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KONFLIKTEN SOVJET-KINA I EN NY FAS 

Konflikten Sovjet-Kina har redan 
sin i det närmaste tioåriga historia. 
Den första grundläggande händel
sen för konfliktens utveckling var 
Stalins död och likvideringen av 
Berija och dennes kader av de för
nämsta terrorspecialisterna. Den 
kommunistiska partiorganisatio
nen under Stalins tid var av para
militärt slag, där den inre discipli
nen sanktionerades av partipolisen, 
vars verksamhetsområde omfattade 
kommuniströrelsen i hela världen. 
stalin-epigonernas krossande av 
denna internationella terrorapparat 
förutbestämde utvecklingen av de 
inre förhållandena inom kommu
niströrelsen i riktning mot en upp
mjukning av den inre disciplinen 
och större självständighet för de 
kommunistiska partierna utanför 
järnridån. Samtidigt fick en upp
mjukning av det inre terrorsyste
met i själva Sovjet en minskning 
av det ryska partiets dominans över 
partierna inom satellitbältet till 
följd. Denna successiva upplösning 
av de partiorganisatoriska inre 
banden fortskrider alltjämt lång
samt inom hela Sovjetblocket och 
den del av kommuniströrelsen som 
av traditionen från stalin-tiden an-
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ser sig vara underställd Moskvas 
kontroll. 

Denna upplösningsprocess då det 
gäller de inre partibanden omfatta
de inte Kina. Stalins död hade där 
inga följder för partiets inre för
hållanden. Det kinesiska partiet 
har behållit sin para-militära ka
raktär och har snarare förstärkt 
den genom införandet av folkkom
munerna år 1958. Bildlikt talat kan 
man säga att Kina med dess satelli
ter har förblivit den hårda, stalinis
tiska delen inom hela den världs
kommunistiska rörelsen, som i ÖV·· 

rigt mer eller mindre följt Sovjet
blocket vad uppmjukningen av par
tidisciplinen och successiv upp
mjukning av Sovjets ledarskap be
träffar. Allt detta kan man be
trakta som en realpolitisk bak
grund till den sovjet-kinesiska tvis
ten, en bakgrund som påverkade 
utvecklingen av konflikten på det 
ideologiska och politiska planet. 
Frågan om terrorns betydelse för 
kommunismens existens och funk
tionsduglighet är värd särskild 
uppmärksamhet, ty graden av ter
ror inom kommunistorganisationen 
bestämmer i högre grad dess ide
ologi och aktivitet än själva rörel-



sens teori. Kommunismen är i 
grund och botten en militär organi
sation av civila politiker. Som all 
militär organisation kan den inte 
existera utan disciplin. Skillnaden 
mellan partiet och ett militärt för
band består i att den militära dis
ciplinen är legitim och har stöd i 
statens lagar, medan partidiscipli
nen däremot endast har partiorga
nisationen som maktkälla. Försva
gas denna maktkälla, bör j ar partiet 
förlora sin para-militära karaktär 
och evoluera i den riktning som vi 
brukar benämna demokratisk. 

Följderna av likvideringen av 
Berijas terrorapparat är kända bå
de vad inrikesutvecklingen i själva 
Sovjet och inom satellitbältet be
träffar. På den XX partikongressen 
1956 påbörjades den s. k. avstalini
seringen, vilken ifrågasatte dog
men om partiets ofelbarhet och 
nedsatte partiets auktoritet. Kon
sekvenserna på det inrikespolitiska 
planet lät inte länge vänta på sig: 
det inrikespolitiska klimatet i Sov
jet har förändrats betydligt, talrika 
uppror och strejker har förekom
mit alltsedan 1956, vissa blodiga 
och organiserade som i Kasakstan 
1959 och i östra Ukraina 1962. 
Sovjetmänniskornas hållning gent
emot makten har förändrats; de 
breda lagren har blivit mera mot
sträviga och partiet har i allt större 
utsträckning tvingats räkna med 
folkets spontana reaktioner och 
med de första tecknen på allmän 
opinionsbildning. Inte heller i satel
litbältet uteblev avstaliniseringens 
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följder. 1956 kom Poznan, den 
oblodiga revolutionen i Polen och 
de kända händelserna i Ungern 
mot bakgrunden av en ny paroll 
som gick ut på att varje land kan 
söka sig en egen väg till socialis
men. I Sovjet försökte man ersät
ta de partipolisiära stalinistiska 
tvångsinstrumenten med ekono
miska band i syfte att hålla satellit
partierna under sträng kontroll. 
Komekon-maskineriet förnyades 
1957 och fungerade effektivt under 
några år till den tidpunkt då auk
toriteten hos Moskvas ledarskap 
försvagats genom tvisten med Kina 
i en sådan grad att det blev möjligt 
för vissa satellitstater att göra för
sök att befria sig från Komekons 
band som t. ex. Albanien och senare 
Rumänien. 

