departemen-

56

UTTALANDE FRÅN FOLKRÖRELSEN PERU

Låt oss utveckla stödet för de politiska fångarna och krigsfångarna
som fortsätter kämpa i de Lysande Skyttegravarna av kamp!

Som vi nämnde tidigare har den gamla Peruanska staten, representerad först
av den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande Fujimoriregimen och
idag av den reaktionära Toledoregimen, spridit påståenden att Ordförande
Gonzalo skulle önska ett ”fredsavtal”, vilket inte är något annat än fullständig
kapitulation inför inhemsk reaktion och internationellt till imperialism. Dessa
lögnhistorier har de kokat ihop i samarbete med några motbjudande förrädare
som tidigare hade anknytning till PCP på olika sätt men som sålde sig för en
skål med grynvälling, allt detta under ledning av Yankee-imperialismens CIA.
Råttorna i HOL, har med assistans från den gamla staten, försökt uppträda
som om de representerar en majoritet av Partiets medlemmar, kombattanter
och massor. För det första är detta en omöjlighet eftersom att ta parti för HOL
innebär i sig själv att man inte har något att göra med Partiet längre; för det
andra är det absolut felaktigt att HOL skulle ha vunnit en majoritet av Partiets
medlemmar, kombattanter och massor och fått dem att överge Partiet, HOL
lyckades aldrig vinna en enda av Partiets ledande apparater, detta tack vare
hur Partiet mästerligt hanterade tvålinjerskampen och med blod och eld
tillintetgjorde deras smutsiga försök. Hur långt ifrån verkligheten sådana
påståenden är kan lätt ses om vi tar och ser på situationen i fängelserna, de
platser där HOL strukturerades och de enda platser där de kunde ställa upp en
relativt stor numerär kraft, till stor del genom att, i samarbete med torterarna
som agerar som fångvaktare, tvinga en del fängslade massor till lydnad.

Låt oss se på de siffror som har cirkulera i den reaktionära Peruanska pressen,
som till exempel i den tidigare nämnda tidskriften Caretas där, hänvisande
till ”hungerstrejken” det sägs”… 700 fångar runt om i landet deltar. 85 % av
dem är senderister, resten är från MRTA. De terroristfångar som inte anslöt
sig hungerstrejken är ungefär 1600”. För att illustrera tar vi detta exempel
för att visa hur absurt påståendet är att en ”majoritet av fångarna stöder HOL”:
85 % av 700 är 595; 595 + 1600 blir 2195, 595 är 27 % av 2195; så
enligtreaktionens egna siffror förkastar 73 % av fångarna lögnhistorien om
”fredsbrev”, och dess fortsättning med ”hungerstrejken” och med detta HOL
som helhet (notera att siffran 27 % är beräknad baserat på 2300 fångar, det
verkliga antalet är mycket större vilket innebär att procentsatsen som stöder
HOL är ännu mindre). Enligt reaktionens egna siffror sluter en överväldigande
majoritet led med Ordförande Gonzalo, Partiet och Folkkriget! Dessa är våra
kamrater, dessa är de politiska fångarna och de revolutionära krigsfångarna!



14

tet Ayacucho och höll ett möte med be-
folkningen och  kallade dem att inkorpor-
era sig till folkkriget. 100

Den 2 december 2002.  Kombattanterna
ur FBA  tog sig in i det Teknologiska In-
stitutet i Huanta och hissade en röd fana
med hammaren och skäran  och gjorde
målningar till stöd för Folkkriget i Peru
och andra till stöd för studenternas dag-
skrav och det delades ut flygblad och ro-
pades slagord. 101

Den 2 december 2002. FBA genomförde
väpnad agitation och propaganda med
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försvara hans liv och att demoralisera proletariatet och folket. Det är inte en
slump att den som har antagit smutsjobbet som en ”svart budbärare” som
proklamerar ”Ordförande Gonzalos död” är en viss pilsnerjournalist i Belgien.
Denna hemska individ har, under de senaste åren, erbjudit sina tjänster till
den gamla Peruanska staten i hopp om syndernas förlåtelse för att en gång ha
arbetat inom den revolutionära pressen, och för att få en välbetald legoknekts-
anställning som diversearbetare och soldat för reaktionen. En gång i tiden
ville han framstå som Partiets riddare i världen, som skred fram för att bekämpa
alla monster till försvar för Ordförande Gonzalo, Partiet och Folkkriget, och
som var i färd med att förena ”det internationella stödarbetet för Folkkriget i
Peru och den Internationella Kommunistiska Rörelsen” omkring sitt eget
enmans ledarskap. Men sedan dess många år framträder han som vad han
verkligen är, en simpel bedragare som tjänar pengar, blott och enbart för sin
egen personliga förtjänst, på det som Partiet en gång gav honom: äran att
delta i intervjun med Ordförande Gonzalo. Nu söker han värvning till tjänst
för den gamla staten, han vill åka tillbaka till Peru och göra karriär som
”senderolog”, av detta hans nya attacker på Ordförande Gonzalo, Partiet och
Folkkriget.

Vi kräver att Ordförande Gonzalo presenteras live i direktsändning
offentligt inför nationell och internationell media och kan göra ett

uttalande!

Kravet som framlagts av PCP att Ordförande Gonzalo ska presenteras inför
nationell och internationell media i direktsänd TV och kunna göra ett offentligt
uttalande, ett krav som har tagits upp av det Peruanska folket och av de
utomlands som stöder Folkkriget, ibland vilka de mest passande att nämna är
den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen, framstår i denna situation,
som mer och mer berättigat. Det finns ingenting som kan rättfärdiga att han
hindras från att ha kontakt med omvärlden, och ännu mera så, när
representanterna ifrån den gamla staten och imperialismen, i samarbete med
råttorna i HOL, unisont utropar lögnhistorien om ”fredsavtal” finns det inget
rimligt motiv för dem att neka Ordförande Gonzalo att fritt uttala sig. Nej,
den enda anledningen varför de gör allt för att motsätta sig detta rättvisa krav
är att de inte kan låta honom uttala sig på grund av att han inte har något att
göra med deras lögnhistorier.

målningar i skolorna i San Miguel i Hua-
ncabamba.  Myndigheterna uttryckte se-
dan sin oro över det intensiva politiska
arbetet från PCP i staden. 102

Den 8 december 2002. En pluton av FBA
gick in i flera byar i distrikten San Miguel
i Huancabamba   och det genomfördes
massarbetet och man fick bidrag från
massorna. 103

Den 18 december 2002. FBA genomförde
väpnade agitation och propaganda med
målningar i provinsen Azangaro i depar-
tementet Puno. 104

En enhet ur Folkets Befrielsearmé.
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Om den aktuella
situationen
I Peru utkämpas sedan 1980 ett segerrikt
Folkkrig som gång på gång krossar reak-
tionens omringnings- och tillintet-
görelsekampanjer. Det fortsätter sin ohe-
jdbara marsch mot erövringen av makten
i hela landet, följande vägen att omringa
städerna från landsbygden. Den kröken på
vägen, som Ordförande Gonzalos gri-
pande innebar, håller Folkkriget idag på
att övervinna och det genomförs aktioner
som är kvantitativt och kvalitativt bättre.
För att bara nämna några stora; aktionen
som gjordes mot den
amerikanska ambas-
saden i Lima, och
alla de olika aktion-
er som gjordes runt
om i hela landet för
att bojkotta de re-
gional- och kommu-
nalvalen i november
månad.

Folkkriget befinner
sig i sin andra och
näst sista etapp innan
maktens erövring, den Strategiska Jäm-
vikten. Tillämpande alla de planer som
etablerades av Ordförande Gonzalo på det
Tredje Plenarsammanträdet, att bygga
upp Maktens erövring i hela landet. Det-
ta är det som massorna gör ledda av Pe-
rus Kommunistiska Parti. Detta är vad
som händer på revolutionens sida. Fler
och fler hårt slående aktioner runt om i

hela landet, emedan på den reaktionära
sidan växer desperationen alltmer, efter-
som de går från nederlag till nederlag.
Reaktionen kan inte, trots kontrollen som
de har över den peruanska massmedian,
dölja de enorma aktioner som genomförs
i Folkkriget. De lyckas inte stoppa
Folkkrigets frammarsch mot dess nästa
etapp, den strategiska offensiven, trots det
ekonomiska och materiella stöd de får från
sin herre yankee-imperialismen. Därför
tillämpar de mer fascism för att försöka

s t o p p a
Folkkriget
och an-
v ä n d e r
mer folk-
mord i
större ska-
la när de
b o m b a r
områdena
i den Nya
M a k t e n .
De säger
själv att

det finns över 300 Folkkommittéer i de-
partementen Ayacucho, Junin och Pasco.
Det är dessa Folkkommittéer som de bom-
bar. Men, Perus Kommunistiska Parti
säger: folkets blod dränker inte revolu-
tionen, utan det vattnar den. Reaktionen
tror att ju mer folkmord de tillämpar des-
to närmare kommer de Folkkrigets kros-
sande. Efter 22 år av Folkkrig borde de

“Yankeen med indianmössa” med sin herre
folkmördaren Bush
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imperialismens främste marionett i Peru och uppträdde som den gamla statens
president, gjorde fascisten Fujimori gällande att Ordförande Gonzalo tappat
20 kilo i vikt under de första månaderna av hans internering och påpekade
också att ”ingen lever länge under de förhållanden i vilka han är fängslad”
när han själv är den som var ansvarig för den situationen! Och nu, hävdar
reaktionen att Ordförande Gonzalos hälsotillstånd har försämrats ytterligare;
åldrandet, viktminskningen och sjukdomarna, allt detta nämns för att förbereda
presentationen av mordet under förevändningen om ”hälsoproblem”, detta
under tiden som de håller honom fängslad under infrahumana förhållanden i
koncentrationslägret som är flottbasen El Callao. Det är en synnerligen cynisk
och grym plan som imperialismen, reaktionen och revisionismen tillämpar
mot Ordförande Gonzalo; det visar deras djupa svarta klasshat emot den det
Peruanska folkets Store Ledare, emot den störste levande marxist-leninist-
maoisten på jordens yta.
Att vilja tala om att försvara Ordförande Gonzalos liv, och att inte samtidigt
på det starkaste sätt förkasta och fördöma lögnhistorien om ”fredsavtalet”
och dess fortsättning med den om ”hungerstrejken”, är bara skrattretande och
löjligt. Alla som vill bidra till försvaret av Ordförande Gonzalos liv måste
därför förbehållslöst höja sin röst emot alla de lögnhistorier som imperialismen,
reaktionen och revisionismen sammansvärjer för att fortsätta med planerna
att lönnmörda honom.

Spekulationerna om ”Ordförande Gonzalos död” siktar mot
likvideringen av kampanjen för att försvara hans liv!

De som öppet spekulerar kring ”ordförande Gonzalos död” gör en tjänst åt
imperialismen, reaktionen och revisionismen. Fienden vill lönnmörda vår
Ordförande, det är bortom allt tvivel. Det som har hindrat dem är PCP´s och
det Peruanska folkets kamp, genom Folkkrig som den huvudsakliga formen
av kamp, och det stöd som de fått från de Kommunistiska Partierna, de
revolutionära rörelserna, det internationella proletariatet och världens folk.
IEC har, i synnerhet under de första åren efter Ordförande Gonzalos
internering, spelat en viktig roll. Det är den kampen som har stoppat
imperialismen, reaktionen och revisionismen från att genomföra sin djävulska
plan. Men hur kan du mobilisera till att försvara en död man? Att fortsätta
tala om att försvara Ordförande Gonzalos liv skulle vara meningslöst om han
redan var död. Så, till vad tjänar pladdrandet om ”Ordförande Gonzalos död”?
Endast till det som fienden söker, det vill säga att tillintetgöra kampen för att
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inse fakta. Det finns absolut ingenting som
kan stoppa Folkkriget, massorna leds av
ett Parti som har de rika erfarenheterna
från hundra år av klasskamp, konkret syn-
tetiserat i proletariatets ideologi marxis-
men-leninismen-maoismen, gonzalos tän-
kande, huvudsakligen gonzalos tänkande,
som är segergarantin till Kommunismen!

Den peruanska regimen och dess tre
uppgifter:
Efter valen som genomfördes i Peru, den-
na gång med ännu mer fusk än tidigare i
Perus historia, blev Toledo president. Men
vem är han? Han är för det första inte
någon representant för folket, utan för
storbourgeoisien. Toledo, som utgav sig
för att vara folkets man, och den som
skulle ”rädda” peruanerna ur krisen är
inget annat än ett missfoster från Ameri-
kanska Staters Samvälde (OAS) och CIA,
skapat av Clinton och Bush. Det innebär
att han är en trogen lakej till yankee-im-
perialismen. Därav den rätta benämnin-
gen som Partiet gett honom som ”yankeen
med indianmössan”.

Med andra ord, denna regering är tillsatt
av yankee-imperialismen och är för
stunden den som åtnjuter yankee-imperi-
alismens förtroende att förvalta den gam-
la reaktionära peruanska staten, fram tills
denna misslyckas såsom sina föregångare.

Partiet hade redan etablerat att den presi-
dent som skulle komma, skulle vara än
mer folkmördande och landsutförsäljan-
de än den förra. Den skulle också försöka
uppfylla reaktionens tre uppgifter. 1)
Blåsa nytt liv i byråkratkapitalismen, 2)
Omstrukturera den gamla staten, och 3)

Förinta Folkkriget. För att gå in närmare
på det aktuella läget ska vi se hur reak-
tionen desperat försöker uppfylla sina tre
uppgifter.

1) Blåsa nytt liv i byråkratkapitalis-
men.
I det nutida peruanska samhället genom-
går byråkratkapitalismen sin djupaste kris,
vilken sedan 1980 är i dess tredje och sis-
ta moment, som Partiet etablerat som ”by-
råkratkapitalismens allmänna kris”. Un-
der detta det tredje och nuvarande mo-
mentet finns tre etapper. Den första som
varade från 1980 tills 1992 var en inledan-
de etapp av undergången. Under den an-
dra etappen som i princip varade under
hela nittiotalet lades grunder för nyliber-
alismen vilken också tillämpades. Nu be-
finner vi oss i den tredje etappen av det
sista momentet, den djupaste ekonomis-
ka krisen ur vilken byråkratkapitalismen
inte kommer ut. Trots yankee-imperialis-
mens försök att hålla byråkratkapitalismen
levande så finns det inget de kan göra, för
den är döende.
De har försökt med mer privatiseringar
av landets nationella industri enligt nylib-
eralismens politik. Det har bara orsakat
mer arbetslöshet och misär. Därför möts
de av det peruanska folkets vrede, som
svarat med demonstrationer och väpnade
strejker. Bland de största är de som ägde
rum i Arequipa, där situationen var så
kritisk att staten ville sätta hela departe-
mentet i undantagstillstånd. De försöker
rädda byråkratkapitalismen genom att säl-
ja ut landets alla naturtillgångar såsom
gruvor, oljefyndigheter och fiskeproduk-
tionen. Liksom telefonbolaget, järnvägen
etc.. Köparna är de högstbjudande impe-
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kokade ihop en revisionistisk och kapitulationistisk högeropportunistisk linje,
och använde denna lögnhistoria som ett ”berättigande” av sitt förräderi. Dessa
råttor har försökt att hålla dessa påståenden vid liv, men de har gått från
misslyckande till misslyckande eftersom Partiet har stått orubbligt fast vid
Anförarskapet, aldrig tvivlande en sekund på vår Anförare och på så sätt
garanterat Folkkrigets kurs. Så, under förra året och i början av detta år, har
de satt upp ett spektakel av ”hungerstrejk” i vilken de påstår att Ordföranden
inte bara var delaktig utan ledde den. Dessa bedyranden är totalt groteska.

PCP´s position angående ”hungerstrejken” som en form av kamp har etablerats
av Ordförande Gonzalo själv: Partiet är helt emot användandet av
”hungerstrejken” som en form av kamp, eftersom klassen inte kan förinta sig
själv, det är en form av kamp som tillhör småbourgeosins ”humanism”,
”pacifism”. Detta är PCP´s position, vilken är välkänd i Peru precis som i den
Internationella Kommunistiska Rörelsen. Att Ordförande Gonzalo skulle delta
i en ”hungerstrejk” är enbart en fortsättning av lögnhistorien om ”fredsavtalet”,
därför är den senaste lögnhistorien om Ordförande Gonzalos ”hungerstrejk”
ett klart exempel på hur imperialismen, revisionismen och reaktionen fortsätter
med sin plan att mörda honom. Tidigare, diskuterade reaktionärerna i Peru
relativt öppet hur de var på väg att mörda honom med ett iscensatt
”flyktförsök”, men dessa planer avslöjades och resulterade i ingenting. Nu
har de börjat diskutera hur de ska genomföra mordet och efteråt påstå att han
dog ”av hälsoproblem”. Det är därför, lögnhistorien om ”hungerstrejken”
spelar en viktig roll i deras perversa planer.

Detta år, i tidningen Caretas nummer av den 14 mars, kan man läsa följande:
”Abimael Guzman är nu 68 år gammal och han har hungerstrejkat i en månad.
Han fortsätter med sitt tal, men gör det matt, ibland med attacker av
illamående och han har tappat 8 kilo. Förutom detta har han ett högt blodtryck
och psoriasis. Han intar endast vatten med socker och oralt dropp.” För det
första måste vi komma ihåg att den så kallade tidningen Caretas under de
senaste månaderna mer och mer har blivit en röst åt den gamla peruanska
statens underrättelsetjänst; vid flera tillfällen har de publicerat material direkt
förberett av Centro de Inteligencia Nacional (CIN), som är det nya namnet på
det Peruanska Gestapo. Därför måste det som skrivs i Caretas i detta fall
betraktas som att vara det som CIN vill att folk i Peru och i världen ska tro.
För det andra måste vi komma ihåg att tidigare, när han själv var Yankee-
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rialistiska makterna. Nationella Institutet
för Statistik och Information, INEI, (ett
av den gamla statens organ) redovisar att
mer än 21 miljoner peruaner, det vill säga
ca 85 % av befolkningen, lever under fat-
tigdomsgränsen. Av dessa lever 14,6 mil-
joner i fattigdom och 6,5 miljoner lever i
extrem fattigdom (ur Nationella Under-
sökningen av
Hem angående
Levnads-förhål-
lande och Fattig-
dom). Samma
enkät framläg-
ger också att
antalet peruaner
som lever i fat-
tigdom har ökat
med 7,1 % se-
dan 1997, och
den extrema
fattigdomen har
ökat med 4,5 %
sedan år 2000.
Med andra ord
så har inga av
Toledos löften
om ”bättre
välfärd” eller skapandet av hundratusen-
tals jobb uppfyllts. I Lima (med ca 8 mil-
joner invånare) har endast 2000 tillfälli-
ga jobb á fyra månader skapats i Toledo-
regimens projekt som kallas ”Urbana”
och ”Femenino”. Siffrorna för ekonomins
tillväxt har de putsat till 1,6 % och även
detta är ett misslyckande, då deras mål
var en tillväxt på 3,3 %. Allra fattigast är
landsbygdsbefolkningen, d.v.s. bondebe-
folkningen, som är folkkrigets huvud-
styrkor. När denna officiella statistik fram-
läggs råder det ingen tvekan om att de

verkliga siffrorna är högre. Den nu-
varande peruanska regimen är ökänd för
att manipulera siffror, trogen sin föregån-
gares vana att ta lögnen som norm.

Siffrorna i statistiken uttrycker den all-
männa kris som det nutida peruanska sam-
hället genomgår. Som alltid när slutet när-

mar sig skärps
motsättningarna.
Den nationella in-
dustrin förgörs till
fördel för utländs-
ka imperialister.
ATPA ”som är ett
avtal för tull-
förmåner för de
andinska länderna i
dess handel med
USA” hävdar och
u n d e r l ä t t a r
förgörandet av
den nationella in-
dustrin och ökar
den utländska
dominansen. Den
nationella bour-
geoisien, med den

nationella industrin, ser sig undanröjd när
byråkratkapitalismens monopol ökar.
Denna minoritet av utländska och inhem-
ska blodsugare lever som parasiter.
Arbetarklassen som lever under ett enormt
förtryck motsätter sig detta system av ex-
ploatering genom olika demonstrationer
och direkta konfrontationer med den gam-
la statens repressiva styrkor. Massorna på
landsbygden, det vill säga bönderna, hu-
vudsakligen de fattiga bönderna lever un-
der halvfeodala förhållanden med arrende
och livegenskap som drivs längre och län-

Pga den skrikande fattigdommen har Peru den
högsta frekvensen av TBC i latinamerika.
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den revisionistiska och kapitulationistiska HOL. Dessa ”försvarare” betraktar
sig själva som kallade att anta rollen som ”åklagare” mot Ordförande Gonzalo,
detta för att fascisten Fujimori och några miserabla förrädare hävdat att han
hade kapitulerat! Men, tack vare kampen som utkämpas av PCP har kampanjen
på internationell nivå för att försvara Ordförande Gonzalo aldrig tillintetgjorts,
och det är tack vare denna kamp som IEC blev reaktiverat för att skicka den
sjunde internationella delegationen till Peru, men nu försöker ”undersökarna”
stoppa IEC´s arbete återigen, detta kan inte tillåtas och alla som stödjer
kampanjen måste kliva fram och axla ansvaret för en allmän reaktivering av
IEC och ta kampanjen till nya på alla områden. Detta måste göras i skoningslös
tvålinjerskamp mot de positioner som försöker leda kampanjen på villovägar;
till exempel kan man inte tillåta att IEC har något som helst att göra med de
brännvinsadvokater i Peru som påstår att de ”representerar Ordförande
Gonzalo på uppdrag av hans släktingar” och när de ska förklara hur de fick
detta uppdraget hänvisar de till en råtta i Stockholm (Sverige) som går under
namnet Javier Esparza. Dessa individer är ingenting annat än imperialismens
och reaktionens hantlangare, de är HOL´s agenter som inte har något att göra
med försvaret av Ordförande Gonzalos liv, tvärtom har alla deras aktiviteter
som enda mål att göra motsatsen, att mörda Ordförande Gonzalo. Det är
nödvändigt att understryka att dessa individer inte har något att göra med de
demokratiska advokaternas förening vars medlemmar har utmärkt sig genom
ett gediget försvar av folkets rättigheter och som fortsätter att arbeta klandestint
trots den förföljelse och det förtryck som de utsätts för av den gamla Staten.

Lögnhistorien om ”Ordförande Gonzalos hungerstrejk” är en del av
imperialismens, reaktionens och revisionismens plan att mörda

honom!

Lögnhistorien om ”fredsavtalet” krossades av Folkkriget. De absurda
påståendena att Ordförande Gonzalo skulle ha framlagt detta smutsiga
revisionistiska missfoster förvandlades till aska inför Folkkrigets mäktiga
flamma. De enda som lurades eller hade tvivel var de som ville ha det, för
som Partiets Centralkommitté etablerade att det var en lögnhistoria så absurd
att inte ens de med två gram hjärna kunde tro den, men lögnhistorien var en
viktig del av imperialismens, reaktionen och revisionismens plan, att mörda
Ordförande Gonzalo, och de eländiga råttorna närda och stödda av den
Peruanska Statens Väpnade Styrkor och den fascistiska, landsutförsäljande
och folkmördande Fujimoriregimen, under yankee-imperialismens befäl,
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gre. Därför säger vi att ”det är rätt att göra
uppror”, för det är dessa massor som ska-
par historien och ledda av sitt Kommu-
nistiska Parti kommer de att erövra mak-
ten och få slut på allt förtryck och all ut-
sugning. Perus Kommunistiska Parti slår
fast att byråkratkapitalismen får revolu-
tionen mogna. Det är detta som vi bevis-
ligen ser i Peru
idag. Massorna
skriker efter
förändring, och
med Folkkrig un-
der den
d e m o k r a t i s k a
r e v o l u t i o n e n
håller vi på att
krossa det gamla
parasiterande sys-
temet och bygger
samtidigt upp ett
nytt samhälle för
folket. Efter
erövrandet av
makten övergår
den demokratiska
r e v o l u t i o n e n
direkt i den social-
istiska revolutionen, för att gå vidare med
successiva kulturrevolutioner till Kommu-
nismen.

2) Omstrukturera den gamla staten.
Den gamla staten är rutten in i märgen,
den representerar enbart storbourgeoisien
och godsägarklassen. Toledo företräder
den kompradora fraktionen inom stor-
bourgeoisien och hans regim är bara en
fortsättning på Fujimoris fascistiska, folk-
mördande och landsutförsäljande regim.
Han leder den regim som är den hittills

mest pro-yankee i Perus historia. Dessu-
tom är denna gamla peruanska stat än mer
skuldsatt än innan, den har ett underskott
på 2,8 % av sin Bruttonationalprodukt på
382 miljoner dollar. Dessutom inform-
erade ekonomi- och finans-ministern att
det hade gjorts en lånebegäran till Inter-
amerikanska Utvecklings-banken (BID)

på 200 miljon-
er dollar. Tidi-
gare har det
beviljats en
kredit på 150
miljoner dollar
genom Inter-
amerikanska
Utvecklings-
banken och en
kredit på 50
miljoner dollar
från Världsban-
ken. Reaktion-
en erkänner
själv att sum-
man av alla lån
har ökat med
22 %. Förra året
var summan på

192,8 miljarder dollar och i år är den
236,1 miljarder dollar. Dessa skandalöst
enorma siffror visar hur denna regim säl-
jer ut landet och lämnar det i imperialis-
ternas händer. Men när Partiet tagit mak-
ten i hela landet, kommer folket inte att
betala tillbaka ett enda öre som bourgeoi-
sien har skuldsatt dem med.

Det är med nöd och näppe som Toledoreg-
imen, med tredubblat ekonomiskt stöd
från sin herre yankee-imperialismen, har
”klarat sig”. Inte ens deras kontrollerade

Säkerhetspådraget vid folkmördaren Bush´s
besök
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planer att bekämpa Folkkriget och lönnmörda Ordförande Gonzalo. Därför
är Röda Korsets roll i samband med Ordförande Gonzalo ingen annan än den
som medbrottsling till imperialismen, reaktionen och revisionismen.
Detsamma är fallet med de organisationer som påstår att de försvarar politiska
fångar och de så kallade ”mänskliga rättigheterna”, som till exempel Amnesty
International, som inte lyft ett finger för att försvara Ordförande Gonzalo
eller krävt att hans rättigheter skall bli respekterade. De advokater som har
representerat Ordförande Gonzalo har blivit arresterade och kastade i fängelse
utan att ha begått något annat ”brott” än att ha försvarat sin klient i enlighet
med deras yrke. Ordförande Gonzalo blev dömd till livstidsstraff av militärer
iklädda svarta huvor, likt medeltida bödlar, för att dölja sina identiteter för
folket.

Nu säger den gamla staten att den lättat på restriktionerna och de säger att
Ordförande Gonzalo kan ta emot besökare, men detta är en fars; de enda som
hävdar att de har besökt honom är individer direkt knutna till den gamla staten
eller människor under deras kontroll. Ingen har haft möjlighet att besöka
Ordförande Gonzalo, eller någon annan fånge på flottbasen El Callao. Fallet
med den kvinnliga släkting till Kamrat Feliciano som ville, helt i enlighet
med de nya lagar som regimen nu säger sig tillämpa, besöka sin släkting är
extremt illustrativ. Hon blev inte bara nekad att besöka Kamrat Feliciano,
utan hon blev också kastad i fängelse anklagad för att vara en ”terrorist” men
”bevisen” i fallet var så totalt värdelösa att regimen senare var tvingade att
frige henne. I korthet, hennes enda brott var en önskan att besöka Kamrat
Feliciano utan att medverka i den fars iscensatt av råttorna i den
högeropportunistiska linjen, Toledo-regimen och Yankee-imperialismen. Sju
framstående internationella delegationer har också blivit nekade att besöka
Ordförande Gonzalo.

Den Internationella Nödkommittén för Försvaret av Ordförande Gonzalos
Liv (IEC), som blev grundad kort efter fängslandet av Ordförande Gonzalo,
har spelat en viktig roll i kampen på internationell nivå för att försvara
Ordförande Gonzalos liv. Sju internationella delegationer har skickats till
Peru, den senaste för ungefär ett år sedan. Ändå har under flera år IEC´s
arbete blivit saboterat av vissa personer som inte haft en fast position angående
Ordförande Gonzalo utan tvärtom har spelat med imperialismen, reaktionen
och revisionismen genom att säga att de måste ”undersöka” ifall han var ”en
kapitulatör eller inte”, och på det sättet har de konvergerat med förrädarna i
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massmedia kan dölja detta faktum. Dock
är problemet inte vilken regering som har
makten, så som det mycket ofta framställs,
utan problemet är staten. Vad gäller upp-
fyllandet av uppgiften att omstrukturera
den gamla staten så kan de olika grupper-
na av de härskande klasserna inte enas i
något, förutom att bekämpa Folkkriget.
Toledo agerar i samma stil som Garcia och
Fujimori, och strun-
tar totalt i sin reger-
ing och parlamentet.
Det är ofta som olika
ministrar och andra
statsfunktionärer får
“klargöra” och reda
ut eventuella ”miss-
förstånd” när Toledo
uttalat sig. Vad gäller
parlamentet så sker
inga diskussioner
eller beslut av poli-
tisk vikt, utan det är
helt upptaget av “un-
dersökningskommis-
sioner” rörande Fuji-
mori, Montesinos, etc. Med andra ord,
andra misslyckanden för reaktionen och
imperialismen.

3) Förinta folkkriget.
Att förinta Folkkriget har varit den förra
regimens, dess föregångares och är den
nuvarandes, huvuduppgift, d.v.s. allt se-
dan Belaunde till den nuvarande regimen
med Toledo. Deras oförmåga att kunna
förinta folkkriget har varit huvudanlednin-
gen till deras fall. Idag ser vi samma sak
med Toledoregimen, som går från neder-
lag till nederlag. Dess öde kommer där-
för inte att vara annorlunda. Bevisen ta-

lar för sig själva, när man tittar på alla de
aktioner som genomförs av FBA. Aktion-
er som de sammanstötningar och geril-
laaktioner som genomförs på landsbygden
och i huvudstaden går inte att tysta ner.
De visar ännu en gång att folkkriget håller
på att övervinna kröken.

Bland de mest uppmärksammade aktion-
erna i reaktionär press
var den stora aktionen
mot yankee-imperialis-
mens ambassad i cen-
trala Lima, inför
Bush´s besök i Peru i
mars månad. Givetvis
ställde den peruanska
reaktionen sina bästa
hundar till förfogande
för att skydda sin
herres besök. Inför
Bush’s besök, som den
högste representanten
för yankee-imperialis-
men som någonsin be-
sökt Peru, sattes regi-

mens repressiva apparat i högsta bered-
skap. Från luften spanade två stridsflyg-
plan av typ MIG29, understödda av en
polishelikopter och ett rekognoscering-
splan av typ AWAC (från USA:s Väpnade
Styrkor) utrustat med det senaste inom
militär högteknologi. Två fregattskepp
bevakade kusten, och på marken fanns
över 22 000 poliser, 2000 marinsoldater,
den peruanska säkerhetstjänsten CIN hade
också ett okänt antal agenter på plats. Yan-
kee- imperialisterna hade med sig 500 se-
cret service- agenter och ett okänt antal
agenter på MC och bilar med kameror.
Trots deras massiva pådrag av speciella

Demonstration i Arequipa
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internationella kommunistiska rörelsen i allmänhet; inte endast för att han har
lett inledandet och utvecklandet av Folkkriget, utan också för att han i denna
process har etablerat att Maoismen är den tredje, nya och högre etappen av
Marxismen, och att vara Marxist idag innebär därför att vara marxist-leninist-
maoist; detta är hans huvudsakliga bidrag, men han ger också andra bidrag
angående den koncentriska uppbyggnaden av revolutionens tre instrument
och nödvändigheten av militariseringen av de Kommunistiska Partierna.
Genom detta har Ordförande Gonzalo blivit den största levande marxist-
leninist-maoisten på jordens yta. Det är därför Ordförande Gonzalo är den
viktigaste krigsfången i världen idag. Att försvara Ordförande Gonzalos liv
blir därför ett försvar av den peruanska revolutionen och den proletära
världsrevolutionen; det är ett försvar av arbetarklassens och folkets rätt att,
under ledning av deras medvetna organiserade förtrupp, deras Kommunistiska
Parti, resa sig med vapen i Folkkrig och sopa bort imperialism, reaktion och
revisionism från jordens yta. Kortfattat, försvarandet av Ordförande Gonzalo
är inte bara försvarandet av en enskild person, det är ett försvar av principen:
det är rätt att göra uppror!

Tio år av isolering, tio år av kamp till försvar för Ordförande
Gonzalos liv!

Ordförande Gonzalo blev arresterad av den peruanska reaktionens hundar
den 12 september 1992; detta blev gjort under direkt ledning av Yankee-
imperialismen genom dess CIA och understött av de förrädare som senare
visade sig som den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska
linjens (HOL) svarta huvuden. Han har till denna dag hållits i total isolering
från världen utanför i nästan tio år. Sedan han höll sitt mästerliga tal den 24
september 1992, som strålar kraftfullt och segerrikt inför världen, har han
inte haft någon möjlighet att kommunicera med någon av hans kamrater; han
har blivit nekad rätten att träffa sina advokater, inte heller har han haft möjlighet
att träffa sina släktingar. Denna situation är en total kränkning av alla
internationella konventioner angående behandlingen av krigsfångar.