För att bättre förstå vad som 
hände inom kommunistblocket ef
ter Berija-apparatens likvidering 
bör man hålla i minnet vissa fakta, 
exempelvis att Stalin inte kunde 
tvinga Tito på knä 1948, huvudsak
ligen därför att Tito aldrig tillät 
den moskvastyrda internationella 
partipolisen att sätta sin fot på 
jugoslavisk mark. Tolv år senare 
stod Sovjets parti av samma skäl 
maktlöst inför Enver Hodja. 1956 
tvingades Sovjet att använda mili
tära medel i Ungern för att tillför
säkra sig det ungerska partiets lyd
nad. Orsaken var att Sovjet då sak
nade de gamla beprövade medel 
som Berijas terrorapparat förfoga
de över. Med hänsyn till det ovan 
sagda kan man förstå, hur de rea-
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listiska kinesiska kommunistledar
na ser på utvecklingen inom sovjet
blocket och hur betänksamt de 
måste vara inställda då det gäller 
hela kommuniströrelsens framtid. 
I Mao Tses ögon har Moskvas cen
trum förlorat de maktmedel som 
utgjorde grundvalen för dess ledar
skap inom rörelsen. Moskva kan ge 
order - men bakom dem står inga 
sanktioner. Moskva bär skulden till 
att rörelsen håller på att förlora sin 
para-militära karaktär. Ett revolu
tionärt parti utan sådana organisa
tionsegenskaper duger inte till 
att realisera kommunismens mål, 
världsrevolutionen. Sintsatsen mås
te bli, att Kina och dess parti, som 
bibehållit ett oförsvagat partima
skineri av den klassiska stalinistis
ka typen, som förfogar över den 
absoluta terrorns apparat och som 
kontrollerar mer än hälften av par
tilegitimationerna inom rörelsen, 
har både chans och plikt att överta 
ledarskapet inom rörelsen från 
Sovjet. Med andra ord: Mao Tse vill 
rädda den del av världskommunis
mens effektiva revolutionära ma
skineri som räddas kan. 

I Kina förstår man, att det för 
Sovjet inte finns någon återvändo 
till kommunismens klassiska orga
nisationsformer. För att återfå 
makten över de andra partierna i 
världen, skulle Sovjet vara tvingat 
att återuppbygga en inrikes terror
apparat av Berija-typ i det egna 
landet. Detta är otänkbart av 
många skäl: det skulle innebära 
risk för svåra komplikationer på 

det inrikespolitiska planet i det nu 
rådande politiska klimatet och det 
skulle omöjliggöra en utrikespoli
tik i koexistensens tecken. En tota
litär terrorstat skulle inte kunna 
vara partner åt Västern i alla slags 
avrustningsfrågor tillhörande atom
åldern och skulle inte heller kunna 
vara partner i ekonomiska upp
görelser. Den långt framskridna in
dustrialiseringen i Sovjet har paral
lellt med jordbrukets förfall visat, 
att kommunistsystemet i dess nu
varande form inte längre är bär
kraftigt och att man, för att rädda 
det, måste söka sig vägar mot en 
annan modell. Den inom sovjeteko
nomien nära förestående evolutio
nen mot en annan typ av kommu
nistiskt system, mer eller mindre 
liknande det jugoslaviska, kan 
knappast äga rum utan medverkan 
från de högt industrialiserade väst
makternas sida i stor skala. Allt 
detta måste vara tillräckligt för 
Mao för att få honom att handla 
realistiskt och helt enkelt avskriva 
Moskva som faktor i världskom
munismens ledning. Tydligen har 
han redan bestämt sig för att bort
operera den del av kommunist
rörelsen, som smittats med den 
kapitalistiska kräftsjukan från den 
ännu friska delen av rörelsen med 
Peking som centrum. 