De omständigheter under vilka Ordförande Gonzalo hålls, är direkt
infrahumana; total isolering i en minimal underjordisk cell på flottbasen El
Callao utanför Lima. De uttalanden som gjorts angående att Röda Korset
träffar Ordförande Gonzalo har inte blivit bekräftade av några andra än
representanterna från den gamla staten och deras lakejer från HOL, och deras
trovärdighet är icke-existerande då deras ord och agerande endast tjänar deras
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insatsstyrkor för att bevaka och säkra hela
Lima, kunde FBA genomföra en
storslagen aktion mitt framför näsan på
dem. Två bilbomber detonerades utanför
den amerikanska ambassaden. Dessutom,
trots att hela armén och flygvapnet hölls i
beredskap under Bush:s besök, så genom-
fördes samma dag olika aktioner med
sprängladdningar
runt om i hela lan-
det. Även väg-
g m å l n i n g a r
gjordes runt om i
Lima till stöd för
det afghanska
folket, med slagor-
det “Yankee go
home”. Aktionen
på den amerikans-
ka ambassaden är
ett klart bevis på att
Folkkriget blir allt
starkare och kan
genomföra stora geril-
laaktioner trots den
massiva ackumula-
tionen av specialagent-
er från CIA, och mo-
biliseringen av hela
den peruanska armén.
En annan aktion som
har fått mycket stor
uppmärksamhet är
Folkets Befri-
elsearmés krossande
av den nya inringnings- och tillintet-
görelsekampanjen “Tormenta 2002” som
de peruanska reaktionära väpnade styrko-
rna genomförde med hjälp av USA. Un-
der kampanjen mobiliserades den peru-
anska armén med sina helikoptrar och

bombade folkkommittéer på landsbygden,
där den Nya Makten växer fram. Enligt
deras egna siffror var det ”bara” en kom-
mendant som dog på deras sida, trots det
stora militära pådraget. Förlusterna från
deras sida minimeras alltid i massmedia
för det svider verkligen att säga att de för-
lorat ännu en gång. Men vi drar sannin-

gar ur deras mun och
liksom förra inring-
nings- och tillintet-
görelsekampanjen
Tormenta 2001 blev
också “Tormenta
2002” ett totalt ned-
erlag för den gamla
staten.

Till de kommunala
valen den 17:e no-
vember mobiliser-

ade reaktionen 95 000
poliser och sin armé för
att övervaka valen.
Men ändå kunde FBA
genomföra stora ak-
tioner runt om hela lan-
det med väpnad agita-
tion och propaganda,
s abo t ageak t i one r,
gerillaaktioner och
selektiva tillintet-
göranden både på
landsbygden och i
städerna. Antalet ak-

tioner var så många att president Toledo
var tvungen att uttala sig om dem och sade
att de regioner som påverkats mest inte
skulle sättas i undantagstillstånd. Själve
inrikesministern sade att mer än 15 räder
genomfördes under den senaste månaden.

De folkmördande väpnade styrkorna
bombade Folkkommitéer under
“Tormenta 2002”, men den
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MPP:s första tal vid den gemensamma
aktiviteten med TKP(ML), 20 april 2002:

Proletärer i alla länder, förena er!

Låt oss fortsätta utveckla kampanjen till försvaret av Ordförande
Gonzalos liv!

Kamrater; fulla av revolutionär glädje och optimism, hälsar Folkrörelsen Peru,
alstrad organisation för Partiets arbete utomlands, denna gemensamma aktivitet
som vi genomför gemensamt med kamrater från Turkiets Kommunistiska Parti
(marxist-leninisterna) [TKP (ml)]; vi hälsar de närvarande kamraterna från
TKP (ml) och alla de kamrater som idag är med oss för att tjäna utvecklandet
av försvaret av Ordförande Gonzalos liv, försvaret av de politiska fångarnas
och de revolutionära krigsfångarnas liv och utvecklandet av det internationella
arbetet till stöd för Folkkrigen i Peru och Turkiet; vi vill också gratulera
kamraterna från Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru som gjorde de
praktiska förberedelserna till dagens aktivitet. Som tidigare sagts, kommer vi
att hålla två tal idag, vi ska börja med det i vilket vi behandlar försvaret av
Ordförande Gonzalo och situationen för de politiska fångarna och de
revolutionära krigsfångarna.

Att försvara Ordförande Gonzalo är att försvara den peruanska
revolutionen och den proletära världsrevolutionen!

Ordförande Gonzalo är den peruanska revolutionens Store Ledare. Det är
han som i teori och praktik, har kreativt tillämpat marxism-leninism-
maoismens, huvudsakligen Maoismens, allmängiltiga sanning på den
peruanska revolutionens konkreta verklighet, alstrande Gonzalos Tänkande,
och ledde rekonstrueringen av Perus Kommunistiska Parti (PCP ),
förberedandet, inledandet och utvecklandet av Folkkriget. Det är hans tänkande
som leder den peruanska revolutionen som utvecklar sig som del av och till
tjänst för den proletära världsrevolutionen. Ordförande Gonzalo är inte bara
en revolutionär ledare, han är Ledarnas Store Ledare. Han är den som leder
och representerar revolutionen. Därför är försvarandet av honom att försvara
den peruanska revolutionen som helhet och det är därför han är den främste
av de tusentals politiska fångar och krigsfångar i Peru. Ordförande Gonzalo
har också gett bidrag till den proletära världsrevolutionen och den
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Detta är bara en mycket liten del av san-
ningen.
Reaktionen har tvingats att erkänna
förstärkningen av arbetet i huvudstaden,
och i sin förtvivlan gråter de om att ”de
agerar som stadsgerilla” och ”demon-
stranterna talar som senderister”. När
försvarsministern uttalade sig om de reak-
tionära väpnade styrkorna och sade att de
håller på att genomgå en omstrukturering
på grund av inledandet av ett nytt millen-
nium. Vem tror de att de lurar? Den verk-
liga anledningen till denna omstrukture-
ring är för att kunna bekämpa Folkkriget
ännu mer. Vi vet redan att yankee-impe-
rialismen förbereder sig för en större in-
tervention i landet eftersom de peruanska
militära väpnade styrkorna inte klarar av
att bekämpa Folkkriget. Därför kommer
de att invadera Peru antingen direkt eller
indirekt. Varför kom Bush annars till
Peru? Den verkliga anledningen tvingades
de att medge efter de segerrika aktioner
som gjordes mot den amerikanska ambas-
saden. Kort efter uttryckte en yankee-tjän-
steman som ville vara anonym: ”detta sät-
ter verkligen terrorismen i regionen som
första punkt på dagordningen. Grannska-
pet blir allt hårdare. Det ligger i vårt in-
tresse att hjälpa så mycket som det går.”,
och självaste Bush sa att ”Detta är en far-
lig värld, många människor mister sina liv
på grund av mord. Historien har kallat oss
till att agera” (Washington Post, 22 mars,
2002).  Vad menade Bush med detta? En
ökad yankee-militär närvaro i Peru, för
när de säger ”agera” så menas ”slakta i
ännu större skala”, för att försvara sina
intressen och dominansområden. Yankee-
imperialismen har ökat sin militära när-
varo sedan inledningen av den strategis-

ka jämvikten 1991, det följande året
genomförde de Fujimoris “självkupp” och
tog det direkta befälet över det så kallade
kontrasubversiva kriget. De har även up-
prättat mängder av militära baser vid
gränsen mellan Peru och Colombia, och
har också mångdubblat det ekonomiska
stödet till Peru för öppna militära än-
damål. Den internationella pressen har
talat mycket om de väpnade revisionis-
terna i FARC, och yankee-planen “Plan
Colombia”, för att förbereda den allmän-
na opinionen för en större intervention.
Därför har både Peru och Colombia un-
dertecknat ett avtal “mot narkotikahan-
deln och gerillan” för att kunna samord-
na flygvapnet och flottan.

Redan 1986, på grund av folkkrigets
framgångar, fick yankee-imperialismen
den andinska regionen i fokus i sin utrike-
spolitiska “antidrog”- politik. Denna har
de använt för att rättfärdiga sin interven-
tion i regionen. Yankee-imperialismen har
genom DEA (Drug Enforcement Agency)
haft agenter såsom Special Forces och
Rangers där, som åtagit sig rollen som
befälen i det kontrarevolutionära kriget.
Nyligen har man ökat “antidrog”-stödet
från 50 miljoner till 150 miljoner, USAID
har ökat sitt stöd från 25 miljoner till 65
miljoner årligen och man har presenterat
ett paket med 3 miljoner dollar i militärt
stöd.
Reaktionen och yankee-imperialismen
kommer inte frivilligt att lämna ifrån sig
makten i Peru. De kan beväpna sig till
tänderna men historien har visat att det
inte är vapen som avgör krig, utan män-
niskorna, och hela Latinamerikas folk vet
vilket helvete som yankee-imperialismen
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I Turkiet utvecklat Turkiets Kommunistiska Parti (marxist-leninisterna) [TKP
(ml)] ett marxist-leninist-maoistiskt folkkrig följande den linje som slogs
fast av kamrat Ibrahim Kaypakkaya; i skoningslös kamp mellan väpnad
revolution och väpnad kontrarevolution slåss de turkiska kommunisterna i
spetsen för arbetarklassen och folket för att upprätta Ny makt; den turkiska
reaktionen har på alla sätt försökt dränka deras kamp i blod, men under
TKP(ml)’s ledning fortsätter folket fram på revolutionens väg. I Turkiet,
som i Peru, har de kamrater som fängslats inte slutat kämpa utan de fortsätter
hålla revolutionens fana högt. I ett försök att hindra revolutionärernas
organisering inuti fängelserna och kväsa deras kamp har den turkiska regimen
försökt genomdriva en ny typ av celler, av så kallad ”F-typ”, vilka innebär
en nästan absolut isolering. De revolutionära krigsfångarna utkämpar sedan
snart ett och ett halvt år tillbaka en långdragen hjältemodig strid, i folkkrigets
tjänst, emot dessa fascistiska åtgärder, hittills har nästan 100 av dem gett
sina liv i denna kamp. Deras kamp måste stödjas och föras till seger.

Dessa kvinnor och män, i Peru och Turkiet, är våra klass- systrar och bröder:
de är våra kamrater i den proletära världsrevolutionen. Det är vårt kött och
blod; oavsett om vi talar olika tungomål är vårt språk det samma, det är
revolutionens språk, och även om vi tillhör olika folkslag så bär vi samma
anletsdrag: i våra ansikten strålar samma seger. Nu då den nya stora vågen
av den proletära världsrevolutionen utvecklar sig allt mer för var dag,
krossande imperialisternas, reaktionärernas och revisionisternas blodtörstiga
planer, är det vår plikt att stå orubbliga vid våra vapenbröders sida, att
försvara Ordförande Gonzalos och kamrat Felicianos liv, och stödja på alla
sätt våra kamrater som kämpar i de lysande skyttegravarna av kamp.

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!
STÖD DE REVOLUTIONÄRA KRIGSFÅNGARNAS OCH DE
POLITISKA FÅNGARNAS KAMP!
LEVE DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA
VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Folkrörelsen Peru (MPP) Turkiets Kommunistiska Parti (marxist-
leninisterna)

Mars 2002
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fört med sig de senaste hundra åren. Yan-
kee-imperialismen vet också att det är Pe-
rus Kommunistiska Parti som väntar dem
i Peru. Ingenting kommer att ändra deras
öde som är undergång, eller vårt som är
att segra. Detta därför att folket i Peru vill
ha förändring, de vill inte leva på knä. De
stora demonstrationerna mot regimens
nyliberala politik visar massornas rop på
förändring. PCP åtar sig rollen att fast och
beslutsamt leda massornas kamp, till kros-
sandet och bortsopandet av utsugarsys-

temet imperialismen, och med Folkkriget i
Peru vara det främsta exemplet och led-
fyren för andra revolutioner såsom t.ex.
de redan pågående i Nepal och Turkiet.
fotnot:
1 Byråkratkapitalismen är den kapitalism
som imperialismen utvecklar i de förtry-
ckta nationerna, den innefattar kapitalet
från storgodsägarna, storbanker och mag-
nater från storbourgeoisien. Under en pro-
cess smälter den sig samman med stats-
makten och blir till monopolitisk statskap-
italism.
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Perus Kommunistiska Parti (PCP ), förberedde och inledde folkkriget i Peru
och det är väglett av hans allsmäktiga Tänkande vilket är marxismen-
leninismen-maoismens skapande tillämpning på den peruanska revolutionens
konkreta förhållande, och under hans anförarskap som PCP fortsätter
folkkrigets ohejdbara marsch mot maktens erövring i hela landet. Han greps
av den peruanska reaktionens ”antiterrorist” polis, i en operation direkt
ledd av yankee-imperialismens CIA, den 12 september 1992; kort därefter
ville reaktionen försöka förlöjliga honom för att sänka arbetarklassens och
folkets moral genom att presentera deras ledare i en ”tigerbur” iklädd en
svartvitrandig fångdräkt; men Ordförande Gonzalo krossade deras planer
och gav ett mästerligt tal som kallade PCP och det peruanska folket att
fortsätta folkkriget till den slutliga och oundvikliga segern, ett tal som
fortsätter  att stråla segerrikt och kraftfullt inför världen som ett vapen i
striden. Efter detta tal har Ordförande Gonzalo hållits fullständigt isolerad
från omvärlden och till och med de advokater som har önskat företräda
honom har kastats i fängelse bara för att de har avsett försvara sin klient.
Samtidigt har den peruanska reaktionen under befäl av sin herre yankee-
imperialismen och i samarbete med några revisionistiska förrädare basunerat
ut allehanda lögnhistorier för att framställa Ordförande Gonzalo som en
simpel kapitulant; dessa lögnhistorier har haft som syfte att tjäna
klassfiendens planer att mörda Ordförande Gonzalo, de har inte kunnat lura
någon med två gram hjärnsubstans och PCP har krossat var och en av dem
genom att utveckla folkkriget tillämpande Gonzalos Tänkande för att lösa
alla de problem man möter på revolutionens väg. Idag försöker
imperialismen, reaktionen och revisionismen på nytt torgföra samma gamla
lögner och detta är tecken på att de drömmer om att sätta sim diaboliska
plan i verket; det är därför viktigare än någonsin att driva fram försvaret av
Ordförande Gonzalos liv, avslöjande alla typer av lögnhistorier som
klassfienden vill slå i det internationells proletariatet och världens förtryckta
folk. Vid Ordförande Gonzalos sida kämpar också kamrat Feliciano, som
var den som stod i spetsen för PCP´s Centralkommitté efter hans gripande,
kamrat Felicianos liv är även det i stor fara och det måste försvaras samtidigt
med Ordförandens. I Peru kämpar tusentals söner och döttrar av folket i
reaktionens fängelser och de förvandlar dessa koncentrationsläger till lysande
skyttegravar av kamp; försvaret av Ordförande Gonzalo är ett försvar av
alla dessa för han är den som leder och representerar dem; han är deras
anförare.
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10:e årsdagen av Ordförande
Gonzalos tal.

Det är nu 10 år sedan Ordförande Gonza-
lo höll sitt mästerliga tal den 24 septem-
ber 1992. Många saker har hänt sedan
dess, men det Ordföranden sade i talet är
fortfarande fullständigt giltigt. Därför
säger vi att det strålar segerrikt och kraft-
fullt inför världen. Det är vårt vapen mot
imperialismen, reaktionen och revision-
ismen. Och det är på grund av detta som
de inte låter honom framträdda i nation-
ell och internationell media igen. För så
rädda är de för att han ska göra ett nytt
tal och beväpna oss ännu mer. När han
greps sade han: ”Ni kan ta mannen, men
det som finns här, (pekande på hjärnan)
ideologin ALDRIG!” För den finns hos
folket, massorna. Han har visat oss vä-
gen och vi har marxismen-leninismen-
maoismen, gonzalos tänkande, huvudsak-
ligen gonzalos tänkande, som är seger-
garanti till Kommunismen. Av den anled-
ningen anlitade de istället en tredje klas-
sens skådespelare som i ett videomontage
”skrev under fredsbreven” för att lura
folket och sänka deras moral för att försö-
ka stoppa Folkkriget.

Men för att verkligen förstå varför Ord-
förande Gonzalo aldrig skulle kapitulera,
och varför det är så viktigt att försvara
hans liv, måste vi förstå betydelsen av
hans gärningar och de bidrag som han
gjort inte bara till den peruanska revolu-
tionen utan till världsrevolutionen.

Vem är Ordförande Gonzalo?
Ordförande Gonzalo är den som mest
förkroppsligar proletariatets ideologi, och
skapande tillämpar den på den peruans-
ka revolutionens konkreta förhållande.
Ända sedan han gick med i Perus Kom-
munistiska Parti (PCP ) har han kämpat,
först för att rekonstituera Partiet och byg-
ga upp revolutionens tre instrument, Par-
tiet, Armén och Fronten.
Tillsammans med kamraterna i den röda
fraktionen slängde Ordförande Gonzalo
ut opportunisterna ur Partiet, vilka hade
tagit makten efter grundaren Mariáteguis
död 1930. Detta skedde under många år
av hård och skoningslös tvålinjerskamp
inom PCP under hela 60-talet och 70-
talet. Med revisionisten del Prado och
hans klick så föll Partiet huvudstupa ner
i opportunismen med en linje om
”nationell enighet”, som gick tvärt emot
Mariáteguis revolutionära linje. Partiet
krossade de linjer av höger- och
”vänster”-likvidationism som vidrigt
fördes fram av olika opportunistiska
fraktioner i Partiet under den tiden och
som opponerade sig mot inledandet av
den väpnade kampen. Under Ordförande
Gonzalos ledning rekonstituerades det
militariserade Kommunistiska Partiet och
axlade ansvaret att inleda den väpnade
kampen och öppnade med bly ett nytt
kapitel i Perus historia.

Ordförande Gonzalo har bildat och byg-
gt upp  Folkets Gerrillaarmé som en armé
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Gemensamt flygblad:
Proletärer i alla länder, förena er!

Till försvar för Ordförande Gonzalos liv! Stöd de revolutionära
krigsfångarnas och de politiska fångarnas kamp!
Leve den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen!

Med blod och eld far imperialister, reaktionärer och revisionister, med den
nordamerikanska yankee-imperialismen i spetsen, fram över  världen i en
allmän kontrarevolutionär offensiv; en offensiv som riktar sig mot der
förtryckta folkens revolutionära kamp. Men såsom bekräftats gång på gång
under 1900-talet och under de få år som gått under 2000-talet, så är
imperialisterna och alla deras hejdukar, reaktionärer och revisionister, i sitt
innersta väsen endast papperstigrar som oavsett hur mycket de än drar fram
med sina slaktarknivar är dömda att gå under oförmögna att vända historiens
kurs. Det tydligaste beviset finns i de folkkrig som utvecklas i Peru, Turkiet
och Nepal; i dessa länder kämpar folkets massor under ledning av marxist-
leninist-maoistiska Kommunistiska Partier emot imperialistisk dominans,
byråkratkapitalism och halvfeodalitet, i ny-demokratiska revolutioner som
en del av den proletära världsrevolutionen för socialism och Kommunism.
Dessa folkkrig är de klaraste uttrycken för hur revolutionen är den politiska
och historiska huvudtendensen i världen; de är lysande exempel på
marxismen-leninismen-maoismens, huvudsakligen maoismens, universella
giltighet, på hur denna proletariatets allsmäktiga ideologi är
världsrevolutionens segergaranti. Därför drömmer imperialisterna,
reaktionärerna och revisionisterna, särskilt om att förinta dessa
oövervinneliga folkkrig, och de går till verket med alla tillbuds stående
medel, inkluderat folkmord på obeväpnade massor, systematiska och
planerade våldtäkter etc. och de försöker kasta så många som möjligt av
folkets söner och döttrar i svarta fängelsehålor; men folkets kamp kan inte
krossas då det leds av ett marxist-leninist-maoistiskt militariserat
Kommunistiskt Parti, och så fortsätter revolutionens kämpar att hålla den
röda fanan högt under de svåraste omständigheter, förvandlande reaktionens
mörka fängelsehålor till lysande skyttegravar av kamp; de fortsätter kämpa
för den proletära världsrevolutionen och vi måste än mer flerdubbla våra
ansträngningar för att försvara deras liv och på alla sätt stödja deras kamp.

Världens idag viktigaste revolutionära krigsfånge är den peruanska
revolutionens anförare, Ordförande Gonzalo; han är den som återbildade
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av ny typ, och etablerade dess uppbyg-
gnad på marxismens-leninismens-maois-
mens, gonzalos tänkandes grunder  för
att den ska uppfylla revolutionens poli-
tiska uppgifter. Idag när motsättningarna
i landet håller på att ändras till att bli na-
tion mot imperialism, på grund av den
pågående yankee-interventionen i landet,
har Folkets Gerillaarmé utvecklats till
Folkets Befrielsearmé.. Men förutom
Armén bildade han också Den Nya Stat-
en som breder ut sig alltmer i hela lan-
det. Den byggs huvudsakligen upp på
landsbygden omringande städerna, men
m e d
folkkrigets
utveckling
har även
former av ny
makt skap-
ats i städer-
na. Den Nya
Makten är
Folkrepub-
liken Peru
u n d e r
fo rmer ing
som lyser
som exem-
pel för
världens folk.
Den väpnade kampen inleddes den 17
maj 1980. Ordförande Gonzalo tog det
mest avancerade då, Ordförande Maos
rika erfarenheter från revolutionen i Kina,
den kinesiska revolutionens triumf och
byggandet av socialismen, och tillämpade
proletariatets ideologi på den peruanska
revolutionens konkreta förhållande. Det
var mitt i Folkkrigets tillämpande som
han såg hur Marxismen hade utvecklats.
För när det uppnås en kvalitativ utveck-

ling i Marxismens tre beståndsdelar1 blir
det en ny etapp.  Det var så Ordförande
Gonzalo etablerade Maoismen som den
nya, tredje och högsta etappen av Marx-
ismen. Den blev marxismen-leninismen-
maoismen, huvudsakligen maoismen,
med universell giltighet. Men även detta
gjorde han i hård kamp mot de som
förnekade att Marxismen kunde utveck-
las och trodde att den är döende. Än idag
för Perus Kommunistiska Parti kamp mot
alla dessa revisionistiska positioner på
världsnivå, med det Anföraren har lärt oss
som vapen.

Ordförande
Gonzalo och
gonzalos tän-
kande.
O r d f ö r a n d e
Gonzalo och
gonzalos tän-
kande är två
sidor av sam-
ma mynt, de är
oskiljaktligt
f ö r e n a d e .
Gonzalos tän-
kande är den

skapande tillämpningen av ideologin
marxismen-leninismen-maoismen, hu-
vudsakligen maoismen, på den peruans-
ka revolutionens konkreta förhållande.
Vad är det grundläggande i Maoismen?
Frågan om Makten. Detsamma gäller
också för gonzalos tänkande, och därför
har Ordförande Gonzalo gett det peruan-
ska proletariatet revolutionens tre instru-
ment. Han är Anförare för Partiet och rev-
olutionen med erkänd auktoritet och res-
pekt. Partiet säger i ett av sina grundläg-

Enhet ur FBA under träning.
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Introduktion till det gemmensamma aktiviteten med
MPP och TKP (ml).

VfSNP annordnade en internationell konferans till försvar av Ordförande
Gonzalos liv och till stöd för de revolutionära krigsfångarna och de politiska
fångar kamp. Det kom representanter från MPP och TKP (ml) och massor från
hela Sverige, Danmark och Tyskland. Konferansen blev en succé och stärkte
massornas kamp för att fortsätta stödja folkkriget i Peru. Det genomfördes även
kulturela aktiviteter och konferensen avslutades med ett varmt kamratskap.
Vi är glada att här i Informationsbulletinen kunna publisera det gemensamma
flygbladet till aktiviteten och de två inlägg som MPP gjorde.

Affischen från den
internationella
konferensen. Affischen är
på turkiska och texten
lyder:

“Försvara Ordförande
Gonzalos liv! Stöd de
revolutionära
krigsfångarnas och de
politiska fångarnas
kamp!”

“Leve den nya stora
vågen av den proletära
världsrevolutionen!”
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gande dokument att ”Varje revolution
skapar i sin utvecklingsprocess, genom
proletariatets kamp som ledande klass
och framför allt genom det Kommu-
nistiska Partiets kamp som hissar dess
oundgängliga klassintressen, en grupp
ledare och huvudsakligen en som rep-
resenterar och leder den, en ledare med
erkänd auktoritet och inflytande; i vår
verklighet har detta blivit konkretis-
erat, av historisk nödvändighet och
tillfällighet, i Ordförande Gonzalo,
Anförare för Partiet och Revolution-
en.

Ordförande Gonzalo har härdats i
klasskampen och visat att han både i teori
och praktik förkroppsligar proletariatets
ideologi och blivit ett med den. Då kan
man fråga sig; När har Marx, Lenin eller
Ordförande Mao accepterat kapitulation
eller förräderi? ALDRIG! Att tro på att
han nu när han är i reaktionens händer
skulle vara rädd för att dö, är att inte
förstå vad Ordförande Gonzalo är. Vi tar
Ordförande Gonzalos egna ord: ”som
materialist tror jag på att livet har ett
slut, det som är viktigt för mig är att
vara optimist, med övertygelsen att det
arbetet jag tjänar kommer andra att
fortsätta…”, ” för att den rädslan jag
skulle ha, skulle vara att inte någon
skulle fortsätta med arbetet, men den
rädslan försvinner när man litar på
massorna. När det kommer till kritan,
skulle den värsta rädslan vara att inte
lita på massorna, och tro sig vara
oundgänglig…”, ”Men med Partiet
och ideologin, huvudsakligen Maois-
men, förstår man att massorna skapar
historien och Partiet gör revolution-
en…”.

Om Ordförande Gonzalos gripande.
1991 etablerade Ordförande Gonzalo att
Folkkriget hade tagit ett språng, situation-
en i Peru hade utvecklats till den strate-
giska jämvikten. Det innebär för reaktion-
en att kämpa för att återta sina förlorade
positioner som de mist på grund av
Folkkrigets fram-gångar. För revolution-
en betyder den att bygga upp maktens
erövring i hela landet. Därför, i april
1992, genomförde folkmördaren Fuji-
mori ledd av yankeeimperialismen sin
självkupp och upplöste parlamentet. På
så sätt kunde yankeeimperialismen ta
direkt kontroll över den reaktionära stat-
en för att bekämpa Folkkriget. På grund
av dessa nya betingelser, orsakade av
Folkkrigets obevekliga frammarsch,
strukturerades den revisionistiska och
kapitulationistiska högeropportunistiska
linjen (HOL), främst i fängelserna, för
under Ordförande Gonzalos ledning i den
hårda tvålinjerskampen kunde de aldrig
resa sina svarta huvuden i Partiet. HOL
motsatte sig byggandet av maktens
erövring, de motsatte sig Folkkrigets
marsch mot segern. Det var så de kapit-
ulerade, de sålde sig och förrådde det
peruanska folkets kamp för att rädda sitt
äckliga skinn och stoppa Folkkriget. De
siktade skamlöst fegt mot att försöka
förstöra Partiet, dess ledning och främst
Ordförande Gonzalo och föll på sina bara
knän inför fienden, reaktionen och yan-
kee-imperialismen.

Det var med hjälp av råttorna från HOL,
som med sitt förräderi, reaktionen kunde
gripa Ordförande Gonzalo den 12 sep-
tember 1992. Men Partiet har sagt att
dessa förrädare kommer att betala för all
skada de gjort mot Partiet, speciellt mot
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Följande nyhet  är hämtad ur massmedia:

Det genomfördes även  en  aktion i Stocholm. En enorm banderroll hängdes
upp av sympatisörer till folkkriget i Peru,  på en gångbro över en av de
viktigaste motorvägar i Stockholm som en del av firandet 17 maj.

Alla de aktioner som genomförts i Sverige, har trots den svenska reaktionens
försök att tysta ner dem, inte tystats.
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Anföraren. De står i blodskuld till revo-
lutionen och det glöms inte, straffet ko-
mmer till dem och till alla deras efterko-
mmande.

12 dagar efter gripandet 1992, den 24
september, spydde de reaktionära bödlar-
na ut segersånger och försökte förlöjliga
Ordförande Gonzalo och skada klassens
moral. De klädde honom i en svart- vit-
randig fångdräkt och satte honom i en
”tigerbur” för att triumfera med sitt
”byte” inför media och visa upp en så
n ö d v ä n d i g
seger för kon-
t r a r e v o l u -
tionen. Men
så de bedrog
sig! Istället
f r a m f ö r d e
Ordförande
Gonzalo ett
mäktigt tal,
som manade
P a r t i e t ,
Folkets Bef-
r i e l sea rmé
och folket att
f o r t s ä t t a
Folkkriget,
att fortsätta tillämpa det som slagits fast
i det tredje Plenarsammanträdet. Med det
tredje Plenarsammanträdet slogs planen
fast för att bygga upp maktens erövring i
hela landet. Ordförande Gonzalo sade
även att hans gripande bara var en krök
på vägen, inget mer, och att Folkkriget
måste fortsätta.

Ordförande Gonzalos situation.
Ordförande Gonzalo sitter i en isolering-
scell på flottbasen Callao utanför Lima.

Där sitter han idag fortfarande isolerad
från all mänsklig kontakt. För reaktionen
är resonemanget redan klart. Ordförande
Gonzalo är deras värste fiende, och där-
för vill de förinta honom. Reaktionen vill
mörda Ordförande Gonzalo, för vad han
är och representerar. De försöker hela
tiden bereda mark för att kunna göra det-
ta. Den dåvarande främste yankee-mari-
onetten Fujimori sade snart efter grip-
andet att “Ordförande Gonzalo tappat
tjugo kilo i vikt” och att ”ingen lever
länge under de förhållanden i vilka han

är fängslad ”. Om så
vore fallet, vem
skulle då bära ansv-
aret för detta omän-
skliga förhållande
med fullständig isol-
ering från omvärlden
och utan läkartill-
syn? Ansvaret ligger
naturligtvis på folk-
mördaren Fujimoris
och hans herrars ax-
lar, och idag på To-
ledos, ”yankeen med
indianmössan”.

I år, 14 mars, 2002,
stod det i den peruanska tidningen Care-
tas att ”Abimael Guzman (Ordförande
Gonzalo) är nu 68 år gammal och han
har hungerstrejkat i en månad. Han
fortsätter med sitt tal, men gör det blekt,
ibland med attacker av illamående och
han har tappat 8 kilo. Dessutom har han
ett högt blodtryck och psoriasis. Han
förtär endast sockervatten via oralt
dropp.”
Alla dessa lögner om ”hungerstrejken”
är ett nytt tydligt exempel på reaktionens

I den Nya Makten kan folket visa vad de
tycker öppet.
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Pressmeddelande hämtat ur Sol Rojo

På  morgonen den 17 maj, genomförde sympatisanter till PCP en överväldigande
aktion i staden Malmö i Sverige för att fira den 22:a årsdagen av Folkkriget i Peru.
På en hög kulle belägen mellan de proletära bostadsområdena Holma och Kroksbäck,
en enorm röd banderoll med hammaren och skäran och undertecknat med PCP restes
och upplyst av mäktiga napalmeldar  till ljudet av hornstötar som väckte de omgivande
bostadsområdena. Flygblad som förklarade syftet med aktionen lämnades på plats.
Efter några få minuter detonerade brandbomber, åstadkommande en enorm röd fackla
som lyste upp staden. Aktionen hade en djupgående verkan på de proletära massorna
och även om den svenska imperialistiska staten har försökt att tysta ner aktionen med
alla medel –var den skakad i sin djupaste grund. Verkligen en stor triumf för
Ordförande Gonzalo, Partiet och Revolutionen.
Sympatisörer till PCP i Sverige, 17 maj 2002

Några av de aktioner som har gjorts  inför firandet av inledandet av
Folkkriget i Peru den 17 maj 2002.
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mordförsök på den främsta förkämpen för
revolutionen, klassen och folket, den
största idag levande marxisten-leninisten-
maoisten på jordens yta, Ordförande
Gonzalo.
Reaktionen, imperialismen och revision-
ismen försöker hävda ”hälsoproblem”,
och att han skulle dö en ”naturlig död”,
därav detta påstående om ”hungerstrejk”.
Ordförande Gonzalo skulle aldrig företa
sig någon hungerstrejk, då han har
etablerat en gång för alla att hungerstre-
jker är emot klassens principer, eftersom
det innebär att förstöra sina egna styrkor.
Låt oss se på vad Ordföranden själv säger
i talet: ”Vi befinner oss här som folkets
söner och vi kämpar i dessa skyttegra-
var, detta är också en kamp och vi
kämpar här, för att vi är kommunis-
ter, för att vi försvarar folkets intres-
sen, Partiets och Folkkrigets principer!
Det är detta, som vi håller på att göra,
det är det som vi kommer att göra, och
det som vi kommer att fortsätta med
att göra.”

Om lögnkampanjerna och revisionis-
terna
Ordförande Gonzalo kan inte knäckas
och det sätter skräck i reaktionen. Bevis-
ligen fortsätter Folkkriget under ledning
av PCP , och större aktioner genomförs.
Därför iscensätter de sina lögnkampan-
jer (som en del av deras låginten-
sitetskrigföring) som ännu ett försök att
stoppa Folkkriget. De fabricerar filmer,
dokument och andra lögnhistorier som
kontrarevolutionär propaganda för att
försöka få folket att tro på Ordförande
Gonzalos påstådda ”kapitulation”. De
lögnkampanjer som reaktionen kommer
med, är så ohållbara att ingen tror på dem.

Till exempel de ”vladivideos” som visar
att Ordförande Gonzalo skulle ha suttit
och småpratat och haft det trevligt med
Montesinos (folkmördaren Fujimoris
högra hand, f.d. chef för CIN, då SIN).
Att Ordförande Gonzalo skulle ha suttit
och skrivit ”fredsavtalet”. Att han skulle
ha ”erkänt” att han endast läst ett enda
Marxistiskt dokument och att han ”bara
var en frontfigur”. Inget av dessa smutsi-
ga exempel på reaktionens lögner kan
någon med två gram hjärnsubstans tro på,
de är så absurda att de faller så fort man
rör vid dem.

På internationell nivå uttrycks de revi-
sionistiska positioner av CoRIM som
försöker göra gällande att det finns ”in-
dicier att Ordförande Gonzalo står bakom
fredsbreven ” att man måste ”göra under-
sökningar” huruvida han är ”en kapitu-
latör eller inte”. De har mage att kräva
bevis av PCP att Ordförande Gonzalo inte
kapitulerat, när de litar troget på alla de
spyor som reaktionen stöter upp! Detta
är med andra ord en attack på Anförarsk-
apet, på proletariatets ideologi, på man-
nen som etablerat Maoismen som den
nya, tredje och högsta etappen av Marx-
ismen. De fortsätter dessutom att sabot-
era arbetet för den Internationella Nöd-
kommittén för Försvaret av Ordförande
Gonzalos Liv. Nödkommitténs arbete har
synnerligen varit av vikt för försvaret av
hans liv, särskilt under de första åren.
Vidare har sju internationella delegation-
er skickats till Peru för att få träffa Ord-
förande Gonzalo. Men inga av dessa har
fått göra det. Man har ställt krav på regi-
men i Peru genom att hänvisa till dess
egna lagar, men på grund av CoRIMs in-
satser blev den senaste och 7:e delega-

42

AKTIONER I SVERIGE
Följande nyheter och pressmeddelanden är tagna från massmedia:

Stor aktion utanför Rosenbad inför 10 årsfirandet av Ordförande Gonzalos
mästerliga tal

I gryningen den 24 september detonerade en sprängladdning, för att fira den 10:e
årsdagen av Ordförande Gonzalos mästerliga tal 1992,  utanför den svenska
riksdagshuset Rosenbad. Sprängladdningen skadade entrédörren till regeringskansliet

som täcktes med utspridda flygblad. Nyheten spreds snabbt och stod i alla större
tidningar och sändes på nationell television. Nyheten nådde även Peru där den fick
stor uppmärksamhet. Aktionen tog verkligen den svenska reaktionen på sängen som,
i sin panik misstänkte allt, och, stängde av två broar för att sedan evakuera Operan
då de misstänkte att en sprängladdning var utplacerad även där.
Även reaktionen i Peru sattes i skräck och den gamla statens utrikesminister tvangs
uttala sig inför nationell och internationell press om det växande och kraftfulla stödet
i utlandet för folkkriget i Peru. Det svenska staten var inte sen i att trösta sina
reaktionära bröder i Peru med  bortförklara och beteckna aktionen som mordbrand.

Det står klart att aktionens syfte har försökts förvrängas och tysta ner av den svenska
staten så mycket som möjligt, men det faktum att de inte har lyckats är verkligen en
stor seger för Ordförande Gonzalo, Perus kommunistiska Parti och alla massorna
som stödjer folkkriget i Peru.
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“Ordförande Gonzalo skulle
aldrig företa sig någon

hungerstrejk, då han har
etablerat en gång för alla att

hungerstrejker är emot
klassens principer, eftersom
det innebär att förstöra sina

egna styrkor.”

tionen, som besökte Peru i mars 2001,
bara ett ofullständigt slag i luften, då den
inte ställde de krav som Partiet för fram,
att han skall presenteras personligen i
direktsändning inför nationell och inter-
nationell press och att han får uttala sig
etc. Vad betyder detta, att de inte förde
fram Partiets krav? Det betyder att om
man hade fått besökstillstånd hade detta
”besök” varit fullständigt kontrollerat av
reaktionen och Partiet hade inte kunnat
bekräfta up-
pgifterna. Det
som CoRIM gör
är att endast tjä-
na imperialis-
men och dess
lakejer genom
att lansera lögn-
er om Ord-
förande Gonza-
los påstådda
”kapitulation”.
Dessa position-
er tjänar inte
Folkkriget. Det
de syftar till, och i synnerhet deras ”up-
plyste” ledare Bob Avakian, är att förne-
ka Maoismen och att Folkkriget i Peru är
ledfyren för den Nya Stora Vågen av den
Proletära Världsrevolutionen.

Ett annat missfoster som saboterar förs-
varandet av Ordförande Gonzalo, är pil-
snerjournalisten Luis Arce Borja som sit-
ter i Belgien och kacklar om ”Ordföran-
dens död”. På detta sätt hjälper han im-
perialismen och reaktionen att försöka få
massorna att tro på att Ordförande
Gonzalo skulle ”vara död”, och vem
skulle då försvara hans liv? Vem försvarar
livet på någon som redan är död? Ingen!

Då skulle det vara fritt fram att verkligen
mörda honom. Detta missfoster har länge
trafikerat med Partiets namn och respe-
kt. Nu deltar han öppet i reaktionens
försök att mörda Ordförande Gonzalo.
Allt detta gör han i förhoppningen att få
någon ”syndernas förlåtelse” för att han
en gång arbetade för den revolutionära
pressen samt fick äran av PCP att göra en
intervju med Ordförande Gonzalo. Nu
förråder han folket för att få tillåtelse att

utöva sitt yrke i
hemlandet igen
och söker arbete
som ”sender-
olog”, betald av
reaktionen och
dess förljugna
mediamaskin.

Försvaret av
O r d f ö r a n d e
Gonzalos liv
O r d f ö r a n d e
Gonzalos liv
försvaras gen-

om att avslöja, fördöma och krossa de
lögnkampanjer som imperialisterna, reak-
tionärerna och revisionisterna försöker
lura massorna med. Med andra ord gen-
om att bekämpa obevekligt och oskiljak-
tigt revisionismen och imperialismen,
vilket betyder MER FOLKKRIG! Vad
innebär det då att försvara Ordförande
Gonzalos Liv? Det innebär att försvara
det oövervinneliga Folkkriget i Peru som
är en del av och till tjänst för världsrevo-
lutionen; att försvara Maoismen, prole-
tariatets ideologi. Det innebär att försvara
den peruanska revolutionen, att försvara
rätten att göra uppror mot förtrycket, att
försvara alla revolutionära krigsfångar
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försöker “fastslå” alla skändliga gärningar begångna mot Ordförande
Gonzalos och Kamrat Felicianos liv, hälsa och rättigheter.
Vi kallar det internationella proletariatet och världens folk, de
Kommunistiska Partierna och Revolutionära organisationerna och i
synnerhet den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen att fira den 10:e
årsdagen av Ordförande Gonzalos Tal med aktioner som skakar om denna
gamla och ruttna imperialistiska ordningen.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA
TÄNKANDE!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS
TÄNKANDE!

LEVE MAOISMEN! NER MED REVISIONISMEN!

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

LEVE DEN 10:E ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS
MÄSTERLIGA TAL!

YANKEES GO HOME!

FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!

Folkrörelsen Peru (MPP),
september 2002
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och politiska fångar i världen. Att attack-
era Ordförande Gonzalo och beskylla
honom för att vara kapitulatör innebär å
andra sidan att attackera allt det han gjort
och står för. Därför finns det kamrater
världen över som på olika sätt tjänar förs-
varandet av Ordförande Gonzalos liv. I
ljuset av Ordförande Gonzalos handlin-
gar kan ingen av reaktionens lögner kas-
ta en skugga. De har bara blivit till aska i
Folkkrigets eld.

I utlandet reaktiveras den Internationella
Nödkommittén genom att de positioner
som förespråkar ”undersökningar” för att
”klargöra om Ordförande Gonzalo kapit-
ulerat”  krossas i tvålinjerskampen.
Hur försvarar vi Ordförande Gonzalos
liv? Genom att stödja Folkkriget. Organi-
sationer som till exempel Röda Korset och
Amnesty International har aldrig stött
folkets kamp. Röda Korset går så långt
att man spelar med i imperialismens och
reaktionens spel. Deras undersökningar
om krigsfångarnas och de politiska fån-
garnas förhållanden i fängelserna sker
helt och fullt på vakthundarnas villkor och
efter deras diktamen, och sedan påstår
man att allt är som det ska! Amnesty In-
ternational är väldigt selektiva i vilka de
vill försvara. De försvarar bara dem som
inte är emot den rådande ordningen. Vad
gäller alla de revisionistiska ”vänster” -

partier som SKP, Vänsterpartiet, KPML(r)
och APK, tar de inte upp försvaret av
Ordförande Gonzalos liv eller att försvara
folkets självklara rätt att göra uppror mot
förtrycket. De är mer intresserade av att
fylla det svenska folket med illusioner om
hur bra det skulle vara med dem vid mak-
ten i den borgerliga imperialistiska staten
Sverige. Och vad säger den svenska stat-
en? Den svenska ambassadören i Peru
har sagt att hans regering skall stödja ”ter-
rorismens offer”. Med andra ord, de tänk-
er ge stöd till storbourgeoisien och god-
sägarna, som lever som parasiter på den
peruanska proletariatet och de fattiga
bönderna.

Vi kallar alla revolutionärer och fram-
stegsvänner till att agera för att försvara
Ordförande Gonzalo, förenat med försv-
aret av Kamrat Feliciano och att stödja
Folkkriget i Peru. Därför ställer Vän-
skapsföreningen Sverige - det Nya Peru
upp under parollerna:

FÖRSVARA ORDFÖRANDE
GONZALOS LIV!

VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO
PRESENTERAS ÖPPET PERSONLIGEN OCH I

DIREKTSÄNDNING INFÖR NATIONELL OCH
INTERNATIONELL PRESS OCH ATT HAN FÅR

GÖRA ETT UTTALANDE!
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Perus Kommunistiska Parti åtar sig allt mer sin roll, mästerligt ledande
revolutionen i Peru, återverkande på så sätt i den internationella kampen
och på så sätt tjänande den Proletära Världsrevolutionen, därför blir den
ideologiska och politiska kampen i den Internationella Kommunistiska
Rörelsens barm starkare för varje dag. Yankee-imperialismen med
revisionismens stöd, försöker i sin hegemonistiska plan splittra den
Internationella Kommunistiska Rörelsen. För revisionismen är
imperialismens spjutspets. Imperialismen och revisionismen skakar hand
för att beskylla Ordförande Gonzalo föra att vara kapitulatör, att vara
förrädare; för att säga att Partiet har tre centrum, att den bara är i Hullaga,
Ene och Apurímac. Imperialismen siktar mot ett nytt, tredje, världskrig för
att omfördela världen mellan sig och kväsa all revolution i sin linda, för att
revolutionen kommer att göra motstånd med folkkrig. På grund av att vi är
de vi är, har vi skyldigheten att slita ner dessa svarta planer, och vi är säkra
på att med politiken som befäl kommer vi att segra.

Fortsätt den orubbliga kampen mot den revisionistiska och
kapitulationistiska högeropportunistiska linjen!

Vi måste fortsätta det orubbliga bortsopandet av den revisionistiska och
kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL), alltid hållande i
åtanke att misstag och orättvisor har en lösning, de kan rättas, men förräderi
har ingen ursäkt. Som Partiet slår fast: “Förräderiet bestraffas med döden.
De drömmer om de tror att där de befinner sig kommer de att vara glada,
medvetna om det brottet de begått, ibland dröjer den revolutionära rättvisan,
men den kommer,  och förrädarna kommer en dag att få avlägga räkenskap
för sina brott. För övrigt ska ni väl veta, Inget rättfärdigar förräderiet!”.
De eländiga råttorna från HOL visar sig som Ordförande Gonzalos advokater,
medan de tjänar imperialismens och reaktionens kriminella planer,
vanhedrande och presenterande honom som en förrädare, som en simpel
kapitulatör. Dessa fördömda råttor från HOL gör allt med hjälp av sina
herrar för att sabotera det legala försvaret av Ordförande Gonzalo och
Kamrat Feliciano, påpassande omständigheterna av den totala isoleringen
som de befinner sig i från och med den stunden de greps; “yankeen med
indianmössans” regering har dikterat nya “legala” normer för att ännu mer
slå fast den totala isolering som de befinner sig i, spridande en rad smutsiga
lögner om hans fängelsesituation, och han har gjort så att den Konstitutionella
Tribunalen, som de kontrollerar fullständigt, har gett ut en resolution som

Sprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på din
arbetsplats!arbetsplats!arbetsplats!arbetsplats!arbetsplats!
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DOKUMENT FRÅN PERUS KOMMUNISTISKA PARTI

Proletärer i alla länder, förena er!

Ordförande Gonzalos tal strålar
segerrikt och kraftfullt inför världen!

Kamrater i Perus Kommunistiska Parti!
Kombattanter i Folkets Befrielsearmé
Peruanska folk!

Vi lever under historiska ögonblick. Var och en vet att det är så, vi ska inte låta
oss luras. Vi måste i detta ögonblick sätta alla våra krafter i spänn för att fullgöra
våra plikter och för att nå målen, framgångarna och segern! Detta är vad vi
måste göra.

Vi befinner oss här som folkets söner och vi kämpar i dessa skyttegravar, detta
är också en kamp och vi kämpar här, för att vi försvarar folkets intressen, Partiets
och folkkrigets principer! Det är detta, som vi håller på att göra, det är det som
vi kommer att göra, och det som vi kommer att fortsätta med att göra.

Vi befinner oss här under dessa omständigheter. Somliga tror att det är ett
nederlag; de drömmer! Vi säger till dem dröm vidare. Detta är helt enkelt en
krök, ingenting mer. En krök på vägen! Vägen är lång och vi ska färdas den. Vi
kommer att göra det, och vi kommer att segra! Ni kommer att se det, ni kommer
att se det.

Vi måste fullgöra de uppgifter, som fastställdes under Centralkommitténs tredje
plenarsammanträde. Ett ärorikt sammanträde! Ni måste veta att dessa
gemensamma beslut redan har börjat att genomföras, och det ska fortsätta så;
vi kommer att fortsätta tillämpa den Fjärde Strategiska Planen för att Utveckla
Folkkriget, vi fortsätter med att utveckla den sjätte militära planen för att erövra
makten och så skall vi fortsätta. Detta är en plikt! Det här är vad vi ska göra,
p.g.a. det vi är och de skyldigheter vi har gentemot proletariatet och folket. Vi
säger nu öppet att den demokratiska vägen i dagsläget har utvecklats till en
befrielseväg, som folkbefrielsens väg. Det är under detta förhållande som vi
utvecklar den folkliga befrielsevägen. Vi måste vara mycket medvetna om vår
historia, vi måste sluta blunda. Vi måste se verkligheten som den är. Låt oss
undersöka Perus historia. Låt oss titta närmare på de tre senaste århundradena
i Perus historia. Det är detta vi måste tänka på: ni måste titta närmare på 1700-
talet, 1800-talet och 1900-talet, ni måste förstå dem. De som inte förstår detta
kommer att förbli blinda, och de tjänar inte landet, de tjänar inte Peru!
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en dödligt sårad best; och den andra, den demokratiska vägen, vägen av
ljus och hopp som utvecklas som folkets befrielseväg. Tretton år av marxist-
leninist-maoistiskt, gonzalos tänkande folkkrig som sedan -91 har gått in i
den strategiska jämvikten som visar tydligt för världen och huvudsakligen
det peruanska folket den peruanska statens väsen av papperstiger och att
folket allt mer åtar sig uppgiften att förbereda den strategiska offensiven
genom att bygga upp Maktens erövring i hela landet.” Idag tio år efter är
utvärderingen:” mästerligt tillämpande av planerna”.

Maoismen hävdar sig med folkkrig i världen!

Ordförande Gonzalo fastställde i det mästerliga talet, vilket som är den
internationella situationen, påpekade klart dess utveckling och uppgiften
som åligger oss:”...den “’nya fredsetappen’ Vad blev det av denna? Vad
hände i Jugoslavien? Vad hände på andra platser? De sa att allt fick politisk
karaktär, det är lögn. Verkligheten idag är en annan. Samma motståndare
som från det första och andra världskriget håller på att förbereda ett tredje.
Detta bör vi veta, och vi som är söner av ett förtryckt land är en del av
bytet. Vi kan inte tillåta detta! Slut med det imperialistiska förtrycket! Vi
måste göra slut på dem! Vi är från tredje världen och den tredje världen är
bas för den proletära världsrevolutionen, under ett villkor, att de
kommunistiska partierna skall leda och hissa den. Detta måste vi göra!”.
Detta är, som han själv sa i samma Tal: “Vad är det vi behöver? Vi behöver
att maoismen förkroppsligas, detta håller den på att göra, och att maoismen
frambringar Kommunistiska Partier, för att leda och styra den nya vågen
av den proletära världsrevolutionen…”
Det som händer under det årtionde vi idag avslutar och de närliggande
framtidsutsikterna, visar oss precis detta, hur grundläggande motsättningarna
anhopar sig och tillspetsas. Imperialisternas maskopi och tvist sinsemellan
visas i sitt så kallade krig mot terrorismen, i deras aggression mot
Afghanistan, Irak, Palestina, etc., det är en del av den allmänna
kontrarevolutionära offensiven, med vilken de försöker förhindra
revolutionen som huvudsaklig historisk och politisk tendens; en offensiv
med yankee-imperialismen i spetsen i sin ställning som enda hegemon och
stor gendarm, en rutten koloss på lerfötter.
Och, på vår sida håller maoismen på att förkroppsligas och Kommunistiska
Partier leder folkkrig i Nepal, Turkiet, och väpnade kamper pågår i Indien
och andra länder.
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Vi anser att 1700-talet var en bra lärdom. Tänk på detta: det fanns en utländsk
dominans – det var Spanien som dominerade – den dominans som sög blod ur
folket. Vart ledde detta? Till en djup kris, och som en följd av den blev Peru
delat. Och det är här som Bolivia uppkommer. Detta hittar vi inte på utan detta
är fakta.

Nåväl! Förra århundradet var det England som dominerade. Vad ledde detta till
under Englands strid mot Frankrike? Till en annan stor kris under 1870-talet
och som en följd av den kriget mot Chile. Låt oss inte glömma vad som hände,
och vad hände sedan? Vi förlorade territorium. Vårt fosterland lider av en
delning, trots hjältarnas och folkets spillda blod. Vi måste dra lärdom av detta.

1900-talet. Hur är situationen nu? Peru domineras av en imperialism. Det är
den nordamerikanska imperialismen som dominerar oss. Detta är verkligen
sant. Det vet alla. Vart ledde den oss? Även om vi kommer ihåg 20-talet, så
befinner vi oss nu under den värsta krisen i hela det peruanska folkets historia.
Genom att dra lärdom från de föregående århundradena, vad kan tänkas hända
nu? Nationen är i fara, republiken är återigen i fara, territoriet är återigen i fara,
och det kan lätt förloras p.g.a. andra nationers intressen. Sådan är situationen,
till detta har de olika utländska dominanserna lett oss, men vi har ett faktum, en
peruansk revolution, ett folkkrig, som fortsätter och som skall fortsätta. Var har
vi nått med detta? Till en strategisk jämvikt. Och detta måste ni förstå väl. Det
är en strategisk jämvikt! Som konkretiseras under grundläggande läge; vad har
12 års kamp tjänat till? Till att klart visa för världen och huvudsakligen det
peruanska folket, att den peruanska staten, att den gamla peruanska staten är en
papperstiger, att den är rutten in i märgen. Detta har bevisats!

Vi måste tänka på den fara som nationen befinner sig i: landet kan delas, nationen
befinner sig i fara, de vill stycka upp den och förstöra den. Vilka vill göra
detta? Som vanligt är det imperialismen, de som förtrycker och härskar. Vad
måste vi göra? Vad åligger det oss att göra? Nåväl, det åligger oss att förstärka
folkbefrielserörelsen och utveckla den genom att styra den inom folkkriget,
därför att folket, och alltid folket är de som försvarar landet, det är de som
försvarar nationen. Det åligger oss att bilda Folkets Befrielsefront, det åligger
oss att bilda och utveckla den genom att utgå från Folkets Gerillaarmé, Folkets
Befrielsearmé. Det är det som det åligger oss att göra! Och det skall vi göra!
Och det är det vi gör och kommer att fortsätta att göra! Ni skall vara vittnen,
mina herrar.

Till sist ska vi lyssna på det som vi ser i världen, att maoismen ohejdbart går
fram för att härda den nya vågen av den proletära världsrevolutionen som går
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Gusmán Reinosos fall 1992 gjorde att medlemmarna av SL i
Regionalkommitté Nord (CRN) genomgick en etapp av dvala. För
närvarande har denna ’vapenvila’ försvunnit och det har förvandlat Ancash
till den huvudsakliga röda zonen i landet. Detta är precis vad vissa sektorer
bundna till den Verkställande Makten önskar dölja. SL finns närvarande i
de sociala organisationerna, på universiteten, fackföreningarna och bland
bönderna som odlar cocablad i landsbygdszonerna”.
FBA:s aktioner, allomfattande ledda av Partiet, har ökat markant under
tillämpningen av den nuvarande planen “Ena folket mot den fascistiska,
folkmördande och landsutförsäljande diktaturen utvecklande mer folkkrig”,
sedan februari 1998. Framför allt under denna regering finns en ökning av
aktioner i den Huvudsakliga Regionalkommittén, den Grundläggande och
den Regionala Metropolitankommittén; på längden och bredden av vårt
land, på landsbygden och i städerna som exempelvis i Cangallo-Fajardo,
Puno, Tacna, Piuro, Chiclayo, Tarapoto, Arequipa, Lima, i kåkstäderna med
ung befolkning, universiteten, i de statliga institutionerna, fabriker,
marknader, etc.
Partiet, som tar på sig uppgiften som vårt Anförarskap krävde i Talet, för att
härda en “Folkets Befrielsefront, det åligger oss att bilda och utveckla den
genom att utgå från Folkets Gerillaarmé, Folkets Befrielsearmé”, han
konkretiserade genom att mästerligt tillämpa de etablerade planerna och
utrustade revolutionen med vår FBA.
Det är så som Ordförande Gonzalo sa klart och tydligt: “…den demokratiska
vägen i dagsläget har  utvecklats till en befrielseväg, som folkbefrielsens
väg”. Han utgår, som vi vet, i övergången  mellan centrum och upproret. På
hur den demokratiska revolutionen fulländas, intagande städerna genom
vägen att omringa städerna från landsbygden.
Det är bekräftelsen av det som vårt Anförarskap framlagt, att “Det är en
strategisk jämvikt! som konkretiseras under grundläggande läge; Vad har
12 års kamp tjänat till? Till att klart visa för världen och huvudsakligen det
peruanska folket, att den peruanska staten, den gamla peruanska staten är
en papperstiger, att den är rutten in i märgen. Detta har bevisats!”
Efter gripandet av Ordförande Gonzalo, åtog sig Centralkommittén, med
fasthet, skarpsynthet och beslutsamhet att fortsätta tillämpningen av de
etablerade planerna, sammanfattande den historiska situationen och
uppgiften, såhär: “ två vägar ställs emot varandra i vårt fosterland, en
dyster, den byråkratiska som sjunker djupare i sin kris i historien och som
tillintetgörs fullständigt i mitten av massmord och som försvarar sig som
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oss till mötes. Vi måste förstå det och uppfatta det. De som har öron, använd
dem, de som har förstånd, vilket vi alla har – Behärska det! Sluta upp med alla
dumheter! Slut med alla oklarheter! Vad är det vi behöver? Vi behöver att
maoismen förkroppsligas, och det håller den på att göra, och att maoismen
frambringar Kommunistiska Partier, för att leda och styra den nya vågen av
den proletära världsrevolutionen som går oss till mötes.

Allt de sa med det tomma och dumma struntpratet om den berömda ” nya
fredsetappen”. Vad blev det av denna? Vad hände i Jugoslavien? Vad hände på
andra platser? De sa att allt fick politisk karaktär, det är en lögn. Verkligheten
idag är en annan, samma motståndare som från det första och andra världskriget
håller på att förbereda ett tredje. Detta bör vi veta, och vi som är söner av ett
förtryckt land är en del av bytet. Vi kan inte tillåta detta! Slut med det
imperialistiska förtrycket! Vi måste göra slut på dem! Vi är från tredje världen
och den tredje världen är bas för den proletära världsrevolutionen, under ett
villkor, att de kommunistiska partierna skall leda och hissa den. Detta måste vi
göra!

Vi tänker följande; nästa år är det hundra år sedan Ordförande Maos födelse. Vi
måste fira dessa hundra år! Och det håller vi på att organisera tillsammans med
de kommunistiska partierna. Vi vill ha det på ett nytt sätt, ett firande som ska
innebära förståelsen av hur viktig Ordförande Mao är för världsrevolutionen.
Vi skall börja detta år och vi skall fullända firandet nästa år; det skall vara en
storslagen firandeprocess. Jag vill också utnyttja tillfället för att hälsa det
internationella proletariatet, världens förtryckta nationer och den Revolutionära
Internationalistiska Rörelsen.

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!

VI HÄLSAR HÄRIFRÅN DEN FRAMTIDA FÖDELSEN AV
FOLKREPUBLIKEN PERU!

Vi säger: ÄRA ÅT MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

Och vi säger slutligen: HEDER OCH ÄRA ÅT DET PERUANSKA FOLKET!

Perus Kommunistiska Parti              Den 24:e september 1992
Bas Lima
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Plenarsammanträde; han slår fast att “Vi måste fullgöra de uppgifter, som
fastställdes under Centralkommitténs tredje plenarsammanträde. Ett ärorikt
sammanträde! Ni måste veta att dessa gemensamma beslut redan har börjat
att genomföras, och det ska fortsätta så; vi kommer att fortsätta tillämpa
den Fjärde Strategiska Planen för att Utveckla Folkkriget, vi fortsätter
med att utveckla den sjätte Militära planen för att erövra makten och så
skall vi fortsätta. Detta är en plikt! Det här är vad vi skall göra, på grund
av det vi är och de skyldigheter vi har gentemot proletariatet och folket.”
Och Perus Kommunistiska Parti, vägledda i ljus av marxismen-leninismen-
maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, håller sig
med fasthet vid Ordförande Gonzalos Anförarskap och under ledning av
Centralkommittén fortsätter med den mästerliga tillämpningen av de
etablerade uppgifterna, framåtskridande i uppbyggandet av Partiet, Folkets
Befrielsearmé och den nya Makten; konkretiserande i kvalitativa och
kvantitativa ökningen av antalet kommunister, kombattanter och massor;
på väg ur inflexionen och övervinnande kröken. Försvarande och utbredande
av Stödbaserna, genom att återvinna de förlorade och öppnande nya. Röda
fanor med hammaren och skäran har hissats i hela den Huvudsakliga
Regionalkommitténs område, liksom i många andra platser i landet, kallande
massorna till att utveckla folkkriget mer, som den bästa proletära och folkliga
hyllningen till 10:e årsdagen av Talet.
Den Huvudsakliga Regionalkommittén fullgör sin roll, dess sätt att agera
stakar ut vägen för alla de andra av Partiets Kommittéer. Den nya Makten
upprätthålls av gevärsmynningarna från Folkets Befrielsearmé, själva
reaktionen genom sina informationsmedier, trots att de uppenbart förringar,
meddelar det faktum om existensen av Stödbaser och gerillazoner i Piura,
Cajamarca, San Martín, Huánaco (Alto Hullaga), Alto Amazonas, dalen
kring floden Apurímac-Ene (Junin och Ayacucho) och provinsen i Lima,
Cajatambo. Toledos regim, fortsätter att hävdats av den fascistiska
Fujimoriregimen, den fortsätter att tillämpa, som del av lågintensitetskriget,
politiken  att tysta ner all information om folkkrigets ohejdbara frammarsch,
men folkkrigets kraftfulla eldar kan inte kvävas, och deras egna reaktionära
tidningar säger: “I Llaymucha så tror man att SL låg bakom attacken av en
enkel anledning: deras politiska och militära närvaro är konstant och
oroväckande sedan flera månader tillbaka”, att Partiet “har planerat väpnade
och politiska räder i Cabana -presidentens födelseplats- och i andra zoner i
Ancash”, senare bekräftat av själva Rospigliosi som informerades i samma
tidning, erkännande att inflexionen är på gränsen att övervinnas: “Abimael
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Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN 10:e ÅRSDAGEN AV
ORDFÖRANDE GONZALOS

MÄSTERLIGA TAL!
“Vi befinner oss här som folkets söner och vi kämpar i dessa skyttegravar,
detta är också en kamp och vi kämpar här, för att vi är kommunister, för att
vi försvarar folkets intressen, Partiets och folkkrigets principer! Det är
detta, som vi håller på att göra, det är det som vi kommer att göra, och det
som vi kommer att fortsätta med att göra.
Vi befinner oss här under dessa omständigheter. Somliga tror att det är ett
nederlag; de drömmer! Vi säger till dem dröm vidare. Detta är helt enkelt
en krök, ingenting mer. En krök på vägen! Vägen är lång och vi skall färdas
den. Vi kommer att göra det, och vi kommer att segra! Ni kommer att se
det, ni kommer att se det.”

Ordförande Gonzalo (Lima, 24 september 1992)

Det har passerat 10 år sedan Ordförande Gonzalo gjorde sitt mästerliga tal;
som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen som ett vapen i striden;
erövrande en stor politisk, moralisk och militär seger för Partiet och
revolutionen, krossande den fascistiska, folkmördande och
landsutförsäljande Fujimoriregimens och deras herre yankee-imperialismens
planer. Idag ser vi hur utvecklingen i världen har skett under dessa tio år
som gått, till punkt och pricka så som Ordförande Gonzalo slog fast med
stort revolutionärt vetenskapligt förutseende; samtidigt kan vi konstatera
hur Perus Kommunistiska Parti, med kommunisters fasthet och beslutsamhet,
på ett magnifikt och hårtslående sätt, fullgör konkret alla och var och ett av
de direktiv som getts oss av vårt Anförarskap, och på så sätt närmar oss
upprättandet av Folkrepubliken Peru.

Folkkriget flammar segerrikt och kraftfullt, tillintetgörande den
gamla Staten och krossande den större interventionen av yankee-

imperialismen!

Den större interventionen från yankee- imperialismen, användande
förevändningen om “kriget mot drogerna” eller lögnkampanjen om “knark-
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banken för utveckling”, och “…med en serie av operationer som ska kunna
förverkligas under de kommande månaderna, nästan alla relaterade till lån
för olika genomgripande projekt” som noggrant angavs av källor från
Washington. Från annat håll, sades det att “tecknandet av krediten från
onsdagen med BID för US$150 miljoner och den som ska undertecknas
idag med världsbanken för US$50 miljoner borgar för skattdisciplinen som
tillämpas i landet”. Deras kommunala och regionala val är ett nederlag redan
från plundringen; den visar ruttenheten i deras styggelse till partier och
saluförandet av befattningar, deras hövdingars aptit. Inför massornas
förkastande och bojkotten som partiet tillämpar, så förutses det största
misslyckandet hittills, av reaktionens och imperialismens egna analytiker,
många representanter från själva regeringen fruktar det värsta. Idag har
Ordföranden av Nationella Nämnden för Val tillkännagett att i enlighet med
ONPE så slår sig 2 till 3 vallokaler ihop för att minska antalet vallokaler
från 94 000 till 50 000; så, inför trycket av folkkriget ser de sig tvungna att
koncentrera sina valcentraler till områden där de kan skydda dem bättre
från aktionerna av FBA. Situationen för deras massmördande
landsutförsäljande Väpnade Styrkor kan inte vara värre. De tar till flykten
vid konfrontationer med FBA, massorna förkastar dem; trots all “yankee-
hjälp” säger de att de kan ej bekämpa oss med allt, “för det inte är tillräckligt
med pengar” (se Loret de Mola, Försvarsministern, och Gino Costa,
inrikesministern i de flesta tidningar av nuvarande månad). Detta visar deras
totala fiaskon i sin uppgift att restrukturera den gamla Staten, en annan
historisk och politisk omöjlighet. Med mer intervention och “hjälp” av
yankee så sopas den gamla Staten bort bit för bit av det oövervinnliga
folkkriget. Så, och det som är det huvudsakliga, fienden, idag med Toledos
regering, yankeen med indianmössan, liksom sina företrädare, skördar bara
nederlag i uppfyllandet av hans huvudsakliga reaktionära uppgift att förgöra
folkkriget. Idag ropar Toledo från Washington för återvändandet av Fujimori
2006 för att han skall fortsätta sin “framgångsrika uppgift mot terrorismen”.
Men inget eller ingen kommer att kunna besegra det oövervinnliga folkkriget,
därför att detta avancerar och bekämpar alla imperialismens, reaktionens
och revisionismens planer.