För att återgå till den sovjet
kinesiska konfliktens senaste ske
enden är det, mot bakgrunden av 
det ovan sagda, lätt att märka, att 
det är den kinesiska sidan som allt
mera hårdnar och som allt tydli-



gare eftersträvar en brytning (bort
operering) men bara "de facto". 
Dock berörs ej alla dessa realpoli
tiska maktproblem inom själva 
kommuniströrelsen öppet i polemi
ken mellan Sovjet och Kina. Man 
opererar i debatten med ideologiska 
argument, men det är de partipoli
tiska realiteterna som ligger till 
grund för den ideologiska debatt, 
som pågår inför hela världens ögon. 
Redan nu kan man konstatera, att 
det kinesiska partiet utgått som 
segrare i den teoretiska debatten 
och att större delen av den ledande 
kadern inom världens 91 partier 
delar de kinesiska synpunkterna på 
den sovjetryska revisionismen, mätt 
med renläriga marxistisk-leninis
tiska mått. Om dessa Kina-anhäng
are hyser några tvivel om på vilken 
sida de skall ställa sig i konflikten, 
så berör dessa tvivel frågan om den 
kinesiska världsrevolutionära ba
sens svaghet i jämförelse med den 
sovjetryska i ekonomiskt och mili
tärt avseende. De är medvetna om 
att valet av den kinesiska sidan 
kommer att beröva dem det stöd, 
som sovjetpartiet kan lämna dem. 

Det börjar nu vara tydligt att 
sovjetpartiet från början neglige
rade den kinesiska fronden och 
underskattade dess fanatism och 
möjligheter att handla. Sovjet hop
pades uppenbarligen att uppnå en 
kompromiss med Kina med hjälp 
av ekonomisk utpressning och par
tidiplomatisk inringning, d. v. s. 
isolering från andra partier i värl
den. Denna Moskvas politik har 

411 

misslyckats. Efter sommaren 1963, 
då första steget till brytningen de 
facto ägde rum mellan det sovjet
ryska och det kinesiska partiet, har 
Moskva överraskats av ett farligt 
läge. Kineserna började bygga upp 
en egen internationell kommunist
organisation av Kommintern-typ, 
d. v. s. para-militär typ. Sovjet
pressen har flera gånger anklagat 
de kinesiska ledarna för denna ak
tivitet och varnat dem för dess följ
der. Samtidigt började kineserna 
en intensiv propagandaaktion, sär
skilt i Asien, Afrika och Sydame
rika, i vilken Sovjet framställdes 
som en europeisk kolonialmakt och 
som ett med den vita rasens impe
rium. I propagandan ifrågasatte 
man vidare - med stor fram
gång - Sovjets rätt att uppträda 
som asiatisk stormakt: Sovjet har 
inte inbjudits till den afro-asiatiska 
solidaritetskonferens ( Bandung II) 
som skall äga rum 1965. Sedan 
flera månader råder öppna slit
ningar och tydlig kamp mellan in
filtrationstentaklerna, fjärrstyrda 
från Moskva och Peking, i Asien, 
Afrika och Sydamerika. I den sist
nämnda världsdelen har kineserna 
den senaste tiden fått ett klart över
tag. Den kinesiska partiorganisatio
nen har redan visat sig överlägsen 
den nuvarande sovjetiska parti
organisationen i infiltrationsländer
na. Detta måste vara ett i högsta 
grad oroande moment för Moskva. 
Tydligen är man där alltmera med
veten om det brådskande behovet av 
att konsolidera den del av kommu-
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niströrelsen, som ännu teoretiskt 
lyder under Moskva och av åter
införande av ett disciplinförhållan
de på det internationella partipla
net. Sovjetpartiet känner sig nu 
med andra ord tvingat att återupp
rätta sin egen "Komintern" som 
svar på den kinesiska Internatio
nal, som håller på att uppstå. Skul
le detta ej lyckas, står Sovjet inför 
perspektivet att helt och hållet för
lora sitt ledarskap inom kommu
niströrelsen till Peking. 

Det är klart att Moskva för sina 
konsolideringsåtgärder inom sin in
flytelsesfär på partiplanet behöver 
en officiell brytning med Kina och 
ett högtidligt fördömande av Mao 
Tse som kättare. Konsolideringen 
måste ske under krav på mobilise
ring av alla ideologiska och parti
politiska krafter mot den fara, som 
börjar hota från kättarens sida. Ett 
sådant fördömande kan inom kom
munistvärlden äga rum endast på 
ett sätt: genom beslut av en världs
kommunistisk kongress, samman
kallad enligt hittills tillämpade se
der och bruk. Innan detta fördö
mande och denna brytning med det 
kinesiska äger rum i denna form, 
har sovjetpartiet mycket begränsad 
manöverfrihet och bundna händer. 
Det är därför Sovjet är så ange
läget om att få till stånd denna 
världskommunistiska kongress till 
varje pris och så snabbt som det är 
möjligt. 