Partiets planer tillämpas mästerligt!

Ordförande Gonzalos tal är en mästerlig sammanfattning av Partiets
Centralkommittés ärorika, historiska och av vidsträckt betydelse III
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terrorismen”, är ett hårtslående politiskt bevis på vårt oövervinneliga
folkkrigs segerrika och kraftfulla utveckling.
Toledos regering är den mest pro-imperialistiska fram tills idag, direkt tillsatt
av yankee-imperialismen, den fortsätter med privatiseringarna och
koncessionerna, med att sälja ut till lågpris det lilla som finns kvar av de
statliga företagen, det lilla som inte den fascistiska, folkmördande och
landsutförsäljande Fujimoriregeringen lyckades sälja ut; till det
imperialistiska kapitalet och det av storbourgeoisien erbjuder de
jordbruksområden, obrukad mark, skog och vatten; allt för att erhålla direkta
utländska investeringar, och för att kunna betala av den växande räntan på
utlandsskulden och avsändningen av det imperialistiska kapitalets vinst.
Genom att tillämpa buden från den nordamerikanska yankee- imperialismen,
genom IMF, ökar de momsen direkt på massornas konsumtion, de tillsätter
skatt på pensionärernas ränta, de håller höga elektricitets- och telefonskatter
etc… och ökar andra, som vägavgifter, och släpper lös den mest omfattande
förföljelse, genom en armé av tvångs- skatteindrivare (17,500 nya utredare
ända tills december 2002), mot de oberoende yrkesmännen från små- och
mellanbourgeoisien. Denna samma regering, vars högsta tjänstemän tjänar
mer än 15 tusen dollar i månaden, har beslutat att inte höja lönerna för
arbetarna, på grund av det statliga underskottet. Denna regering har beslutat
att folket i byarna inom landet skall betala 3,500 miljoner dollar mer i form
av skatter, via förgörandet av de befriade skatteförmånerna, vilka de
regionala och kommunala valen kommer att tjäna till. Allt detta för att
fortsätta, i blod och eld, tillämpa planen för “nyliberalismen” till tjänst för
yankee- imperialismen och storbourgeoisien, en misslyckad plan, idag är
situationen mycket värre, det är fjärde året i följd med recession och av
deras så kallade återupplivning ser vi inget, utan tvärtom så ökar
arbetslösheten, användningen av företagens etablerade kapacitet minskar
mer och deras värde minskar från dag till dag, liksom underskottet i
handelsbalansen för betalningsbalansen och den statliga balansen. Det är
det gamla peruanska samhället, ekonomiska process, det är
byråkratkapitalismens marsch mot dess slutgiltiga undergång. Klasskampen
skärps, och folkkriget utvecklar sig huvudsakligen sammanflytande med
det dånande vattnet från folkets kamp. Varken denna regim eller någon annan,
kan eller kommer att kunna uppfylla den första reaktionära uppgiften att
blåsa nytt liv i byråkratkapitalismen.
Idag har Toledos regering, detta imperialismens missfoster, med stöd av
alla reaktionens partier och revisionismen, kränkt alla sina vallöften och
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sin egen författning, de fortsätter i otid att genomföra, “Författningens
reformering” av den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande
diktaturen, som en del av deras statliga restrukturering, för att anpassa det
ännu mer, till att bekämpa folkkriget och ge “konstitutionell” karaktär till
yankee- imperialismens och storbourgeoisiens ekonomiska plan, som de
själva säger: “för att inkorporera dessa tio år av framsteg i Konstitutionen”;
det vill säga för att ge dem “konstitutionell” rätt, och legal giltighet för alla
handlingar från Fujimoris regering, Montesino och Hermoza Ríos, fortsatt
av den av Panigua och den nuvarande. För att kunna hålla kvar alla de
tusentals politiska fångar och krigsfångar, fångar med mer än ett decennium
utan giltig dom. För att behålla den absoluta isolationen av Ordförande
Gonzalo och Kamrat Feliciano. För att kunna upprätthålla sina fascistiska
lagar och välsigna upphovsmännen utan namn till folkmorden mot vårt folk,
som begångna av deras politiska, militära och polisiära myndigheter. För
att Montesinos ska kunna fortsätta arbeta “för säkerheten” utanför sitt
aktuella kontor i installationer på flottbasen Callao, som Toledo själv har
deklarerat i Washington. Det parlament, som för andra året i följd är under
ordförandeskapet av den fullfjädrade fascisten Ferrero Costa, som för några
dagar sedan har gett tillstånd för det amerikanska krigsfartyget US Portland
att inträda nationellt territorium, med 600 marinkårssoldater ombord, för
att genomföra krigsmanövrering med fartyg och styrkor från de Väpnade
Styrkorna på den centrala kusten (100 kilometer nordost om Lima) och i
floden Amazonas, nära flottbasen Nanay och staden Iquitos, under
täckmanteln av UNITAS operationer, som är gemensamma trupprörelser i
förberedelserna inom yankees planer på intervention i den andinska regionen.
För som en massiv introduktion av yankees beväpning och militär utrustning,
för sin “Lågintensitetskrig” mot vårt folkkrig; i november så kommer
“antidrogflygningar” att återupptas. Som en del av en större plan som
inkluderar “nordamerikansk samverkan” mer omfattande än flygförbudet,
en del av denna plan är lekandet av ord. Om skillnaden mellan “trupper”
och “trupp”, som innefattar lagen som antogs av just detta Parlament för att
ge “konstitutionell” formalitet till större intervention av yankee-
imperialismen, för att täcka över denna större intervention under brevhuvud
av “hjälp och socialt bistånd” med ett slut som inte ens den gamla statens
Parlament är informerat om. Så kör de över, ännu mer, deras redan
nedtrampade Konstitution. För att denna gamla och ruttna stat skall kunna
bekämpa folkkriget är denna “hjälp” avsedd till, som deras anslag “kredit
för US$200 miljoner, som skulle godkännas av (BID) interamerikanska
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terrorismen”, är ett hårtslående politiskt bevis på vårt oövervinneliga
folkkrigs segerrika och kraftfulla utveckling.
Toledos regering är den mest pro-imperialistiska fram tills idag, direkt tillsatt
av yankee-imperialismen, den fortsätter med privatiseringarna och
koncessionerna, med att sälja ut till lågpris det lilla som finns kvar av de
statliga företagen, det lilla som inte den fascistiska, folkmördande och
landsutförsäljande Fujimoriregeringen lyckades sälja ut; till det
imperialistiska kapitalet och det av storbourgeoisien erbjuder de
jordbruksområden, obrukad mark, skog och vatten; allt för att erhålla direkta
utländska investeringar, och för att kunna betala av den växande räntan på
utlandsskulden och avsändningen av det imperialistiska kapitalets vinst.
Genom att tillämpa buden från den nordamerikanska yankee- imperialismen,
genom IMF, ökar de momsen direkt på massornas konsumtion, de tillsätter
skatt på pensionärernas ränta, de håller höga elektricitets- och telefonskatter
etc… och ökar andra, som vägavgifter, och släpper lös den mest omfattande
förföljelse, genom en armé av tvångs- skatteindrivare (17,500 nya utredare
ända tills december 2002), mot de oberoende yrkesmännen från små- och
mellanbourgeoisien. Denna samma regering, vars högsta tjänstemän tjänar
mer än 15 tusen dollar i månaden, har beslutat att inte höja lönerna för
arbetarna, på grund av det statliga underskottet. Denna regering har beslutat
att folket i byarna inom landet skall betala 3,500 miljoner dollar mer i form
av skatter, via förgörandet av de befriade skatteförmånerna, vilka de
regionala och kommunala valen kommer att tjäna till. Allt detta för att
fortsätta, i blod och eld, tillämpa planen för “nyliberalismen” till tjänst för
yankee- imperialismen och storbourgeoisien, en misslyckad plan, idag är
situationen mycket värre, det är fjärde året i följd med recession och av
deras så kallade återupplivning ser vi inget, utan tvärtom så ökar
arbetslösheten, användningen av företagens etablerade kapacitet minskar
mer och deras värde minskar från dag till dag, liksom underskottet i
handelsbalansen för betalningsbalansen och den statliga balansen. Det är
det gamla peruanska samhället, ekonomiska process, det är
byråkratkapitalismens marsch mot dess slutgiltiga undergång. Klasskampen
skärps, och folkkriget utvecklar sig huvudsakligen sammanflytande med
det dånande vattnet från folkets kamp. Varken denna regim eller någon annan,
kan eller kommer att kunna uppfylla den första reaktionära uppgiften att
blåsa nytt liv i byråkratkapitalismen.
Idag har Toledos regering, detta imperialismens missfoster, med stöd av
alla reaktionens partier och revisionismen, kränkt alla sina vallöften och
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sin egen författning, de fortsätter i otid att genomföra, “Författningens
reformering” av den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande
diktaturen, som en del av deras statliga restrukturering, för att anpassa det
ännu mer, till att bekämpa folkkriget och ge “konstitutionell” karaktär till
yankee- imperialismens och storbourgeoisiens ekonomiska plan, som de
själva säger: “för att inkorporera dessa tio år av framsteg i Konstitutionen”;
det vill säga för att ge dem “konstitutionell” rätt, och legal giltighet för alla
handlingar från Fujimoris regering, Montesino och Hermoza Ríos, fortsatt
av den av Panigua och den nuvarande. För att kunna hålla kvar alla de
tusentals politiska fångar och krigsfångar, fångar med mer än ett decennium
utan giltig dom. För att behålla den absoluta isolationen av Ordförande
Gonzalo och Kamrat Feliciano. För att kunna upprätthålla sina fascistiska
lagar och välsigna upphovsmännen utan namn till folkmorden mot vårt folk,
som begångna av deras politiska, militära och polisiära myndigheter. För
att Montesinos ska kunna fortsätta arbeta “för säkerheten” utanför sitt
aktuella kontor i installationer på flottbasen Callao, som Toledo själv har
deklarerat i Washington. Det parlament, som för andra året i följd är under
ordförandeskapet av den fullfjädrade fascisten Ferrero Costa, som för några
dagar sedan har gett tillstånd för det amerikanska krigsfartyget US Portland
att inträda nationellt territorium, med 600 marinkårssoldater ombord, för
att genomföra krigsmanövrering med fartyg och styrkor från de Väpnade
Styrkorna på den centrala kusten (100 kilometer nordost om Lima) och i
floden Amazonas, nära flottbasen Nanay och staden Iquitos, under
täckmanteln av UNITAS operationer, som är gemensamma trupprörelser i
förberedelserna inom yankees planer på intervention i den andinska regionen.
För som en massiv introduktion av yankees beväpning och militär utrustning,
för sin “Lågintensitetskrig” mot vårt folkkrig; i november så kommer
“antidrogflygningar” att återupptas. Som en del av en större plan som
inkluderar “nordamerikansk samverkan” mer omfattande än flygförbudet,
en del av denna plan är lekandet av ord. Om skillnaden mellan “trupper”
och “trupp”, som innefattar lagen som antogs av just detta Parlament för att
ge “konstitutionell” formalitet till större intervention av yankee-
imperialismen, för att täcka över denna större intervention under brevhuvud
av “hjälp och socialt bistånd” med ett slut som inte ens den gamla statens
Parlament är informerat om. Så kör de över, ännu mer, deras redan
nedtrampade Konstitution. För att denna gamla och ruttna stat skall kunna
bekämpa folkkriget är denna “hjälp” avsedd till, som deras anslag “kredit
för US$200 miljoner, som skulle godkännas av (BID) interamerikanska
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Proletärer i alla länder, förena er!

LEVE DEN 10:e ÅRSDAGEN AV
ORDFÖRANDE GONZALOS

MÄSTERLIGA TAL!
“Vi befinner oss här som folkets söner och vi kämpar i dessa skyttegravar,
detta är också en kamp och vi kämpar här, för att vi är kommunister, för att
vi försvarar folkets intressen, Partiets och folkkrigets principer! Det är
detta, som vi håller på att göra, det är det som vi kommer att göra, och det
som vi kommer att fortsätta med att göra.
Vi befinner oss här under dessa omständigheter. Somliga tror att det är ett
nederlag; de drömmer! Vi säger till dem dröm vidare. Detta är helt enkelt
en krök, ingenting mer. En krök på vägen! Vägen är lång och vi skall färdas
den. Vi kommer att göra det, och vi kommer att segra! Ni kommer att se
det, ni kommer att se det.”

Ordförande Gonzalo (Lima, 24 september 1992)

Det har passerat 10 år sedan Ordförande Gonzalo gjorde sitt mästerliga tal;
som strålar segerrikt och kraftfullt inför världen som ett vapen i striden;
erövrande en stor politisk, moralisk och militär seger för Partiet och
revolutionen, krossande den fascistiska, folkmördande och
landsutförsäljande Fujimoriregimens och deras herre yankee-imperialismens
planer. Idag ser vi hur utvecklingen i världen har skett under dessa tio år
som gått, till punkt och pricka så som Ordförande Gonzalo slog fast med
stort revolutionärt vetenskapligt förutseende; samtidigt kan vi konstatera
hur Perus Kommunistiska Parti, med kommunisters fasthet och beslutsamhet,
på ett magnifikt och hårtslående sätt, fullgör konkret alla och var och ett av
de direktiv som getts oss av vårt Anförarskap, och på så sätt närmar oss
upprättandet av Folkrepubliken Peru.

Folkkriget flammar segerrikt och kraftfullt, tillintetgörande den
gamla Staten och krossande den större interventionen av yankee-

imperialismen!

Den större interventionen från yankee- imperialismen, användande
förevändningen om “kriget mot drogerna” eller lögnkampanjen om “knark-
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banken för utveckling”, och “…med en serie av operationer som ska kunna
förverkligas under de kommande månaderna, nästan alla relaterade till lån
för olika genomgripande projekt” som noggrant angavs av källor från
Washington. Från annat håll, sades det att “tecknandet av krediten från
onsdagen med BID för US$150 miljoner och den som ska undertecknas
idag med världsbanken för US$50 miljoner borgar för skattdisciplinen som
tillämpas i landet”. Deras kommunala och regionala val är ett nederlag redan
från plundringen; den visar ruttenheten i deras styggelse till partier och
saluförandet av befattningar, deras hövdingars aptit. Inför massornas
förkastande och bojkotten som partiet tillämpar, så förutses det största
misslyckandet hittills, av reaktionens och imperialismens egna analytiker,
många representanter från själva regeringen fruktar det värsta. Idag har
Ordföranden av Nationella Nämnden för Val tillkännagett att i enlighet med
ONPE så slår sig 2 till 3 vallokaler ihop för att minska antalet vallokaler
från 94 000 till 50 000; så, inför trycket av folkkriget ser de sig tvungna att
koncentrera sina valcentraler till områden där de kan skydda dem bättre
från aktionerna av FBA. Situationen för deras massmördande
landsutförsäljande Väpnade Styrkor kan inte vara värre. De tar till flykten
vid konfrontationer med FBA, massorna förkastar dem; trots all “yankee-
hjälp” säger de att de kan ej bekämpa oss med allt, “för det inte är tillräckligt
med pengar” (se Loret de Mola, Försvarsministern, och Gino Costa,
inrikesministern i de flesta tidningar av nuvarande månad). Detta visar deras
totala fiaskon i sin uppgift att restrukturera den gamla Staten, en annan
historisk och politisk omöjlighet. Med mer intervention och “hjälp” av
yankee så sopas den gamla Staten bort bit för bit av det oövervinnliga
folkkriget. Så, och det som är det huvudsakliga, fienden, idag med Toledos
regering, yankeen med indianmössan, liksom sina företrädare, skördar bara
nederlag i uppfyllandet av hans huvudsakliga reaktionära uppgift att förgöra
folkkriget. Idag ropar Toledo från Washington för återvändandet av Fujimori
2006 för att han skall fortsätta sin “framgångsrika uppgift mot terrorismen”.
Men inget eller ingen kommer att kunna besegra det oövervinnliga folkkriget,
därför att detta avancerar och bekämpar alla imperialismens, reaktionens
och revisionismens planer.

Partiets planer tillämpas mästerligt!

Ordförande Gonzalos tal är en mästerlig sammanfattning av Partiets
Centralkommittés ärorika, historiska och av vidsträckt betydelse III
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oss till mötes. Vi måste förstå det och uppfatta det. De som har öron, använd
dem, de som har förstånd, vilket vi alla har – Behärska det! Sluta upp med alla
dumheter! Slut med alla oklarheter! Vad är det vi behöver? Vi behöver att
maoismen förkroppsligas, och det håller den på att göra, och att maoismen
frambringar Kommunistiska Partier, för att leda och styra den nya vågen av
den proletära världsrevolutionen som går oss till mötes.

Allt de sa med det tomma och dumma struntpratet om den berömda ” nya
fredsetappen”. Vad blev det av denna? Vad hände i Jugoslavien? Vad hände på
andra platser? De sa att allt fick politisk karaktär, det är en lögn. Verkligheten
idag är en annan, samma motståndare som från det första och andra världskriget
håller på att förbereda ett tredje. Detta bör vi veta, och vi som är söner av ett
förtryckt land är en del av bytet. Vi kan inte tillåta detta! Slut med det
imperialistiska förtrycket! Vi måste göra slut på dem! Vi är från tredje världen
och den tredje världen är bas för den proletära världsrevolutionen, under ett
villkor, att de kommunistiska partierna skall leda och hissa den. Detta måste vi
göra!

Vi tänker följande; nästa år är det hundra år sedan Ordförande Maos födelse. Vi
måste fira dessa hundra år! Och det håller vi på att organisera tillsammans med
de kommunistiska partierna. Vi vill ha det på ett nytt sätt, ett firande som ska
innebära förståelsen av hur viktig Ordförande Mao är för världsrevolutionen.
Vi skall börja detta år och vi skall fullända firandet nästa år; det skall vara en
storslagen firandeprocess. Jag vill också utnyttja tillfället för att hälsa det
internationella proletariatet, världens förtryckta nationer och den Revolutionära
Internationalistiska Rörelsen.

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!

VI HÄLSAR HÄRIFRÅN DEN FRAMTIDA FÖDELSEN AV
FOLKREPUBLIKEN PERU!

Vi säger: ÄRA ÅT MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

Och vi säger slutligen: HEDER OCH ÄRA ÅT DET PERUANSKA FOLKET!

Perus Kommunistiska Parti              Den 24:e september 1992
Bas Lima
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Plenarsammanträde; han slår fast att “Vi måste fullgöra de uppgifter, som
fastställdes under Centralkommitténs tredje plenarsammanträde. Ett ärorikt
sammanträde! Ni måste veta att dessa gemensamma beslut redan har börjat
att genomföras, och det ska fortsätta så; vi kommer att fortsätta tillämpa
den Fjärde Strategiska Planen för att Utveckla Folkkriget, vi fortsätter
med att utveckla den sjätte Militära planen för att erövra makten och så
skall vi fortsätta. Detta är en plikt! Det här är vad vi skall göra, på grund
av det vi är och de skyldigheter vi har gentemot proletariatet och folket.”
Och Perus Kommunistiska Parti, vägledda i ljus av marxismen-leninismen-
maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande, håller sig
med fasthet vid Ordförande Gonzalos Anförarskap och under ledning av
Centralkommittén fortsätter med den mästerliga tillämpningen av de
etablerade uppgifterna, framåtskridande i uppbyggandet av Partiet, Folkets
Befrielsearmé och den nya Makten; konkretiserande i kvalitativa och
kvantitativa ökningen av antalet kommunister, kombattanter och massor;
på väg ur inflexionen och övervinnande kröken. Försvarande och utbredande
av Stödbaserna, genom att återvinna de förlorade och öppnande nya. Röda
fanor med hammaren och skäran har hissats i hela den Huvudsakliga
Regionalkommitténs område, liksom i många andra platser i landet, kallande
massorna till att utveckla folkkriget mer, som den bästa proletära och folkliga
hyllningen till 10:e årsdagen av Talet.
Den Huvudsakliga Regionalkommittén fullgör sin roll, dess sätt att agera
stakar ut vägen för alla de andra av Partiets Kommittéer. Den nya Makten
upprätthålls av gevärsmynningarna från Folkets Befrielsearmé, själva
reaktionen genom sina informationsmedier, trots att de uppenbart förringar,
meddelar det faktum om existensen av Stödbaser och gerillazoner i Piura,
Cajamarca, San Martín, Huánaco (Alto Hullaga), Alto Amazonas, dalen
kring floden Apurímac-Ene (Junin och Ayacucho) och provinsen i Lima,
Cajatambo. Toledos regim, fortsätter att hävdats av den fascistiska
Fujimoriregimen, den fortsätter att tillämpa, som del av lågintensitetskriget,
politiken  att tysta ner all information om folkkrigets ohejdbara frammarsch,
men folkkrigets kraftfulla eldar kan inte kvävas, och deras egna reaktionära
tidningar säger: “I Llaymucha så tror man att SL låg bakom attacken av en
enkel anledning: deras politiska och militära närvaro är konstant och
oroväckande sedan flera månader tillbaka”, att Partiet “har planerat väpnade
och politiska räder i Cabana -presidentens födelseplats- och i andra zoner i
Ancash”, senare bekräftat av själva Rospigliosi som informerades i samma
tidning, erkännande att inflexionen är på gränsen att övervinnas: “Abimael
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Vi anser att 1700-talet var en bra lärdom. Tänk på detta: det fanns en utländsk
dominans – det var Spanien som dominerade – den dominans som sög blod ur
folket. Vart ledde detta? Till en djup kris, och som en följd av den blev Peru
delat. Och det är här som Bolivia uppkommer. Detta hittar vi inte på utan detta
är fakta.

Nåväl! Förra århundradet var det England som dominerade. Vad ledde detta till
under Englands strid mot Frankrike? Till en annan stor kris under 1870-talet
och som en följd av den kriget mot Chile. Låt oss inte glömma vad som hände,
och vad hände sedan? Vi förlorade territorium. Vårt fosterland lider av en
delning, trots hjältarnas och folkets spillda blod. Vi måste dra lärdom av detta.

1900-talet. Hur är situationen nu? Peru domineras av en imperialism. Det är
den nordamerikanska imperialismen som dominerar oss. Detta är verkligen
sant. Det vet alla. Vart ledde den oss? Även om vi kommer ihåg 20-talet, så
befinner vi oss nu under den värsta krisen i hela det peruanska folkets historia.
Genom att dra lärdom från de föregående århundradena, vad kan tänkas hända
nu? Nationen är i fara, republiken är återigen i fara, territoriet är återigen i fara,
och det kan lätt förloras p.g.a. andra nationers intressen. Sådan är situationen,
till detta har de olika utländska dominanserna lett oss, men vi har ett faktum, en
peruansk revolution, ett folkkrig, som fortsätter och som skall fortsätta. Var har
vi nått med detta? Till en strategisk jämvikt. Och detta måste ni förstå väl. Det
är en strategisk jämvikt! Som konkretiseras under grundläggande läge; vad har
12 års kamp tjänat till? Till att klart visa för världen och huvudsakligen det
peruanska folket, att den peruanska staten, att den gamla peruanska staten är en
papperstiger, att den är rutten in i märgen. Detta har bevisats!

Vi måste tänka på den fara som nationen befinner sig i: landet kan delas, nationen
befinner sig i fara, de vill stycka upp den och förstöra den. Vilka vill göra
detta? Som vanligt är det imperialismen, de som förtrycker och härskar. Vad
måste vi göra? Vad åligger det oss att göra? Nåväl, det åligger oss att förstärka
folkbefrielserörelsen och utveckla den genom att styra den inom folkkriget,
därför att folket, och alltid folket är de som försvarar landet, det är de som
försvarar nationen. Det åligger oss att bilda Folkets Befrielsefront, det åligger
oss att bilda och utveckla den genom att utgå från Folkets Gerillaarmé, Folkets
Befrielsearmé. Det är det som det åligger oss att göra! Och det skall vi göra!
Och det är det vi gör och kommer att fortsätta att göra! Ni skall vara vittnen,
mina herrar.

Till sist ska vi lyssna på det som vi ser i världen, att maoismen ohejdbart går
fram för att härda den nya vågen av den proletära världsrevolutionen som går
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Gusmán Reinosos fall 1992 gjorde att medlemmarna av SL i
Regionalkommitté Nord (CRN) genomgick en etapp av dvala. För
närvarande har denna ’vapenvila’ försvunnit och det har förvandlat Ancash
till den huvudsakliga röda zonen i landet. Detta är precis vad vissa sektorer
bundna till den Verkställande Makten önskar dölja. SL finns närvarande i
de sociala organisationerna, på universiteten, fackföreningarna och bland
bönderna som odlar cocablad i landsbygdszonerna”.
FBA:s aktioner, allomfattande ledda av Partiet, har ökat markant under
tillämpningen av den nuvarande planen “Ena folket mot den fascistiska,
folkmördande och landsutförsäljande diktaturen utvecklande mer folkkrig”,
sedan februari 1998. Framför allt under denna regering finns en ökning av
aktioner i den Huvudsakliga Regionalkommittén, den Grundläggande och
den Regionala Metropolitankommittén; på längden och bredden av vårt
land, på landsbygden och i städerna som exempelvis i Cangallo-Fajardo,
Puno, Tacna, Piuro, Chiclayo, Tarapoto, Arequipa, Lima, i kåkstäderna med
ung befolkning, universiteten, i de statliga institutionerna, fabriker,
marknader, etc.
Partiet, som tar på sig uppgiften som vårt Anförarskap krävde i Talet, för att
härda en “Folkets Befrielsefront, det åligger oss att bilda och utveckla den
genom att utgå från Folkets Gerillaarmé, Folkets Befrielsearmé”, han
konkretiserade genom att mästerligt tillämpa de etablerade planerna och
utrustade revolutionen med vår FBA.
Det är så som Ordförande Gonzalo sa klart och tydligt: “…den demokratiska
vägen i dagsläget har  utvecklats till en befrielseväg, som folkbefrielsens
väg”. Han utgår, som vi vet, i övergången  mellan centrum och upproret. På
hur den demokratiska revolutionen fulländas, intagande städerna genom
vägen att omringa städerna från landsbygden.
Det är bekräftelsen av det som vårt Anförarskap framlagt, att “Det är en
strategisk jämvikt! som konkretiseras under grundläggande läge; Vad har
12 års kamp tjänat till? Till att klart visa för världen och huvudsakligen det
peruanska folket, att den peruanska staten, den gamla peruanska staten är
en papperstiger, att den är rutten in i märgen. Detta har bevisats!”
Efter gripandet av Ordförande Gonzalo, åtog sig Centralkommittén, med
fasthet, skarpsynthet och beslutsamhet att fortsätta tillämpningen av de
etablerade planerna, sammanfattande den historiska situationen och
uppgiften, såhär: “ två vägar ställs emot varandra i vårt fosterland, en
dyster, den byråkratiska som sjunker djupare i sin kris i historien och som
tillintetgörs fullständigt i mitten av massmord och som försvarar sig som
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Proletärer i alla länder, förena er!

Ordförande Gonzalos tal strålar
segerrikt och kraftfullt inför världen!

Kamrater i Perus Kommunistiska Parti!
Kombattanter i Folkets Befrielsearmé
Peruanska folk!

Vi lever under historiska ögonblick. Var och en vet att det är så, vi ska inte låta
oss luras. Vi måste i detta ögonblick sätta alla våra krafter i spänn för att fullgöra
våra plikter och för att nå målen, framgångarna och segern! Detta är vad vi
måste göra.

Vi befinner oss här som folkets söner och vi kämpar i dessa skyttegravar, detta
är också en kamp och vi kämpar här, för att vi försvarar folkets intressen, Partiets
och folkkrigets principer! Det är detta, som vi håller på att göra, det är det som
vi kommer att göra, och det som vi kommer att fortsätta med att göra.

Vi befinner oss här under dessa omständigheter. Somliga tror att det är ett
nederlag; de drömmer! Vi säger till dem dröm vidare. Detta är helt enkelt en
krök, ingenting mer. En krök på vägen! Vägen är lång och vi ska färdas den. Vi
kommer att göra det, och vi kommer att segra! Ni kommer att se det, ni kommer
att se det.

Vi måste fullgöra de uppgifter, som fastställdes under Centralkommitténs tredje
plenarsammanträde. Ett ärorikt sammanträde! Ni måste veta att dessa
gemensamma beslut redan har börjat att genomföras, och det ska fortsätta så;
vi kommer att fortsätta tillämpa den Fjärde Strategiska Planen för att Utveckla
Folkkriget, vi fortsätter med att utveckla den sjätte militära planen för att erövra
makten och så skall vi fortsätta. Detta är en plikt! Det här är vad vi ska göra,
p.g.a. det vi är och de skyldigheter vi har gentemot proletariatet och folket. Vi
säger nu öppet att den demokratiska vägen i dagsläget har utvecklats till en
befrielseväg, som folkbefrielsens väg. Det är under detta förhållande som vi
utvecklar den folkliga befrielsevägen. Vi måste vara mycket medvetna om vår
historia, vi måste sluta blunda. Vi måste se verkligheten som den är. Låt oss
undersöka Perus historia. Låt oss titta närmare på de tre senaste århundradena
i Perus historia. Det är detta vi måste tänka på: ni måste titta närmare på 1700-
talet, 1800-talet och 1900-talet, ni måste förstå dem. De som inte förstår detta
kommer att förbli blinda, och de tjänar inte landet, de tjänar inte Peru!
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en dödligt sårad best; och den andra, den demokratiska vägen, vägen av
ljus och hopp som utvecklas som folkets befrielseväg. Tretton år av marxist-
leninist-maoistiskt, gonzalos tänkande folkkrig som sedan -91 har gått in i
den strategiska jämvikten som visar tydligt för världen och huvudsakligen
det peruanska folket den peruanska statens väsen av papperstiger och att
folket allt mer åtar sig uppgiften att förbereda den strategiska offensiven
genom att bygga upp Maktens erövring i hela landet.” Idag tio år efter är
utvärderingen:” mästerligt tillämpande av planerna”.

Maoismen hävdar sig med folkkrig i världen!

Ordförande Gonzalo fastställde i det mästerliga talet, vilket som är den
internationella situationen, påpekade klart dess utveckling och uppgiften
som åligger oss:”...den “’nya fredsetappen’ Vad blev det av denna? Vad
hände i Jugoslavien? Vad hände på andra platser? De sa att allt fick politisk
karaktär, det är lögn. Verkligheten idag är en annan. Samma motståndare
som från det första och andra världskriget håller på att förbereda ett tredje.
Detta bör vi veta, och vi som är söner av ett förtryckt land är en del av
bytet. Vi kan inte tillåta detta! Slut med det imperialistiska förtrycket! Vi
måste göra slut på dem! Vi är från tredje världen och den tredje världen är
bas för den proletära världsrevolutionen, under ett villkor, att de
kommunistiska partierna skall leda och hissa den. Detta måste vi göra!”.
Detta är, som han själv sa i samma Tal: “Vad är det vi behöver? Vi behöver
att maoismen förkroppsligas, detta håller den på att göra, och att maoismen
frambringar Kommunistiska Partier, för att leda och styra den nya vågen
av den proletära världsrevolutionen…”
Det som händer under det årtionde vi idag avslutar och de närliggande
framtidsutsikterna, visar oss precis detta, hur grundläggande motsättningarna
anhopar sig och tillspetsas. Imperialisternas maskopi och tvist sinsemellan
visas i sitt så kallade krig mot terrorismen, i deras aggression mot
Afghanistan, Irak, Palestina, etc., det är en del av den allmänna
kontrarevolutionära offensiven, med vilken de försöker förhindra
revolutionen som huvudsaklig historisk och politisk tendens; en offensiv
med yankee-imperialismen i spetsen i sin ställning som enda hegemon och
stor gendarm, en rutten koloss på lerfötter.
Och, på vår sida håller maoismen på att förkroppsligas och Kommunistiska
Partier leder folkkrig i Nepal, Turkiet, och väpnade kamper pågår i Indien
och andra länder.



29

och politiska fångar i världen. Att attack-
era Ordförande Gonzalo och beskylla
honom för att vara kapitulatör innebär å
andra sidan att attackera allt det han gjort
och står för. Därför finns det kamrater
världen över som på olika sätt tjänar förs-
varandet av Ordförande Gonzalos liv. I
ljuset av Ordförande Gonzalos handlin-
gar kan ingen av reaktionens lögner kas-
ta en skugga. De har bara blivit till aska i
Folkkrigets eld.

I utlandet reaktiveras den Internationella
Nödkommittén genom att de positioner
som förespråkar ”undersökningar” för att
”klargöra om Ordförande Gonzalo kapit-
ulerat”  krossas i tvålinjerskampen.
Hur försvarar vi Ordförande Gonzalos
liv? Genom att stödja Folkkriget. Organi-
sationer som till exempel Röda Korset och
Amnesty International har aldrig stött
folkets kamp. Röda Korset går så långt
att man spelar med i imperialismens och
reaktionens spel. Deras undersökningar
om krigsfångarnas och de politiska fån-
garnas förhållanden i fängelserna sker
helt och fullt på vakthundarnas villkor och
efter deras diktamen, och sedan påstår
man att allt är som det ska! Amnesty In-
ternational är väldigt selektiva i vilka de
vill försvara. De försvarar bara dem som
inte är emot den rådande ordningen. Vad
gäller alla de revisionistiska ”vänster” -

partier som SKP, Vänsterpartiet, KPML(r)
och APK, tar de inte upp försvaret av
Ordförande Gonzalos liv eller att försvara
folkets självklara rätt att göra uppror mot
förtrycket. De är mer intresserade av att
fylla det svenska folket med illusioner om
hur bra det skulle vara med dem vid mak-
ten i den borgerliga imperialistiska staten
Sverige. Och vad säger den svenska stat-
en? Den svenska ambassadören i Peru
har sagt att hans regering skall stödja ”ter-
rorismens offer”. Med andra ord, de tänk-
er ge stöd till storbourgeoisien och god-
sägarna, som lever som parasiter på den
peruanska proletariatet och de fattiga
bönderna.

Vi kallar alla revolutionärer och fram-
stegsvänner till att agera för att försvara
Ordförande Gonzalo, förenat med försv-
aret av Kamrat Feliciano och att stödja
Folkkriget i Peru. Därför ställer Vän-
skapsföreningen Sverige - det Nya Peru
upp under parollerna:

FÖRSVARA ORDFÖRANDE
GONZALOS LIV!

VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO
PRESENTERAS ÖPPET PERSONLIGEN OCH I

DIREKTSÄNDNING INFÖR NATIONELL OCH
INTERNATIONELL PRESS OCH ATT HAN FÅR

GÖRA ETT UTTALANDE!
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Perus Kommunistiska Parti åtar sig allt mer sin roll, mästerligt ledande
revolutionen i Peru, återverkande på så sätt i den internationella kampen
och på så sätt tjänande den Proletära Världsrevolutionen, därför blir den
ideologiska och politiska kampen i den Internationella Kommunistiska
Rörelsens barm starkare för varje dag. Yankee-imperialismen med
revisionismens stöd, försöker i sin hegemonistiska plan splittra den
Internationella Kommunistiska Rörelsen. För revisionismen är
imperialismens spjutspets. Imperialismen och revisionismen skakar hand
för att beskylla Ordförande Gonzalo föra att vara kapitulatör, att vara
förrädare; för att säga att Partiet har tre centrum, att den bara är i Hullaga,
Ene och Apurímac. Imperialismen siktar mot ett nytt, tredje, världskrig för
att omfördela världen mellan sig och kväsa all revolution i sin linda, för att
revolutionen kommer att göra motstånd med folkkrig. På grund av att vi är
de vi är, har vi skyldigheten att slita ner dessa svarta planer, och vi är säkra
på att med politiken som befäl kommer vi att segra.

Fortsätt den orubbliga kampen mot den revisionistiska och
kapitulationistiska högeropportunistiska linjen!

Vi måste fortsätta det orubbliga bortsopandet av den revisionistiska och
kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL), alltid hållande i
åtanke att misstag och orättvisor har en lösning, de kan rättas, men förräderi
har ingen ursäkt. Som Partiet slår fast: “Förräderiet bestraffas med döden.
De drömmer om de tror att där de befinner sig kommer de att vara glada,
medvetna om det brottet de begått, ibland dröjer den revolutionära rättvisan,
men den kommer,  och förrädarna kommer en dag att få avlägga räkenskap
för sina brott. För övrigt ska ni väl veta, Inget rättfärdigar förräderiet!”.
De eländiga råttorna från HOL visar sig som Ordförande Gonzalos advokater,
medan de tjänar imperialismens och reaktionens kriminella planer,
vanhedrande och presenterande honom som en förrädare, som en simpel
kapitulatör. Dessa fördömda råttor från HOL gör allt med hjälp av sina
herrar för att sabotera det legala försvaret av Ordförande Gonzalo och
Kamrat Feliciano, påpassande omständigheterna av den totala isoleringen
som de befinner sig i från och med den stunden de greps; “yankeen med
indianmössans” regering har dikterat nya “legala” normer för att ännu mer
slå fast den totala isolering som de befinner sig i, spridande en rad smutsiga
lögner om hans fängelsesituation, och han har gjort så att den Konstitutionella
Tribunalen, som de kontrollerar fullständigt, har gett ut en resolution som

Sprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på dinSprid Nya Peru på din
arbetsplats!arbetsplats!arbetsplats!arbetsplats!arbetsplats!
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“Ordförande Gonzalo skulle
aldrig företa sig någon

hungerstrejk, då han har
etablerat en gång för alla att

hungerstrejker är emot
klassens principer, eftersom
det innebär att förstöra sina

egna styrkor.”

tionen, som besökte Peru i mars 2001,
bara ett ofullständigt slag i luften, då den
inte ställde de krav som Partiet för fram,
att han skall presenteras personligen i
direktsändning inför nationell och inter-
nationell press och att han får uttala sig
etc. Vad betyder detta, att de inte förde
fram Partiets krav? Det betyder att om
man hade fått besökstillstånd hade detta
”besök” varit fullständigt kontrollerat av
reaktionen och Partiet hade inte kunnat
bekräfta up-
pgifterna. Det
som CoRIM gör
är att endast tjä-
na imperialis-
men och dess
lakejer genom
att lansera lögn-
er om Ord-
förande Gonza-
los påstådda
”kapitulation”.
Dessa position-
er tjänar inte
Folkkriget. Det
de syftar till, och i synnerhet deras ”up-
plyste” ledare Bob Avakian, är att förne-
ka Maoismen och att Folkkriget i Peru är
ledfyren för den Nya Stora Vågen av den
Proletära Världsrevolutionen.

Ett annat missfoster som saboterar förs-
varandet av Ordförande Gonzalo, är pil-
snerjournalisten Luis Arce Borja som sit-
ter i Belgien och kacklar om ”Ordföran-
dens död”. På detta sätt hjälper han im-
perialismen och reaktionen att försöka få
massorna att tro på att Ordförande
Gonzalo skulle ”vara död”, och vem
skulle då försvara hans liv? Vem försvarar
livet på någon som redan är död? Ingen!

Då skulle det vara fritt fram att verkligen
mörda honom. Detta missfoster har länge
trafikerat med Partiets namn och respe-
kt. Nu deltar han öppet i reaktionens
försök att mörda Ordförande Gonzalo.
Allt detta gör han i förhoppningen att få
någon ”syndernas förlåtelse” för att han
en gång arbetade för den revolutionära
pressen samt fick äran av PCP att göra en
intervju med Ordförande Gonzalo. Nu
förråder han folket för att få tillåtelse att

utöva sitt yrke i
hemlandet igen
och söker arbete
som ”sender-
olog”, betald av
reaktionen och
dess förljugna
mediamaskin.

Försvaret av
O r d f ö r a n d e
Gonzalos liv
O r d f ö r a n d e
Gonzalos liv
försvaras gen-

om att avslöja, fördöma och krossa de
lögnkampanjer som imperialisterna, reak-
tionärerna och revisionisterna försöker
lura massorna med. Med andra ord gen-
om att bekämpa obevekligt och oskiljak-
tigt revisionismen och imperialismen,
vilket betyder MER FOLKKRIG! Vad
innebär det då att försvara Ordförande
Gonzalos Liv? Det innebär att försvara
det oövervinneliga Folkkriget i Peru som
är en del av och till tjänst för världsrevo-
lutionen; att försvara Maoismen, prole-
tariatets ideologi. Det innebär att försvara
den peruanska revolutionen, att försvara
rätten att göra uppror mot förtrycket, att
försvara alla revolutionära krigsfångar
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försöker “fastslå” alla skändliga gärningar begångna mot Ordförande
Gonzalos och Kamrat Felicianos liv, hälsa och rättigheter.
Vi kallar det internationella proletariatet och världens folk, de
Kommunistiska Partierna och Revolutionära organisationerna och i
synnerhet den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen att fira den 10:e
årsdagen av Ordförande Gonzalos Tal med aktioner som skakar om denna
gamla och ruttna imperialistiska ordningen.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO OCH HANS ALLSMÄKTIGA
TÄNKANDE!

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS
TÄNKANDE!

LEVE MAOISMEN! NER MED REVISIONISMEN!

LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!

LEVE DEN 10:E ÅRSDAGEN AV ORDFÖRANDE GONZALOS
MÄSTERLIGA TAL!

YANKEES GO HOME!

FOLKKRIGET KOMMER OUNDVIKLIGEN ATT SEGRA!

Folkrörelsen Peru (MPP),
september 2002
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mordförsök på den främsta förkämpen för
revolutionen, klassen och folket, den
största idag levande marxisten-leninisten-
maoisten på jordens yta, Ordförande
Gonzalo.
Reaktionen, imperialismen och revision-
ismen försöker hävda ”hälsoproblem”,
och att han skulle dö en ”naturlig död”,
därav detta påstående om ”hungerstrejk”.
Ordförande Gonzalo skulle aldrig företa
sig någon hungerstrejk, då han har
etablerat en gång för alla att hungerstre-
jker är emot klassens principer, eftersom
det innebär att förstöra sina egna styrkor.
Låt oss se på vad Ordföranden själv säger
i talet: ”Vi befinner oss här som folkets
söner och vi kämpar i dessa skyttegra-
var, detta är också en kamp och vi
kämpar här, för att vi är kommunis-
ter, för att vi försvarar folkets intres-
sen, Partiets och Folkkrigets principer!
Det är detta, som vi håller på att göra,
det är det som vi kommer att göra, och
det som vi kommer att fortsätta med
att göra.”

Om lögnkampanjerna och revisionis-
terna
Ordförande Gonzalo kan inte knäckas
och det sätter skräck i reaktionen. Bevis-
ligen fortsätter Folkkriget under ledning
av PCP , och större aktioner genomförs.
Därför iscensätter de sina lögnkampan-
jer (som en del av deras låginten-
sitetskrigföring) som ännu ett försök att
stoppa Folkkriget. De fabricerar filmer,
dokument och andra lögnhistorier som
kontrarevolutionär propaganda för att
försöka få folket att tro på Ordförande
Gonzalos påstådda ”kapitulation”. De
lögnkampanjer som reaktionen kommer
med, är så ohållbara att ingen tror på dem.

Till exempel de ”vladivideos” som visar
att Ordförande Gonzalo skulle ha suttit
och småpratat och haft det trevligt med
Montesinos (folkmördaren Fujimoris
högra hand, f.d. chef för CIN, då SIN).
Att Ordförande Gonzalo skulle ha suttit
och skrivit ”fredsavtalet”. Att han skulle
ha ”erkänt” att han endast läst ett enda
Marxistiskt dokument och att han ”bara
var en frontfigur”. Inget av dessa smutsi-
ga exempel på reaktionens lögner kan
någon med två gram hjärnsubstans tro på,
de är så absurda att de faller så fort man
rör vid dem.

På internationell nivå uttrycks de revi-
sionistiska positioner av CoRIM som
försöker göra gällande att det finns ”in-
dicier att Ordförande Gonzalo står bakom
fredsbreven ” att man måste ”göra under-
sökningar” huruvida han är ”en kapitu-
latör eller inte”. De har mage att kräva
bevis av PCP att Ordförande Gonzalo inte
kapitulerat, när de litar troget på alla de
spyor som reaktionen stöter upp! Detta
är med andra ord en attack på Anförarsk-
apet, på proletariatets ideologi, på man-
nen som etablerat Maoismen som den
nya, tredje och högsta etappen av Marx-
ismen. De fortsätter dessutom att sabot-
era arbetet för den Internationella Nöd-
kommittén för Försvaret av Ordförande
Gonzalos Liv. Nödkommitténs arbete har
synnerligen varit av vikt för försvaret av
hans liv, särskilt under de första åren.
Vidare har sju internationella delegation-
er skickats till Peru för att få träffa Ord-
förande Gonzalo. Men inga av dessa har
fått göra det. Man har ställt krav på regi-
men i Peru genom att hänvisa till dess
egna lagar, men på grund av CoRIMs in-
satser blev den senaste och 7:e delega-
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AKTIONER I SVERIGE
Följande nyheter och pressmeddelanden är tagna från massmedia:

Stor aktion utanför Rosenbad inför 10 årsfirandet av Ordförande Gonzalos
mästerliga tal

I gryningen den 24 september detonerade en sprängladdning, för att fira den 10:e
årsdagen av Ordförande Gonzalos mästerliga tal 1992,  utanför den svenska
riksdagshuset Rosenbad. Sprängladdningen skadade entrédörren till regeringskansliet

som täcktes med utspridda flygblad. Nyheten spreds snabbt och stod i alla större
tidningar och sändes på nationell television. Nyheten nådde även Peru där den fick
stor uppmärksamhet. Aktionen tog verkligen den svenska reaktionen på sängen som,
i sin panik misstänkte allt, och, stängde av två broar för att sedan evakuera Operan
då de misstänkte att en sprängladdning var utplacerad även där.
Även reaktionen i Peru sattes i skräck och den gamla statens utrikesminister tvangs
uttala sig inför nationell och internationell press om det växande och kraftfulla stödet
i utlandet för folkkriget i Peru. Det svenska staten var inte sen i att trösta sina
reaktionära bröder i Peru med  bortförklara och beteckna aktionen som mordbrand.

Det står klart att aktionens syfte har försökts förvrängas och tysta ner av den svenska
staten så mycket som möjligt, men det faktum att de inte har lyckats är verkligen en
stor seger för Ordförande Gonzalo, Perus kommunistiska Parti och alla massorna
som stödjer folkkriget i Peru.
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Anföraren. De står i blodskuld till revo-
lutionen och det glöms inte, straffet ko-
mmer till dem och till alla deras efterko-
mmande.

12 dagar efter gripandet 1992, den 24
september, spydde de reaktionära bödlar-
na ut segersånger och försökte förlöjliga
Ordförande Gonzalo och skada klassens
moral. De klädde honom i en svart- vit-
randig fångdräkt och satte honom i en
”tigerbur” för att triumfera med sitt
”byte” inför media och visa upp en så
n ö d v ä n d i g
seger för kon-
t r a r e v o l u -
tionen. Men
så de bedrog
sig! Istället
f r a m f ö r d e
Ordförande
Gonzalo ett
mäktigt tal,
som manade
P a r t i e t ,
Folkets Bef-
r i e l sea rmé
och folket att
f o r t s ä t t a
Folkkriget,
att fortsätta tillämpa det som slagits fast
i det tredje Plenarsammanträdet. Med det
tredje Plenarsammanträdet slogs planen
fast för att bygga upp maktens erövring i
hela landet. Ordförande Gonzalo sade
även att hans gripande bara var en krök
på vägen, inget mer, och att Folkkriget
måste fortsätta.

Ordförande Gonzalos situation.
Ordförande Gonzalo sitter i en isolering-
scell på flottbasen Callao utanför Lima.

Där sitter han idag fortfarande isolerad
från all mänsklig kontakt. För reaktionen
är resonemanget redan klart. Ordförande
Gonzalo är deras värste fiende, och där-
för vill de förinta honom. Reaktionen vill
mörda Ordförande Gonzalo, för vad han
är och representerar. De försöker hela
tiden bereda mark för att kunna göra det-
ta. Den dåvarande främste yankee-mari-
onetten Fujimori sade snart efter grip-
andet att “Ordförande Gonzalo tappat
tjugo kilo i vikt” och att ”ingen lever
länge under de förhållanden i vilka han

är fängslad ”. Om så
vore fallet, vem
skulle då bära ansv-
aret för detta omän-
skliga förhållande
med fullständig isol-
ering från omvärlden
och utan läkartill-
syn? Ansvaret ligger
naturligtvis på folk-
mördaren Fujimoris
och hans herrars ax-
lar, och idag på To-
ledos, ”yankeen med
indianmössan”.

I år, 14 mars, 2002,
stod det i den peruanska tidningen Care-
tas att ”Abimael Guzman (Ordförande
Gonzalo) är nu 68 år gammal och han
har hungerstrejkat i en månad. Han
fortsätter med sitt tal, men gör det blekt,
ibland med attacker av illamående och
han har tappat 8 kilo. Dessutom har han
ett högt blodtryck och psoriasis. Han
förtär endast sockervatten via oralt
dropp.”
Alla dessa lögner om ”hungerstrejken”
är ett nytt tydligt exempel på reaktionens

I den Nya Makten kan folket visa vad de
tycker öppet.
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Pressmeddelande hämtat ur Sol Rojo

På  morgonen den 17 maj, genomförde sympatisanter till PCP en överväldigande
aktion i staden Malmö i Sverige för att fira den 22:a årsdagen av Folkkriget i Peru.
På en hög kulle belägen mellan de proletära bostadsområdena Holma och Kroksbäck,
en enorm röd banderoll med hammaren och skäran och undertecknat med PCP restes
och upplyst av mäktiga napalmeldar  till ljudet av hornstötar som väckte de omgivande
bostadsområdena. Flygblad som förklarade syftet med aktionen lämnades på plats.
Efter några få minuter detonerade brandbomber, åstadkommande en enorm röd fackla
som lyste upp staden. Aktionen hade en djupgående verkan på de proletära massorna
och även om den svenska imperialistiska staten har försökt att tysta ner aktionen med
alla medel –var den skakad i sin djupaste grund. Verkligen en stor triumf för
Ordförande Gonzalo, Partiet och Revolutionen.
Sympatisörer till PCP i Sverige, 17 maj 2002

Några av de aktioner som har gjorts  inför firandet av inledandet av
Folkkriget i Peru den 17 maj 2002.
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gande dokument att ”Varje revolution
skapar i sin utvecklingsprocess, genom
proletariatets kamp som ledande klass
och framför allt genom det Kommu-
nistiska Partiets kamp som hissar dess
oundgängliga klassintressen, en grupp
ledare och huvudsakligen en som rep-
resenterar och leder den, en ledare med
erkänd auktoritet och inflytande; i vår
verklighet har detta blivit konkretis-
erat, av historisk nödvändighet och
tillfällighet, i Ordförande Gonzalo,
Anförare för Partiet och Revolution-
en.

Ordförande Gonzalo har härdats i
klasskampen och visat att han både i teori
och praktik förkroppsligar proletariatets
ideologi och blivit ett med den. Då kan
man fråga sig; När har Marx, Lenin eller
Ordförande Mao accepterat kapitulation
eller förräderi? ALDRIG! Att tro på att
han nu när han är i reaktionens händer
skulle vara rädd för att dö, är att inte
förstå vad Ordförande Gonzalo är. Vi tar
Ordförande Gonzalos egna ord: ”som
materialist tror jag på att livet har ett
slut, det som är viktigt för mig är att
vara optimist, med övertygelsen att det
arbetet jag tjänar kommer andra att
fortsätta…”, ” för att den rädslan jag
skulle ha, skulle vara att inte någon
skulle fortsätta med arbetet, men den
rädslan försvinner när man litar på
massorna. När det kommer till kritan,
skulle den värsta rädslan vara att inte
lita på massorna, och tro sig vara
oundgänglig…”, ”Men med Partiet
och ideologin, huvudsakligen Maois-
men, förstår man att massorna skapar
historien och Partiet gör revolution-
en…”.

Om Ordförande Gonzalos gripande.
1991 etablerade Ordförande Gonzalo att
Folkkriget hade tagit ett språng, situation-
en i Peru hade utvecklats till den strate-
giska jämvikten. Det innebär för reaktion-
en att kämpa för att återta sina förlorade
positioner som de mist på grund av
Folkkrigets fram-gångar. För revolution-
en betyder den att bygga upp maktens
erövring i hela landet. Därför, i april
1992, genomförde folkmördaren Fuji-
mori ledd av yankeeimperialismen sin
självkupp och upplöste parlamentet. På
så sätt kunde yankeeimperialismen ta
direkt kontroll över den reaktionära stat-
en för att bekämpa Folkkriget. På grund
av dessa nya betingelser, orsakade av
Folkkrigets obevekliga frammarsch,
strukturerades den revisionistiska och
kapitulationistiska högeropportunistiska
linjen (HOL), främst i fängelserna, för
under Ordförande Gonzalos ledning i den
hårda tvålinjerskampen kunde de aldrig
resa sina svarta huvuden i Partiet. HOL
motsatte sig byggandet av maktens
erövring, de motsatte sig Folkkrigets
marsch mot segern. Det var så de kapit-
ulerade, de sålde sig och förrådde det
peruanska folkets kamp för att rädda sitt
äckliga skinn och stoppa Folkkriget. De
siktade skamlöst fegt mot att försöka
förstöra Partiet, dess ledning och främst
Ordförande Gonzalo och föll på sina bara
knän inför fienden, reaktionen och yan-
kee-imperialismen.

Det var med hjälp av råttorna från HOL,
som med sitt förräderi, reaktionen kunde
gripa Ordförande Gonzalo den 12 sep-
tember 1992. Men Partiet har sagt att
dessa förrädare kommer att betala för all
skada de gjort mot Partiet, speciellt mot

44

Följande nyhet  är hämtad ur massmedia:

Det genomfördes även  en  aktion i Stocholm. En enorm banderroll hängdes
upp av sympatisörer till folkkriget i Peru,  på en gångbro över en av de
viktigaste motorvägar i Stockholm som en del av firandet 17 maj.

Alla de aktioner som genomförts i Sverige, har trots den svenska reaktionens
försök att tysta ner dem, inte tystats.
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av ny typ, och etablerade dess uppbyg-
gnad på marxismens-leninismens-maois-
mens, gonzalos tänkandes grunder  för
att den ska uppfylla revolutionens poli-
tiska uppgifter. Idag när motsättningarna
i landet håller på att ändras till att bli na-
tion mot imperialism, på grund av den
pågående yankee-interventionen i landet,
har Folkets Gerillaarmé utvecklats till
Folkets Befrielsearmé.. Men förutom
Armén bildade han också Den Nya Stat-
en som breder ut sig alltmer i hela lan-
det. Den byggs huvudsakligen upp på
landsbygden omringande städerna, men
m e d
folkkrigets
utveckling
har även
former av ny
makt skap-
ats i städer-
na. Den Nya
Makten är
Folkrepub-
liken Peru
u n d e r
fo rmer ing
som lyser
som exem-
pel för
världens folk.
Den väpnade kampen inleddes den 17
maj 1980. Ordförande Gonzalo tog det
mest avancerade då, Ordförande Maos
rika erfarenheter från revolutionen i Kina,
den kinesiska revolutionens triumf och
byggandet av socialismen, och tillämpade
proletariatets ideologi på den peruanska
revolutionens konkreta förhållande. Det
var mitt i Folkkrigets tillämpande som
han såg hur Marxismen hade utvecklats.
För när det uppnås en kvalitativ utveck-

ling i Marxismens tre beståndsdelar1 blir
det en ny etapp.  Det var så Ordförande
Gonzalo etablerade Maoismen som den
nya, tredje och högsta etappen av Marx-
ismen. Den blev marxismen-leninismen-
maoismen, huvudsakligen maoismen,
med universell giltighet. Men även detta
gjorde han i hård kamp mot de som
förnekade att Marxismen kunde utveck-
las och trodde att den är döende. Än idag
för Perus Kommunistiska Parti kamp mot
alla dessa revisionistiska positioner på
världsnivå, med det Anföraren har lärt oss
som vapen.

Ordförande
Gonzalo och
gonzalos tän-
kande.
O r d f ö r a n d e
Gonzalo och
gonzalos tän-
kande är två
sidor av sam-
ma mynt, de är
oskiljaktligt
f ö r e n a d e .
Gonzalos tän-
kande är den

skapande tillämpningen av ideologin
marxismen-leninismen-maoismen, hu-
vudsakligen maoismen, på den peruans-
ka revolutionens konkreta förhållande.
Vad är det grundläggande i Maoismen?
Frågan om Makten. Detsamma gäller
också för gonzalos tänkande, och därför
har Ordförande Gonzalo gett det peruan-
ska proletariatet revolutionens tre instru-
ment. Han är Anförare för Partiet och rev-
olutionen med erkänd auktoritet och res-
pekt. Partiet säger i ett av sina grundläg-

Enhet ur FBA under träning.
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Introduktion till det gemmensamma aktiviteten med
MPP och TKP (ml).

VfSNP annordnade en internationell konferans till försvar av Ordförande
Gonzalos liv och till stöd för de revolutionära krigsfångarna och de politiska
fångar kamp. Det kom representanter från MPP och TKP (ml) och massor från
hela Sverige, Danmark och Tyskland. Konferansen blev en succé och stärkte
massornas kamp för att fortsätta stödja folkkriget i Peru. Det genomfördes även
kulturela aktiviteter och konferensen avslutades med ett varmt kamratskap.
Vi är glada att här i Informationsbulletinen kunna publisera det gemensamma
flygbladet till aktiviteten och de två inlägg som MPP gjorde.

Affischen från den
internationella
konferensen. Affischen är
på turkiska och texten
lyder:

“Försvara Ordförande
Gonzalos liv! Stöd de
revolutionära
krigsfångarnas och de
politiska fångarnas
kamp!”

“Leve den nya stora
vågen av den proletära
världsrevolutionen!”
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10:e årsdagen av Ordförande
Gonzalos tal.

Det är nu 10 år sedan Ordförande Gonza-
lo höll sitt mästerliga tal den 24 septem-
ber 1992. Många saker har hänt sedan
dess, men det Ordföranden sade i talet är
fortfarande fullständigt giltigt. Därför
säger vi att det strålar segerrikt och kraft-
fullt inför världen. Det är vårt vapen mot
imperialismen, reaktionen och revision-
ismen. Och det är på grund av detta som
de inte låter honom framträdda i nation-
ell och internationell media igen. För så
rädda är de för att han ska göra ett nytt
tal och beväpna oss ännu mer. När han
greps sade han: ”Ni kan ta mannen, men
det som finns här, (pekande på hjärnan)
ideologin ALDRIG!” För den finns hos
folket, massorna. Han har visat oss vä-
gen och vi har marxismen-leninismen-
maoismen, gonzalos tänkande, huvudsak-
ligen gonzalos tänkande, som är seger-
garanti till Kommunismen. Av den anled-
ningen anlitade de istället en tredje klas-
sens skådespelare som i ett videomontage
”skrev under fredsbreven” för att lura
folket och sänka deras moral för att försö-
ka stoppa Folkkriget.

Men för att verkligen förstå varför Ord-
förande Gonzalo aldrig skulle kapitulera,
och varför det är så viktigt att försvara
hans liv, måste vi förstå betydelsen av
hans gärningar och de bidrag som han
gjort inte bara till den peruanska revolu-
tionen utan till världsrevolutionen.

Vem är Ordförande Gonzalo?
Ordförande Gonzalo är den som mest
förkroppsligar proletariatets ideologi, och
skapande tillämpar den på den peruans-
ka revolutionens konkreta förhållande.
Ända sedan han gick med i Perus Kom-
munistiska Parti (PCP ) har han kämpat,
först för att rekonstituera Partiet och byg-
ga upp revolutionens tre instrument, Par-
tiet, Armén och Fronten.
Tillsammans med kamraterna i den röda
fraktionen slängde Ordförande Gonzalo
ut opportunisterna ur Partiet, vilka hade
tagit makten efter grundaren Mariáteguis
död 1930. Detta skedde under många år
av hård och skoningslös tvålinjerskamp
inom PCP under hela 60-talet och 70-
talet. Med revisionisten del Prado och
hans klick så föll Partiet huvudstupa ner
i opportunismen med en linje om
”nationell enighet”, som gick tvärt emot
Mariáteguis revolutionära linje. Partiet
krossade de linjer av höger- och
”vänster”-likvidationism som vidrigt
fördes fram av olika opportunistiska
fraktioner i Partiet under den tiden och
som opponerade sig mot inledandet av
den väpnade kampen. Under Ordförande
Gonzalos ledning rekonstituerades det
militariserade Kommunistiska Partiet och
axlade ansvaret att inleda den väpnade
kampen och öppnade med bly ett nytt
kapitel i Perus historia.

Ordförande Gonzalo har bildat och byg-
gt upp  Folkets Gerrillaarmé som en armé
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Gemensamt flygblad:
Proletärer i alla länder, förena er!

Till försvar för Ordförande Gonzalos liv! Stöd de revolutionära
krigsfångarnas och de politiska fångarnas kamp!
Leve den nya stora vågen av den proletära världsrevolutionen!

Med blod och eld far imperialister, reaktionärer och revisionister, med den
nordamerikanska yankee-imperialismen i spetsen, fram över  världen i en
allmän kontrarevolutionär offensiv; en offensiv som riktar sig mot der
förtryckta folkens revolutionära kamp. Men såsom bekräftats gång på gång
under 1900-talet och under de få år som gått under 2000-talet, så är
imperialisterna och alla deras hejdukar, reaktionärer och revisionister, i sitt
innersta väsen endast papperstigrar som oavsett hur mycket de än drar fram
med sina slaktarknivar är dömda att gå under oförmögna att vända historiens
kurs. Det tydligaste beviset finns i de folkkrig som utvecklas i Peru, Turkiet
och Nepal; i dessa länder kämpar folkets massor under ledning av marxist-
leninist-maoistiska Kommunistiska Partier emot imperialistisk dominans,
byråkratkapitalism och halvfeodalitet, i ny-demokratiska revolutioner som
en del av den proletära världsrevolutionen för socialism och Kommunism.
Dessa folkkrig är de klaraste uttrycken för hur revolutionen är den politiska
och historiska huvudtendensen i världen; de är lysande exempel på
marxismen-leninismen-maoismens, huvudsakligen maoismens, universella
giltighet, på hur denna proletariatets allsmäktiga ideologi är
världsrevolutionens segergaranti. Därför drömmer imperialisterna,
reaktionärerna och revisionisterna, särskilt om att förinta dessa
oövervinneliga folkkrig, och de går till verket med alla tillbuds stående
medel, inkluderat folkmord på obeväpnade massor, systematiska och
planerade våldtäkter etc. och de försöker kasta så många som möjligt av
folkets söner och döttrar i svarta fängelsehålor; men folkets kamp kan inte
krossas då det leds av ett marxist-leninist-maoistiskt militariserat
Kommunistiskt Parti, och så fortsätter revolutionens kämpar att hålla den
röda fanan högt under de svåraste omständigheter, förvandlande reaktionens
mörka fängelsehålor till lysande skyttegravar av kamp; de fortsätter kämpa
för den proletära världsrevolutionen och vi måste än mer flerdubbla våra
ansträngningar för att försvara deras liv och på alla sätt stödja deras kamp.