Sammankallandet av kongressen 
ligger inte alls i Pekings intresse. 
Mao Tse vill vinna tid och det nu-

varande förhållandet av halv bryt
ning mellan Peking och Moskva 
gynnar bäst hans planer på upp
byggandet av en kraftfull, ny kine
sisk International. Han har inte 
bråttom med att bli fördömd som 
kättare på en världskommunistisk 
kongress och utpekad som alla 
rättrogna kommunisters fiende. 
Han vet, att om Kina blir utpekat 
som sådan fiende av Moskva och 
Sovjettrogna kommunister kan hela 
konflikten rulla över till det rent 
statliga planet, där Kina är oerhört 
mycket svagare än Sovjet. Maos 
vägran att delta i den av Moskva 
planerade världskommunistiska 
kongressen 1965 och i den förbere
dande kongressen i december 1964 
är logisk. Kineserna ser dessutom 
mycket skeptiskt på de partipoli
tiska frukter, som .Moskva vill 
plocka på den kommande kongres
sen. Denna inställning förefaller 
vara berättigad ur många synpunk
ter. 

Visserligen är det alltjämt så, att 
majoriteten av partier i världen, 
oberoende av storlek och betydelse, 
förklarat sig - mest av opportu
nistiska skäl - stå på Moskvas 
sida. Samarbete med det rika och 
välorganiserade sovjetpartiet lovar 
dem en bättre tillvaro i den revolu
tionära kampen, dock utan att ga
rantera en snabb, revolutionär se
ger. Men den kinesiska aktiviteten 
underminerar alltmera dessa par
tiers position gentemot de egna 
partimassorna. Ledarna i dessa 
partier måste välja- och göra det 



fort. Det är bråttom. Rent kaos 
härskar inom flertalet små partier 
i de underutvecklade länderna och 
resulterar alltmera i splittring av 
dessa partier i två: det pro-kine
siska och det pro-sovjetryska. 

~Ioskva har stora svårigheter 
med sammankallandet av kongres
sen i sitt eget läger. Denna kongress 
ligger i själva sovjetpartiets in
tresse men inte i de andra pro
sovjetinställda partiernas intresse. 
Dessa partier har efter 1956 fått en 
relativt stor självständighetsmargi
naL Ledarna i dessa partier är med
vetna om att följden av kongressen 
måste bli skapandet av en ny orga
nisation av Komintern-typ med 
centrum i Moskva och återupprät
tande av internationell partidiscip
lin under Moskvas ledarskap. Detta 
betyder för alla pro-sovjetiska par
tier en minskning av självständig
heten, något som endast få kommu
nistledare kan önska sig. I nuva
rande läge har Moskva otillräckliga 
maktmedel för att tvinga dessa le
dare till att entydigt uttala sig för 
deltagande i kongressen. Mycket 
tyder på att Sovjet kommer att for
cera sammankallandet av kongres
sen genom ökad press på världens 
partier med alla tillgängliga medel, 
ty det är ytterst viktiga saker som 
står på spel. Hittills har Moskvas 
taktik varit att bekämpa klyvning 
av världens partier. Under den se
naste tiden har emellertid denna 
taktik ändrats. Många tecken tyder 
på att Sovjet går med på en splitt
ring tvärsigenom alla partier och 
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vill ha de pro-ryska fraktionerna 
under sin kontroll. 

Enligt Pravda av den l O augusti 
har Moskva bestämt sig för en "två
stegs" -världskongress med den 
första, förberedande kongressen 
den 15 december 1964, till vilken 
de 25 partier kallats som deltog i 
redigeringen av kommuniströrel
sens stora deklaration 1960 och 
med den andra egentliga kongres
sen sommaren 1965. Bland dessa 
partier befann sig också Kinas och 
sådana partier, som anses vara 
Pekings satelliter, (Albanien, N ord
vietnam, Nordkorea, Japan och 
Indonesien). Dessa länders partier 
har redan vägrat delta i den förbe
redande kongressen. Vid den tid
punkt då denna artikel skrives, har 
endast nio partier givit jakande 
svar på inbjudan till denna kon
gress. De definitiva svaren från de 
återstående nio partierna är ännu 
inte klara. Ä ven i gynnsammaste 
fall kan man ifrågasätta kongres
sens representationsvärde. Dessut
om ifrågasätter kineserna Sovjets 
rätt att sammankalla kongressen. 
I de tolv kommuniststaternas dek
laration av 1957 bestämdes det, att 
Sovjet har rätt att sammankalla en 
världskongress efter konsulterande 
av andra partier. Nu tolkar Peking 
denna bestämmelse på så sätt, att 
alla partier skall konsulteras innan 
kongressen kan sammankallas. Ki
neserna påstår med andra ord, att 
varje parti har vetorätt ifråga om 
kongressens sammankallande. 