Världens idag viktigaste revolutionära krigsfånge är den peruanska
revolutionens anförare, Ordförande Gonzalo; han är den som återbildade
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fört med sig de senaste hundra åren. Yan-
kee-imperialismen vet också att det är Pe-
rus Kommunistiska Parti som väntar dem
i Peru. Ingenting kommer att ändra deras
öde som är undergång, eller vårt som är
att segra. Detta därför att folket i Peru vill
ha förändring, de vill inte leva på knä. De
stora demonstrationerna mot regimens
nyliberala politik visar massornas rop på
förändring. PCP åtar sig rollen att fast och
beslutsamt leda massornas kamp, till kros-
sandet och bortsopandet av utsugarsys-

temet imperialismen, och med Folkkriget i
Peru vara det främsta exemplet och led-
fyren för andra revolutioner såsom t.ex.
de redan pågående i Nepal och Turkiet.
fotnot:
1 Byråkratkapitalismen är den kapitalism
som imperialismen utvecklar i de förtry-
ckta nationerna, den innefattar kapitalet
från storgodsägarna, storbanker och mag-
nater från storbourgeoisien. Under en pro-
cess smälter den sig samman med stats-
makten och blir till monopolitisk statskap-
italism.
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Perus Kommunistiska Parti (PCP ), förberedde och inledde folkkriget i Peru
och det är väglett av hans allsmäktiga Tänkande vilket är marxismen-
leninismen-maoismens skapande tillämpning på den peruanska revolutionens
konkreta förhållande, och under hans anförarskap som PCP fortsätter
folkkrigets ohejdbara marsch mot maktens erövring i hela landet. Han greps
av den peruanska reaktionens ”antiterrorist” polis, i en operation direkt
ledd av yankee-imperialismens CIA, den 12 september 1992; kort därefter
ville reaktionen försöka förlöjliga honom för att sänka arbetarklassens och
folkets moral genom att presentera deras ledare i en ”tigerbur” iklädd en
svartvitrandig fångdräkt; men Ordförande Gonzalo krossade deras planer
och gav ett mästerligt tal som kallade PCP och det peruanska folket att
fortsätta folkkriget till den slutliga och oundvikliga segern, ett tal som
fortsätter  att stråla segerrikt och kraftfullt inför världen som ett vapen i
striden. Efter detta tal har Ordförande Gonzalo hållits fullständigt isolerad
från omvärlden och till och med de advokater som har önskat företräda
honom har kastats i fängelse bara för att de har avsett försvara sin klient.
Samtidigt har den peruanska reaktionen under befäl av sin herre yankee-
imperialismen och i samarbete med några revisionistiska förrädare basunerat
ut allehanda lögnhistorier för att framställa Ordförande Gonzalo som en
simpel kapitulant; dessa lögnhistorier har haft som syfte att tjäna
klassfiendens planer att mörda Ordförande Gonzalo, de har inte kunnat lura
någon med två gram hjärnsubstans och PCP har krossat var och en av dem
genom att utveckla folkkriget tillämpande Gonzalos Tänkande för att lösa
alla de problem man möter på revolutionens väg. Idag försöker
imperialismen, reaktionen och revisionismen på nytt torgföra samma gamla
lögner och detta är tecken på att de drömmer om att sätta sim diaboliska
plan i verket; det är därför viktigare än någonsin att driva fram försvaret av
Ordförande Gonzalos liv, avslöjande alla typer av lögnhistorier som
klassfienden vill slå i det internationells proletariatet och världens förtryckta
folk. Vid Ordförande Gonzalos sida kämpar också kamrat Feliciano, som
var den som stod i spetsen för PCP´s Centralkommitté efter hans gripande,
kamrat Felicianos liv är även det i stor fara och det måste försvaras samtidigt
med Ordförandens. I Peru kämpar tusentals söner och döttrar av folket i
reaktionens fängelser och de förvandlar dessa koncentrationsläger till lysande
skyttegravar av kamp; försvaret av Ordförande Gonzalo är ett försvar av
alla dessa för han är den som leder och representerar dem; han är deras
anförare.
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Detta är bara en mycket liten del av san-
ningen.
Reaktionen har tvingats att erkänna
förstärkningen av arbetet i huvudstaden,
och i sin förtvivlan gråter de om att ”de
agerar som stadsgerilla” och ”demon-
stranterna talar som senderister”. När
försvarsministern uttalade sig om de reak-
tionära väpnade styrkorna och sade att de
håller på att genomgå en omstrukturering
på grund av inledandet av ett nytt millen-
nium. Vem tror de att de lurar? Den verk-
liga anledningen till denna omstrukture-
ring är för att kunna bekämpa Folkkriget
ännu mer. Vi vet redan att yankee-impe-
rialismen förbereder sig för en större in-
tervention i landet eftersom de peruanska
militära väpnade styrkorna inte klarar av
att bekämpa Folkkriget. Därför kommer
de att invadera Peru antingen direkt eller
indirekt. Varför kom Bush annars till
Peru? Den verkliga anledningen tvingades
de att medge efter de segerrika aktioner
som gjordes mot den amerikanska ambas-
saden. Kort efter uttryckte en yankee-tjän-
steman som ville vara anonym: ”detta sät-
ter verkligen terrorismen i regionen som
första punkt på dagordningen. Grannska-
pet blir allt hårdare. Det ligger i vårt in-
tresse att hjälpa så mycket som det går.”,
och självaste Bush sa att ”Detta är en far-
lig värld, många människor mister sina liv
på grund av mord. Historien har kallat oss
till att agera” (Washington Post, 22 mars,
2002).  Vad menade Bush med detta? En
ökad yankee-militär närvaro i Peru, för
när de säger ”agera” så menas ”slakta i
ännu större skala”, för att försvara sina
intressen och dominansområden. Yankee-
imperialismen har ökat sin militära när-
varo sedan inledningen av den strategis-

ka jämvikten 1991, det följande året
genomförde de Fujimoris “självkupp” och
tog det direkta befälet över det så kallade
kontrasubversiva kriget. De har även up-
prättat mängder av militära baser vid
gränsen mellan Peru och Colombia, och
har också mångdubblat det ekonomiska
stödet till Peru för öppna militära än-
damål. Den internationella pressen har
talat mycket om de väpnade revisionis-
terna i FARC, och yankee-planen “Plan
Colombia”, för att förbereda den allmän-
na opinionen för en större intervention.
Därför har både Peru och Colombia un-
dertecknat ett avtal “mot narkotikahan-
deln och gerillan” för att kunna samord-
na flygvapnet och flottan.

Redan 1986, på grund av folkkrigets
framgångar, fick yankee-imperialismen
den andinska regionen i fokus i sin utrike-
spolitiska “antidrog”- politik. Denna har
de använt för att rättfärdiga sin interven-
tion i regionen. Yankee-imperialismen har
genom DEA (Drug Enforcement Agency)
haft agenter såsom Special Forces och
Rangers där, som åtagit sig rollen som
befälen i det kontrarevolutionära kriget.
Nyligen har man ökat “antidrog”-stödet
från 50 miljoner till 150 miljoner, USAID
har ökat sitt stöd från 25 miljoner till 65
miljoner årligen och man har presenterat
ett paket med 3 miljoner dollar i militärt
stöd.
Reaktionen och yankee-imperialismen
kommer inte frivilligt att lämna ifrån sig
makten i Peru. De kan beväpna sig till
tänderna men historien har visat att det
inte är vapen som avgör krig, utan män-
niskorna, och hela Latinamerikas folk vet
vilket helvete som yankee-imperialismen
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I Turkiet utvecklat Turkiets Kommunistiska Parti (marxist-leninisterna) [TKP
(ml)] ett marxist-leninist-maoistiskt folkkrig följande den linje som slogs
fast av kamrat Ibrahim Kaypakkaya; i skoningslös kamp mellan väpnad
revolution och väpnad kontrarevolution slåss de turkiska kommunisterna i
spetsen för arbetarklassen och folket för att upprätta Ny makt; den turkiska
reaktionen har på alla sätt försökt dränka deras kamp i blod, men under
TKP(ml)’s ledning fortsätter folket fram på revolutionens väg. I Turkiet,
som i Peru, har de kamrater som fängslats inte slutat kämpa utan de fortsätter
hålla revolutionens fana högt. I ett försök att hindra revolutionärernas
organisering inuti fängelserna och kväsa deras kamp har den turkiska regimen
försökt genomdriva en ny typ av celler, av så kallad ”F-typ”, vilka innebär
en nästan absolut isolering. De revolutionära krigsfångarna utkämpar sedan
snart ett och ett halvt år tillbaka en långdragen hjältemodig strid, i folkkrigets
tjänst, emot dessa fascistiska åtgärder, hittills har nästan 100 av dem gett
sina liv i denna kamp. Deras kamp måste stödjas och föras till seger.

Dessa kvinnor och män, i Peru och Turkiet, är våra klass- systrar och bröder:
de är våra kamrater i den proletära världsrevolutionen. Det är vårt kött och
blod; oavsett om vi talar olika tungomål är vårt språk det samma, det är
revolutionens språk, och även om vi tillhör olika folkslag så bär vi samma
anletsdrag: i våra ansikten strålar samma seger. Nu då den nya stora vågen
av den proletära världsrevolutionen utvecklar sig allt mer för var dag,
krossande imperialisternas, reaktionärernas och revisionisternas blodtörstiga
planer, är det vår plikt att stå orubbliga vid våra vapenbröders sida, att
försvara Ordförande Gonzalos och kamrat Felicianos liv, och stödja på alla
sätt våra kamrater som kämpar i de lysande skyttegravarna av kamp.

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!
STÖD DE REVOLUTIONÄRA KRIGSFÅNGARNAS OCH DE
POLITISKA FÅNGARNAS KAMP!
LEVE DEN NYA STORA VÅGEN AV DEN PROLETÄRA
VÄRLDSREVOLUTIONEN!

Folkrörelsen Peru (MPP) Turkiets Kommunistiska Parti (marxist-
leninisterna)

Mars 2002
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insatsstyrkor för att bevaka och säkra hela
Lima, kunde FBA genomföra en
storslagen aktion mitt framför näsan på
dem. Två bilbomber detonerades utanför
den amerikanska ambassaden. Dessutom,
trots att hela armén och flygvapnet hölls i
beredskap under Bush:s besök, så genom-
fördes samma dag olika aktioner med
sprängladdningar
runt om i hela lan-
det. Även väg-
g m å l n i n g a r
gjordes runt om i
Lima till stöd för
det afghanska
folket, med slagor-
det “Yankee go
home”. Aktionen
på den amerikans-
ka ambassaden är
ett klart bevis på att
Folkkriget blir allt
starkare och kan
genomföra stora geril-
laaktioner trots den
massiva ackumula-
tionen av specialagent-
er från CIA, och mo-
biliseringen av hela
den peruanska armén.
En annan aktion som
har fått mycket stor
uppmärksamhet är
Folkets Befri-
elsearmés krossande
av den nya inringnings- och tillintet-
görelsekampanjen “Tormenta 2002” som
de peruanska reaktionära väpnade styrko-
rna genomförde med hjälp av USA. Un-
der kampanjen mobiliserades den peru-
anska armén med sina helikoptrar och

bombade folkkommittéer på landsbygden,
där den Nya Makten växer fram. Enligt
deras egna siffror var det ”bara” en kom-
mendant som dog på deras sida, trots det
stora militära pådraget. Förlusterna från
deras sida minimeras alltid i massmedia
för det svider verkligen att säga att de för-
lorat ännu en gång. Men vi drar sannin-

gar ur deras mun och
liksom förra inring-
nings- och tillintet-
görelsekampanjen
Tormenta 2001 blev
också “Tormenta
2002” ett totalt ned-
erlag för den gamla
staten.

Till de kommunala
valen den 17:e no-
vember mobiliser-

ade reaktionen 95 000
poliser och sin armé för
att övervaka valen.
Men ändå kunde FBA
genomföra stora ak-
tioner runt om hela lan-
det med väpnad agita-
tion och propaganda,
s abo t ageak t i one r,
gerillaaktioner och
selektiva tillintet-
göranden både på
landsbygden och i
städerna. Antalet ak-

tioner var så många att president Toledo
var tvungen att uttala sig om dem och sade
att de regioner som påverkats mest inte
skulle sättas i undantagstillstånd. Själve
inrikesministern sade att mer än 15 räder
genomfördes under den senaste månaden.

De folkmördande väpnade styrkorna
bombade Folkkommitéer under
“Tormenta 2002”, men den
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MPP:s första tal vid den gemensamma
aktiviteten med TKP(ML), 20 april 2002:

Proletärer i alla länder, förena er!

Låt oss fortsätta utveckla kampanjen till försvaret av Ordförande
Gonzalos liv!

Kamrater; fulla av revolutionär glädje och optimism, hälsar Folkrörelsen Peru,
alstrad organisation för Partiets arbete utomlands, denna gemensamma aktivitet
som vi genomför gemensamt med kamrater från Turkiets Kommunistiska Parti
(marxist-leninisterna) [TKP (ml)]; vi hälsar de närvarande kamraterna från
TKP (ml) och alla de kamrater som idag är med oss för att tjäna utvecklandet
av försvaret av Ordförande Gonzalos liv, försvaret av de politiska fångarnas
och de revolutionära krigsfångarnas liv och utvecklandet av det internationella
arbetet till stöd för Folkkrigen i Peru och Turkiet; vi vill också gratulera
kamraterna från Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru som gjorde de
praktiska förberedelserna till dagens aktivitet. Som tidigare sagts, kommer vi
att hålla två tal idag, vi ska börja med det i vilket vi behandlar försvaret av
Ordförande Gonzalo och situationen för de politiska fångarna och de
revolutionära krigsfångarna.

Att försvara Ordförande Gonzalo är att försvara den peruanska
revolutionen och den proletära världsrevolutionen!

Ordförande Gonzalo är den peruanska revolutionens Store Ledare. Det är
han som i teori och praktik, har kreativt tillämpat marxism-leninism-
maoismens, huvudsakligen Maoismens, allmängiltiga sanning på den
peruanska revolutionens konkreta verklighet, alstrande Gonzalos Tänkande,
och ledde rekonstrueringen av Perus Kommunistiska Parti (PCP ),
förberedandet, inledandet och utvecklandet av Folkkriget. Det är hans tänkande
som leder den peruanska revolutionen som utvecklar sig som del av och till
tjänst för den proletära världsrevolutionen. Ordförande Gonzalo är inte bara
en revolutionär ledare, han är Ledarnas Store Ledare. Han är den som leder
och representerar revolutionen. Därför är försvarandet av honom att försvara
den peruanska revolutionen som helhet och det är därför han är den främste
av de tusentals politiska fångar och krigsfångar i Peru. Ordförande Gonzalo
har också gett bidrag till den proletära världsrevolutionen och den
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massmedia kan dölja detta faktum. Dock
är problemet inte vilken regering som har
makten, så som det mycket ofta framställs,
utan problemet är staten. Vad gäller upp-
fyllandet av uppgiften att omstrukturera
den gamla staten så kan de olika grupper-
na av de härskande klasserna inte enas i
något, förutom att bekämpa Folkkriget.
Toledo agerar i samma stil som Garcia och
Fujimori, och strun-
tar totalt i sin reger-
ing och parlamentet.
Det är ofta som olika
ministrar och andra
statsfunktionärer får
“klargöra” och reda
ut eventuella ”miss-
förstånd” när Toledo
uttalat sig. Vad gäller
parlamentet så sker
inga diskussioner
eller beslut av poli-
tisk vikt, utan det är
helt upptaget av “un-
dersökningskommis-
sioner” rörande Fuji-
mori, Montesinos, etc. Med andra ord,
andra misslyckanden för reaktionen och
imperialismen.

3) Förinta folkkriget.
Att förinta Folkkriget har varit den förra
regimens, dess föregångares och är den
nuvarandes, huvuduppgift, d.v.s. allt se-
dan Belaunde till den nuvarande regimen
med Toledo. Deras oförmåga att kunna
förinta folkkriget har varit huvudanlednin-
gen till deras fall. Idag ser vi samma sak
med Toledoregimen, som går från neder-
lag till nederlag. Dess öde kommer där-
för inte att vara annorlunda. Bevisen ta-

lar för sig själva, när man tittar på alla de
aktioner som genomförs av FBA. Aktion-
er som de sammanstötningar och geril-
laaktioner som genomförs på landsbygden
och i huvudstaden går inte att tysta ner.
De visar ännu en gång att folkkriget håller
på att övervinna kröken.

Bland de mest uppmärksammade aktion-
erna i reaktionär press
var den stora aktionen
mot yankee-imperialis-
mens ambassad i cen-
trala Lima, inför
Bush´s besök i Peru i
mars månad. Givetvis
ställde den peruanska
reaktionen sina bästa
hundar till förfogande
för att skydda sin
herres besök. Inför
Bush’s besök, som den
högste representanten
för yankee-imperialis-
men som någonsin be-
sökt Peru, sattes regi-

mens repressiva apparat i högsta bered-
skap. Från luften spanade två stridsflyg-
plan av typ MIG29, understödda av en
polishelikopter och ett rekognoscering-
splan av typ AWAC (från USA:s Väpnade
Styrkor) utrustat med det senaste inom
militär högteknologi. Två fregattskepp
bevakade kusten, och på marken fanns
över 22 000 poliser, 2000 marinsoldater,
den peruanska säkerhetstjänsten CIN hade
också ett okänt antal agenter på plats. Yan-
kee- imperialisterna hade med sig 500 se-
cret service- agenter och ett okänt antal
agenter på MC och bilar med kameror.
Trots deras massiva pådrag av speciella

Demonstration i Arequipa
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internationella kommunistiska rörelsen i allmänhet; inte endast för att han har
lett inledandet och utvecklandet av Folkkriget, utan också för att han i denna
process har etablerat att Maoismen är den tredje, nya och högre etappen av
Marxismen, och att vara Marxist idag innebär därför att vara marxist-leninist-
maoist; detta är hans huvudsakliga bidrag, men han ger också andra bidrag
angående den koncentriska uppbyggnaden av revolutionens tre instrument
och nödvändigheten av militariseringen av de Kommunistiska Partierna.
Genom detta har Ordförande Gonzalo blivit den största levande marxist-
leninist-maoisten på jordens yta. Det är därför Ordförande Gonzalo är den
viktigaste krigsfången i världen idag. Att försvara Ordförande Gonzalos liv
blir därför ett försvar av den peruanska revolutionen och den proletära
världsrevolutionen; det är ett försvar av arbetarklassens och folkets rätt att,
under ledning av deras medvetna organiserade förtrupp, deras Kommunistiska
Parti, resa sig med vapen i Folkkrig och sopa bort imperialism, reaktion och
revisionism från jordens yta. Kortfattat, försvarandet av Ordförande Gonzalo
är inte bara försvarandet av en enskild person, det är ett försvar av principen:
det är rätt att göra uppror!

Tio år av isolering, tio år av kamp till försvar för Ordförande
Gonzalos liv!

Ordförande Gonzalo blev arresterad av den peruanska reaktionens hundar
den 12 september 1992; detta blev gjort under direkt ledning av Yankee-
imperialismen genom dess CIA och understött av de förrädare som senare
visade sig som den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska
linjens (HOL) svarta huvuden. Han har till denna dag hållits i total isolering
från världen utanför i nästan tio år. Sedan han höll sitt mästerliga tal den 24
september 1992, som strålar kraftfullt och segerrikt inför världen, har han
inte haft någon möjlighet att kommunicera med någon av hans kamrater; han
har blivit nekad rätten att träffa sina advokater, inte heller har han haft möjlighet
att träffa sina släktingar. Denna situation är en total kränkning av alla
internationella konventioner angående behandlingen av krigsfångar.

De omständigheter under vilka Ordförande Gonzalo hålls, är direkt
infrahumana; total isolering i en minimal underjordisk cell på flottbasen El
Callao utanför Lima. De uttalanden som gjorts angående att Röda Korset
träffar Ordförande Gonzalo har inte blivit bekräftade av några andra än
representanterna från den gamla staten och deras lakejer från HOL, och deras
trovärdighet är icke-existerande då deras ord och agerande endast tjänar deras
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gre. Därför säger vi att ”det är rätt att göra
uppror”, för det är dessa massor som ska-
par historien och ledda av sitt Kommu-
nistiska Parti kommer de att erövra mak-
ten och få slut på allt förtryck och all ut-
sugning. Perus Kommunistiska Parti slår
fast att byråkratkapitalismen får revolu-
tionen mogna. Det är detta som vi bevis-
ligen ser i Peru
idag. Massorna
skriker efter
förändring, och
med Folkkrig un-
der den
d e m o k r a t i s k a
r e v o l u t i o n e n
håller vi på att
krossa det gamla
parasiterande sys-
temet och bygger
samtidigt upp ett
nytt samhälle för
folket. Efter
erövrandet av
makten övergår
den demokratiska
r e v o l u t i o n e n
direkt i den social-
istiska revolutionen, för att gå vidare med
successiva kulturrevolutioner till Kommu-
nismen.

2) Omstrukturera den gamla staten.
Den gamla staten är rutten in i märgen,
den representerar enbart storbourgeoisien
och godsägarklassen. Toledo företräder
den kompradora fraktionen inom stor-
bourgeoisien och hans regim är bara en
fortsättning på Fujimoris fascistiska, folk-
mördande och landsutförsäljande regim.
Han leder den regim som är den hittills

mest pro-yankee i Perus historia. Dessu-
tom är denna gamla peruanska stat än mer
skuldsatt än innan, den har ett underskott
på 2,8 % av sin Bruttonationalprodukt på
382 miljoner dollar. Dessutom inform-
erade ekonomi- och finans-ministern att
det hade gjorts en lånebegäran till Inter-
amerikanska Utvecklings-banken (BID)

på 200 miljon-
er dollar. Tidi-
gare har det
beviljats en
kredit på 150
miljoner dollar
genom Inter-
amerikanska
Utvecklings-
banken och en
kredit på 50
miljoner dollar
från Världsban-
ken. Reaktion-
en erkänner
själv att sum-
man av alla lån
har ökat med
22 %. Förra året
var summan på

192,8 miljarder dollar och i år är den
236,1 miljarder dollar. Dessa skandalöst
enorma siffror visar hur denna regim säl-
jer ut landet och lämnar det i imperialis-
ternas händer. Men när Partiet tagit mak-
ten i hela landet, kommer folket inte att
betala tillbaka ett enda öre som bourgeoi-
sien har skuldsatt dem med.

Det är med nöd och näppe som Toledoreg-
imen, med tredubblat ekonomiskt stöd
från sin herre yankee-imperialismen, har
”klarat sig”. Inte ens deras kontrollerade

Säkerhetspådraget vid folkmördaren Bush´s
besök
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planer att bekämpa Folkkriget och lönnmörda Ordförande Gonzalo. Därför
är Röda Korsets roll i samband med Ordförande Gonzalo ingen annan än den
som medbrottsling till imperialismen, reaktionen och revisionismen.
Detsamma är fallet med de organisationer som påstår att de försvarar politiska
fångar och de så kallade ”mänskliga rättigheterna”, som till exempel Amnesty
International, som inte lyft ett finger för att försvara Ordförande Gonzalo
eller krävt att hans rättigheter skall bli respekterade. De advokater som har
representerat Ordförande Gonzalo har blivit arresterade och kastade i fängelse
utan att ha begått något annat ”brott” än att ha försvarat sin klient i enlighet
med deras yrke. Ordförande Gonzalo blev dömd till livstidsstraff av militärer
iklädda svarta huvor, likt medeltida bödlar, för att dölja sina identiteter för
folket.

Nu säger den gamla staten att den lättat på restriktionerna och de säger att
Ordförande Gonzalo kan ta emot besökare, men detta är en fars; de enda som
hävdar att de har besökt honom är individer direkt knutna till den gamla staten
eller människor under deras kontroll. Ingen har haft möjlighet att besöka
Ordförande Gonzalo, eller någon annan fånge på flottbasen El Callao. Fallet
med den kvinnliga släkting till Kamrat Feliciano som ville, helt i enlighet
med de nya lagar som regimen nu säger sig tillämpa, besöka sin släkting är
extremt illustrativ. Hon blev inte bara nekad att besöka Kamrat Feliciano,
utan hon blev också kastad i fängelse anklagad för att vara en ”terrorist” men
”bevisen” i fallet var så totalt värdelösa att regimen senare var tvingade att
frige henne. I korthet, hennes enda brott var en önskan att besöka Kamrat
Feliciano utan att medverka i den fars iscensatt av råttorna i den
högeropportunistiska linjen, Toledo-regimen och Yankee-imperialismen. Sju
framstående internationella delegationer har också blivit nekade att besöka
Ordförande Gonzalo.

Den Internationella Nödkommittén för Försvaret av Ordförande Gonzalos
Liv (IEC), som blev grundad kort efter fängslandet av Ordförande Gonzalo,
har spelat en viktig roll i kampen på internationell nivå för att försvara
Ordförande Gonzalos liv. Sju internationella delegationer har skickats till
Peru, den senaste för ungefär ett år sedan. Ändå har under flera år IEC´s
arbete blivit saboterat av vissa personer som inte haft en fast position angående
Ordförande Gonzalo utan tvärtom har spelat med imperialismen, reaktionen
och revisionismen genom att säga att de måste ”undersöka” ifall han var ”en
kapitulatör eller inte”, och på det sättet har de konvergerat med förrädarna i
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rialistiska makterna. Nationella Institutet
för Statistik och Information, INEI, (ett
av den gamla statens organ) redovisar att
mer än 21 miljoner peruaner, det vill säga
ca 85 % av befolkningen, lever under fat-
tigdomsgränsen. Av dessa lever 14,6 mil-
joner i fattigdom och 6,5 miljoner lever i
extrem fattigdom (ur Nationella Under-
sökningen av
Hem angående
Levnads-förhål-
lande och Fattig-
dom). Samma
enkät framläg-
ger också att
antalet peruaner
som lever i fat-
tigdom har ökat
med 7,1 % se-
dan 1997, och
den extrema
fattigdomen har
ökat med 4,5 %
sedan år 2000.
Med andra ord
så har inga av
Toledos löften
om ”bättre
välfärd” eller skapandet av hundratusen-
tals jobb uppfyllts. I Lima (med ca 8 mil-
joner invånare) har endast 2000 tillfälli-
ga jobb á fyra månader skapats i Toledo-
regimens projekt som kallas ”Urbana”
och ”Femenino”. Siffrorna för ekonomins
tillväxt har de putsat till 1,6 % och även
detta är ett misslyckande, då deras mål
var en tillväxt på 3,3 %. Allra fattigast är
landsbygdsbefolkningen, d.v.s. bondebe-
folkningen, som är folkkrigets huvud-
styrkor. När denna officiella statistik fram-
läggs råder det ingen tvekan om att de

verkliga siffrorna är högre. Den nu-
varande peruanska regimen är ökänd för
att manipulera siffror, trogen sin föregån-
gares vana att ta lögnen som norm.

Siffrorna i statistiken uttrycker den all-
männa kris som det nutida peruanska sam-
hället genomgår. Som alltid när slutet när-

mar sig skärps
motsättningarna.
Den nationella in-
dustrin förgörs till
fördel för utländs-
ka imperialister.
ATPA ”som är ett
avtal för tull-
förmåner för de
andinska länderna i
dess handel med
USA” hävdar och
u n d e r l ä t t a r
förgörandet av
den nationella in-
dustrin och ökar
den utländska
dominansen. Den
nationella bour-
geoisien, med den

nationella industrin, ser sig undanröjd när
byråkratkapitalismens monopol ökar.
Denna minoritet av utländska och inhem-
ska blodsugare lever som parasiter.
Arbetarklassen som lever under ett enormt
förtryck motsätter sig detta system av ex-
ploatering genom olika demonstrationer
och direkta konfrontationer med den gam-
la statens repressiva styrkor. Massorna på
landsbygden, det vill säga bönderna, hu-
vudsakligen de fattiga bönderna lever un-
der halvfeodala förhållanden med arrende
och livegenskap som drivs längre och län-

Pga den skrikande fattigdommen har Peru den
högsta frekvensen av TBC i latinamerika.
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den revisionistiska och kapitulationistiska HOL. Dessa ”försvarare” betraktar
sig själva som kallade att anta rollen som ”åklagare” mot Ordförande Gonzalo,
detta för att fascisten Fujimori och några miserabla förrädare hävdat att han
hade kapitulerat! Men, tack vare kampen som utkämpas av PCP har kampanjen
på internationell nivå för att försvara Ordförande Gonzalo aldrig tillintetgjorts,
och det är tack vare denna kamp som IEC blev reaktiverat för att skicka den
sjunde internationella delegationen till Peru, men nu försöker ”undersökarna”
stoppa IEC´s arbete återigen, detta kan inte tillåtas och alla som stödjer
kampanjen måste kliva fram och axla ansvaret för en allmän reaktivering av
IEC och ta kampanjen till nya på alla områden. Detta måste göras i skoningslös
tvålinjerskamp mot de positioner som försöker leda kampanjen på villovägar;
till exempel kan man inte tillåta att IEC har något som helst att göra med de
brännvinsadvokater i Peru som påstår att de ”representerar Ordförande
Gonzalo på uppdrag av hans släktingar” och när de ska förklara hur de fick
detta uppdraget hänvisar de till en råtta i Stockholm (Sverige) som går under
namnet Javier Esparza. Dessa individer är ingenting annat än imperialismens
och reaktionens hantlangare, de är HOL´s agenter som inte har något att göra
med försvaret av Ordförande Gonzalos liv, tvärtom har alla deras aktiviteter
som enda mål att göra motsatsen, att mörda Ordförande Gonzalo. Det är
nödvändigt att understryka att dessa individer inte har något att göra med de
demokratiska advokaternas förening vars medlemmar har utmärkt sig genom
ett gediget försvar av folkets rättigheter och som fortsätter att arbeta klandestint
trots den förföljelse och det förtryck som de utsätts för av den gamla Staten.

Lögnhistorien om ”Ordförande Gonzalos hungerstrejk” är en del av
imperialismens, reaktionens och revisionismens plan att mörda

honom!

Lögnhistorien om ”fredsavtalet” krossades av Folkkriget. De absurda
påståendena att Ordförande Gonzalo skulle ha framlagt detta smutsiga
revisionistiska missfoster förvandlades till aska inför Folkkrigets mäktiga
flamma. De enda som lurades eller hade tvivel var de som ville ha det, för
som Partiets Centralkommitté etablerade att det var en lögnhistoria så absurd
att inte ens de med två gram hjärna kunde tro den, men lögnhistorien var en
viktig del av imperialismens, reaktionen och revisionismens plan, att mörda
Ordförande Gonzalo, och de eländiga råttorna närda och stödda av den
Peruanska Statens Väpnade Styrkor och den fascistiska, landsutförsäljande
och folkmördande Fujimoriregimen, under yankee-imperialismens befäl,
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inse fakta. Det finns absolut ingenting som
kan stoppa Folkkriget, massorna leds av
ett Parti som har de rika erfarenheterna
från hundra år av klasskamp, konkret syn-
tetiserat i proletariatets ideologi marxis-
men-leninismen-maoismen, gonzalos tän-
kande, huvudsakligen gonzalos tänkande,
som är segergarantin till Kommunismen!

Den peruanska regimen och dess tre
uppgifter:
Efter valen som genomfördes i Peru, den-
na gång med ännu mer fusk än tidigare i
Perus historia, blev Toledo president. Men
vem är han? Han är för det första inte
någon representant för folket, utan för
storbourgeoisien. Toledo, som utgav sig
för att vara folkets man, och den som
skulle ”rädda” peruanerna ur krisen är
inget annat än ett missfoster från Ameri-
kanska Staters Samvälde (OAS) och CIA,
skapat av Clinton och Bush. Det innebär
att han är en trogen lakej till yankee-im-
perialismen. Därav den rätta benämnin-
gen som Partiet gett honom som ”yankeen
med indianmössan”.

Med andra ord, denna regering är tillsatt
av yankee-imperialismen och är för
stunden den som åtnjuter yankee-imperi-
alismens förtroende att förvalta den gam-
la reaktionära peruanska staten, fram tills
denna misslyckas såsom sina föregångare.

Partiet hade redan etablerat att den presi-
dent som skulle komma, skulle vara än
mer folkmördande och landsutförsäljan-
de än den förra. Den skulle också försöka
uppfylla reaktionens tre uppgifter. 1)
Blåsa nytt liv i byråkratkapitalismen, 2)
Omstrukturera den gamla staten, och 3)

Förinta Folkkriget. För att gå in närmare
på det aktuella läget ska vi se hur reak-
tionen desperat försöker uppfylla sina tre
uppgifter.

1) Blåsa nytt liv i byråkratkapitalis-
men.
I det nutida peruanska samhället genom-
går byråkratkapitalismen sin djupaste kris,
vilken sedan 1980 är i dess tredje och sis-
ta moment, som Partiet etablerat som ”by-
råkratkapitalismens allmänna kris”. Un-
der detta det tredje och nuvarande mo-
mentet finns tre etapper. Den första som
varade från 1980 tills 1992 var en inledan-
de etapp av undergången. Under den an-
dra etappen som i princip varade under
hela nittiotalet lades grunder för nyliber-
alismen vilken också tillämpades. Nu be-
finner vi oss i den tredje etappen av det
sista momentet, den djupaste ekonomis-
ka krisen ur vilken byråkratkapitalismen
inte kommer ut. Trots yankee-imperialis-
mens försök att hålla byråkratkapitalismen
levande så finns det inget de kan göra, för
den är döende.
De har försökt med mer privatiseringar
av landets nationella industri enligt nylib-
eralismens politik. Det har bara orsakat
mer arbetslöshet och misär. Därför möts
de av det peruanska folkets vrede, som
svarat med demonstrationer och väpnade
strejker. Bland de största är de som ägde
rum i Arequipa, där situationen var så
kritisk att staten ville sätta hela departe-
mentet i undantagstillstånd. De försöker
rädda byråkratkapitalismen genom att säl-
ja ut landets alla naturtillgångar såsom
gruvor, oljefyndigheter och fiskeproduk-
tionen. Liksom telefonbolaget, järnvägen
etc.. Köparna är de högstbjudande impe-
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kokade ihop en revisionistisk och kapitulationistisk högeropportunistisk linje,
och använde denna lögnhistoria som ett ”berättigande” av sitt förräderi. Dessa
råttor har försökt att hålla dessa påståenden vid liv, men de har gått från
misslyckande till misslyckande eftersom Partiet har stått orubbligt fast vid
Anförarskapet, aldrig tvivlande en sekund på vår Anförare och på så sätt
garanterat Folkkrigets kurs. Så, under förra året och i början av detta år, har
de satt upp ett spektakel av ”hungerstrejk” i vilken de påstår att Ordföranden
inte bara var delaktig utan ledde den. Dessa bedyranden är totalt groteska.

PCP´s position angående ”hungerstrejken” som en form av kamp har etablerats
av Ordförande Gonzalo själv: Partiet är helt emot användandet av
”hungerstrejken” som en form av kamp, eftersom klassen inte kan förinta sig
själv, det är en form av kamp som tillhör småbourgeosins ”humanism”,
”pacifism”. Detta är PCP´s position, vilken är välkänd i Peru precis som i den
Internationella Kommunistiska Rörelsen. Att Ordförande Gonzalo skulle delta
i en ”hungerstrejk” är enbart en fortsättning av lögnhistorien om ”fredsavtalet”,
därför är den senaste lögnhistorien om Ordförande Gonzalos ”hungerstrejk”
ett klart exempel på hur imperialismen, revisionismen och reaktionen fortsätter
med sin plan att mörda honom. Tidigare, diskuterade reaktionärerna i Peru
relativt öppet hur de var på väg att mörda honom med ett iscensatt
”flyktförsök”, men dessa planer avslöjades och resulterade i ingenting. Nu
har de börjat diskutera hur de ska genomföra mordet och efteråt påstå att han
dog ”av hälsoproblem”. Det är därför, lögnhistorien om ”hungerstrejken”
spelar en viktig roll i deras perversa planer.

Detta år, i tidningen Caretas nummer av den 14 mars, kan man läsa följande:
”Abimael Guzman är nu 68 år gammal och han har hungerstrejkat i en månad.
Han fortsätter med sitt tal, men gör det matt, ibland med attacker av
illamående och han har tappat 8 kilo. Förutom detta har han ett högt blodtryck
och psoriasis. Han intar endast vatten med socker och oralt dropp.” För det
första måste vi komma ihåg att den så kallade tidningen Caretas under de
senaste månaderna mer och mer har blivit en röst åt den gamla peruanska
statens underrättelsetjänst; vid flera tillfällen har de publicerat material direkt
förberett av Centro de Inteligencia Nacional (CIN), som är det nya namnet på
det Peruanska Gestapo. Därför måste det som skrivs i Caretas i detta fall
betraktas som att vara det som CIN vill att folk i Peru och i världen ska tro.
För det andra måste vi komma ihåg att tidigare, när han själv var Yankee-
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Om den aktuella
situationen
I Peru utkämpas sedan 1980 ett segerrikt
Folkkrig som gång på gång krossar reak-
tionens omringnings- och tillintet-
görelsekampanjer. Det fortsätter sin ohe-
jdbara marsch mot erövringen av makten
i hela landet, följande vägen att omringa
städerna från landsbygden. Den kröken på
vägen, som Ordförande Gonzalos gri-
pande innebar, håller Folkkriget idag på
att övervinna och det genomförs aktioner
som är kvantitativt och kvalitativt bättre.
För att bara nämna några stora; aktionen
som gjordes mot den
amerikanska ambas-
saden i Lima, och
alla de olika aktion-
er som gjordes runt
om i hela landet för
att bojkotta de re-
gional- och kommu-
nalvalen i november
månad.

Folkkriget befinner
sig i sin andra och
näst sista etapp innan
maktens erövring, den Strategiska Jäm-
vikten. Tillämpande alla de planer som
etablerades av Ordförande Gonzalo på det
Tredje Plenarsammanträdet, att bygga
upp Maktens erövring i hela landet. Det-
ta är det som massorna gör ledda av Pe-
rus Kommunistiska Parti. Detta är vad
som händer på revolutionens sida. Fler
och fler hårt slående aktioner runt om i

hela landet, emedan på den reaktionära
sidan växer desperationen alltmer, efter-
som de går från nederlag till nederlag.
Reaktionen kan inte, trots kontrollen som
de har över den peruanska massmedian,
dölja de enorma aktioner som genomförs
i Folkkriget. De lyckas inte stoppa
Folkkrigets frammarsch mot dess nästa
etapp, den strategiska offensiven, trots det
ekonomiska och materiella stöd de får från
sin herre yankee-imperialismen. Därför
tillämpar de mer fascism för att försöka

s t o p p a
Folkkriget
och an-
v ä n d e r
mer folk-
mord i
större ska-
la när de
b o m b a r
områdena
i den Nya
M a k t e n .
De säger
själv att

det finns över 300 Folkkommittéer i de-
partementen Ayacucho, Junin och Pasco.
Det är dessa Folkkommittéer som de bom-
bar. Men, Perus Kommunistiska Parti
säger: folkets blod dränker inte revolu-
tionen, utan det vattnar den. Reaktionen
tror att ju mer folkmord de tillämpar des-
to närmare kommer de Folkkrigets kros-
sande. Efter 22 år av Folkkrig borde de

“Yankeen med indianmössa” med sin herre
folkmördaren Bush
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imperialismens främste marionett i Peru och uppträdde som den gamla statens
president, gjorde fascisten Fujimori gällande att Ordförande Gonzalo tappat
20 kilo i vikt under de första månaderna av hans internering och påpekade
också att ”ingen lever länge under de förhållanden i vilka han är fängslad”
när han själv är den som var ansvarig för den situationen! Och nu, hävdar
reaktionen att Ordförande Gonzalos hälsotillstånd har försämrats ytterligare;
åldrandet, viktminskningen och sjukdomarna, allt detta nämns för att förbereda
presentationen av mordet under förevändningen om ”hälsoproblem”, detta
under tiden som de håller honom fängslad under infrahumana förhållanden i
koncentrationslägret som är flottbasen El Callao. Det är en synnerligen cynisk
och grym plan som imperialismen, reaktionen och revisionismen tillämpar
mot Ordförande Gonzalo; det visar deras djupa svarta klasshat emot den det
Peruanska folkets Store Ledare, emot den störste levande marxist-leninist-
maoisten på jordens yta.
Att vilja tala om att försvara Ordförande Gonzalos liv, och att inte samtidigt
på det starkaste sätt förkasta och fördöma lögnhistorien om ”fredsavtalet”
och dess fortsättning med den om ”hungerstrejken”, är bara skrattretande och
löjligt. Alla som vill bidra till försvaret av Ordförande Gonzalos liv måste
därför förbehållslöst höja sin röst emot alla de lögnhistorier som imperialismen,
reaktionen och revisionismen sammansvärjer för att fortsätta med planerna
att lönnmörda honom.

Spekulationerna om ”Ordförande Gonzalos död” siktar mot
likvideringen av kampanjen för att försvara hans liv!

De som öppet spekulerar kring ”ordförande Gonzalos död” gör en tjänst åt
imperialismen, reaktionen och revisionismen. Fienden vill lönnmörda vår
Ordförande, det är bortom allt tvivel. Det som har hindrat dem är PCP´s och
det Peruanska folkets kamp, genom Folkkrig som den huvudsakliga formen
av kamp, och det stöd som de fått från de Kommunistiska Partierna, de
revolutionära rörelserna, det internationella proletariatet och världens folk.
IEC har, i synnerhet under de första åren efter Ordförande Gonzalos
internering, spelat en viktig roll. Det är den kampen som har stoppat
imperialismen, reaktionen och revisionismen från att genomföra sin djävulska
plan. Men hur kan du mobilisera till att försvara en död man? Att fortsätta
tala om att försvara Ordförande Gonzalos liv skulle vara meningslöst om han
redan var död. Så, till vad tjänar pladdrandet om ”Ordförande Gonzalos död”?
Endast till det som fienden söker, det vill säga att tillintetgöra kampen för att
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tet Ayacucho och höll ett möte med be-
folkningen och  kallade dem att inkorpor-
era sig till folkkriget. 100

Den 2 december 2002.  Kombattanterna
ur FBA  tog sig in i det Teknologiska In-
stitutet i Huanta och hissade en röd fana
med hammaren och skäran  och gjorde
målningar till stöd för Folkkriget i Peru
och andra till stöd för studenternas dag-
skrav och det delades ut flygblad och ro-
pades slagord. 101

Den 2 december 2002. FBA genomförde
väpnad agitation och propaganda med
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försvara hans liv och att demoralisera proletariatet och folket. Det är inte en
slump att den som har antagit smutsjobbet som en ”svart budbärare” som
proklamerar ”Ordförande Gonzalos död” är en viss pilsnerjournalist i Belgien.
Denna hemska individ har, under de senaste åren, erbjudit sina tjänster till
den gamla Peruanska staten i hopp om syndernas förlåtelse för att en gång ha
arbetat inom den revolutionära pressen, och för att få en välbetald legoknekts-
anställning som diversearbetare och soldat för reaktionen. En gång i tiden
ville han framstå som Partiets riddare i världen, som skred fram för att bekämpa
alla monster till försvar för Ordförande Gonzalo, Partiet och Folkkriget, och
som var i färd med att förena ”det internationella stödarbetet för Folkkriget i
Peru och den Internationella Kommunistiska Rörelsen” omkring sitt eget
enmans ledarskap. Men sedan dess många år framträder han som vad han
verkligen är, en simpel bedragare som tjänar pengar, blott och enbart för sin
egen personliga förtjänst, på det som Partiet en gång gav honom: äran att
delta i intervjun med Ordförande Gonzalo. Nu söker han värvning till tjänst
för den gamla staten, han vill åka tillbaka till Peru och göra karriär som
”senderolog”, av detta hans nya attacker på Ordförande Gonzalo, Partiet och
Folkkriget.

Vi kräver att Ordförande Gonzalo presenteras live i direktsändning
offentligt inför nationell och internationell media och kan göra ett

uttalande!

Kravet som framlagts av PCP att Ordförande Gonzalo ska presenteras inför
nationell och internationell media i direktsänd TV och kunna göra ett offentligt
uttalande, ett krav som har tagits upp av det Peruanska folket och av de
utomlands som stöder Folkkriget, ibland vilka de mest passande att nämna är
den Revolutionära Internationalistiska Rörelsen, framstår i denna situation,
som mer och mer berättigat. Det finns ingenting som kan rättfärdiga att han
hindras från att ha kontakt med omvärlden, och ännu mera så, när
representanterna ifrån den gamla staten och imperialismen, i samarbete med
råttorna i HOL, unisont utropar lögnhistorien om ”fredsavtal” finns det inget
rimligt motiv för dem att neka Ordförande Gonzalo att fritt uttala sig. Nej,
den enda anledningen varför de gör allt för att motsätta sig detta rättvisa krav
är att de inte kan låta honom uttala sig på grund av att han inte har något att
göra med deras lögnhistorier.

målningar i skolorna i San Miguel i Hua-
ncabamba.  Myndigheterna uttryckte se-
dan sin oro över det intensiva politiska
arbetet från PCP i staden. 102

Den 8 december 2002. En pluton av FBA
gick in i flera byar i distrikten San Miguel
i Huancabamba   och det genomfördes
massarbetet och man fick bidrag från
massorna. 103

Den 18 december 2002. FBA genomförde
väpnade agitation och propaganda med
målningar i provinsen Azangaro i depar-
tementet Puno. 104

En enhet ur Folkets Befrielsearmé.
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Den 15 november 2002. Bojkottaktioner
genomfördes av kombattanterna ur FBA
i distrikten San Juan Bautista i Huaman-
ga. 89

Den 16 november 2002. En pluton ur
FBA, sammansatt av 20 kombattanter
gjorde ett bakhåll mot de väpnade styrko-
rna i närheten av floden Janomente, i
provinsen La Mar, Ayacucho. En kapten
tillintetgjordes och fyra underofficerare
skadades. Aktionen genomfördes endast
några dagar innan de regionala valen ägde
rum. 90

Den 17 november 2002. Samma dag som
valet ägde rum genomförde FBA olika
bojkottsaktioner trots att reaktionen vid-
tog åtgärder och antal vallokalerna hade
minskats drastiskt. För att beskydda dem
mobiliserades 94 750 poliser i hela lan-
det och även de väpnade styrkorna ink-
lusive helikoptrar användes för att beva-
ka dem. Först kallade reaktionen till en
väpnad strejk i Partiets namn och den
lögnen fabricerades för att sedan säga att
den var ett misslyckande, därefter sade
en talesman från DINCOTE , ledning mot
terrorismen att det inte skedde någon sab-
otageaktion i landet och att allt var nor-
malt likaså sade de väpnade styrkornas
överbefälhavare. Men trots detta har de
inte kunnat tysta ner aktionerna som FBA
gjorde mot vallokalen i Caco Macay i
Pucallpa, i San Juan Bautista i Ayacucho.
I departementet Puno gjordes aktioner i
San Carlos del Pino . FBA gjorde ett ba-
khåll i Tambo Quimbiri i departementet
Ayacucho och ett annat i Sayapullo i de-
partementet La Libertad, och i departe-
mentet Trujillo blev chefen för de väp-
nade styrkorna och de polisära tvungna

att uttala sig om händelserna och säga
att allt var lugnt. 91, 92, 93, 94, 95.

Den 17 november 2002. På Stortorget i
Chichuay satte kombattanterna ur FBA
sju stora röda fanor med hammaren och
skäran upp. I de norra distrikten San
Miguel de Faique och Huarmarca i
provinsen Huancabamba utfördes väg-
gmålningar i tre skolor som användes som
vallokaler.. På samma sätt utfördes väg-
gmålningar i staden Piura, Huancabam-
ba, på de lokaler som dagen efter skulle
användas som vallokaler. 96

Den 20 november 2002. I Ayacucho,
Apurimac, genomförde 70 kombattanter
ur FBA en sabotageaktion mot en radio-
och telefonantenn, trots den hårda bev-
akningen. 97

Den 23 november 2002. I Trujillo, Otuz-
co, genomförde en kolonn ur FBA väp-
nade agitation och propaganda- aktioner
i staden och höll möte med massorna.
Därefter utfördes målningar i staden.
Slagorden som målades var bl. a “leve
marxismen-leninismen.maoismen,
gonzalos tänkande! Leve folkkriget!”.
Dagen efter vajade den röda fanan vid
sluttningen av bergen Chologday. 98

Den 25 november 2002. I samhället Lim-
inchayo i Ayacucho, vid alto Apurimac
dalen, genomförde 20 kombattanter ur
FBA en väpnad agitation och propagan-
da- aktion under 30 minuter, då de sam-
mankallade massorna och uppmanade
dem att fortsätta kämpa. 99

Den 24 november 2002. En pluton ur FBA
utförde en väpnad agitation och propa-
ganda- aktion i Limonchayo i departemen-
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Låt oss utveckla stödet för de politiska fångarna och krigsfångarna
som fortsätter kämpa i de Lysande Skyttegravarna av kamp!

Som vi nämnde tidigare har den gamla Peruanska staten, representerad först
av den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande Fujimoriregimen och
idag av den reaktionära Toledoregimen, spridit påståenden att Ordförande
Gonzalo skulle önska ett ”fredsavtal”, vilket inte är något annat än fullständig
kapitulation inför inhemsk reaktion och internationellt till imperialism. Dessa
lögnhistorier har de kokat ihop i samarbete med några motbjudande förrädare
som tidigare hade anknytning till PCP på olika sätt men som sålde sig för en
skål med grynvälling, allt detta under ledning av Yankee-imperialismens CIA.
Råttorna i HOL, har med assistans från den gamla staten, försökt uppträda
som om de representerar en majoritet av Partiets medlemmar, kombattanter
och massor. För det första är detta en omöjlighet eftersom att ta parti för HOL
innebär i sig själv att man inte har något att göra med Partiet längre; för det
andra är det absolut felaktigt att HOL skulle ha vunnit en majoritet av Partiets
medlemmar, kombattanter och massor och fått dem att överge Partiet, HOL
lyckades aldrig vinna en enda av Partiets ledande apparater, detta tack vare
hur Partiet mästerligt hanterade tvålinjerskampen och med blod och eld
tillintetgjorde deras smutsiga försök. Hur långt ifrån verkligheten sådana
påståenden är kan lätt ses om vi tar och ser på situationen i fängelserna, de
platser där HOL strukturerades och de enda platser där de kunde ställa upp en
relativt stor numerär kraft, till stor del genom att, i samarbete med torterarna
som agerar som fångvaktare, tvinga en del fängslade massor till lydnad.

Låt oss se på de siffror som har cirkulera i den reaktionära Peruanska pressen,
som till exempel i den tidigare nämnda tidskriften Caretas där, hänvisande
till ”hungerstrejken” det sägs”… 700 fångar runt om i landet deltar. 85 % av
dem är senderister, resten är från MRTA. De terroristfångar som inte anslöt
sig hungerstrejken är ungefär 1600”. För att illustrera tar vi detta exempel
för att visa hur absurt påståendet är att en ”majoritet av fångarna stöder HOL”:
85 % av 700 är 595; 595 + 1600 blir 2195, 595 är 27 % av 2195; så
enligtreaktionens egna siffror förkastar 73 % av fångarna lögnhistorien om
”fredsbrev”, och dess fortsättning med ”hungerstrejken” och med detta HOL
som helhet (notera att siffran 27 % är beräknad baserat på 2300 fångar, det
verkliga antalet är mycket större vilket innebär att procentsatsen som stöder
HOL är ännu mindre). Enligt reaktionens egna siffror sluter en överväldigande
majoritet led med Ordförande Gonzalo, Partiet och Folkkriget! Dessa är våra
kamrater, dessa är de politiska fångarna och de revolutionära krigsfångarna!



12

Den 28 oktober 2002. FBA genomför
flera bojkottaktioner i Puno och flera
kandidater varnades att inte ställa upp
annars skulle de tillintetgöras. 78

Den 29 oktober till 2 november 2002.
Stora konfrontationer mellan FBA och de
reaktionära väpnade styrkorna skakade
Satipo. Efter omringnings och tillintet-
görelsens kampanj Tormenta II där reak-
tionen använde element ur den Nationel-
la Polisens speciella operationsledning
för att genomföra folkmord mot stöd-
baserna i djungelområdena, tillämpande
att utrota allt och bränna allt och alla. De
polisära styrkorna förstörde 55 byggnad-
er i två folkkommittéer och fler detaljer
om hur det gick till tystades ner av den
reaktionära massmedian. De använde
helikoptrar och tungt artilleri till folk-
morden. De områden där gerillaktioner-
na ägde rum var San Martin de Pangoa,
provinsen Satipo, Junin och Partiet sva-
rade genom att tillämpa gerillataktiken att
gå runt dem och hitta den svaga punkten
för att slå ner dem och en stor del av mil-
itanterna, kombattanterna och massorna
retirerade från området och det lämnades
en kontingent för att hålla de tillbaka. 79

Den 1- 12 november 2002. FBA genom-
för en kampanj av målningar till stöd till
Folkkriget och till försvar av de politiska
fångarna och krigsfångarna i huvudsta-
den Lima i följande distrikt  Comas,
Punte Piedra, Villa el Salvador y San Juan
de Lurigancho. 80

Den 2 november 2002. FBA gjorde flera
gerillaaktioner i staden Satipo. 81

Den 6 november 2002. På valkontoret i
Pampas, huvudstaden i provinsen Taya-
caja i departementet Huancavalica, ut-
löste FBA  en bomb som en del av bojkot-
ten mot de regionala valen. Sprängladd-
ningen orsakade skador i dörren och fön-
sterrutorna i lokalen. Därefter utfördes
det väggmålningar. 82

Den 7 november 2002. Ett kompani ur
FBA,  60 kombattanter varav hälften var
kvinnor intar byn Tambo Pacocha i
provinsen Huanta i departementet Ayacu-
cho och kallade massorna till bojkott av
valen. Det genomfördes ett möte på Stor-
torget och det delades ut flygblad, man
varnade också den gamla statens repre-
sentanter att inte ställa upp i valet.
Liknande aktion gjordes i Pampamaco-
cha. Efter de händelserna erkände
självaste inrikesminister att FBA hade
gjort flera bojkottaktioner i departement-
en; Junin, Ayacucho och Huancavelica
under de första veckorna av november.
83, 84, 85

Den 12 november 2002.  I staden Trujil-
lo genomförde FBA bombningar som en
del av valbojkotten när kandidaterna höll
ett appellmöte på Stortorget. 86

Den 15 november 2002. FBA genom-
förde ett bakhåll mot de polisära styrko-
rna vid floden Yanamonte i provinsen La
Mar departementet Ayacucho. En officer
dog och andra blev skadade. 87

Den 15 november 2002. Som en del av
bojkotten, gjorde FBA väpnade agitation
och propaganda med målningar i San
Miguel i Huancabamba. 88
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Enligt den gamla statens lagar är ”ursäktande av terrorism” ett brott. Detta
innebär att alla uttryck för åsikter som pekar på rättfärdigheten av, eller på
något sätt visar solidaritet med, det Peruanska folkets kamp under ledning av
PCP, är förbjudna och straffbara. Detta visar klart att allt prat om åsikts- och
yttrandefrihet är ett billigt skämt i Peru. I den gamla staten har bara de
härskande klasserna, byråkratbourgeousien och godsägarna, rätten att yttra
sin åsikt. Den nya lagen som de kallar ”lagen mot vandaler” och med vilken
de försöker ta tillbaka demonstrationsfriheten är en annan utveckling av deras
repressiva kampanj för att försöka trycka ner massornas växande kamp. Detta
betyder att det är väldigt svårt att erhålla information om vad som sker i
fängelserna, särskilt eftersom Toledo konstant försöker dölja sin folkmördande
pro-imperialistiska kärna bakom all sorts ”humanistisk” mundiarré. Ett
exempel på hur de agerar är att det är omöjligt att få en exakt siffra på hur
många de fängslade för ”terrorism” är, i exemplet ovan är 2300 nämnt, vid
andra tillfällen säger de 3000, tidigare 5000 etc. Reglerna de säger sig tillämpa
på de dömda för ”terrorism/förräderi mot fäderneslandet” tillämpas på ett
mycket godtyckligt sätt; eftersom de fångar som tillhör HOL ges fördelar
(bättre mat, tid tillsammans, de blir inte torterade, och så vidare) som belöning
för deras förräderi; för de fångar som sluter led med Ordförande Gonzalo,
Partiet och Folkkriget, som vi nämnt tidigare så är det här den överväldigande
majoriteten, är reaktionens fängelser rena koncentrationsläger: de utsätts för
systematisk tortyr (både fysiskt och psykiskt), får olämplig föda, de blir
samlade i minimala celler med britsar utan lakan och utan tillgång till rinnande
vatten och lämpliga sanitära anrättningar, de ges inte den medicinska
behandling de behöver och så vidare, till råga på allt blir deras släktingar
trakasserade och deras möjligheter att kommunicera med omvärlden blir
mycket begränsade. Men kamraterna fortsätter obevekligt att bekämpa
imperialismen, revisionismen och reaktionen och genom deras kamp
förvandlar de reaktionens svarta fängelsehålor till Lysande Skyttegravar av
kamp, de knäböjer inte inför den folkmördande reaktionens politik utan håller
Ordförande Gonzalos flammande fana högt.

De politiska fångarna och krigsfångarna förblir fasta i Ordförande Gonzalo
som den Store Ledaren för Partiet och Revolutionen; precis som han
representerar och leder Partiet som helhet, leder och representerar han också
dem och deras kamp; följaktligen är ett försvar av Ordförande Gonzalo ett
försvar av alla de politiska fångarna och krigsfångarna, således blir att försvara
dem en del av kampen för att försvara Ordförande Gonzalos liv.
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manstötningar mellan kombattanter av
FBA och den nationella polisära styrkor-
na i Chilchir, provinsen Huamachuco
departementet La Libertad. 65

Den 11 september 2002. Med anlednin-
gen av 10 årsdagen av Ordförande
Gonzalos Tal satte kombattanterna ur
FBA upp fyra stora fanor med hamnaren
och skäran i distriktet Concepcion,
provinsen Vilcashuaman i departement-
et Ayacucho. Dessutom spreds flygblad
med Leve Ordförande Gonzalo, Leve
Perus Kommunistiska Parti.66

Den 15 september 2002. FBA kon-
fiskerade en stor mängd sprängmedel,
142 lådor dynamit, 50 säckar krut och 12
lådor stubintråd i Chongoyape i departe-
mentet Chiclayo. 67

Den 15 september 2002. 20 kombattan-
ter ur FBA går in i byn Ponunpuari vid
floden Ene.  De gjorde massarbete och
pratade om den roll yankeeimperialismen
spelar och den antiimperialistiska ka-
mpen i världen. Dessutom konfiskerades
det förnödenheter. 68

Den 17 september 2002. FBA krossade
totalt den reaktionära väpnades styrkors
omringning och tillintetgörande kampanj
kallad ”Tormenta 2002” där en kommen-
dant dog vid aktionen. 69

Den 29 september 2002. Det genom-
fördes en sabotage aktion mot företaget
Technit (ett stort gasverk) i provinsen
Huamanga i departementet Ayacucho.
Vid aktionen spreds det flygblad och ett
brev där Partiet varnar företaget för de
hot man utsatt arbetarna där för, om inte

upphör att förtrycka arbetarna kommer det
utföras fler aktioner riktade mot dem. 70

Den 30 september 2002. Bara 600 km
från huvudstaden genomfördes geril-
lastrider mot de reaktionära väpnade
styrkorna. Denna aktion genomfördes av
FBA. 71

Den 1 oktober 2002. FBA gjorde ett an-
grepp mot militärbasen Boca Tsomabe-
ni. 72

Den 5 oktober 2002. Kombattanterna ur
FBA genomförde en aktion av väpnad
agitation och propaganda där det målades
slagord som Leve för Ordförande Gonza-
lo och för Perus Kommunistiska Parti i
byn Chumpi i departementet Ayacucho.73

Den 6 oktober 2002. Konstanta samman-
stötningar mellan FBA och den reaktion-
ära armén, där en soldat dog och 8
skadades. Detta ägde rum vid floden Ene,
i dalen Apurimac.74

Den 10 oktober 2002. FBA genomförde
ett bakhåll i distriktet Canchabamba i
departementet Huanuco. Just då partiet
Peru Posible höll ett kommunalt möte.75

Den 24 oktober 2002. I Tingo Maria i
departementet Huanuco hissade kombat-
tanter ur FBA en stor röd fana med ham-
naren och skäran. 76

Den 24 oktober 2002. Ett tjugotal ko-
mbattanter ur FBA går in i byn Alto Ana-
pati distriktet San Martin de Pangoa och
gör väpnad agitation och propaganda och
håller ett stort möte med befolkningen på
Stortorget. 77

58

Låt oss fortsätta utveckla kampanjen för att försvara Ordförande
Gonzalos liv!

Var och en som stöder den Peruanska revolutionen och den proletära
världsrevolutionen försvarande principen att det är rätt att göra uppror
måste höja sin röst och anta ansvaret för att Försvara Ordförande Gonzalo.
Den Internationella Nödkommittén för att försvara hans liv måste reaktiveras
fullständigt och nytt arbete måste öppnas på alla platser där det ännu inte
existerar. Endast genom kamp har Ordförande Gonzalos liv blivit försvarat
tills idag, huvudsakligen genom kampen utkämpad av PCP med Folkkrig
som dess huvudsakliga kampform och också genom kampen utkämpad av
det internationella proletariatet och världens folk. Endast med oavbruten
oförsonlig kamp mot imperialism, reaktion och revisionism kan vi fortsätta
försvara hans liv; vi återförsäkrar oss här idag ännu en gång i vårt högtidliga
löfte att försvara Ordförande Gonzalos liv vilket priset än må vara. Vi manar
alla att göra detsamma.

FÖRSVARA ORDFÖRANDE GONZALOS LIV!

STÖD DE POLITISKA FÅNGARNAS OCH KRIGSFÅNGARNAS KAMP!

VI KRÄVER ATT ORDFÖRANDE GONZALO PRESENTERAS LIVE I
DIREKTSÄNDNING OFFENTLIGT INFÖR NATIONELL OCH
INTERNATIONELL MEDIA OCH KAN GÖRA ETT UTTALANDE!

FOLKRÖRELSEN PERU (MPP)
april 2002.
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Den 28 juli 2002. FBA genomförde i de-
partementet Piura under nationaldagen
målningar i olika skolor, det hissades upp
röda fanor och det gjordes flera bojkot-
taktioner. 55

Den 28 juli 2002. I Satipo tillfångatog
FBA ett tjugotal soldater ur de reaktion-
ära väpnade styrkorna utan ens avlossa
ett enda skott. Kamraterna tog ifrån dem
deras vapen och hade ett möte med dem,
sedan frisläpptes de. En sådan aktion tjä-
nar till att undergräva de reaktionära väp-
nade styrkorna och vinna stöd från en stor
del av deras soldater, vilka ursprungligen
är bönder. 56

Den 28 juli 2002. Vid en aktion tog FBA
över en stad i departementet Puno med
ca 25 000 invånare och gjorde en sabo-
tageaktion mot ett högspänningstorn. 57

Den 30 juli 2002. FBA genomförde geril-
laaktioner i Cabana departementet An-
cash. 58

Den 2 augusti 2002. I distriktet Vischon-
go provinsen Vilcashuaman, departemen-
tet Ayacucho befinner sig ronderos i panik
efter de framsteg som Folkkriget uppnår.
FBA genomförde flertaliga banderol-
luppsättningar i Ocros, Cruz Pata och
nära Nunuhuayco. 59

Den 4 augusti 2002. FBA gjorde en till-
intetgörelse aktion mot två representan-
ter av den gamla staten, medlemmar av
Toledo-gruppen i Canchabamba departe-
mentet Huanuco och själva borgmästaren
erkände att han hade fått flera varningar
av PCP att inte ställa upp i valet. Detta
visar hur den Nya Makten bredder ut sig

i centrala områden i Peru. 60

Den 5 augusti 2002. I departementet
Loreto gjorde FBA flera väpnade agita-
tion och propaganda- aktioner i koordi-
nation  med arbetarnas demonstrationer
i området. Arbetarna från  Toledos pro-
jektprogram gjorde målningar med ham-
maren och skäran och skrev slagord med
sina dagskrav i olika lokaler som den re-
gionala Administrationens kontor i Lore-
to, Kommunal utvecklingskontoret och
andra kontor från den gamla statens my-
ndigheter. 61

Den 8 augusti 2002. En aktion av väp-
nad agitation och propaganda genom-
fördes av FBA, där det målades slagord
som, Leve Ordförande Gonzalo, Leve
Perus Kommunistiska Parti och Leve
Folkkriget, på väggarna på det Kommu-
nala Administrationsrådet mitt i staden i
departementet Loreto trots att efter de
konstanta aktionerna som genomförs i
området anlitade 56 vakter för att beva-
ka byggnaden dygnet runt .62

Den 9 augusti 2002. Sammanstötningar
mellan kombattanter ur FBA och de reak-
tionära styrkorna ägde rum i Apurimac i
departementet Apurimac . En soldat ur
de reaktionära styrkorna dog vid anfall-
et. 63

Den 28 augusti 2002. FBA går in i byarna
Atacocha och San Pedro de Cachi i Ay-
acucho och hade ett möte med invånarna
som kallades till att inkorporera sig i
Folkkriget och det konfiskerades
förnödenheter och mediciner. 64

Den 2 september 2002. Det skedde sam-
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ANDRA INLÄGGET AV MPP PÅ DEN GEMENSAMMA AKTIVITETEN
MED TKP(ML), 20 APRIL, 2002:

Proletärer i alla länder, förena er!

Ingenting kan stoppa den kraftfulla utvecklingen av Uppbyggandet av
Maktens Erövring i hela landet!

”Vissa ledare, kadrer eller militanter kanske saknas eller till och med
försvunnit, men även med den enorma smärtan och bestörtningen som detta
orsakar oss, är det Partiets plikt och skyldighet att fortsätta dess obevekliga
strid, även om bara en fraktion eller i sista ögonblicket endast en Kommunist
kvarstår, måste de fullgöra sin roll, kämpande för att höja, om nödvändigt,
allting igen och bättre, till och med mer så med en oövervinnelig och
allsmäktig ideologi, ett proletariat och massor som skapar allting, kommer
revolutionen av nödvändighet att avancera och segra.”

Mot den Landsutförsäljande och Folkmördande Diktaturen, Framhärda i
Folkkriget!

PCP CC (mars 1995)

I december 1992 sa Gordon McCormick, på den tiden en framstående analytiker
på Yankee-imperialismens Försvarsdepartementet: ”Den Lysande Stigen är som
ett lokomotiv på räls… allt de behöver göra för att vinna är att fortsätta göra vad
de har gjort fram tills nu”. Detta uttalande, även om det är gjort av en representant
för Yankee-imperialismen, innehåller en djupgående sanning: avgörande är att
hålla fast vid revolutionens kurs, att Folkkriget fortsätter på den av vår Anförare
Ordförande Gonzalo fastslagna vägen. Det som garanterar revolutionens kurs är
den hjältemodiga kombattanten, Perus Kommunistiska Parti vägledda marxismen-
leninismen-maoismen, gonzalos tänkande, huvudsakligen gonzalos tänkande.
Under de nästan 22 år av Folkkrig som förflutit har Partiet visat oräkneliga gånger
att det kan navigera de mest turbulenta vatten; speciellt Partiet och dess
Centralkommitté iden komplexa och svåra situationen av kröken som uppkom
med gripandet av Ordförande Gonzalo har visat genom att mästerligt tillämpat
gonzalos tänkande som är att lösa alla de nya problem som uppkommer under
Folkkrigets  ohejdbara marsch, återbekräftande den maxist-leninist-maoistiska
principen att befälet aldrig dör. Partiet har en erkänd och bevisad ledning härdad
i Ordförande Gonzalos avbild och liknelse, med politiken som befäl, orubbligt
enade kring Partiets EnhetsBas, fast i att när en gång fanan hissats kan den aldrig
halas; nyckeln varande ledningen, är segern garanterad.
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er om att PCP gjorde stora massmobilis-
eringar i flera universitet i olika städer;
San Marcos i Lima , i Ucayali, Huanuco,
Ayacucho, Juliaca och i Cerro de Pasco.
37, 38, 39, 40, 41, 42

Den 15 juni 2002. FBA gjorde målnin-
gar i Santa Maria del Valle, Taruca, Taul-
ligan, Casha och på andra områden i de-
partementet Huanuco. Vid området
Monzon har enligt uppgifter i den reak-
tionära pressen minst 10  ungdomar mel-
lan 12 och 25 år inkorporerat sig till FBA.
43, 44, 45, 46

Den 19 juni 2002. En seger uppnåddes
mot inringnings och tillintetgörelsefält-
tåget i området Oreja de Perro, Ayacu-
cho, Apurimac och i Cusco. Enligt mass-
media flydde de väpnade styrkornas trup-
per som höns från FBA’s attacker. De
reaktionära väpnade styrkorna blev tvun-
gna att evakuera i
helikoptrar och de
stora antal
skadade skickades
till olika militära
sjukhus i hem-
lighet. Det visades
inga rapporter om
antal sårade och
döda. 47, 48, 49

Den 5 juli 2002.
FBA tillintetg-
jorde sju ronderos
ca 12 km ifrån Au-
cayacu  i departe-
mentet Huanuco.
50

Den 6 juli 2002.