A v den ovannämnda artikeln i 
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Pravda framgår också, att Moskva 
nu hellre vill ha en pro-rysk frak
tion på klar ideologisk grund i 
varje parti i världen än att tolerera 
det nuvarande läget, då det kine
siska inflytandet överväger i många 
partiledningar. "Att inte alla in
bjudna partier kommer att infinna 
sig i tid, bör inte störa den förbe
redande kongressens arbete", heter 
det i artikeln. Och senare: "Varje 
parti skall självt bestämma om det 
önskar delta i denna kongress eller 
ej." "l\!Ian måste räkna med att inte 
alla inbjudna delegationer kommer 
i god tid före den 15/12 till Moskva 
och att inte alla blir representerade 
samtidigt", heter det. Dessa formu
leringar vittnar om att Moskva räk
nar med läget att det på denna för
beredande kongress kommer repre..: 
sentanter av olika rang och att 
många delegationer kan bli mindre 
representativa, d. v. s. bestå endast 
av obetydliga ledare i de pro-ryska 
fraktionerna i de splittrade par
tierna inom rörelsen. Man kan stäl
la frågan: om denna förberedande 
kongress kommer att bli så pass 
tvivelaktig ur representativ syn
punkt, vad kan man då vänta sig 
av den egentliga kongressen som
maren 1965? 

I Pravda förnekar man att kon
gressens mål är brytning med Kina 
och fördömande av Mao-Tse-ismen. 
:t\Ien det finns i hela kommunist
rörelsen inte en enda själ som tror 
på detta. Och i nuvarande läge 
finns det ingen chans till att kon
gressen kan resultera i ett enande 

av kommuniströrelsen. Detta har 
uttalats på mycket fränt och tydligt 
sätt av kineserna, då de vägrade att 
komma till kongressen. Men av 
prestigeskäl kan Moskva inte ändra 
kongressplanerna, även om denna 
endast kommer att resultera i ett 
yttre sken av den världskommunis
tiska rörelsens beslut om brytning 
med det kinesiska partiet och med 
Mao Tse-ismen som doktrin. 

Kinesernas vägran att delta i 
kongressen bör tolkas som en mil
stolpe i den sovjet-kinesiska kon
fliktens övergång i en andra fas. 
I kommuniströrelsens övre skikt 
talar man numera öppet om att 
krig pågår mellan Sovjet och Kina 
sedan flera månader, om än så 
länge på partiplanet. Men man bör 
inte glömma, att detta är det vä
sentligaste för kommunisterna. En 
väpnad konflikt betraktas i dessa 
kretsar som en högre grad av inten
sifiering av partikonflikten. Gräns
förhållandena mellan Sovjet och 
Kina har försämrats ytterligare un
der de senaste månaderna. I den 
pågående polemiken anklagar båda 
sidor varandra för att utbilda agen
ter och gerillatrupper för komman
de, väpnade handlingar. Enligt tro
värdiga rykten är Sovjet i färd med 
att bygga ut ett befästningssystem 
på vissa avsnitt av den kinesiska 
gränsen. På båda sidor av gränsen 
pågår insmuggling av propaganda
litteratur, intensiv spionverksam
het och flyktingtrafik; skottväxling 
förekommer allt oftare och den 
sovjet-kinesiska gränsen blir mer 



och mer lik en det kalla krigets 
front. Inom större delen av den 
kommunistiska rörelsens elit döl
jer man inte uppfattningen, att den 
nuvarande utvecklingen kan leda 
till en övergång av konflikten i 
krig. Visserligen måste man då för
stå termen krig på samma sätt som 
moderna kommunister. Innan möj
ligheter till väpnade handlingar 
föreligger, måste båda sidor förbe
reda de politiska utgångsbaserna, 
vilket är mera komplicerat än att 
intensifiera skottlossningen. 

Militära experter i västeuropeiska 
staber avvisade ännu för ett år se
dan möjligheten av ett sovjet-kine
siskt krig (även enligt den revolu
tionära krigföringens regler) som 
nonsens. Nu har många av dessa 
experter ändrat åsikt och flera spe
kulationer görs om hur en sådan 
uppgörelse kan komma att utveckla 
sig i framtiden. Det förefaller up
penbart, att Sovjet har starka skäl 
för att med maktmedel förebygga 
den farliga utveckling som håller 
på att ske: l) den nya kinesiska 
International som håller på att byg
gas upp hotar att starkt begränsa 
Sovjets inflytande i alla världens 
partier. 2) Den rasbetonade kom
munismen i Pekingpropagandans 
version hotar Sovjets herravälde i 
Asien. 3) Det kinesiska påståendet 
att Sovjet är en vit kolonialmakt 
underminerar Sovjets kontroll över 
satellitbältet. 4) Sovjetpartiet kan 
inte avstå från sin ledarställning 
inom världskommunismen till Pe
kings förmån och försona sig med 
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positionen av ett vanligt parti inom 
rörelsen. 5) Sovjet kan ej acceptera 
Mao Tse-ismen under sovjetekono
miens nu pågående utveckling i 
riktning mot den jugoslaviska mo
dellen och vill inte utnämnas till 
förrädare av de kommunistiska 
idealen av Peking. 6) Kanske det 
viktigaste skälet: Sovjet kan ej till
låta, att Kina får ett eget, operativt 
atomvapen mot bakgrunden av da
gens verklighet. I detta fall sam
manfaller Sovjets intressen med 
USA:s. 

Alla dessa politiska skäl kan till
sammans komma att utgöra ett 
underlag för den sovjetryska sta
bens planer på att med maktmedel 
skapa sig kontroll över det kine
siska partiet. Man får inte glömma, 
att fienden för Sovjet inte är den 
kinesiska staten, folket eller armen 
utan den kinesiska partiledningen. 
Väpnade handlingar behöver inte 
riktas mot stormakten Kina som 
sådan utan direkt mot dess ledare. 
Av de spekulationer, som görs 
kring denna fråga bland militära 
specialister i östblocket och delvis 
i Västern, betraktas förverkligandet 
av en flera år gammal rysk plan, 
enligt vilken Sovjet skulle skaffa 
sig politisk och militär kontroll 
över norra delen av det industriali
serade Kina, d. v. s. Mandsjuriet och 
Peking som mest sannolikt. Ett så
dant händelseförlopp betraktas som 
militärt möjligt utan någon officiell 
krigsförklaring, särskilt i den sov
jetryska atombombens skugga. Men 
något atomkrig skulle inte behövas. 
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Snarare kan man tänka sig sovjet
kontrollerade väpnade styrkor i 
Mandsjuriet såsom något slags "fri
villiga" eller "kinesiska revolutio
närer", vilka med gerillametoder 
ger stöd åt en ny kinesisk partiled
ning, som är oppositionellt inställd 
till den nuvarande ledningen med 
Mao i spetsen. Då en annan kine
sisk partiledning uppstår i Mand
sjuriet och en ny regering bildas, 
skulle man kunna övergå till 
ett rutinmässigt befrielsekrig mot 
"Mao T ses klick", betecknad som 
folkfiender och folkförrädare av 
den världskommunistiska kongress, 
som skall sammankomma 1965. 

Mao Tses partiapparat och mili
tära styrka, berövad större delen av 
den tunga industrien i Mandsjuriet 
och nedtvingad till södra Kina med 

dess utpräglade jordbrukskaraktär, 
skulle inte ha några större chanser 
att länge hålla sig vid makten. Lä
get för Mao Tses maktposition kan 
bli än sämre, om Kina dessförinnan 
hinner engagera sig militärt i ett 
krig av Korea-typ mot USA på den 
indonesiska halvön. Kina har var
ken ekonomisk eller militär styrka 
av den storlek, som tillåter krig
föring på två fronter. 

Alla dessa spekulationer är en
dast delvis byggda på fantasi och 
önsketänkande. Den hittillsvarande 
utvecklingen av konflikten Sovjet
Kina har i verkligheten på många 
håll överskridit den tillåtna margi
nalen för politisk fantasi. I nuva
rande läge bör man ej utesluta 
överraskningar av de mest skiftan
de slag. 