FBA går in i staden Cabanilla departe-
mentet Puno och hissade en röd fana med
hammaren och skäran och ropade slagord
för Folkkriget. Det genomfördes också en
sabotageaktion mot elnätet. 51

Den 23 juli 2002. I departementet Piura
genomförde FBA en massiv kampanj
under hela månaden, och gjorde flera
målningar i distrikterna Huarmaca och
Huancabamba. 52, 53

Den 27 juli 2002. FBA gjorde olika
bojkottaktioner mot flera reaktionära
politiska lokaler av den gamla staten  i
departementet Piura och det lämnades
flygblad med hammaren och skäran. De
reaktionära representanterna av den gam-
la staten varnades att inte ställa upp i val
och massorna uppmanades att bojkotta
valen. 54

Kombattanter ur FBA. I bakgrunden en röd fana i en Öppen
Folkkommité.
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I Peru finns en revolutionär situation i växande utveckling!

När den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen (HOL)
spred sina revisionistiska luntor, påstod de att ”byråkratkapitalismen är
levnadsduglig” för att förneka existensen av en revolutionär situation i landet.
Den krossande verkligheten var en annan, byråkratkapitalismen sjönk djupare
och djupare i sin allmänna kris. För det peruanska folket betydde detta mer lidande
och hunger, samtidigt såldes landet ut i en omfattning aldrig skådad tidigare. Idag
är situationen för folket ännu värre.

I en nyligen publicerad undersökning gjord av Nationella Institutet för Statistik
och Information (INEI), ett av den gamla statens organ, lever mer än 21 miljoner
peruaner, det är ungefär 85% av befolkningen, under den officiella
fattigdomsgränsen, 14 600 000 lever i fattigdom och 6 513 000 lever i extrem
fattigdom (se ”Nationella undersökningen av Hem Rörande Levnadsförhållanden
och Fattigdom” utdrag publicerat i La Republica den 12 april). Enligt samma
undersökning har antalet peruaner som lever i fattigdom ökat med 7,1% sedan
1997 och sedan år 2000 har den extrema fattigdomen ökat med 4,5%. Situationen
är värst för bondebefolkningen: 51,3% av landsbygdsbefolkningen lever i extrem
fattigdom. Alla detta är  officiella siffror från den gamla peruanska staten som är
berömd för att manipulera siffror som det passar dem (vilket till exempel var
fallet med tillväxtsiffrorna under 1990-talet), detta betyder att man måste utgå
ifrån att dessa är grova underskattningar.

Vad statistiken visar är det numeriska uttrycket av den allmänna krisen i vilken
peruanerna lever, alla motsättningar skärps: den nationella industrin, och med
den, den  nationella bourgeoisien, blir krossade av vad som åläggs dem av
imperialisterna och ATPA (ett system av tullättnader för den andinska regionen i
deras handel med Förenta Staterna), vilket Toledoregimen hävdar skall rädda den
nationella industrin, kommer bara göra rum för ännu större imperialistisk dominans
av landet och kommer bara en handfull utländska och inhemska blodsugare till
gagn. Arbetarklassen blir våldsamt utsugna, de flesta måste ha mer än ett jobb för
att överleva och ändå är inte inkomsten tillräcklig, mot detta gör arbetarklassen
motstånd, vilket uttrycks i strejker och omfattande konfrontationer med den gamla
statens repressiva organ.  Utsugningen genom arrende och ocker blir värre och
värre, bondemassorna kan knappt hålla sig vid liv, jordbrukets armod och dess
efterblivenhet, med de av den semifeodala situationen satta villkoren, är det som
får den extrema fattigdomen att konstant öka för bondemassorna. De oberoende
producenterna och handlarna krossas till fördel för det byråkratkapitalistiska
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denter.20

Den 18 april 2002.  FBA’s kombattanter
genomförde ett framgångsrikt sabotage
mot ett högspänningstorn i staden Trujil-
lo. Detta lämnade hela staden mörklagd
under en period av 50 minuter.21

Den 24 april 2002. Kombattanter ur FBA
genomförde ett sabotage mot ett högspän-
ningstorn som ger elektricitet till Justitsi-
eministeriets lokaler och Högsta Doms-
tolen i huvudstaden Lima; lokalerna i frå-
ga var utan ljus i en timme.22

Den 24 april 2002. En bataljon ur FBA
höll ett möte med ungdomen i staden
Huarcatán för att mobilisera dem ideolo-
giskt och politiskt. Staden är belägen
mellan Ayacucho och Huancavelica och
senare konfiskerades förnödenheter och
småboskap.23

Den 1 maj 2002. FBA tillintetgjorde en
kollaboratör till de reaktionära väpnade
styrkorna i distriktet Olmos, slagord var
också målade till stöd för folkkriget i
zonerna Racalí, Palo Blanco och Chapa-
la.24, 25, 26, 27

Den 1 maj 2002.  I staden Huanchaco
departementet La Libertad gjorde FBA
ett sabotage mot ett högspänningstorn.
Och det konfiskerades pengar från myn-
digheterna. 28

Den 3 maj 2002. Som en av formerna för
FBA att skaffa vapen, konfiskerades va-
penmateriel från en borgmästare i distrik-
tet José Crespo Castillo.29

Den 13 maj 2002. Kombattanterna ur

FBA detonerade en bomb vid Högsta
Domstolen i staden El Tambo i Huan-
cayo, departementet Junin. 30

Den 13 maj 2002. Vid en koordinerad
aktion genomförd med bönderna i depar-
tementet  Pasco blockerades huvudvägen
och FBA gjorde sabotage mot ett hög-
spänningstorn och det orsakade att ett
gruvföretag i området inte fick elektric-
itet 31

Den 18 maj 2002. Det skedde samman-
stötningar mellan FBA och de reaktion-
ära väpnade styrkorna under en omring-
nings och tillintetgörelsefälttåg som reak-
tionen utförde mot stödbaserna i djungeln
i Panoga , departementet San Martin. 32

Den 18 maj 2002. FBA genomförde ak-
tioner i distrikten San Martin del Valle
och i Churubamba departementet Hua-
nuco. Kombattanterna hissade upp röda
fanor med hammaren och skäran, det
skrevs slagord på vägarna,  det delades
ut flygblad där myndigheterna hotades
och det gjordes massarbete med be-
folkningen. 33

Den 20 maj 2002.  FBA genomförde
aktioner i Olmos Lambayeque och Hua-
rmaca i Piura där det gjordes målningar
och fyra kollaboratörer till den gamla
staten varnades. 34, 35

Den 28 maj 2002. En sammanstötning
med de reaktionära styrkorna i sina he-
likoptrar i provinsen Huanta i departe-
mentet Ayacucho, där två reaktionära sol-
dater skadades allvarligt. Aktionen
genomfördes av kombattanter ur FBA.36

Den 30 maj 2002.  Det kommer rapport-

61
UTTALANDE FRÅN FOLKRÖRELSEN PERU

monopolen, vilket massorna motsätter sig, kampen som förs gatuförsäljarna
är en del av detta. Utbildningssystemet är i kris, lärarna är fullständigt
underbetalda, det är vanligt för en  lärare att tjäna mer pengar på sitt extrajobb
än från sitt eget yrke och eftersom produktionen i landet är så fullständigt
efterbliven, saknar många av de utexaminerade möjlighet att få ett jobb.
Toledoregimens cyniska jonglerande med siffror och pratet om ”prioritering
av utbildning” betyder ingenting mer än demagogi, för det första har de ej
ökat budgeten för utbildningsministeriet, utan bara fördelat utgifterna för
olika ministerier på ett annat sätt, för det andra har de inte kommit med
något konkret nytt förutom att be imperialismen att bekosta några projekt
för att visa upp. Detta ger några exempel på varför massorna, ”de där nere”,
inte kan leva under detta system och hur deras situation blir allt värre för
varje dag, och därför ser vi hur det första kriteriet för en revolutionär situation
i växande utveckling existerar.

I den härskande klassen, byråkratkapitalisterna och godsägarna, tornar problemen
upp sig mer för varje dag. Motsättningarna skärps och de kan inte finna en lösning.
Gruppen som tidigare var tätast knuten till Fujimori och Montesinos orsakar
problem för den nya regimen, och så även fascisten folkmördaren Alan Garcia;
det enda som enar dem är kampen mot Folkkriget men även i detta har de
motsättningar om hur man skall best bekämpa det. ”Lösningen” som Toledo
presenterat, ”yankeen med indianmössa”, är en för varje dag större imperialistisk
utsugning av landet och folket; han har rest runt som en månglande dörrknackare
och sålt Peru till högstbjudande, tiggande imperialisterna att suga ut landet mer.
Han har inga egna lösningar till den gamla statens problem , vi kan se detta i hur
Yankee-imperialismen nu har ordnat så att deras torped Jeffrey Sachs, förre detta
”rådgivare” till den fascistiska Fujimoriregimen, skall vara den som personligen
ser till att Yankee-imperialismens direktiv utförs till punkt och prickar. Den
reaktionära Toledoregimen visar sig som den mest öppna pro-imperialistiska
regimen i Perus historia, den har inga nya lösningar, den har redan genomgått en
större regeringskris med flera sparkade ministrar som resultat, och det är en
historisk omöjlighet att blåsa nytt liv i byråkratkapitalismen, så det är omöjligt
för dem att lösa sina problem, ännu mer när de möter et marxistiskt-leninistiskt-
maoistiskt, gonzalos tänkande Folkkrig, vilket krossar alla deras
kontrarevolutionära planer, deras problem blir större för varje dag; så det är
omöjligt för den härskande klassen, ”de där uppe”, att fortsätta styra som tidigare,
så är även det andra kriteriet uppfyllt för existensen av en revolutionär situation i
växande utveckling.
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Bush´s besök i Peru sprängde kombattan-
ter ur FBA sex till bomber i områdena
San Juan de Lurigancho och El Augusti-
no i huvudstaden Lima, rakt framför
näsan på de fascistiska väpnade styrkor-
na. Bomben exploderade timmar före
Bush´s ankomst.12

Den 24 mars 2002. I staden Trujillo
gjorde kombat-
tanter ur FBA
aktioner i norra
stads centrum
och det ex-
ploderades 13
dynamitgubbar
dagen då Bush
besökte Peru.13

Den 28 mars
2002. Ett ko-
mpani ur FBA
förflyttade sig
in i byn Tayaca-
ja och genom-
förde väpnad
agitation och
propaganda .
Byn är belägen
880 kilometer
syd om staden
Huancavelica. Efteråt konfiskerade de
förnödenheter, kommunikationsutrust-
ning, kläder och medicin.14

Den 31 mars 2002. Ungefär 560 kilome-
ter in i motorvägen Marginal i Aucayacu,
tillintetgjorde kombattanter ur FBA två
tjallare som arbetade tillsammans med
den peruanska reaktionen och de reak-
tionära väpnade styrkorna.15

Den 2 april 2002. Ett kompani ur FBA
gick in i samhället Quillana, i distriktet
Chavinillo, beläget 8 timmar från Hua-
nuco, och tillintetgjorde en kollaboratör
till de reaktionära väpnade styrkorna.16

Den 10 april 2002. Bombning av stadens
Justitsiepalats, i centrum av staden Cus-
co. Framgångsrik aktion genomförd av

FBA´s kombat-
tanter.17

Den 12 april
2002. I depar-
tementet San
Martin attack-
erade kombat-
tanter ur FBA
en polispatrull
som hade ansv-
aret för
knarkhandeln i
staden. Sex
grisar sattes ur
spel.18

Den 14 april
2002.  Spräng-
laddningar ut-
placerade av
FBA mot den

reaktionära armén exploderade i byn
Llaymucha i departementet Ancash.19

Den 17 april 2002. I departementet Ju-
nin genomförde kombattanterna ur FBA
en väpnad agitation och propaganda- ak-
tion, hållande möten med byborna, i syn-
nerhet ungdomarna; lärande dem Parti-
ets politik, på detta sätt mobiliserades de
ideologiskt och politiskt så att de också
ska kämpa för sina rättigheter som stu-

Billbomberna utanför yankee-ambasaden i Lima.
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Alltså, med en revolutionär situation i växande utveckling; i ett panorama
där revolution är den huvudsakliga tendensen i världen och en ny stor våg
av proletär världsrevolution har börjat utvecklas, är de objektiva
förutsättningarna för Folkkrigets seger utmärkta.

Maktens erövring byggs upp över hela Peru!

Lögnhistorien om ”pacificeringen” är fullständigt krossad. Överallt  bekräftar
fakta Folkkrigets framsteg. Ett lysande exempel är den magnifika aktionen som
utfördes av en specialtruppstyrka ur Folkets Befrielsearmé (FBA), allomfattande
ledd av Partiet, förra månaden mot Yankee-imperialismens ambassad i Lima och
de kompletterande aktionerna som utfördes under folkmördaren Bush besök i
staden.

Som en del i den psykologiska krigföringen, vilken är en viktig och fullständig
del i Yankee-imperialismens strategi av ”lågintensitetskrig”, i vilken fabricerande
av lögner  o.s.v. är en del för att manipulera folket och demoralisera ”de subversiva
styrkorna”, har reaktionen försökt måla upp aktionen mot ambassaden som riktad
mot köpcentret ”El Polo”. Partiets aktion var inte riktad mot något köpcentra,
inte ens talesmän för Yankee-imperialismen, eller deras lakejer i propagandaorgan
som tv-kanalen CNN, har hävdat detta, det har varit klart från början att den
krossande attacken var riktad mot Yankee-imperialismens ambassad. Hur absurda
uttalandena är har visats av flertaliga fakta: bilen var placerad ett fåtal meter från
huvudingången till ambassaden, videon som reaktionen själv hävdar visar när
bomben placerades var filmad av ambassadens kameror, och än mer, varför skulle
annars agenter från FBI och ATF direkt leda operationer med syftet att arrestera
de som utförde aktionen? Dessutom, detta är viktigt att understryka; Yankee-
ambassaden i Lima är ett legitimt militärt mål i enlighet med de internationella
lagarna om krigföring, eftersom den fungerar som en underrättelsecentral och
stab för de reaktionära styrkorna i deras kontrarevolutionära krig, och i enlighet
med detta är den gamla staten ansvarig för eventuella civila förluster eftersom
den har placerat ett militärt mål bland civil bebyggelse. Därför är försöken att
måla upp Partiets aktion som ”blodtörstig” och kallande den ”terroristisk” inget
annat än del av deras psykologiska krigföring.

Aktionen var en del av Partiets kampanj mot imperialismen, huvudsakligen
Yankee, och under folkmördaren Bush besök i Lima utfördes flertaliga aktioner,
detta trots att regimen placerat ut 22000 poliser, 2000 marinsoldater, ett hemligt
antal agenter ur CIN och DIRCOTE (”Antiterrorist direktionen”); luftspaning av
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provinsen La Mar och konfiskerade
förnödenheter och boskap. 2

Den 25 december 2001. I byn Racali i
Chiclayo, tillintetgjorde kombattanter ur
FBA en fiende till folket som efter up-
prepade varningar insisterade i sin väg-
ran att lämna tillbaka pengarna som hon
stulit från folket. 3

Den 27 december 2001. En pluton ur
FBA tog, under tre timmar, i besittning
lägret för det Nationella Systemet för
Underhåll av Landsvägar, i distriktet Ol-
mos, departementet Chiclayo; och kon-
fiskerade dynamit och förnödenheter. 4

Den 11 januari 2002. I distriktet Olmos,
distriktet Chiclayo, tillintetgjorde FBA-
kombattanter en rondero [en medlem av
paramilitära stödstyrkor - övers. anm.],
som var en nära kollaboratör till polisen
och de reaktionära väpnade styrkorna.5

Den 14 januari 2002. Ropande slagord,
förflyttade sig en bataljon ur FBA i dis-
triktet Huachocolpa, Ucuchupampa och
konfiskerade medicin, tre tunga lastbilar
och tre lätta lastbilar. Med konfiskeran-
det av lastbilarna kunde de senare röra
sig vidare till vårdcentralen i byn San
Antonio och de konfiskerade mer medi-
cin, förnödenheter och kommunikation-
sutrustning.6

Den 16 januari 2002. Kombattanter ur
FBA saboterade ett högspänningstorn i
Paramonga, beläget 15 kilometer från
landsvägen som går in i Pativilca- Cajata-
mbo.7

Den 14 februari 2002. Som en gerillaak-

tion placerade FBA en bomb i den reak-
tionära arméns kvarter i Tarapacá, depar-
tementet Tacna. Skapande en väldigt
kraftfull explosion på ett 300 meter brett
område.8

Den 23 februari 2002. I distriktet Ayna,
departementet Ayacucho, 345 kilometer
sydost om Lima, genomförde ett kompani
ur FBA en aktion av väpnad agitation och
propaganda hållande ett möte med bybor-
na, förklarande för dem den ekonomiska
situationen i landet att det är kris och hur
det ger mer fattigdom och förtryck. En
konfiskering av förnödenheter gjordes
också.9

Den 15 mars 2002. Som en del av ak-
tionen av selektivt tillintetgörande av rep-
resentanter från den gamla ordningen,
blev San Miguel de Enes borgmästare
varnad att han skulle sluta med hans kon-
trarevolutionära arbete som en lakej till
reaktionen, om inte, så skulle han bli till-
intetgjord, och han sprang ut ur staden,
precis som tre andra lokala borgmästare.10

Den 21 mars 2002. Med anledning av
Bush´s besök i Peru genomförde kombat-
tanterna i FBA en framgångsrik aktion
slående mot Yankee- imperialismen plac-
erande två bilbomber nära Förenta Stater-
nas ambassad i själva Limas centrum där
nio individer ur reaktionen föll. Denna
aktion har överväldigat hela landet, åter-
ljudit runt om i världen och visat
folkkrigets oövervinnelighet. Olika måln-
ingar med slagord har också gjorts mot
Bush´s besök i Lima och runt om i lan-
det.11

Den 24 mars 2002. På själva dagen för
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2 MIG 29 jaktplan och en polishelikopter; 2 fregatter utanför kusten; hela
armén  och flygvapnet i beredskap, och; Yankees med 500 egna Secret
Service agenter liksom ett hemligt antal agenter på motorcyklar och i bilar
med videokameror, och ett högteknologiskt AWAC spaningsflyg. Detta
visar hur Partiet och Specialtruppstyrkan från FBA kan röra sig utan problem
i den starkaste fästningen reaktionen har, i högborgen av vit terror, den
gamla statens huvudstad. Partiet och FBA kan endast göra detta med
massornas stöd, därför de rör sig som fisken i vatten bland dem. Därför kan
vi se, om vi tittar på helheten av aktionerna som Partiet har genomfört
nyligen, inklusive till exempel den massiva kampanjen av målningar med
slagorden ”Yankee Go Home!” och stödet för det Afghanska folket som
skakat staden, hur Partiet går framåt i förberedelserna för upproret i städerna.

Men även om städerna är ett nödvändigt komplement, är landsbygden det
huvudsakliga, och det är där vi kan se hur den nya makten lyser inför världen; hur
den röda fanan vajar öppet och trotsigt i de Öppna Folkkommittéerna, som är
delar av Revolutionära Stödbaser. Över allt lyser den Huvudsakliga
Regionalkommittén som ett lysande exempel; tidigare försökte imperialismen,
revisionismen och reaktionen föra fram att ”PCP var slagna i Ayacucho” men så
har aldrig varit fallet och nu är de tvungna att äta sina svarta spyor varje dag.

I sin desperation när man möter Folkkrigets framgångar försöker reaktionen att
återta förlorade positioner och för det har man beslutat om ett antal åtgärder,
bland dem ”en nyligen framlagt lagförslag för effektivare koordination av
terroristfall” med många olika delar, men deras viktigaste åtgärd är förflyttningen
av mer militär trupp för att bekämpa Folkkriget. Med detta ändamål har de redan
bestämt om etableringen av fem militära baser i den 2:a militära regionen och det
har blivit omnämnt att två eller fler kommer upprättas i Alto Hullaga och att de
kommer etablera nya ”Antidrog” PNP(Perus Nationella Polis)bas i Pichay; de
har redan skickat manskap från polisen till Alto Hullaga, Ayacucho och de centrala
djungelområdena för att mångdubbla antalet patruller med stöd av DIRCOTE
där, i de nämnda zonerna har de även installerat ”freds och
utvecklinskommisionärer” och de förstärker  ”självförsvarskommittéerna”
(rondas) med stöd av armen och polisen, dessutom har de gått ut med att de skall
ge impuls till  så kallade ”stadsrondas”. Toledo själv uttalade, framför sin herre
Bush, nationell och internationell media att den gamla staten skall tredubbla sin
”antiterrorist”budget. Förutom allt detta kommer de introducera ett nytt system
för att belöna tjallare, vittnens identitet skall hållas hemliga o.s.v. och de kommer
”påkalla den juridiska makten och åklagarmyndigheten att tillämpa
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December 2001- oktober 2002. Ett urval av de
aktioner som publicerats i den reaktionära
pressen
Den 3 december.
2001. Som en del
av firandet av
O r d f ö r a n d e
G o n z a l o s
f ö d e l s e d a g
genomförde ko-
mbattanterna ur
Folkets Befri-

elsearmé (FBA) ett sabo-
tage, vältande ett hög-
spänningstorn nära
bosättningen ”Juan Velas-
co Alvarado” i distriktet
Ricardo Palma, provinsen
Huarochirí. 1

Den 20 december 2001.
Ett kompani ur FBA gick
in i provinsen Huanta,
belägen ungefär 110 kilo-
meter sydost om staden
Huamanga, i departemen-
tet Ayacucho och, i ett
bakhåll, tillintetgjorde ett

underbefäl ur PNP (Perus ”Nationella”
Polis) och sårade ett annat befäl. Efteråt
drog sig kombattanterna tillbaka till

Trotts att
reaktionen
bygger murar,
minerar och
lägger
taggtrådsmattor
runt
högspänningstornen,
kan FBA alltid
spränga dem
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maximistraffet för terrorism: livstids fängelse” och ”ge absoluta garantier
till domare och åklagare så att de kommer att tillämpa lagen med största
fasthet”(den så kallade ”juridiska makten” blir ett skämt totalt kontrollerat
av den verkställande makten, ytterligare en del i den absoluta
centraliseringen).

Dessutom, Yankee-imperialismen ökar sin intervention; det är inte nog med att
de sedan april 1992 leder direkt det kontrarevolutionära kriget och redan nu har
trupper i Peru (under förevändningen av ”krig mot narkotikan”); nu har de
tredubblat ”Antidrog hjälpen” från US$ 50 miljoner till US$ 150 miljoner per år
precis som de tredubblat ”hjälpen” från ”USAID” från US$ 25 miljoner till US$
65 miljoner per år, vilket visar den verkliga ökningen av Yankeeinterventionen,
därför förutom dessa former har de till sitt förfogande oräkneliga andra former,
huvudsakligen via CIA vars budget hemlighålls och  direkt genom deras väpnade
styrkor.
En ny massiv kontrarevolutionär offensiv, under direkt befäl av Yankee-
imperialismen, är under förberedande; låt den komma! Partiet kommer krossa
deras offensiver och kampanjer, med en stärkt och utvecklad Folkets
Befrielsearmé, en Ny Makt vilken går framåt i sin relativa stabilitet och expanderar,
vilkens massor är ett exempel på hjältemod och förmåga att utstå uppoffringar
för Partiet och Revolutionen, med varje dag mer Folkkrig vilket är mer stålsatt än
tidigare. Imperialismen, revisionismen och reaktionen försöker på nytt att tysta
ner de kraftfulla aktionerna på landsbygden, försöker åberopa militaristiska
kriterier som bara pratar om aktioner, men inget kan tysta hur Partiet bygger upp
maktens erövring i hela landet. Alla deras offensiver, folkmord, lögnhistorier etc.
kan inte rädda dem från massorna och historiens dom, de är dömda att gå under.
Vi är dömda att segra.

LEVE ORDFÖRANDE GONZALO!
LEVE PERUS KOMMUNISTISKA PARTI!
LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN, GONZALOS
TÄNKANDE!
LEVE DE ÖPPNA FOLKKOMMITTÉERNA!
BYGG UPP MAKTENS ERÖVRING!
FOLKKRIG TILL KOMMUNISMEN!

FOLKRÖRELSEN PERU (MPP)
April 2002
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fienden. Det är just därför som reaktionen och yankeeimperialismen spyr ut sitt raseri över de
obeväpnade massorna.  För alla de nederlag reaktionen lider och lidit på slagfältet. Vi kan inte
tillåta detta ske, vi måste avslöja detta öppet inför världen. Det handlar om livet på
revolutionärer som oegennyttigt och med vilja av stål kämpar i den kamp som också är vår
kamp. För vi vill också utplåna allt förtryck och all exploatering i världen. Därför säger vi att
den peruanska revolutionen är en del av och tjänar världsrevolutionen. Det är vårt ansvar som
revolutionärer, framstegsvänner och alla de som vill se slut på detta parasiterande system,
som endast ger oss misär och förtryck. Det är vårt ansvar att resa den proletära internationalismen
och försvara livet på de peruanska politiska fångarna och krigsfångarna. Anförare för denna
kamp är Ordförande Gonzalo, hans liv är idag i större fara än någonsin. Det cyniska spel som
reaktionen nu håller på med rörande “nya rättegångar” för de kamrater som dömts i de
skenrättegångar som hölls under 90-talet (vilket inte ens är giltiga enligt den gamla statens
grundlag). De är inget annat än ett spel för gallerierna vars verkliga syfte är att sprida nya
lögnhistorier och bereda vägen för att de ska kunna mörda Ordförande Gonzalo. Därför är det
än viktigare idag att försvara Ordförande Gonzalos liv, vilket endast kan göra med olika typer
av aktioner, aldrig med armarna i kors. Därför manar vi alla som kämpar för folkets rättigheter
att ta kontakt med oss och att ta aktiv del i försvaret av Ordförande Gonzalos liv.

Innan du tar vidare del av Informationsbulletinen du har i din hand, vill vi uppmana dig att vara
en aktiv läsare. Har du frågor angående innehållet: kontakta oss! Vill du ha information om
kommande aktiviteter: kontakta oss! Du som inser nödvändigheten, rättfärdigheten och vikten
av Folkkriget: sprid informationen du har! Du som känner att du vill göra något för att konkret
stödja Folkkriget: kontakta oss! Det finns alltid något som du kan göra, om du vill vara en del
av det nya och tjäna folket.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru är en förening vars
syfte är att verka för att utveckla och stärka vänskapsbanden mellan de
svenska och peruanska folken. Föreningen hyser den orubbliga
uppfattningen att det är synnerligen viktigt att stödja det peruanska
folkets strävan efter självbestämmande och frihet.

Det är därför som föreningen inte anser sig på något sätt kunna
solidarisera sig med det gamla Peru, det Peru som oavsett vilken regim
det har kommer att vara en minoritetens, en förtrykarnas stat. Detta det
gamla Peru är inte på något sätt det samhälle som den absoluta
majoriteten av det peruanska folket önskar sig, tvärtom.

Det peruanska folket önskar ett nytt samhälle, det nya Peru. Det
Nya Peru är i dagsläget inte endast en önskan, det är en verklighet. I
Perus bergs- och djungelområden växer det Nya Peru som en ny stat
som försvarar folkets rättigheter och intressen, denna stat består av
olika typer av folkkommittéer där folket utövar sin egen makt och
beslutar över sina egna öden. Den kraft som leder utveckligen av det
Nya Peru är Perus Kommunistiska Parti, som leder det folkkrig för
nationell befrielse som det peruanska folket utkämpar mot sina
förtryckare.

Det gamla Peru skakas i sina djupaste grundvalar och genomgår
en svår kris, svälten och arbetslösheten breder ut sig alltmer. Det
peruanska folket bekämpar detta genom att kämpa för att bönderna ska
få äga den jord som de brukar, för att de arbetande ska få en rimlig
ersättning för sitt arbete och för att främja den nationella produktionen.
Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru solidariserar sig med och
stödjer denna det peruanska folkets kamp.

Det gamla Peru och dess regim försöker med alla medel stoppa
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Vi är mycket glada att kunna ge ut ett nytt nummer av Nya Peru. Våra medlemmar och
sympatisörer känner till, och har aktivt sett till, att året 2002 hittills varit ett händelserikt år
för VfSNP:s arbete till stöd för Folkkriget. Detta arbete är naturligtvis en konsekvens av att
Folkkriget i Peru fortsätter att avancera med uppbyggnaden av maktens erövring i hela landet.
Toledo, “yankeen med indianmössan”, -regimen fortsätter att visa att den endast är en
fortsättning på den fascistiska, folkmördande och landsutförsäljande regimen under den förre
yankee- marionetten Fujimori. Aktioner som utförs av Folkets Befrielsearmé, under Perus
Kommunistiska Partis ledning, tar oupphörligen Folkkriget till nya höjder. Den Nya Makten
breder ut sig över landet och bevisar att den är framtiden för hela det hjältemodiga peruanska
folket. Trots de massiva inringnings- och tillintetgörandekampanjerna, som den reaktionära
armén utför med folkets oskattbara blod på sitt samvete, står folket fast med den röda fanan
alltid i topp.
Som vi kan se har utvecklingen av Folkkriget ännu mer drivit fram VfSNP:s arbete därför har
det gjorts olika aktiviteter, föredrag med positiv respons.
Under året har vi även firat 10-årsdagen av Ordförande Gonzalos tal av den 24 september
1992, ett tal som fortsätter stråla lika kraftfullt än idag. Det är ett vapen i striden för Perus
Kommunistiska Parti, det peruanska folket och för alla som stödjer Folkkriget. Det var ett
mäktigt slag mot reaktionen, som trodde att de kunde tysta Folkkriget och dess Anförare
genom att fängsla honom. Talet fortsätter att bekämpa imperialismen, reaktionen och
revisionismen varje gång som dess innehåll tillämpas.

Å andra sidan gör den peruanska reaktionära regimen allt för att försöka tysta ner Folkkrigets
frammarsch genom att lägga locket på massmedia, men de kan inte dölja aktioner som t.ex. den
inför folkmördaren Bush:s besök i Peru. Det var en storartad aktion som gav eko i hela
världen. Det är ytterligare ett bevis på Partiets styrka, att utföra en aktion av den storleken
trots det massiva säkerhetspådrag som folkmördaren Bush var tvungen att gömma sig bakom.
(Läs mer om aktionen i detta nummer).

Vi vill också här avslöja de nya folkmördande planer i stor skala som denna regim följande sin
herre yankeeimperialismens order redan verkställer mot de politiska fångarna och krigsfångarna.
De har bl.a. förflyttat hundratals politiska fångarna och krigsfångarna från olika städer i hela
landet till fängelset Yanamayo, som speciellt har anpassats för detta ändamål. Ett fängelse
som ligger i Anderna, 4100 m över havet i extrem kyla; där fönsterna endast har galler i de små
cellerna. De förbereder ett nytt folkmord på folkets bästa söner och döttrar vars enda brott är
att kämpa för sitt folks befrielse för att de inte ska leva i förtryck och exploatering. Vi har inte
glömt de folkmord som tidigare regimer utfört i fängelserna, de Lysande Skyttegravarna av
Kamp. Där varje partimedlem, kombattant och massa fortsätter kämpa och inte böjer sig inför
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landets utveckling och vill istället försöka vrida klockan tillbaka med
hjälp av planerade och systematiska massakrer på de framstegsvänliga
massorna, dvs. genom systematiskt folkmord. Det peruanska folket sitter
dock inte paralyserade och ser på när deras bröder och systrar slaktas
av det gamla Perus försvarare, tvärtom. Under ledning av Perus
Kommunistiska Parti organiserar landets folkmassor sig i syfte att sopa
bort den gamla ordningen med folkkriget, det peruanska folket vet sin
rätt och kämpar för att hävda den. Denna det peruanska folkets kamp
anser föreningen vara rättvis och ger den sitt helhjärtade stöd.

Den regim som styr den gamla peruanska staten representerar
inte de breda folklagren, tvärtom representerar den endast en mycket
liten minoritet av de peruanska medborgarna. Den kraft som står bakom
den peruanska regimen är Förenta Staterna och det är de som håller
den sönderfallande gamla peruanska staten under armarna och dikterar
dess politik. Det peruanska folket kämpar mot denna utländska
dominans av landet och lyfter istället fram sin egen stat, som
representerar folkmajoriteten intressen, folkrepubliken Peru.

Föreningen anser att det peruanska folket, precis som alla övriga
folk, har en okränkbar rätt att vara herrar i sitt eget hus och själva
bestämma sitt öde, föreningen vill därför verka för att sprida informa-
tion kring och stödja det peruanska folkets kamp för Folkrepubliken
Peru.

Vänskapsföreningen Sverige - det Nya Peru manar alla som vill
verka för att utveckla och stärka vänskapsbanden mellan de svenska
och peruanska folken att ansluta sig till och stödja vår verksamhet.

VfSNP, Norden 52, 252 79 HELSINGBORG    NYTT!
vfsnpnyaperu@hotmail.com
VfSNP Lokalavd. Lund - 073/7002647
VfSNP Lokalavd. Malmö - 073/7002647
VfSNP Lokalavd. Stockholm - 070/9260778
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upp
maktens
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i hela
landet!
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Hemsida på spanska och engelska med dokument från PCP
och MPP, nyheter från folkkriget, revolutionär kultur, mm.
Ovan information om hemsidans innehåll på spanska.

www.solrojo.org www.redsun.org

¡Proletarios de todos los países, uníos!
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